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Berlíňané se svými rodinami kladou druhou lednovou neděli červené karafiáty k pomníku levicových
aktivistů a zakladatelů Komunistické strany Německa na hřbitově v Lichtenburku. Mohutného průvodu
Berlínem se tradičně účastní komunisté a příznivce KČP zejména z Jičínska.

VÍTĚZNÝ ÚNOR VERSUS ÚNOROVÝ PUČ
Vstoupili jsme do roku „osmičkových výročí“. Přestože vrcholem státem organizovaných oslav má být až říjnové sté výročí vzniku Československa, můžeme
si být jisti, že šílenství přepisování dějin nepomine ani jediný připomínaný
„osmičkový rok“ minulosti. A začne hned únorem 1948, který současné v kapitalismu narozené pokolení zná jen jako „únorový puč“. My, komunisté pak nehodláme slevit z pojmu Vítězný únor. Bume nad věcí a porovnejme oba dominantní názory s historickými fakty.
Pojmem „puč“ se zpravidla označuje násilné svržení legálně zvolené a podle ústavy také ustavené vlády. Jde tedy o hrubé porušení ústavy a zásadní obrat ve vývoji společnosti. Abychom pochopili, co se před sedmdesáti lety v naší zemi událo, musíme se zaměřit na události nejméně o tři roky starší.
Komunistická strana získala svým otevřeným
protifašistickým postojem a činy už před válkou značné sympatie lidí. Svůj kredit posílila
nejen odbojovou činností, ale především jasnou vizí poválečného demokratického vývoje. V dubnu 1945 byla ustavena první vláda

Národní fronty všech politických sil, které se
nezaprodaly nacistickým okupantům a jejich
luáckým přisluhovačům. KSČ byla po osvobození, vinou nacistických represí početně
oslabenou politickou stranou, ovšem s obrovskou autoritou ve společnosti.
Připomeňme si, že Košický vládní program
předpokládal nejen znárodnění majetku kolaborantů a zrádců, ale také znárodnění
klíčového průmyslu, soukromých akciových
bank a pojiš oven. Dekrety prezidenta Beneše
z května, respektive října 1945 tento první krok
Pokračování na str. 2
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Stojíme před významnými úkoly. Jsou uspořádány okresní konference, začátkem března se bude konat krajská konference a jako vyvrcholení bude jednodenní
sjezd KSČM v dubnu v Nymburce. Na všech těchto stupních, bychom se především měli zabývat
hodnocením naší práce za uplynulé období a nastínit možný další postup.
Naše strana se musí zaměřit na
budoucnost, aby obstála v tvrdé
konkurenci stran a hnutí, které se
vyskytují na naší politické scéně.
Bohužel se ukazuje, že v poslední době nedokážeme pružně
a odpovídajícím způsobem reagovat na problémy, které přináší
překotný vývoj ve světě i u nás.
Nevyplácí se nám určitá opatrnost, až nerozhodnost ve stanoviscích k závažným celospolečenským jevům, jako je například
migrace. Musíme daleko přesvědčivěji vystupovat se svými názory v besedách na různých televizních stanicích. Na voliče působí zapálení a verva některých
lídrů našich politických protivníků. Tím přitahují své voliče, kteří
ani mnohdy příliš nepřemýšlejí
nad obsahem jejich sdělení.
Říká se: Kdo chce zapálit, musí
sám hořet. My občas jen doutnáme.
Naše strana se musí znovu nadechnou a chytit druhý dech.
K tomu by měla přispět jednání
na všech úrovních a snaha o nastolení nápravy. Jenom házení
špíny jeden na druhého, hledání
viníků nic nevyřeší. Jedině společné úsilí o nalezení správného
směru pro 21. století může vyvést stranu ze současné krize.
Naslouchejme si navzájem, zvažujme různé názory a hledejme
východisko. Vždy i ten, s kterým
nesouhlasíme, může mít pravdu.
Ze všech diskusí bychom měli
vyjít posíleni, odhodláni a připraveni na další, možná ještě tvrdší
střety s našimi politickými protivníky. Jedině odvaha a zapálené
srdce nám umožní pokračovat
dál na cestě za spravedlivější
společností. Narovnejme záda
a vykročme levou.
Věra ŽIŽKOVÁ

VÍTĚZNÝ ÚNOR VERSUS ÚNOROVÝ PUČ
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Dokončení ze str. 1

v uskutečňování Košického vládního programu naplnily. Na osvobozených územích došlo ke změně státního aparátu,
kdy všechna moc přešla do rukou národních výborů. Pro dovršení této etapy
změny státního aparátu zbývalo zvolit
Ústavodárné národní shromáždění (ÚNS).
Teorie puče předpokládá, že komunisté
své záměry před volbami v roce 1946 tajili a oklamali národ. Jaká je skutečnost?
V březnu 1946 se konal VIII. sjezd KSČ,
který jednoznačně stanovil cíl usilovat
o přechod od národně demokratické revoluce k revoluci socialistické. Tento záměr byl veřejně znám a za dva měsíce
vyhrála KSČ volby do ÚNS, i když na Slovensku ji předběhla Demokratická strana,
což se odrazilo ve složení tamní vlády –
Sboru povereníkov a Slovenské národní
radě. Oklamání národa ze strany komunistů je tedy nesmysl. V souladu s ústavou získala KSČ v Československu post
premiéra a některá ministerstva (u klíčových vládních postů byli dále ministři vnitra – komunista Nosek, obrany – nestraník
Svoboda, zahraničí – Jan Masaryk).
Pro pochopení situace v únoru 1948 je
důležitá také důvěryhodnost tehdejších
politických stran. O KSČ již byla řeč, svými záměry se netajila a pracovala na nich
společně s lidmi v závodních radách či
rolnických komisích. Jinak šel vývoj
v ČSSD – XX. sjezd sice potvrdil linii Košického vládního programu, ale už v listo-

padu 1947 vzala politika vedení strany,
kde byl Fierlinger nahrazen pravičákem
Laušmanem, ostrý obrat doprava. Můžeme se jen domnívat, že to byla reakce na
milionářskou daň a požadavek lidí na další znárodňování podniků a parcelaci půdy.
Podobně lidovci před volbami slibovali řadu křes ansko sociálních reforem a následně začali být rozpačití v jejich naplňování a zablokovali společně s národními
socialisty Hradecký program, obsahující
parcelaci velkostatků a další změny na
vesnici. Slovenští demokraté si pro změnu zavařili snahou dostat zpět do politiky
bývalé Hlinkovce. Jinými slovy – KSČ byla
jediná strana s jasnou linií a neuhýbala.
Proto byla pro národ nejvěrohodnější.
Teorie „únorového puče“ vidí záminku
demise 12 ministrů ze dne 12. 2. a únorové vládní krize ve snaze Noska provádět
kádrové změny ve velení policejních složek. To ale byla spíše záminka, ve skutečnosti šlo o tlak pracujících na pokračování
demokratických reforem v ekonomice.
Poté, co zemědělský výbor ÚNS zamítl
revizi pozemkové reformy, byl na 28. února ohlášen sjezd rolnických komisí. Na
22. 2. byl pak svolán sjezd závodních rad
a odborů. K 21. 2. se konala početná manifestace na Staroměstském náměstí,
kde Gottwald vyzval k obnově Národní
fronty. Dne 24. 2. proběhla hodinová výstražná stávka, pracující se začali ozbrojovat a vznikaly Lidové milice. Jejich večerní pochod Prahou byl manifestační
a výmluvný. Dne 25. 2. Beneš přijal demisi

Naše kandidátka do Senátu pátá
V doplňujících volbách v obvodu č. 39 na
Trutnovsku skončila kandidátka za KSČM
Iva Řezníčková (BEZPP) na pátém místě.
Blahopřejeme! Volilo ji 1 612 voličů při
účasti 22,90 % voličů (tj. 22 718).
První místo v tomto kole zaujal starosta
Vrchlabí Jan Sobotka (BEZPP za STAN) –
7 617 hlasů – a podnikatel Jiří Hlavatý (BEZPP za ANO) byl
druhý se ziskem 5 728 hlasů. Před Ivu Řezníčkovou se dostala
ještě advokátka Klára Sovová (NEI) s 2 700 hlasy, a učitel
Jaroslav Dvorský (BEZPP za Piráty) s 2 406 hlasy. Na šestém
místě skončil místostarosta Úpice Karel Šklíba (ČSSD) s 1 294
hlasy. Na posledních třech místech skončily Luka Tomešová
(SPD), Blanka Horáková (ODA) a Terezie Holovská (BEZPP
za NK).
Při volbě prezidenta v prvním kole přišli voliči na Trutnovsku
k druhému kolu senátních voleb a rozhodli, že Jan Sobotka
(BEZPP za STAN), starosta Vrchlabí, bude senátorem (30 331
hlasů) ještě přes dva roky a dokončí mandát po Jiřím Hlavatém.
Iva Řezníčková se vyjádřila k volbám do Senátu po druhém
kole: „Kdo chce moc, nemá nic, a to přesně sedí na Hlavatého.
I jeho reakce po vyhlášení výsledků (že odchází z politického
života) svědčí o tom, že ve skutečnosti pro region nic dělat
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12 ministrů a jmenoval novou vládu na
základě návrhu KSČ. Tedy naprosto
v souladu s ústavou. Proto komunisté
vždy brali Vítězný únor jako klíčový zlom
v přerůstání národně demokratické revoluce v socialistickou, a to při zachování
ústavních demokratických norem.
Připouštím, že následný vývoj přináší
některé otazníky. Např. bylo moudré sjednocení ČSSD a KSČ? Bylo moudré vytvořit jednotnou kandidátku Národní fronty pro volby v roce 1948? Bylo moudré

Historický snímek z roku 1948 ze Staroměstského náměstí v Praze.

splynutí závodních rad a odborů? Byla
moudrá Gottwaldova výzva ke vstupu do
KSČ, ačkoli Lenin před něčím takovým
vážně varoval? To jsou otazníky pro odbornou historicko materialistickou analýzu
vývoje socialismu u nás, která by akceptovala vnější i vnitřní podmínky vývoje.
Nic však to na charakteru únorových událostí nemění.
Taána LANKAŠOVÁ

nechce a šlo mu o místo v Senátu. Kdyby totiž skutečně pracovat pro region a občany Dvorska chtěl (jak tvrdí), určitě by se mohl
účastnit například krajské politiky. A o tu nikdy nejevil zájem.“

Druhé přímé volby prezidenta ČR
V druhých prezidentských volbách zvítězil v prvním kole
Miloš Zeman, hlas mu dalo v republice 2 853 390 voličů, o 780
tisíc více než před pěti lety. Ve druhém kole si Zeman celkové
vítězství udržel s 51,4 procenta hlasů. V našem kraji získal
Zeman v prvním kole 103 297 a ve druhém 150 788 hlasů
a Jiří Drahoš 76 955 a ve druhém kole 155 276 hlasů. Miloš
Zeman v našem kraji dostal nejvíce hlasů v okresech Rychnov
n. Kn. – 51,37 % a v okrese Jičín – 51,34 %. Na Trutnovsku byl
první Drahoš s 52,21 % (ve Strážném dostal 87 %), na Náchodsku
s 51,79 % a na Královéhradecku s 50,98 % – město Hradec
Králové 54,7 %. (Údaje jsou přebrány z dostupných výsledků,
když oficiální údaje ČSÚ ještě nebyly před uzávěrkou k dispozici.)
Vojtěch Filip, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM
komentoval volbu: „Jsem rád, že mohu popřát Miloši Zemanovi
k znovuzvolení prezidentem České republiky. Občané se
rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného
rozvoje ve všech oblastech našeho života.“ (Zdroj: kscm.cz).
(vha)
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Jak zapojit dělníky a mladší členy na Rychnovsku
Jednání komunistů z Rychnovska přineslo, kromě zvolení nového předsedy
okresu, mnoho kritických podnětů ke stranické práci v minulém roce, kdy se konaly volby do PS PČR, a snahu nalézt vhodné působení na veřejnost při volbách
komunálních. Mezi hosty jednání byl poslanec Zdeněk Ondráček a předsedkyně
OV KSČM Náchod a stínová ministryně pro zdravotnictví Soňa Marková.
nutné se více spolehnout na diskuse
a zprávy na facebooku a webových
stránkách. Neopomíjet ani kontakt
s dlouhodobě nemocnými
členy
strany.
Krajský zastupitel
Josef Lukášek zahájil diskusi a kritizoval současné vedení kraje, že „zatím využívá připravené projekty a zísNa okresní konferenci v sídle OV KSČM Rychnov n Kn. Zleva: Zdeněk kané peníze minulou vládou ČSSDOndráček, Jan Janeček, Marie Ondráčková a u pultu Věra Žižková.
KSČM ... a přeje se
Předsedkyně OV KSČM Marie Ondráč- dost církvím.“ Petr Forche žádal, aby se
ková hodnotila uplynulé volby a vyjádřila „do továren dostaly naše letáky do stojase kriticky k vedení strany „nebylo mezi nů. Dělníci po práci mnoho na sociální sílidmi...“ Vyjádřila obavu, „aby se strana tě nechodí, spíše se baví jinde, proto se
v dalších volbách nedostala pod pět pro- hodí spíše tiskovina.“ Bedřich Chasák by
cent“. Rychnovsko má nejnižší nezaměst- prosazoval změny v postech na krajské
nanost v republice, ale tradičně nejlepší úrovni KSČM. Václav Lochman kvalitně
procentní výsledky pro KSČM v kraji. Ak- rozebral správné rozhodnutí podpořit na
ce pro veřejnost umějí pořádat na mnoha lídra Zdeňka Ondráčka. Soňa Marková
místech, ale volební štafety nepřinesly ký- dále zastává roli stínové ministryně pro
žený efekt, „chybí kontakt s dělníky a mla- zdravotnictví a domnívá se, že „spojení
dými lidmi.“ Při obecních volbách bude náchoské a rychnovské nemocnice, té

LL – Demo Berlín 14. ledna 2018
Jako každoročně, druhou lednovou
neděli prošla Berlínem mírová demonstrace příznivců levice k uctění památky K. Liebknechta a R. Luxemburkové.
I přes tradičně nepříznivé počasí, kdy
foukal ledový vítr, se zde sešli desítky
tisíc lidí.
Berlíňané se svými rodinami kladou červené karafiáty k pomníku levicových aktivistů a zakladatelů Komunistické strany
Německa na hřbitově v Lichtenburku po
celý den. Průvod zástupců levicových
uskupení s vlajkami a transparenty, který
letos čítal dvanáct a půl tisíce převážně
mladých lidí, vyšel do ulic v poledne. Je
úctyhodné, kolik lidí si každoročně tyto
dva politiky připomene, i přesto, že od jejich smrti uplyne příští rok rovných sto let.
Bylo by zajímavé porovnat, kolik lidí se sejde u hrobů dnešních politiků za sto let.
Myslím, že davy to nebudou. Delegace
KSČM, která je součástí Stálého fóra
Evropské levice regionů, odjela do Berlína
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již v sobotu. Účastníci zájezdu v počtu třiceti, byli ubytováni v rekreačním středisku
Storitzland, u berlínských jezer. Zde se také uskutečnilo pravidelné setkání s německými komunisty. V květnu se v tomto
místě bude konat Evropacamp, na který
byli všichni německými soudruhy pozváni.
Petr TYPLT
FOTO – OV KSČM Jičín

rychnovské prospělo.“ Pro stranu pracuje
již 32 let. Zdeněk Ondráček odpověděl
mnoha diskutujícím delegátům a vysvětlil
počínání výkonného výboru i poslaneckého klubu ve sněmovně. Ve volbách je třeba oslovit lidi ke spolupráci. JUDr. Milan
Novák, člen rady města Rychnova n. Kn.,
kromě akcí ve městě tvrdí: "...automobilka
město doslova dusí, zejména v nemožnosti získat pracovníky do některých profesí, protože mzda je nižší než v automobilce," přináší i jiné problémy. Předsedkyně kraje Věra Žižková poděkovala komunistům za všechny aktivity, zejména za
čtyřdenní propagační akci při výstavě
v Častolovicích. Jan Janeček (bývalý zaměstnanec v automobilce, 62 let) vystřídal Marii Ondráčkovou a byl zvolen předsedou OV. Zlepšil by situaci, kdy „nejsme
schopni jít k pracujícím ve firmách.“ Proto
je třeba lépe využít internet a „dávat pravici otázky, které jí jsou nepříjemné“. Luboš Bodlák hovořil na téma, zda chceme
předčasné volby.
Spolu s poslancem Ondráčkem rozebrali komunisté situaci, za jakých podmínek podpořit Babišovu vládu. Cílem
KSČM je mj. zajistit vliv na distribuci pitné
vody, a také dopravu zdarma pro žáky,
studenty a seniory po celé ČR, a to mohou pomoci uskutečnit i obecní a městská zastupitelstva.
(vha)

www Jednal KV KSČM
Lednové jednání KhKV KSČM v Hradci
Králové se zabývalo situací před druhým kolem prezidentských voleb a výbor přijal stanovisko, v němž doporučil členům a sympatyzantům volit na funkci prezidenta Miloše
Zemana. Výbor zhodnotil výsledek doplňujících voleb do Senátu na Trutnovsku, v nichž
skončila Iva Řezníčková na pátém místě,
a považuje její umístění za úspěšné.
KV projednal situaci kolem společné akce
dvou krajů pod Kunětickou horou, její obnovení zde není podle stanoviska kastelána
možné. Celorepubliková akce bude opět ve
Svojšicích 1. září. Vyslechl informace z krajského zastupitelstva, poslanecké sněmovny
a zabýval se způsobem financování podzimních obecních a senátních voleb i fungováním webových stránek okresů a kraje. Členové KV prověřili stav přípravy krajské a okresních konferencí. Jednání komunistů vyvrcholí dubnovým sjezdem v Nymburku. Předseda
krajské revizní komise konstatoval, že rezervní finanční částka KV je od roku 2013 stále
k dispozici v přibližně stejné výši.
Soňa Marková uvedla anketu vyhlášenou
Komisí žen při ÚV KSČM o „Ženu roku
2018“, v níž chce ocenit ženy, členky KSČM.
Více v příštím čísle Krajánku.
(vha)
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Netradiční samočisticí koupací jezírka zpříjemní léto u Rozkoše
Atraktivitu tzv. „východočeského době je už prostor jezírek odhrabán. Až
moře“, tedy nádrže Rozkoš, limitova- se pokryje dno fólií, tak pomalu začneme
lo dlouhodobě nepříjemné přemnožo- s napouštěním vody. Bude trvat od březvání sinic a kalná voda. Přednosti pře- na, kdy počítáme se skončením zemních
hrady tak spočívaly hlavně v rybaření, prací, a voda se bude napouštět až půl
vodních sportech, ježdění na
lodích a pozorování ptactva.
V létě se ale každý rád vykoupe v čisté vodě.
O problému psal Krajánek již
v dubnu roku 2016, kdy myšlenka biotopových jezírek byla akceptována městem Česká Skalice a Královéhradecký kraj záměr podpořil (tehdy hejtman Lubomír Franc). Na to, jak vypadá
situace po dvou letech, kdy se
výběrové řízení na dodavatele
muselo opakovat, vysvětlil Jiří
Zvára, dříve zastupitel za KSČM
v České Skalici, nyní člen konOsázení nádrží vhodnými rostlinami u břehů a pak v
trolního výboru zastupitelstva
kořenové čistírny zajistí čistou vodu.
a člen dozorčí rady v Autocampingu Rozkoš, s. r. o.
„Plán dokončení biotopového koupališ- roku.“ V dubnu se začne s osazováním
tě máme daný do konce dubna,“ infor- nádrží rostlinami. Ty zajistí přírodní čištěmoval Zvára Krajánek o záměru vylepšit ní vody a voda nebude jinak chemicky
koupání u nádrže za 45 milionů korun. ošetřována.
Jezírka budou dvě – jedno pro plavce
„Od října loňského roku se před započetím skrývky ještě musel udělat archeolo- a druhé pro děti. Na ně navazují kořenogický průzkum. Mohly tu být pozůstatky vé čistírny vody. V jezírkách se najednou
pohybu vojsk v roce 1866. V současné vykoupe až sedm set návštěvníků.

Lesk a bída dopravních staveb města Hradec Králové
Často poslouchám výhrady občanů města
HK, že vedení města se
spíše stará o velké investory (a o úpravy komunikací pro jejich potřeby) a ne o své zájmy,
že nevyužilo své finanční možnosti (které v minulosti mělo)
k rozšíření a modernizaci své dopravní
sítě. Že se nechalo ukolébat svým okruhem a zapomnělo na chybějící dopravní
směry západ–východ a sever–jih.
Jistě, do značné míry to pravdou je. Brzy
se ukázaly dopady stále se navyšující těžké nákladní dopravy, rapidního nárůstu
všeobecné motorizace a růstu satelitních
obcí. Své přidaly i vlivy obřích nákupních
center na okrajích města i narůstající deformace města – kdy sídliště jsou na jihu a východě, kdežto průmyslové a skladové oblasti na severu a západě. A dopravní skelet
města přestává stačit. Vážnou komplikací
je také skutečnost, že celý II. silniční okruh
i městem procházející výpadovky na Jičín,
Ostravu i Brno jsou státními silnicemi I. třídy ve správě ŘSD. A jednání se státní
správou jsou vždy obtížná, ne vždy chápou
potřeby města a v minulosti s nimi nebylo
dostatečně důrazně jednáno.
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„Zatím museli turisté od loňska oželet
odstranění oblíbeného minigolfu. Nový
bude opět postaven u recepce,“ vysvětluje Jiří Zvára. „Také zde vznikne nové sociální zařízení, už má nové základy,
a v plánu jsou i další na opačné
straně areálu, které nahradí stávající zastaralý objekt.“ To uvítá zejména Jaroslav Oš ádal, zastupitel
České Skalice za KSČM, který
stav kritizoval, a spolu s ním všichni návštěvníci. I když, jak nás ujistil Jiří Zvára, pro rybáře a další turisty je autokemping od jara stále
přístupný i při rekonstrukci.
Lidé starající se o autokemp by
uvítali také dokončení cyklostezky, z níž je hotovo teprve 250
metrů. „Cyklostezku kolem Rozkoše by si zasloužili cyklisté i z důvodu lepší bezpečnosti, když ječásti
dou směrem k Novému Městu nad
Metují,“ řekl Jiří Zvára. Tady by
mohli pomoci „zatlačit“ i krajští
zastupitelé za KSČM.
Doufejme, že půjde vše podle plánu
a investice za plánovaných 45 milionů se
příliš neprodraží. V letním horku tak budou moci zde ubytovaní hosté i náhodní
turisté ocenit koupaliště nenarušující přírodní prostředí s čistou vodou.
Mirka VOHRALÍKOVÁ
Vyhrocuje se problém překonání bariéry
železniční tratí, která město doslova „krájí“
od severu k jihu. Na tento problém upozorňuji přes deset let. Nyní se plně ukazuje,
jak je město nepřipravené k napojení na
dálnici D11 a na rozvoj západním směrem.
Ukazuje se, že plotištský nadjezd vyžaduje
zásadní opravy a kuklenský podjezd je
svázán s problematikou zdvoukolejnění
tratí na Pardubice i na Velký Osek.
Takže odpově: Ano, město HK má vážné
problémy se svou silniční sítí a již se projevují časté dopravní zácpy a i komplikace
s městskou hromadnou dopravou.
Alois HAVRDA,
zastupitel města Hradec Králové

Až v poslední době se přiblížilo (zatím jen
v projekční přípravě) řešení přeložky silnice
I/11 (Severní tangenty) ve směru na Ostravu, které odlehčí severní části okruhu města a napojí k dálnici oblast letiště a skladových oblastí. V obdobné fázi se nachází
u ŘSD příprava stavby Jižní spojky, která
má vyvést dopravu od dálničního sjezdu
Kukleny na silnici I/37 (Hradubická) mimo
přetížené ulice Pražská a Gočárova. Obě
stavby však nebudou v provozu do 10 let.
Velmi obtížně se připravují dopravní stavby v oblasti Mileta na II. silničním okruhu.
Zde výrazně chybí kapacitní
dopravní napojení fakultní
nemocnice, pohotovosti, rozrůstajících se kampusů univerzit a napojení Třebše. Navíc se tam připravuje stavba
komerčního centra. Chybí
i odpovídající komunikace do
Slatiny a Věkoš (letiště).
Do nového územního plánu také město zakládá tzv.
Jižní spojení, které zajistí dopravní napojení velkých sídliš na jihu a východě města
k dálnici mimo střed města,
s novým mostem přes Labe Kuklenský podjezd pod železnicí v Hradci Králové limituje
u Březhradu.
dopravu ve městě.
FOTO – Krajánek
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www Otázky pro zastupitele

S Radimem Fryčkou o starostování v Úpici
Radim Fryčka se v roce 2014 dostal do zastupitelstva města jako jediný za
KSČM. Ze čtvrtého kandidátního místa ho na radnici vynesly preferenční hlasy
a stal se místostarotou města Úpice. Na konci května 2017 byl po rezignaci starosty Jaroslava Hůlka (ČSSD) na jednání zastupitelstva těsně zvolen starostou.
Na radnici vládne koalice (kde má KSČM jedno zastoupení), která nemá jednoduchou pozici se sedmi hlasy v třináctičlenném zastupitelstvu.

Starosty Úpice Radima Fryčky jsme se
zeptali:
l V královéhradeckém rozhlase jste
měl rozhovor s redaktorem a hovořili
jste o výstavbě místního koupaliště.
Bylo vyhlášeno k tomu obecní referendum?
Obecní referendum ke koupališti město
Úpice nevyhlašuje. Zvolili jsme méně náročnou formu prostřednictvím ankety,
která proběhne od konce měsíce ledna

Divadlo v Úpici má téměř dvousetletou tradici.
Zdejší nejstarší ochotnický divadelní soubor
byl založen okolo roku 1823 a je aktivní téměř
nepřetržitě až do současnosti.

do 15. února 2018. Anketní lístky obdrží
občané pomocí roznášky poštou, vyplní
je a mohou je odevzdat na pěti určených
místech ve městě Úpice. Taktéž se mohou vyjádřit prostřednictvím našich webových stránek.
l Proč nešla výstavba koupaliště
prosadit jen na jednání zastupitelstva?
V průběhu přípravy Koncepce rozvoje
města do roku 2024 se velká část občanů
Úpice, kteří ke koncepci přispěli svými návrhy, si přála vybudování koupaliště na-
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místo současné nevzhledné požární nádrže. Jde o oprávněný
požadavek také vzhledem ke
stávajícímu kempu, který je součástí celého tohoto komplexu,
a to nejen k potřebě jeho vyšší
návštěvnosti a možnosti lepšího
vyžití jeho návštěvníků, ale také
k většímu zájmu o naše město.
Pro přípravu přestavby současné požární nádrže na koupaliště
byla Zastupitelstvem města Úpice vytvořena komise, která dostala úkol zjistit co nejvíce infor-

nocení uskutečníme v únoru. Poté se teprve bude touto otázkou zabývat zastupitelstvo města.
l Co ještě by bylo v Úpici třeba, podle vašeho názoru, pro občany vylepšit?
Město bude samozřejmě pokračovat v připravených akcích tak, aby do konce tohoto
volebního období byly bezezbytku realizovány. Jedná se zejména o stavbu parkoviště v Plickově ulici, včetně všech ulic přileh-

Úpická radnice a výstavba domu čp. 31, která
vyvolala mnohé diskuze.

lých. Čekáme na potvrzení
dotace k výstavbě chodníku
Regnerovou ulicí směrem ke
stadiónu Sparta a tuto akci
chceme dokončit. Bude dokončena dlouhodobá oprava
jedné z nejstarších roubených
staveb v Čechách, budova
Dřevěnky. U příležitosti jejího
znovuotevření uspořádáme
21. července v Úpici „Den lidové architektury“. Bude dokončena stavba domu č. 31
na náměstí TGM, který bude
Jedna z nejstarších roubených staveb v Čechách.
sloužit městskému muzeu
mací a možností vhodných pro přestavbu a dalším kulturním institucím. Máme v protéto požární nádrže. Nejde tedy zatím gramu zahájení stavby tenisových kurtů
o prosazování tohoto záměru v zastupi- v areálu stadiónu Sparta a taktéž přípravu
telstvu, ale skutečně jen o přípravu. Zmí- řady projektů týkajících se nejproblémoněná komise navštívila řadu koupališ vějších oblastí ve městě, zejména cest,
v ČR v provedeních v nerezu a plastu. chodníků a mostečků.
Z těchto jednání s provozovateli i dodavaZa odpovědi děkuje
teli již realizovaných přestaveb koupališ
Mirka VOHRALÍKOVÁ
v ČR vzešly návrhy, které jsme prostředFOTO – Petr HOJNIC
nictvím Úpických
novin, místní televize JS a www stránek města představili našim občanům.
K tomu, abychom si
ověřili jestli trvá zájem našich občanů
o výstavbu koupaliště připravujeme
anketu, jejíž vyhodJeden z návrhů na
podobu koupaliště.
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Bude Česká republika
naší zemí?
Před každými volbami sílí antikomunismus.
Druhé přímé volby prezidenta tento moment
v kampani Jiřího Drahoše přinesly. Přece jen
zastínily téma, které teprve rozhoří antikomunismus naplno – únor 1948. Pro komunisty
zůstane únorem vítězným pro pracující lidí
a pro pravici pučem. Kritizovány budou samozřejmě roky následující po únoru. Odpůrci ignorují, že pozdějšími amnestiemi KSČ vyslovila omluvu k nespravedlivému odsouzení
některých odpůrců režimu a za tvrdé postihy
tzv. „spikleneckého centra“ kolem generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Také
současná KSČM se několikrát omluvila. Vše
marné. Pravice se drží zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu
proti němu a KSČM líčí jako nedemokratickou stranu. Vše, co bylo zavedeno za socialismu ve prospěch obyčejných lidí, bylo
pomluveno, okleštěno či odstraněno – např.
bezplatné školství, zdravotnictví, přístupná
kultura, levné bydlení a mnoho jiného.
Mimochodem, v kritizovaných tragických
padesátých letech uskutečnil akademik Jan
Bedrna v ustaveném kardiochirurgickém
centru v královéhradecké fakultní nemocnici
v roce 1951 první úspěšnou vnitrosrdeční
operaci v Československu. Pak následovaly
další operace na řadě klinik – v republice budující socialismus.

Prezidentské volby
Prezidenta jsme volili přímo teprve podruhé. KSČM svého kandidáta nenavrhla a podpořila Miloše Zemana. Jeho vítězství těžce
budou snášet podporovatelé Jiřího Drahoše.
Proti Zemanovi vystupoval zejména miliardář
Michal Horáček, který dále svými financemi
podpořil Drahoše v druhém kole (ten se dal
do služeb Kalouskovy TOP-09). Drahoš nebo
i kandidát Fischer dostali bohaté příspěvky ze
zahraničí. Dva měsíce před volbami v neustálé kritice prezidenta Zemana jeho odpůrci přitvrdili. Pustili do éteru lživé zprávy o jeho
údajné rakovině. Nikdo nezmiňoval, že V. Havel
prodělal od září 1990 do roku 2001 operací
29, včetně odstranění části plíce a rakoviny
tlustého střeva.
Při snášení všech pro a proti k prezidentským kandidátům byla zřejmě pro voliče důležitá myšlenka Miloše Zemana: „Česko je
naše zem.“ Voliči však podlehli předvolebním „štvanicím“ v menšině (i ve třech okresech našeho kraje) a Zeman bude na Hradě.
Doufám proto, že to hlavní bude naplněno
– zejména ekonomicky – a republika bude
opravdu naší zemí!
Jaroslav PRŮŠEK
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V Kostelci nad Orlicí po troškách
Již se blížíme do finále volebního období obecních a městských zastupitelstev. Je čas hodnotit a připravovat nové volby.
V našem městě bylo v minulých volbách
postaveno 13 kandidátek. Občané vybírali z mnoha nabídek, a tak se stalo, že
v zastupitelstvu se sešla široká paleta volebních subjektů. Vítězi voleb se nepodařilo najít potřebnou nadpoloviční většinu
11 hlasů, a tak se iniciativy ujalo hnutí
ANO, které zorganizovalo potřebný počet
zastupitelů k prosazení svých záměrů.
V čele radnice stanul pan starosta Kinský.
Nové vedení města požádalo zastupitelstvo o trpělivost, že potřebuje určitou
dobu na rozmyšlení svých záměrů a přípravu projektů. Čas ubíhal, projekty byly
v nedohlednu. Opravovaly se tu a tam
chodníky, prasklá kanalizace. Později se
vybudovalo dětské hřiště a opravila školní
jídelna.
Rozpočet města se průběžně pohyboval
od 110 mil. Kč do 140 mil. Kč, ale přesto
na investiční výdaje jsme mohli věnovat

jen kolem 15 až 20
mil. Kč. Ostatní výdaje byly na chod
úřadu, škol, školek,
knihovny, společenského klubu, údržbu
města, sociální služby a tak podobně.
Rozpočty jsme měli vyrovnané, město
není zatíženo dluhy. V žádném roce se
ale nepodařilo realizovat všechny naplánované výdaje, takže jsme v prosinci minulého roku mohli zařadit do rozpočtu
města investice za 82 mil. Kč, které jaksi
zbyly z minulých let. Je otázkou, co se
ještě podaří z těchto akcí realizovat během posledních 10 měsíců, když po tři roky s tím byly velké potíže. Největším projektem by měla být modernizace všesportovního stadionu, který to potřebuje
již přes 20 let. Občané by si přáli, aby alespoň
tato investice vyšla.
Věra ŽIžKOVÁ,
zastupitelka města Kostelec n. O.

www Představujeme výbory krajského zastupitelstva
Výbor pro hospodářskou
spolupráci
a pracovní příležitosti
Výbor je nově ustaveným výborem
krajského zastupitelstva, a tak ze začátku musel částečně hledat „své místo na slunci“. Záběr možné činnosti by
v podstatě mohl zasahovat do všech
oblastí, které jsou řízeny krajem.
Při současném stavu ekonomiky, kdy je
minimální nezaměstnanost, se mění i náplň práce výboru. Spíše než vyhledávání
možných pracovních
příležitostí, například
pro nové absolventy
škol a učňovských
zařízení, kde výbor aktivně podporuje
akci „zaměstnaný absolvent“, došlo na
situaci, kdy jsme pomáhali řešit nedostatek sester v nemocnicích řízených krajem. Navrhli jsme sestrám příspěvek
v případě, že po absolvování VOŠ nastoupí v některé z našich nemocnic.
Projekt „zaměstnaný absolvent“, kde
se zvyšuje zaměstnatelnost absolventů,
kde se zapojuje jak úřad práce, tak školy a někteří zaměstnavatelé. Pokud se
do projektu absolventi přihlásí dostanou
školení, jak vyplnit životopis, motivační
dopis a podobně, což usnadňuje nástup
do prvního zaměstnání. Kraj zaplatí fir-

mám i praxi absolventů, aby si mohli vyzkoušet, jaké požadavky budou na ně
kladeny. Zároveň si mohou zaměstnavatelé otestovat budoucí zaměstnance.
Ve výboru se řeší i problém nelegálního
zaměstnávání, hlavně cizinců agenturami. Někteří mají vízum vydané v Polsku
nebo Ma arsku, a poté jsou lidé na černo
zaměstnáni mnohdy v nedůstojných podmínkách a s ubytováním to je stejné.
Výbor se zabýval i projektem na slučování škol, když některé případy nedoporučil a u některých doporučil dopracování.
Bohužel, vládnoucí koalice neucelený
a nedořešený projekt schválila. Dokonce
i v jiném znění, než byl předložen výboru.
Na těchto příkladech uvádím jen malou
část problémů, kterými se výbor zabývá
a snaží se podávat návrhy pro zastupitelstvo na jejich řešení ve prospěch obyvatel kraje.
Jan JANEČEK,
člen výboru

Nezaměstnanost v Kh kraji
V prosinci 2016 stoupla na 2,7 procenta z 2,5
procenta v listopadu. Práci k 31. 12. 2016 nemělo 10.483 lidí, proti listopadu o 703 víc. Nejvyšší
Nezaměstnanost byla na Náchodsku, kde vzrostla na 3,4 procenta. Nejnižší nezaměstnanost byla
nadále na Rychnovsku, kde činila 1,4 procenta
po listopadových 1,2 procenta.
Úřad práce
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ZVOLILI JSME HO, ABYCHOM HO MĚLI...

www SPOLEČENSKÁ

Zvolili jsme ho, abychom ho měli, te ho tu máme, zdalipak ho
znáš? – píší J. Voskovec a J. Werich v písni konšelské a J. Ježek ji složil pro hru Těžká Barbora. Dále v ní je: ...To přece nikdo jiný být nemůže než (já dodávám) MILOŠ ZEMAN prezident to náš! (a píseň pokračuje: a sláva mu, on je pašák...).

TRUTNOVSKO

Odpůrci Miloše Zemana vyrukovali na něho s Jiřím Drahošem, který je ověnčen mnoha vysokoškolskými tituly
a akademickými hodnostmi.
Ze všech stran se ozývalo, že
dosavadního prezidenta (uváděného bez titulů) budou volit
pouze prostí občané s nejnižším vzděláním a nejnižšími
platy. Tedy jen takoví podřadní
občané, takzvaní vidláci nebo
socky, jak posměšně byli nazýváni příslušníky pražské kavárny, nebo chcete-li elitou národa. Na to slyšeli ti dobře situovaní občané, kteří se za
lepší část našeho národa pokládali a podléhali masáži zejména televizního zpravodajství, které poukazovalo na Zemanovo nevhodné až hrubé
vyjadřování. Nejvíce se jim nelíbilo, že navazoval kontakty
s Ruskem a Čínou a chce prý
nás odtrhnout od spolupráce
se západními státy, zejména
s USA. A tak ambice profesora

Drahoše neustále stoupaly
a před druhým kolem prezidentské volby si Zemanovi odpůrci již radostně mnuli ruce
a domnívali se, že to mají
v kapse. Podcenili však tu valnou část národa, která se nedala opít rohlíkem a intelektuálními řečičkami pražské
kavárny, že jedině oni mají
právo volit prezidenta a směrovat náš národ, kam se má
ubírat. A tak máme prezidenta
Miloše Zemana, který dostal
důvěru většiny voličů. Samozřejmě, ani on není bez chyby.
I on se, ač prognostik, mýlil.
Řekl po té sametové revoluci,
že není třeba rušit komunistickou stranu. Ta prý po pár letech vymře přirozeným způsobem. My, komunisté, mu to
špatné proroctví nevyčítáme.
Ba právě naopak. Budeme se,
spolu s ním těšit na další léta
spolupráce.
Jiří KNOPP

Na výroční schůzi jičínské ZO 99 přijel
i Jaromír Kohlíček
Výročí členská schůze ZO 99 se konala hned po vánočních
svátcích ve středu 27. prosince odpoledne. Pozvání přijal
i poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček.
Jednání vedl předseda ZO Jiří Machula, po návrzích delegátů
na okresní a krajskou konferenci a sjezd ÚV byl přijat nový mladý
člen Josef Rajmon. Po zakončení oficiální části následovalo
posezení s pozvanými příznivci a spolupracovníky.
(aja)

KRONIKA

Zdena Laloušková bude mít 75 let a je z Trutnova. Pavel Mýl z Chotěvic a Karel Rychtera z Arnultovice oslaví 70 let. Josef Vokrouhlík
z Úpice má padesátiny. Danuše Kollertová ze Rtyně v Podkrkonoší
a Jaromír Špetla z Trutnova oslaví 85 let. Jaroslav Hloušek z Vrchlabí
má 65 let, Zdeněk Papík z Trutnova oslaví devadesátku a Josef
Kadrmas z Úpice sedmdesátiny. Všem přeje OV KSČM Trutnov dobré
zdraví, elán a pohodu do všech následujících dní.

KRÁLOVÉHRADECKO
Již 6. 12. jsme gratulovali Dagmar Jirčíkové k 85. narozeninám. Ještě
jednou přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví. * Dne 6. 1. oslavila Marta
Šírová své 83. narozeniny, přejeme uchování zdraví – ZO KSČM č. 93.
* V lednu dále oslavili – 70 let Štefan Plevák (ZO 81), 85 let Květoslava Špinková (Z0 13), 90 let oslavili Jiří Bukovský (ZO 38), Jiří Šedivka
(ZO 5) a Olga Pánková, 95 let se dožila Anna Vašková ze ZO 38.
V únoru oslaví 70 let Jiří Česák z Vysočan, člen OV KSČM. Členové ZO
KSČM Nový Bydžov mu přejí hodně zdraví a hodně elánu, který mu nikdy nechyběl, i do dalších let. * Dále oslaví 65 let Pavel Černý (ZO 57),
70 let Zdena Matějková (ZO 54), 75 let Růžena Chylíková (ZO 35),
semdesátku oslaví František Picek (ZO 68) a devadesátiny oslaví Josef
Kopecký (ZO 20). * Milan Rein se dožívá 80 let, dlouholetý funkcionář
strany, předseda tří sdružených organizací ZO KSČM. Aktivně pracuje
v různých funkcích i jako předseda SVB. Členové organizace přejí svému předsedovi hodně zdraví do dalších let. * Všem jubilantům přeje
OV KSČM Hradec Králové dobrou životní pohodu a zdraví.

JIČÍNSKO
Eva Hofmanová z Nové Paky oslaví v únoru 65 let, Josefu Klapkovi
z Lázní Bělohrad bude 70 let. Jarmila Hlavatá a Marta Vávrová z Hořic
v P., František Militký z Nové Paky, Josef Zvoníček a Karel Šeps z Mlázovic oslavují 85 let. Devadesátiny oslaví Miroslav Bartoň a Ladislav
Raulím z Jičína – dlouholetí funkcionáři ve státní správě a stranických
funkcích.
Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se ZO všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkují za dosavadní práci pro stranu
a společnost.

NÁCHODSKO
Sedmdesátky se dožívají v plném zdraví soudruzi Prodan Jiří z Nového
Města nad Metují, Mach Petr a Rain Miroslav z Náchoda. ZO jim přejí
mnoho zdraví, štěstí a celkové pohody v následujících letech. * Dne 25.
února oslaví 55 let předsedkyně OV KSČM Náchod Soňa Marková. OV
a ZO KSČM jí přeje mnoho krásných let, mnoho zdraví a štěstí v jejím osobním a stranickém životě.

RYCHNOVSKO
Jaroslav Matějka z Borovnice slaví v únoru 65 let a Jaroslava Kuhnová z Opočna 85 let. Helena Bednářová a Petr Dostál oslaví 75 let, Stanislav Rohr bude mít devadesátiny – všichni z Rychnova n. Kn. Vladimír Černoch ze Slatiny n. Zdobnicí má 70 let a Jiří Vídeňský
z Vamberku oslaví 75 let.
Dobré zdraví, lásku bližních a pohodu do každého dne přeje OV KSČM
Rychnov n. Kn.

PŘEDEJ DÁLE!
Vernisáž těsně po začátku nového roku otevřela v Knihovně města Hradec
Králové výstavu koláží Naděždy Komendové (Švejcarové) k výročí jejích
nedožitých 93. narozenin. Výstavu bývalé novinářky z Kladna, a také statečné
ženy, která se zapojila do odbojové skupiny Předvoj, iniciovala přítelkyně
Marta Kolesová (na snímku) ve svých téměř 95 letech. S pomocí členek LKŽ
i ČSBS a díky ochotě zetě výtvarnice Jaroslava Koukala (na snímku vpravo)
výstavu ve foyer knihovny rozvrhli a instalovali.
(vha)
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KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v únoru
2018 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 výše uvedenou adresu, 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 8. 2. v 9 h.
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VŠECHNO UŽ TU BYLO
Proti jednomu se všichni spikli
Na to jsme si dávno zvykli
Slyšíme ty stále stejné řeči
Jaké umí kavárenští povaleči.
Jak vypadá ten ring?
Proti jednomu stojí jen ten, kdo je Ing.
Doktoři, profesoři, bakaláři
Ti všichni dobro pro nás zmaří
Ukážou prstem, kdo národu škodí
Své řeči mění, jak se jim to hodí
Podle nich je jen ten demokrat
Který pro sebe a ve velkém krad
Žádný z nich nemá jiný nápad
Než propagovat západ, západ, západ
Jiří KNOPP

www KRAJÁNKOVY
RAJSKÝ KRÁLÍK
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Lednové dny jsou krátké, obvykle studené,
a tak bývá spíše nálada někam se zachumlat doma do teplíčka a pěstovat bačkorovou kulturu –
psalo se v pozvánce na besedu s PaedDr. Josefem Lukáškem, tentokráte ne v roli učitele či
zastupitele, ale v roli pohádkáře a vypravěče.
Hosté však ke Švagerkům v Hradci Králové trefili. Josef Lukášek napsal již čtyři knihy pohádek o postavách z pověstí i o těch, které
opravdu existovaly a byly spojeny s Orlickými
horami, a také průvodce po Orlických horách.
Příjemné odpoledne potěšilo vyprávěním
o tom, jak to bylo s Krakonošem a Kačenkou
a nejnovějším objevem Ledříčkem, o mnoha
pověstech a o tom, kde bere autor náměty a jak
se knihy rodí. Také zaujetí pohádkáře historií
Orlických hor a jejich přírodou a akcemi dodalo chu k jejich návštěvě. Pohádky s krásnými
obrázky Jarmily Haldové si účastníci besedy
nechali od autora podepsat.
(vha)
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

DIETNÍ DOBROTY

Pro 4 osoby:
4 malá nebo 2 velká králičí stehna, střední
cibule, 2 stroužky česneku, střední lilek,
lžíce kaparů, 200 g pasírovaných rajčat,
lžička oleje, rozmarýn, tymián, bílý pepř,
sůl.
Stehna nasolte, okořeňte
a opečte ze všech stran
v oleji. Vyjměte a dejte do
pekáčku. Na výpeku opečte
nasekanou cibulku a později i česnek. Přidejte k masu
a zalijte rajčaty. Zakryté
pečte doměkka (2 hodiny při
220, nebo 4 hodiny při 160
stupních). Mezitím si nakrájejte na plátky lilek, opečte
ho na nepřilnavé pánvi a při-

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

dejte spolu s nasekanými kapary k masu
a přisolte. Podávejte s polentou.
Doporučuji péct králíka pomalu při nižší
teplotě, je křehčí a šavnatější, je prakticky bez tuku a se spoustou zeleniny.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

Anička Vaňková napletla opět pro nedonošené děti na dvě stě miminkovských čepiček.
Josef Lukášek je prostřednictvím své dcery
lékařky předá na oddělení v hradecké fakultní
nemocnici.

ZVEME VEŘEJNOST, ŽENY
I MUŽE, NA OSLAVU
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
WTýniště n. O.

3. 3. v 16 h. v Areálu
chovatelů

WKostelec n. O. 8. 3. v hasičárně
od 16 hodin

WDobruška

8. 3.v 17 h., sál
Univerzity Karlovy

WRychnov n. Kn. 9. 3. v 16 hodin
v zasedačce OV

WČastolovice
9. 3. v 17 h., klub důchodců
WLipiny
11. 3. ve 14 h., Sokol
WJaroměř
10. 3., 18 h., Sokol Jezbiny
WChotěvice
10. 3. ve 14 h., restaurace
WÚpice
10. 3. od 14 h., restaurace
WDvůr Králové
11. 3. od 14 h., Hankův dům
WHradec Králové 7. března od 9 h. v sále
U Švagerků, beseda se
Soňou Markovou o Tibetu
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