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KhKV KSČM

Volby zklamaly

wJičínsko wRychnovsko wNáchodsko
wTrutnovsko wKrálovéhradecko
Měsíčník z Královéhradeckého kraje w ročník 18 w číslo 11 w listopad 2017 w cena 5 Kč

Zdeněk Ondráček na trutnovském mítinku.
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Blahopřejeme Zdeňku Ondráčkovi ke zvolení
děkujeme Soně Markové za reprezentaci strany,
dalším kandidátům za kampaň a voličům za hlasy!

ROK V KRAJSKÉ OPOZICI
O zhodnocení ročního působení současné krajské koalice a zkušenosti, jaké sbírá
čtveřice komunistických krajských zastupitelů jsme požádali nejen předsedu politického klubu KSČM v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Otakara Rumla, ale i jeho tři
kolegy.
Soudruhu Rumle, z médií se dozvídám uvědomila a realizuje je tak, jak jsme je my
o úspěších současné krajské vlády, ale stihli připravit. Byly to projekty dobře připravezatím jde o akce, které jste vy v minulém né včetně finančního zajištění a předem proobdobí začali uskutečňovat, nebo připra- jednané s odborníky, s místními samosprávami, takže měly i podporu starostů a už stavili. Vidím to správně?
Současná krajská vládní koalice zatím pře- čilo jen je uskutečnit. Horší by bylo, kdyby tyvážně žije z námi odvedené práce a sklízí to projekty koalice zastavila, nebo okleštila
úspěchy díky námi připraveným projektům. jen proto, že nejsou z její dílny.
Můžeš některé z vámi, komunisty, přiHodnotím to jako pozitivum už proto, že šlo
o projekty pro obyvatele kraje jednoznačně pravených projektů jmenovat?
prospěšné a naštěstí si to současná koalice

Pokračování na str. 2

ø

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
nás zklamaly. Bohužel se nám
nepodařilo obhájit výsledky minulých let. Před čtyřmi lety naší
straně odevzdalo svůj hlas 38
564 občanů, letos jen 19 792 voličů. Všem děkuji za jejich hlas
pro KSČM.
Tento propad v odevzdaných
hlasech musíme analyzovat
a zjistit příčinu odlivu našich sympatizantů k jiným volebním subjektům. Není pochyby, že část
volila hnutí ANO. Andrej Babiš
přesvědčil občany, že za současným hospodářským rozvojem
stojí právě on. On přidal důchodcům, on zvýšil platy zdravotníkům, učitelům, on je ten, který
vše zařídí, ač využil vždy šikovně
nápady druhých. Komunisté těsně před volbami rozvířili kauzu
lithium, ale i ta nakonec posloužila Babišovi k jeho vítězství.
Jedna věc je zvítězit ve volbách, druhá věc je opravdu moc
ve státě uchopit. Některé politické strany se ostře proti ANO vymezují, a tak možná spolupráce
je dost komplikovaná. Již jsme
zažili situaci, kdy vítěz nebyl
schopen dát dohromady koalici
a vládnutí se chopili druzí, třetí
v pořadí. Volební období ukáže,
zda politické subjekty, které nově
zazářily, jako Piráti či SPD Tomio
Okamury, dokáží své názory
prosadit v parlamentních lavicích, nezůstane-li jen u křiku
a proklamací.
Kyvadlo v těchto volbách se
přechýlilo hodně doprava, my
musíme ostře sledovat počínání
všech politických stran a hnutí
a důrazně upozorňovat na
všechny jejich pochybení a ukazovat cestu, že to jde i jinak.
Cesta ke spravedlivé společnosti je zdlouhavá, plná zákrut, pádů
a nového povstání. Jeden neúspěch ještě neznamená konec.
Musíme najít sílu znovu se postavit na nohy, zhodnotit situaci
a vyrazit správným směrem. Věřím, že se nám to podaří a budoucnost opět lidé spatří v sociálně spravedlivé společnosti.
Věra ŽIŽKOVÁ
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Dokončení ze str. 1

Nejvíce projektů bylo připraveno v oblasti dopravy v mé gesci. V minulém volebním období byl náš kraj nejen prvním
a zároveň také krajem čerpajícím nejvíce
finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu na opravy silnic druhých tříd. Připravili jsme projekty v hodnotě jedné miliardy. Dále byly
připraveny projekty z programu česko
polské přeshraniční spolupráce, kdy jsme
jako jediný kraj v pohraničním pásmu získali dotace na tři přeshraniční úseky silnic
v rozpočtových nákladech přibližně 480
milionů korun. Čerpali jsme také dotace
z fondu dopravní infrastruktury, kde se
předpokládalo získání dotace v minimální
výši 200–250 milionů korun. Byly připraveny projekty na rekonstrukci silnic z krajských prostředků z fondu reprodukce
a rozvoje.
Dalším významným projektem v oblasti
kultury byla rekonstrukce jediné národní
kulturní památky v majetku kraje – pevnosti Dobrošov, což znamenalo v rozpočtových nákladech přibližně 90 milionů korun. Dokončena byla rekonstrukce hradecké Galerie moderního umění, kterou
otevíralo už současné vedení kraje. Je
potěšitelné, že tato citlivá rekonstrukce
získala ocenění Stavba roku 2017.
Rozpracována byla také rekonstrukce
Gayerových a Vrbenského kasáren
v centru krajského města.
Jako předseda klubu máš přehled
i o oblastech, které měli v gesci komunističtí radní.

Také v sociální
oblasti, kterou garantoval radní Josef
Lukášek, se rozběhla rekonstrukce
černožického domova
důchodců
a zahájeny byly nezbytné opravy hradeckého Domova
Otakar Ruml
u Biřičky, nebo chci
zmínit rozvoj sítě sociálních služeb s akcentem na terénní práci. V oblasti školství, kterou měla v gesci Táňa Šormová,
byly připraveny programy na zateplení
školních budov, ale především se podařilo nastavit celou oblast spolupráce mezi
odbornými školami a zaměstnavateli. Tady se nám podařilo o dva roky předběhnout čas. Stačí připomenout výstavy škol,
nebo krajskou soutěž Škola firmě a Firma
škole, případně i ocenění dobrovolnické
práce s dětmi a mládeží Zlatá koruna Královéhradeckého kraje.
Princip poměrného zastoupení se
podařilo naplnit ve složení výborů krajského zastupitelstva spíše s odřenýma ušima – dva politické subjekty nemají ve všech zastoupení. Jsou aspoň
komise Rady kraje sestavovány z odborníků?
Musím přiznat, že jsou v nich povětšinou noví lidé, které neznám, takže jejich
odbornost nemohu zatím posoudit. Ale
například v obsazení statutárních orgánů
organizací v majetku kraje se princip poměrného zastoupení neuplatnil vůbec,
čehož příkladem je Zdravotnický holding

Řízení zdravotnictví v kraji příliš nefunguje
Krajská koalice je velice nesourodá,
politické zájmy stran a hnutí v koalici
jsou různé, a to se projevuje i na jednání krajského zastupitelstva v drobných
rozepřích. Za rok zatím navázala rada
kraje na projekty koalice ČSSD
a KSČM, některé ještě nedokončili.
Mám v klubu zastupitelů KSČM na starosti bezpečnost, zdravotnictví a částečně
kontrolní výbor – tak jsme si rezorty kraje
rozdělili. Ve zdravotnictví je chaos na chaos a radní Aleš Cabicar (TOP 09) situaci
nezvládá, i když mu radí, nebo možná
právě proto, že mu radí exministr Leoš
Heger (TOP 09). Ve zdravotnictví chybí
jakákoliv koncepce. Problémy s náchodskou nemocnicí by daly na samostatný
článek. Nejasnosti jsou kolem výstavby
konsolidovaných laboratoří v Trutnově
a Jičíně. Ve Dvoře Králové vázne výstav-
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ba operačních sálů – do jednání zasahuje senátor Jiří Hlavatý (ANO). Trutnovská nemocnice během posledního roku vystřídala tři ředitele, vyhození náměstka... To o něčem svědčí.
Na kraji byl ustaven nový výbor, který se
zabývá bezpečnostní. Jeho předseda
Jan Sobotka (STAN+VČ) i výbor samotný zatím hledá obsah své činnosti. Krajští
zastupitelé nemohou řídit žádnou ze složek integrovaného záchranného systému, která by do oblasti bezpečnosti spadala – ani policii, ani hasiče.
O kontrolním výboru, řízeném Jindřichem Outlým (za ANO) zatím není slyšet a podle informací od našeho zástupce
Josefa Zimy dochází, diplomaticky řečeno, k pozvolnému rozjezdu.
Zdeněk ONDRÁČEK,
krajský zastupitel

kraje. Ve výborech pak už při řešení praktických problémů nehraje tolik roli politická
příslušnost jeho členů, ale jejich odborné
kvality. V tom má kraj blízko ke komunální úrovni politiky. Jako předseda výboru
pro zemědělství a životní prostředí se
snažím organizovat častá výjezdní zasedání, aby členové výboru měli možnost
seznámit se s realitou v konkrétních oblastech kraje a získali zkušenost z míst,
kam by se jinak nedostali.
V minulém volebním období měla
opozice k dispozici vlastní kancelář
a sekretářku. Platí to i v současnosti?
Ani náhodou, musíme si vystačit s vlastními silami klubů, nebo tajemníky a tajemnicemi výborů zastupitelstva. To je jediný servis, který jako opozice máme.
Taana LANKAŠOVÁ

Kraj v sociální oblasti
navazuje na předchozí
projekty
Především musím konstatovat, že
probíhají práce především tam, kde
jsme je připravili
ještě my, tzn. minulé vedení kraje
(koalice
ČSSD
a KSČM). Je dobře, že se na nich
pracuje dál a nebyly hozeny do
autu.
Pro Hradec Králové je důležité, že
jsou dokončeny rekonstrukční práce
v Domově u Biřičky na Novém Hradci.
Zde byl postaven nový evakuační výtah,
provedeny rekonstrukce dosavadních výtahů a hlavně bylo vybudováno nové protipožární zajištění a tzv. velíny pro sociální pracovnice na jednotlivých patrech.
Těsně před dokončením je i generální
oprava v Domově důchodců v Černožicích, a to starého „objektu A“ z roku 1926.
Oprava za 52 milionů Kč byla zajištěna
jak z prostředků MPSV, tak i Královéhradeckého kraje. V minulých dnech schválila rada dalších 10 milionů Kč na doplnění
vnitřního vybavení. Senioři by se tak mohli z hradeckého Grand Parku stěhovat
zpět od poloviny listopadu.
Osobně jsem rád, že na zářijovém jednání krajského zastupitelstva byla schválena individuální dotace pro město Teplice
nad Metují v hodnotě tří milionů na zatrubení městského náhonu. Ten, díky netěsnostem, soustavně podmáčel technické objekty domova pro seniory Dolní zámek Teplice, a doufám, že toto opatření
situaci výrazně zlepší.
Josef LUKÁŠEK,
krajský zastupitel
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KAM KRÁČÍŠ KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ?
Po roce od krajských voleb nastal
čas k hodnocení práce nové koalice – za
mne v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových
aktivit.
Úprava sítě středních
škol, která byla připravena za mého působení, nebyla
realizována a nyní byly zahájeny přípravné práce na jiné koncepci.
Optimalizace proběhla pouze u speciálních škol, a to na žádost ředitelů.
Mám radost ze zachování mého projektu spolupráce škol se zaměstnavateli
(společné prezentace) a jejich oceňování za tuto spolupráci („Škola firmě“
a „Firma škole“). V rozpočtu školství zatím zůstala zachována stipendia pro některé učňovské obory, finance pro učitele odborných předmětů a podpora technického vzdělávání (kroužky, stavebnice, soutěže). Škoda, že již nebyl vydán
„Diář pro devááky“ s nabídkou středních škol v kraji. Byl zachován i „Kufřík
Vážení voliči,
děkuji vám všem osobně za všechny
hlasy a podporu ve volbách.
Táňa Šormová

pro prvňáčky“, i když v trochu jiné podobě. Jako pozitivní vidím realizaci námi
připravených projektů na zateplování
škol, velké projekty z IROPU (modernizace školního statku v Hořicích, velké
polygrafické centrum ve Velkém Poříčí
u Hronova, další projekt na dostavbu dílen u SPŠ, SOŠ a SOU Hradební
v Hradci Králové a další. Doufám, že
bude konečně zahájena i stavba školní
jídelny u tzv. Hlucháku na Pospíšilově
třídě v Hradci Králové. Na rok 2018 je
navrhována v rozpočtu kraje vyšší částka do fondu rozvoje a reprodukce
(FRR) pro oblast školství. Výhodou proti minulému období je to, že částka je
známa předem, což umožňuje snazší
plánování financování akcí.
V oblasti sportu a volnočasových aktivit
pokračuje oceňování dobrovolníků „Zlatá
koruna KHK“. Závažnou chybou však je
zvyšující se tlak na vyšší finanční podporu výkonnostního sportu na úkor sportu
masového. Nesouhlasím ani se zrušením plavecké školy Zéva, jako
příspěvkové organizace KHK. Velmi mě
však děsí připravované změny v dotačních programech, které zatím přinesly hodně nejasného a nedořešeného
a pro žadatele mohou přinést komplikace. A nemalý problém mám i s navyšováním počtu úředníků, různých senior

Marná varování před problémy ve zdravotnictví
Zdravotní výbor Královéhradeckého
kraje zasedá zhruba jednou za dva měsíce, vždy před jednání zastupitelstva kraje. Výbor je složen z odborníků, převážně
lékařů různých specializací, zastupující
různé obory a druhy nemocnic.
Ve zdravotním výboru působím již třetí volební období. První jsem se učila, sledovala
cvrkot a snažila se pochopit sounáležitosti
z pohledu opozice. Druhé volební období
bylo velmi náročné, plné střetů a názorových rozchodů, nebo jsme měli možnost
nahlédnout pod pokličku jako koaliční partneři.
S kolegou MUDr. Leošem Voborníkem
jsme všemi možnými prostředky navrhovali
řešení, ovšem nebyli jsme vyslyšeni. Naše
včasná varování a jasné výstrahy před problémy se nyní v období, kdy jsem ve výboru
jako opozice, začínají naplňovat. Krajské
nemocnice jsou k 1. 9. 2017 opět v minusu
kolem 100 milionů korun.
Propad v hospodaření má mnoho důvodů,
jedním z nich je snížená dotace od kraje pro
rok 2017 přibližně o 50 milionů, a to i přesto,
že se vědělo, že bude nutné navýšit mzdy.
Nedostatek lékařů a sester sebou nese částečné uzavírání oddělení, a tím pochopitelně
i výpadky finančních příjmů – laicky řečeno.
V nemocnicích máme nové vedení, které
bylo jmenováno bez výběrových řízení (kro-
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mě dvorské nemocnice).
Ve zdravotním výboru se
hledá viník. Opět se dělají analýzy, rozbory, porovnávají výkony, mzdy, vytíženost lékařů. Rétorika
zdravotnického holdingu
se přizpůsobila pohledu
nového vedení kraje. Na
zdravotním výboru se
otevírají diskuse „jedna paní povídala“, navrhují se řešení dosti razantní a nekompromisní, viník se hledá u druhých, některé nápady řešení mi hlava nebere.
V každém případě se znalostí věci musím
konstatovat, že práce ve zdravotním výboru
Královéhradeckého kraje je pro mě dosti nepřehledná a nemám tušení, jakou cestou se
naše zdravotnictví vlastně vydá. Vím ale jistě, že škody způsobené necitlivým, neuváženým a nepromyšleným zásahem nebude
možno napravit. Velice lituji toho, že jsme
nebyli v minulém volebním období s kolegou Voborníkem vyslyšeni koaličním partnerem. Za dnešní stav nemocnic, bohužel, neseme zodpovědnost i my jako KSČM, nebo
jsme se stále snažili přizpůsobit koaličnímu
partnerovi ČSSD a odmítali udělat razantní
rozhodnutí.
Lenka FIALOVÁ,
členka Zdravotního výboru KZ

a junior expertů. Na KÚ proběhl personální audit. Předpokládám, že jeho závěrem nebylo navyšování zaměstnanců, vytváření nových odborů a oddělení.
Pravda, kamarádům se musí „pomáhat“.
Táňa ŠORMOVÁ,
krajská zastupitelka

www Představujeme

výbory krajského
zastupitelstva

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl ustanoven jako
desetičlenný. Od března 2017 byl rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje rozšířen a čítá třináct členů. První jednání kontrolního výboru proběhlo 21. prosince 2016 a k dnešnímu
dni se uskutečnilo osm jednání, naposledy dne 22. září 2017. V kontrolním výboru jsem jediným zástupcem KSČM. Zúčastnil jsem se všech dosud proběhlých
jednání.
Kontrolní výbor se na svých schůzích
pravidelně zabývá kontrolou plnění termínů usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Do současné doby
kontrolní výbor provedl řadu kontrol. Například kontroloval k využití finančních
prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem, byla prověřena pravidla
pro výběr zástupců Královéhradeckého
kraje do statutárních orgánů právnických osob, u kterých je Královéhradecký
kraj zakladatelem, zřizovatelem, majoritním či minoritním akcionářem, byl prověřen bezúplatný převod nemovitostí
tvořících pevnostní systém Dobrošov do
majetku Královéhradeckého kraje ve
vztahu k uvolněným finančním prostředkům z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace a inženýring projektu Revitalizace
a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, kontrola projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I.
a II. etapa) – vratka DPH u projektu
a další.
Kontrolní výbor je na svých zasedáních
rovněž pravidelně informován o aktuálně
řešených stížnostech, podáních a peticích doručených na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Seznam členů kontrolního výboru i zápisy z jednotlivých jednání výboru jsou
veřejně dostupné na internetových
stránkách Královéhradeckého kraje.
Bc. Josef ZIMA
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Z PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ V KRAJI

Mítink se zdravotními knížkami a sanitkou
Na mítink na Bakovo náměstí v Hradci Králové se dostavili kandidáti KSČM ze všech okresů Královéhradeckého kraje. Stejně jako na další mítinky. Početné veřejnosti představili své názory poslanec Zdeněk Ondráček, hovořil k vnitřní bezpečnosti a nízkým mzdám. Poslankyně Soňa Marková připomněla zákony, které KSČM navrhla, ale vinou ČSSD schváleny nebyly. Úspěchem je očkování proti rakovině děložního čípku, a také očkování seniorů nad 65 let proti pneumokoku zdarma. Slovo od Věry Žižkové, která mítink uváděla, dostala dále Táňa Šormová ke školství, které by
mělo mít jiné řízení a větší jistotu směřování. Josef Lukášek rozvedl pojetí suverenity a podpořil
snahu o vyšší národní uvědomění. Václav Ort za drobné podnikatele bojuje za kvalitní potraviny.

Kandidáti na předvolebním
mítinku informovali o prioritách
strany
První předvolební mítink KSČM v kraji se
uskutečnil v sobotu 7. října dopoledne. Na
jičínském Žižkově náměstí se představili
kandidáti do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z našeho kraje. Akci uvedl předseda OV KSČM Jičín Petr Typlt; o prioritách
bezpečnosti občanů promluvil lídr Zdeněk
Ondráček, o problematice zdravotnictví Soňa Marková. Dále se veřejnosti představili
Josef Lukášek, Iva Řezníčková, Táňa
Šormová, Václav Ort, Petra Zakouřilová,
František Klacek, Gabriel Olah a Petr Typlt,
jako kandidát. Pro občany, kterých procházelo na pravidelné sobotní trhy okolo mnoho, a to i za poměrně nepříznivého počasí,
byly k dispozici propagační materiály,
dárkové předměty a drobné občerstvení, to
vše jako pro milé hosty zdarma. K dobré náladě hrálo liberecké duo Nicol a Alex.
(aja)

Přípravy a rozdávání volebních materiálů se ujaly kandidátky do PS PČR Táňa Šormová
(druhá zleva), Soňa Marková a Petra Zakouřilová.
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
Za dobrého, ale větrného počasí se představili i další stateční z kandidátky č. 8 – Petra Zakouřilová, František Vrabec a Petr Typlt. Kandidátka Lenka Fialová pomáhala s distribucí volebních
tiskovin. Produkce dua OK Styl doplnila písničkami představované argumenty, proč volit právě
komunisty. Mezi volebními materiály zaujaly Zdravotní knížky Soni Markové, zdůrazňující prevenci. Jako prevence bylo bráno i měření tlaku zdarma a se sanitou Zdravotní asistenční služby
přijel člen KSČM Zdeněk Zelinka. Na mítink přišli sice hlavně členové a dlouholetí příznivci
KSČM. Mnoho lidí však procházelo kolem, někteří poslouchali z povzdálí – snad i oni zaslechli
některé z našich volebních priorit a stanovisek.
(vha)
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OV KSČM Hradec Králové zajistil v krajském
městě, aby jezdilo pět linek MHD s reklamou
KSČM.
FOTO – DPM HK
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Předvolební štafeta Dobruška – Rychnov – Týniště
Tentokrát nám počasí opravdu nepřálo a
celá akce, začínající v 10 hodin v Dobrušce
a končící v Týništi v 17 hodin, doslova
propršela. Tomu odpovídaly i počty přihlížejících.

Nejhorší déš byl v Dobrušce, ale přesto
jsme tam rozdali nejvíce materiálů, protože
se u nás zastavovali lidé, jdoucí z trhů.
V Rychnově a v Týništi pak přišli hlavně
naši příznivci.
Velké poděkování patří kandidátům Zdeňku
Ondráčkovi, Soně Markové, Táně Šormové,
Petře Zakouřilové, Josefu Lukáškovi, Petru
Forche, Ladislavu Winzbergerovi a Lence
Fialové, kteří v tak nepříznivém počasí
přišli, rozdávali materiály a diskutovali
s lidmi.
Marie ONDRÁČKOVÁ,
předsedkyně OV KSČM
Rychnov n. Kn.

Zdeněk Ondráček a Josef Lukášek.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY DLE OKRESŮ
KSČM
ČR
Kh kraj

Hlasy v %
393 100 7,76
19 792 7,10

JIČÍNSKO
2017:
3 003 7,49
2013: 5 922 14,93 2010: 4 643 11,20
Účast voličů 2017 62,49 %

KRÁLOVÉHRADECKO
2017:
2013: 11 722 14,00 2010:
Účast voličů 2017 65,69 %

5 968 7,00
9 494 10,70

NÁCHODSKO
2017:

3 391 6,17

2013: 6 411 11,98 2010:
Účast voličů 2017 62,23 %

5 198 9,07

RYCHNOVSKO
2017:
2013: 6 235 15,82 2010:
Účast voličů 2017 63,09 %

3 219 8,13
4 93312,03

TRUTNOVSKO

Z mítinku v Týništi.

2017:
2013: 8 274 14,34 2010:
Účast voličů 2017 61,49 %

4 211 7,14
6 523 10,77

Vlevo – Luboš Bodlák uvádí Táňu Šormovou v Rychnově.

Kandidáti se představili i v Trutnově
V Trutnově na Krakonošově náměstí byl
uspořádán poslední velký mítink v kraji. Dva
dny před volbami se zde představilo deset
kandidátů za KSČM. Ve svých projevech zdůraznili osobní priority, s nimiž jdou do voleb.
Zdeněk Ondráček (vpravo), Soňa Marková,
Táňa Šormová (dole) a další seznámili asi
sedmdesátku účastníků setkání také s volebním programem KSČM. Pořadatelé přichystali malé občerstvení, občané s kandidáty
diskutovali. Atmosféra zde byla výborná –
i s agitací ANO za zády.
TEXT Petr HOJNIC a FOTO Milan ROMANČÁK
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POŘADÍ NA KANDIDÁTCE KSČM
A PREFERENČNÍ HLASY v %
1. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, 9,84
Ph.D., 48 let (KSČM)
2. Mgr. Soňa Marková, 54 let (KSČM) 8,11
3. Mgr. Táňa Šormová, 61 let (KSČM) 5,36
5. PaedDr. Josef Lukášek, 65 let (KSČM) 4,54
6. Iva Řezníčková, 43 let
3,43
4. JUDr. Václav Ort, 65 let (KSČM) 2,70
10. Bc. Josef Zima, 45 let (KSČM) 2,65
14. Josef Tylš, 32 let (KSČM)
2,18
20. Petr Typlt, 50 let (KSČM)
2,18
8. Bc. Petra Zakouřilová, 43 let
2,13
7. Daniel Čapek, 41 let (KSČM)
1,10
9. František Vrabec, 65 let (KSČM) 1,46
18. Petr Forche, 39 let (KSČM)
1,70
16. Lenka Fialová, DiS., 50 let (KSČM) 1,55
13. František Klacek, 42 let (KSČM) 1,00
19. Jiří Maršík, 43 let (KSČM)
1,06
17. Josef Dušek, 46 let
0,98
11. Jana Pišínová, 48 let (KSČM)
0,90
12. Ladislav Winzberger, DiS.,
58 let (KSČM)
0,63
15. Gabriel Olah, 51 let (KSČM)
0,58
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VŘSR a dekret o míru
V lednovém Krajánku jsem připomněl, že
vstupujeme do roku stého výročí od vypuknutí Velké říjnové socialistické revoluce.
Stále je aktuální vzpomínka na 7. listopad
1917. Naši nepřátelé hanobí VŘSR a socialismus mají za sprosté slovo.
Navzdory tomu je i dnes připomínána tato
největší událost dějin po celém světě. Autentické svědectví z oněch dní podal v knize „Deset dní, které otřásly světem“ americký novinář John Reed ze své účasti v oněch dnech
v Petrohradě. Heslem VŘSR bylo: „Všechna
moc sovětům dělníků, vojáků a rolníků – mír,
chléb a půdu!“ A jako první schválil Sovět dekret o míru,
Vytvořený Sovětský svaz začal postupně na
troskách carského feudalismu s výstavbou
nových průmyslových staveb, hydroelektráren a dalších projektů, včetně pokrokového
zemědělství. Toto úsilí přerušla další světová
válka. SSSR se spojenci přemohl německý
a japonský imperialismus. Po válce překonali jeho obyvatelé obrovské materiální i lidské
ztráty a poračovali v úsilí vybudovat spravedlivou sociální společnost. Podařilo se mu mj.
vyslat jako první do kosmu družici, družici
s Lajkou, a konečně i prvního člověka Jurije
Gagarina.
Komunistické vedení státu se však nevyvarovalo chybám a nepřijatelným činům v období kultu osobnosti Stalina. To a další zaostávání přispělo koncem 20. století k rozbití
evropského socialistického společenství.
Americký a evropský velkokapitál nastoupil
k plnění svého strategického cíle. V pozadí je
zmocnit se i obrovského surovinového bohatství Sibiře.
Pod rouškou „demokratizace totalitních režimů“ tyto mocichtivé síly využívají NATO, vyvolávají „barevné revoluce“ a ozbrojené konflikty, které způsobují chaos – jako v Jugoslávii (havlovská „etická válka proti Bělehradu“).
Afghanistánu, Iráku, Libyi, Sýrii (vyzbrojují
ISIL), Ukrajině (dolary a zbraně pohrobkům
fašistů) – i za účasti Armády ČR. Tím vším
porušuje NATO svou Washingtonskou
smlouvu. První její článek má závazek: „urovnávat mezinárodní spory mírovými prostředky a zdržet se hrozby silou či použití síly.“ Své
činy opírají členové o lživé tvrzení o „nebezpečí ruské agrese“.
K antidemokratismu i u nás přispívá řada
sdělovacích prostředků, havlovští pravdoláskaři pražské kavárny a proameričtí řiolezci. Jejich vliv na růst nebezečí velkého vojenského konfliktu vyvolává o to aktuálnější
potřebu poselství VŘSR – dekretu o míru.
Jaroslav PRŮŠEK
John Glenn po letu Gagarina řekl: Jak je
možné, že země, která neumí vyrobit ledničku, nám dala na pr...
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www Zeptali jsme se předních kandidátů do PS
Zdeněk Ondráček
Jistou novinkou ve
volební kampani byla cyklojízda lídrů
stran z Hradce Králové do Smiřic. Jaká
byla jízda z pohledu
účastníka?
Cyklojízda mohla vypadat zvenku jako
dobrá propagace. Je to model, který si
udělaly Deníky, ale význam velký, jak se
zdá, neměla. Je to něco nového, ale zájem jiných novinářů ani veřejnosti nebyl.
Bylo volební období stresující?
Jsem zvyklý pracovat ve stresu a při
zatížení, tak mně to problém nedělalo.
Jaké akce jste ve volební kampani
ocenil?
Při naší kontaktní kampani jsem projel
desítky obcí po kraji, na akce a mítinky
ale přijdou hlavně naši lidé. Pochybuji,
zda to má smysl. V podstatě přesvědčujeme přesvědčené. Několikrát jsme přijeli do obce s radiovozem, stojíme, hrajeme, ale nepřijde nikdo. Pro mě je daleko
smysluplnější to, jak to dělá pan prezi-

www Jednal KV KSČM
Královéhradecký KV KSČM se těsně
po skončení voleb věnoval jejich prvnímu hodnocení z pohledu členů orgánu.
Konstatoval velké zklamání z odlivu voličů k jiným stranám. KV přijal stanovisko,
které přednese předsedkyně na jednání
ústředního výboru.
Po připomínkách z okresních výborů
se KV věnoval hodnocení akce ve
Svojšicích, připravené dvěma kraji, projednáno bude ještě společně s pardubickým KV.
Na jednání byli členové KV seznámeni
se situací v krajském zastupitelstvu.
Krajští zastupitelé Zdeněk Ondráček,
Otakar Ruml, Táňa Šormová, Josef Lukášek a členka zdravotního výboru Lenka Fialová přiblížili problematiku v některých výborech zastupitelstva. Ve výborech KZ je opozici postoupeno méně
míst než v minulosti (10 ku 5). Petr Kebus za finanční výbor uvedl, že kraj má
v současnosti ročně k dispozici 4 mld.
korun, což je daleko více než v minulém
období. Zatím kraj pokračuje v již připravených investičních akcích. Bližší informace jsou uvedeny v dalších příspěvcích krajských zastupitelů v listu.
V listopadu a prosinci budou základní
organizace pořádat výroční členské
schůze.
(vha)

dent Zeman. Měli bychom jezdit po celé
volební období, aby občan neřekl: kde jsi
byl celé tři roky? Asi před dvěma měsíci
jsem byl besedovat s občany v jedné
hospodě v Novém Bydžově. Seděli jsme
více jak tři hodiny. Pak jsem dostal asi 15
e-mailů, že o akci nevěděli, že by přišli
také. Domluvili jsme tedy, že přijedu
dvakrát ročně na posezení a budu odpovídat na dotazy. Je zajímavé, že jsou
místa a organizace, kde to jde a jako příklad mohu dát Týniště, Úpici, Chotěvice
a další, a pak pravý opak. Za celé čtyři
roky jsem nebyl pozván stranickými organizacemi ani na jednu akci na Náchodsko ani do Hradce Králové. Abych
jezdil a vnucoval se, to nejde. Uvítal
bych, kdyby si mne organizace zvaly na
besedu mezi sebe častěji. Termín by se
vždy našel. Permanentní kampaň je pro
mne důležitější, než mnohé aktivity těsně před volbami.
Má účinnost kampaň na internetu?
Oficiálním webovým stránkám se věnuje mnoho času, ale efektivita asi taková není. Mám svůj facebookový profil,
který je hojně navštěvován, na něm
mám přes dva tisíce přátel a zájem o příspěvky má v průměru kolem tří tisíc lidí.
To je asi dobrá cesta. Také se mi nyní
stalo, že se o volby zajímají prvovoliči,
kteří mají řadu zajímavých otázek.

Soňa Marková
Na čem jste založili kampaň na Náchodsku?
V okrese i v kraji samozřejmě pracujeme
po celé čtyři roky. Před
volbami jsme se opět
v mnohem větší míře
připomínali – jezdili,
roznášeli volební materiály, diskutovali, vylepovali a nově pracujeme na sociálních
sítích. Kampaní jsem se zabývala nejen
jako kandidátka, ale také jako předsedkyně okresního výboru, která ji musí také především s tajemníkem Jirkou
Žočkem organizovat. Myslím, že jsme letos – ostatně jako vždy – udělali vše pro
to, aby KSČM byla stranou, která je vidět. Připomíněli jsme vlastně jen důvody,
proč se vyplatí KSČM volit.
V čem byla kampaň náročná?
Jsem zároveň stínovou ministryní zdravotnictví, takže jsem část „předvolební“
práce musela odvést jako expertka strany. Účastnila jsem se mnoha kulatých
stolů, debat i odborných konferencí a odpovídala jsem na otázky desítek různých
médií, které se týkaly zdravotnictví. To
zabíralo mnoho času. Samozřejmě ø
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ø

jsem byla do poslední chvíle i poslankyní a plnila jsem si povinnosti z toho vyplývající. Jako předsedkyně OV
jsem nesla odpovědnost za přípravu
a organizaci volební kampaně tak, aby
byla KSČM jako celek co nejvíce úspěšná. Pracovala jsem téměř každý den,
často i o sobotách a nedělích, kdy se konala řada společenských, kulturních
a sportovních akcí.
Co vystoupení v televizi, zdá se, že
nemáte trému?
Trému mám vždycky. Na všechna veřejná vystoupení, nejen v televizi, se ale
vždy pečlivě připravuji. Protože nemám
k dispozici žádný „štáb“, který by mi dodával potřebné podklady, musím si
všechny informace získávat sama. Času
nad tím stráveným bylo mnoho. Měla
jsem méně času na své vnučky..., ale
chystám se jim to ještě vynahradit. Do
dalšího volebního období se těším. Mám
připraveno několik zákonů z oblasti
zdravotnictví, které je třeba ve prospěch
občanů České republiky prosadit.
M. VOHRALÍKOVÁ
POZN.: Připraveno před volbami.

NEFORMÁLNĚ O KUBĚ
Dnešní doba přeje cestování, ale je k tomu
potřeba někdy dost odvahy, a téměř vždy
hodně peněz, tak jsme si nechali o cestách
vyprávět...
Pozvali jsme si na besedu do Týniště nad
Orlicí poslance Zdeňka Ondráčka (foto vlevo),
který se vydal na Kubu jako „batůžkář“ společně se ženou a přáteli. Nutno přiznat, že nejeli
úplně naslepo, ale měli pár informací a příslib
podpory z Kubánského velvyslanectví v Praze.
Kuba je zemí, o které se u nás moc nemluví.
Zdeněk chtěl poznat, jaký je život běžných Kubánců. Bydleli chvíli v soukromém bytě, potom cestovali po zemi, viděli hory i moře.
V poměru k nám, rozmazleným Evropanům,
jsou Kubánci chudí, ale mají rádi život, což dokazuje všudypřítomná rytmická hudba, kterou
vnímají každým pohybem těla. Některé oblasti, jako doprava jsou pro nás až nepochopitelné, protože se zdá, že nemají nějaký stálý řád.
Můžeme jim ale závidět naprosto bezplatné
školství a chu se vzdělávat. Je to vidět i na
skutečnosti, že kubánští lékaři pomáhají v celém světě a jsou velmi žádaní. Společně se
Zdeňkem Ondráčkem přijela i Táňa Šormová,
která rovněž navštívila Kubu, ale s cestovní
kanceláří. Říkala, že Kubánci jsou sice chudí,
ale velmi pohostinní a nesmírně hrdí na svou
zemi a na to, že se dokázali osvobodit od
otroctví. Jsou také soudržní a pomáhají si
a podporují se Kromě velmi zajímavé besedy
o Kubě jsme se dozvěděli i mnoho věcí z české politické scény, protože Zdeněk Ondráček
je poslancem PČR. Zajímala nás i situace
v Královéhradeckém kraji, oba naši hosté jsou
totiž i členy krajského zastupitelstva.
Marie ONDRÁČKOVÁ

Jak to opravdu vypadá v Tibetu?
Koncem července bylo v Lipinách tradiční opékání kuřat. Mezi hosty byla Soňa Marková, poslankyně Parlamentu ČR. Právě se den předtím
vrátila z Tibetu, kde byla s poslaneckou delegací. Tibet je místo, o němž nám naše média bu
nic neřeknou, nebo lžou. Její vyprávění bylo natolik zajímavé, že se Lipinští rozhodli pozvat Soňu Markovou koncem září na samostatnou besedu. Přijela a její povídání bylo doplněno promítáním velkého množství úžasných fotografií.
Tibet je velmi rozlehlá země a delegace měla
možnost během šesti dnů projet pouze jednu ze
tří oblastí. Přesto jsme z fotografií viděli moderní
dálnice, opravené budovy, mobil je tam naprosto
běžný, všudypřítomné jsou modlitební mlýnky
a „vlaječky“ symbolizující budhistickou víru, nádherná příroda, fotografie nás zavedly i do několika domácností. Je to poněkud jiná kultura, jiné
zvyky, jiná strava, ale lidé jsou velmi pohostinní
a přátelští. Trochu je svazovalo dvojí překládání
z tibetštiny do čínštiny a dále do češtiny a zase
zpět. To, co viděli, není zaostalá země. Tibet dělá
vše pro to, aby přilákal turisty, což je vzhledem
k velkým vzdálenostem poněkud obtížné. Soně
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musíme poděkovat za velmi zajímavé vyprávění
a lipinským ženám za skvělé pohoštění.
Marie ONDRÁČKOVÁ
FOTO – Lenka FIALOVÁ

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Trutnovsko
Marie Mílová z Havlovic a František Šmejc
z Trutnova oslaví 85 let. Osmdesátiny oslaví
Jana Petrovická z Trutnova. Sedmdesátiny
budou mít Bohuslav Petráček z Trutnova, Jana Hermanová z Úpice a Pavel Středa ze
Rtyně v Podkrkonoší. Vladimír Matoušek
z Trutnova bude mít 65 let a Jaroslav Kobr
z Arnultovic 60 let.
Mnoho pěkných dní prožitých ve zdraví přeje do dalších let OV KSČM Trutnov.

Rychnovsko
Věra Žižková z Kostelce nad Orlicí, oslaví 65
let. blahopřejí členové KV KSČM, Josef Potůček z Opočna oslaví 85 let, Stanislava Pfeiferová a Jaroslava Radilová oslaví 75. narozeniny, obě z Týniště n. O.
Dobré zdraví a elán do dalších let přeje OV
KSČM Rychnov n. Kn.

Jičínsko
Petr Krejčí, předseda ZO KSČM z Roškopova, vítá 65 let a 85 let se dožívá Josef Vacek
z Nové Paky.
Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti, děkujeme za dosavadní práci pro stranu a společnost.

Královéhradecko
Na 13. listopad připadají 85. narozeniny
Růženy Piskačové ze 42. ZO KSČM. Členové
přejí udržení dobrého zdraví a péči bližních.
* Dne 9. 11. oslaví 90 let Věroslav Prokopec
ze ZO č. 26. Dobré zdraví a pohodu do
dalších dní přejí členové a OV KSČM Hradec
Králové. * Na počátku prosince oslaví 75 let
Josef Kica ze ZO č. 2. Poděkování za práci
a přání dobrého zdraví posílají členové a OV
KSČM Hradec Králové.

Náchodsko
Dne 20. 11. oslaví 75 let Anežka Řezníčková
z Náchoda. Vykonávala mnoho veřejných a
stranických funkcí. ZO KSČM ji přeje mnoho
zdraví, štěstí a životní pohodu v dalších
letech.

PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v listopadu 2017 v Hradci Králové. Evidenční číslo:
MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.:
608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo
na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky
zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 7. 11. od 15 h.

www.kscmkrhk.cz
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KORUNOU SI HODÍM?
Člověk by si mohl říci, že vlastně není
o co hrát. Jsou voliči nepoučení, poučení,
jsou voliči, kteří jen mávají rukou a říkají
si – voni si to tam nahoře vždycky nějak
upečou. Nebo říkají, že nejlépe je nevolit
vůbec. A to říkají i když dobře vědí (nebo
nevědí?), co se s jejich hlasy bude dít po
volbách, i když volit nebudou.
Zprávy z celého světa, z naší republiky,
města či vesnice se na naše hlavy snášely jak z televize, rozhlasu, deníků nebo
časopisů, ale také z internetu a obluzovali nás i naši kamarádi a přátelé při každé příležitosti. K tomu ještě rostly houby
u každého stromu a lidé říkali – jojo, to
se říká, když rostou houby, bude válka.
A tak je třeba vytvářet zásoby. Vojáci nelenili a k zastrašení lidí používali ty nej-

hroznější zbraně. Ve vzduchu létaly letouny s podvěšenými pumami i rakety
a do toho kdesi stříleli do bezbranných lidí... Lidé se perou, už malí kluci se mydlí hlava nehlava... Kácely se bilboardy,
voličům se rozdávaly propisovačky, různé mlsky a do toho všeho občané běhali po supermarketech a sháněli drahé
máslo, dokud nebude ještě dražší. Aby
toho nebylo málo, propukaly aféry jedna
za druhou. Lidi, vidíte to? Kdo za to může? No přece voni! – A tak jste si říkali, tak koho mám volit? Mám si hodit korunou?
Ve všech volbách jsem volil stejně. Tu
stranu, které jsem zasvětil celý svůj život, představitele, kteří mě nikdy nezklamali. Vím, že mě nezklamou po volbách
ani tentokrát. Není co řešit.
Jiří KNOPP
Soutěž NEJ sestřička
roku podporuje Soňa
Marková od samého
počátku – letos to
byl devátý ročník.
Podle vyjádření poslankyně v Haló novinách se letošní kolo,
uspořádané
opět
v Náchodě, nad míru povedlo.

FOTO – archiv
Soni Markové

www KRAJÁNKOVY

Pro 2 osoby:
200 g hovězí kližky, zelená paprika, lžíce
rozinek, malá cibule, lžička oleje, po špetce
mletého nového koření, hřebíčku, chilli, šafránu (nebo lžička
kurkumy), pepř, sůl.
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Počítám ovečky a spánek nepřichází
a já si tak šeptám do polštáře,
že se tam vrátím.
A tak to dělám rok co rok.
Vidím ten potok i skalní stěnu,
vidím, jak padá voda,
vidím tu pěnu
a cítím tvé tělo.
Vidím, jak oblohu rozčísl blesk,
tvé srdce se na mé hrudi chvělo.
Já se tam musím vrátit,
vždy to místečko musím najít.
Jiné takové není.
Musím, než upadne v zapomnění...
Jiří Knopp

www Pozvánky
w 4. listopad – Vzpomínkový akt ke 100. výročí VŘSR od 10.15 na lesním hřbitově
v Malšovicích u památníku rudoarmějců.
w 7. listopadu krajský seminář ke 100. výročí
VŘSR v domě U Švagerků v Hradci Králové od
16 hodin s účastí veřejnosti.
w LKŽ HK – 9. 11. od 11.45 martinská husa
U Švagerků, příště 14. 12. od 14 h. vánoční
besídka pro dospělé.
w 28. listopadu od 16 hodin ve velkém sále
U Švagerků HK – PUTUJÍCÍ PÍSNIČKY,
o podivuhodných cestách českých písní
i muzikantů ve světě. Vypráví a zpívá
pražský hudební historik Mgr. Jiří Klapka.
Veřejnost zve KR Česko-ruské společnosti
a Česká asociace rusistů.

NETRADIČNÍ DOBROTY

Kreolské maso

Za velmi krásného říjnového počasí se konala
Hubertova jízda v obci Mokrém u Opočna.
Tradičně jízdy „Svatého Huberta“ zde mají
tradici od roku 1996. Letošní Hubertovu jízdu
pořádal nový nájemce stájí „Ostrov naděje“,
starající se o koně přestárlé, nemocné, ale
dává naději i těm koním, kteří již nemají
svého majitele. Poslankyně Soňa Marková
dodala ceny a převzala patronát nad
soutěžemi.
Lenka FIALOVÁ

JEDNOU SE TAM VRÁTÍM

minut poduste. Podávejte s rýží nebo
těstovinami.
Inspirace z americké kuchyně je velmi
zajímavá a s rýží výborná.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

Na cibulce opečte maso, podlijte
vodou a duste téměř doměkka, pak
vyduste šávu do
tuku, přidejte opéct
všechno koření,
přidejte spařené
rozinky a podlité
vodou duste doměkka. Nakonec
vložte na nudličky
pokrájenou papriku a ještě deset

Krajánek O 11/2017

