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KRAJÁNEK

KhKV KSČM

Volby opět rozhodnou

wJičínsko wRychnovsko wNáchodsko
wTrutnovsko wKrálovéhradecko
Měsíčník z Královéhradeckého kraje w ročník 18 w číslo 9 w září 2017 w cena 5 Kč

K Pomezním Boudám dorazily o poslední srpnové sobotě na dvě stovky účastníků z Německa, Česka i Polska
na 95. setkání antifašistů. Poslanec Zdeněk Ondráček, europoslanec Jaromír Kohlíček a další vystupující
hosté připomněli 100. výročí říjnové revoluce v Rusku, odsoudili stávající politickou situaci s množstvím
válečných konfliktů a apelovali na nutnost uchování míru v Evropě i ve světě.
FOTO – Krajánek

MANIPULACE PRŮZKUMU VOLEBNÍCH
PREFERENCÍ
S blížícími se volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR se frekvence
publikovaných průzkumů volebních preferencí stupňuje. Mohli bychom to považovat za potřebnou věc. Aspoň víme, jak potencionální volič kvituje, či naopak ignoruje úsilí našich současných poslanců a jakou pozici na politické scéně přisuzuje naší straně. Přiznejme si, že by nás mohlo těšit druhé místo KSČM za drtivě vedoucím
hnutím ANO. Mohlo by, kdyby...
Ve skutečnosti není k potěšení mnoho důvodů. Drtivá většina průzkumů volebních preferencí není ve skutečnosti průzkumem, ale
prefabrikací volebních preferencí. Jak se to
dělá? Nejde o falsifikaci výsledků průzkumu
veřejného mínění, ty jsou zpracovány zcela
správně a ctí principy statistiky jako vědy. Manipulace se odehrává v jiné rovině, a to už při
výběru cílové skupiny respondentů. Každá
agentura má o svých respondentech, tedy
osobách, které odpovídají na otázky průzku-

mu, velmi přesné informace. Pokud má zadání od toho, kdo si průzkum objedná, vybere
takové lidi, o nichž přesně ví, jak budou odpovídat. Tak, aby to vyhovovalo zákazníkovi.
Manipulované průzkumy volebních preferencí nemají zpravidla za cíl ovlivnit tzv. pevné
voličské jádro té které volební strany, ale jsou
zacíleny na nerozhodnuté voliče, kterých je
u nás většina. Pokud je manipulace přesvědčivá a je provázena chytrou mediální kampaní, pak je zadání splněno a výsledky voleb
ovlivněny.
V této souvislosti si neodpustím připomenout, že z ovlivňování výsledků voleb jsou
šmahem obviňováni „agenti Kremlu“. Je to
vskutku pikantní situace, v níž zloděj křičí:
chyte zloděje! Nejen v naší zemi, ale v celé
Evropě totiž metody prefabrikace volebních
preferencí a spin doctoringu (vydávání lživé informace za pravdivou, viz. zbraně hromadného
Pokračování na str. 2
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Za nedlouho se bude opět volit
na příští čtyři roky směřování vývoje našeho státu. Voliči svými
hlasy vyberou, komu svěří moc
rozhodovat o naší budoucnosti.
Je to velice zodpovědné konání.
Každý volič by si měl rozmyslet,
komu dá svůj hlas. Jsou ti, kteří
co nejhlasitěji křičí, těmi pravými? Nejsou to jen slova a žádné
činy?
Za téměř 30 let takzvané demokracie, se mnozí voliči mnohokrát zklamali. Nejdříve Občanské
fórum a i prezident Havel, přísahal na socialistickou ústavu, ale
potom obratem připravili jednu
z největších zlodějen v našich
dějinách, kupónovou privatizaci
– že prý budeme bohatí všichni.
Stát je tak bohatý, jak jsou bohatí jeho občané. Bohužel, pouze
někteří.
Pro většinu se život stal bojem
o přežití. ODS hlásala, že soukromník se bude starat o majetek
lépe než stát, a tak se privatizovalo a likvidovalo. Továrny a průmyslové objekty se postupně mění na kupy sutin a místo nich vyrůstají nákupní centra, jak houby
po dešti.
Po nich přichází i zachránce
všech, který chce stát řídit jako
firmu. Ale jak se řídí firma? Ze
zkušenosti docházíme k názoru,
že se úspěšné firmy řídí tak, aby
co nejvíce zisku přinesla majiteli, velmi dobrých platů dosáhl
management a na ostatních již
tak nezáleží. Vždy za branami
závodů stojí další a další, kteří
chtějí pracovat. Využít, vyždímat
a odhodit, pak se starej sám. Bude i náš stát řídit tak, aby se měla dobře jen malá skupina lidí na
špici, kteří budou za nás a o nás
rozhodovat a ostatní jen budou
živořit?
Měli bychom volit takové politiky, kteří jen planě nemluví,
nepřevlékají dresy, ale jsou
schopni pracovat ve prospěch
většiny obyvatel a hlavně těch,
kteří jsou živi vlastní prací.
Zabraňme vládě elit, tím, že budeme volit kandidáty KSČM. Ti
pracovali mezi námi, známe je
a názory zbůhdarma nemění.
Věra ŽIŽKOVÁ

www Představujeme výbory krajského zastupitelstva

VÝBOR PRO DOPRAVU
Od krajských voleb 2016, tj. v průběhu osmi měsíců, se sešel Výbor pro dopravu pouze čtyřikrát. Z mého pohledu je to nedostačující frekvence. Vždy problémů v dopravě, vznikajících v souvislosti s rozsáhlými opravami a rekonstrukcemi silnic jak krajských (II. a III. třídy), tak silnic státních (I. třídy), je mnoho. Neodmyslitelnou tématikou výboru je též projednávání dopravní obslužnosti v autobusové a drážní dopravě v našem kraji, zvláště do budoucnosti.
Velkou výhodou
nynějšího vedení
kraje je daleko vyšší
daňový příjem do
rozpočtu, a tím možnost více investovat
i do silnic. Většina
občanů se domnívá,
že zlepšení povrchů
silnic je vše, co je
důležité pro provoz
vozidel a cyklistů.
Ona je to ovšem pouze část problému, i když
velmi důležitá. Dlouholetá je zanedbanost
stavu nejen povrchů silnic, ale i krajnic, příkopů a propustků. Jsou úseky silnic, na nichž
nebyla od devadesátých let komplexně řešena údržba dnes velmi vzrostlého porostu
a stromů ohrožujících bezpečnost provozu
na silnicích, s čímž se každý z vás určitě setkává.
Bohužel, tato problematika byla opomíjena.
Až od mého zvolení do funkce předsedy dopravního výboru v roce 2012 jsem intenzivně
a komplexně začal řešit tento neutěšený,
a pro řidiče mnohdy i nebezpečný, technický
stav krajských silnic. Postupně za čtyři roky
bylo prověřeno a ošetřeno několik set kilometrů krajnic a příkopů a včetně řešení finančních prostředků na konkrétní údržbu.
Však každý z nás ví, že pokud není prevence a pravidelná údržba, stojí nás to pak násobně více korun. Mám pocit, že pro naši republiku je to evidentní ve všech oblastech,
nejenom v dopravě. Ale to pravicoví politici
nechtěli a nechtějí slyšet, co tady zanedbali.
V roce 2013 výbor doporučil zvýšit investiční rozpočet pro dopravu o další finanční prostředky. Podařilo se postupně do oprav silnic
a jejich příslušenství krajský rozpočet zvýšit,
již v roce 2015 až o 100 milionů korun. Financí ze státního rozpočtu a evropských dotací
v operačních programech bylo maximálně
využito pro postupné zlepšování technického
stavu silnic, a tím podmínek provozu na silni-

cích II. a III. třídy. Zatím to v některých regionech vidět není, ale doufám, že každoroční
investice do silnic v řádu několik set milionů
(700 až 900 mil. Kč) i v následujících letech
přinese postupné zlepšení. Když to jde v jiných krajích, tak snad v našem také – a budu
tomu velmi rád. Co mě osobně trápí, je neustálá devastace především silnic III. třídy,
zvláště takzvaných „okresek“ IV. třídy, a to jak
těžkou nákladní dopravou, tak zemědělskou
technikou. Zmínil jsem ve výboru mimo jiné
i tento problém, zatím bez velké odezvy.
Všechno souvisí se vším, životní prostředí
nám nic neodpustí a silná automobilová doprava je důsledkem bezohledného byznysu
a absence celostátní kocepce. Její dopady
pociujeme i v našem kraji. Ale koho to ze
současných poslanců zajímá a nemlčí k tomu? A se laskavě každý zamyslí nad
enormním nárůstem automobilobé dopravy
a jejím dopadem na životní prostředí. Je lepší oproti minulosti? Určitě ne. Smog, prašnost
a hluk nám na zdraví nepřídá.
Pro náš kraj bude dostavba dálníce D11 do
budoucna velkou úlevou pro obce a města,
a proto je nutné omezit různým ekologickým
sdružením možnosti odvolávání se a dožadování přezkumu rozhodnutí k povolení staveb důležitých silničních koridorů, jako jsou
dálnice. Třeba D11 nyní v úseku Hradec Králové – Jaroměř.
Máme nejhustší sí železnic v Evropě, to je
pravda, jenže některé tratě necháváme opuštěné nevyužité a nahrazené autobusovou dopravou. Je to dobře? A co rychlé spojení do
zaměstnání či za rekrecí do našich hor? Ale
toto téma, včetně rozboru využití 700 milionů
Kč z krajského rozpočtu na dotování autobusové i vlakové dopravní obslužnosti, si nechám pro příští psaní.
Přeji všem krásný a klidný konec léta – a kdo
má ohled k přírodě, a jede raději vlakem.
František VRABEC,
člen Výboru pro dopravu
a kandidát do PS PČR

Automobilů na křižovatce na Pardubice a kolem Fakultní nemocnice v Hradci Králové ani po
otevření kousku D11 neubude. Směrem na Ostravu nebo Svitavy trasu stále užívají.
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Dokončení ze str. 1

ničení Saddáma Husajna či sestřelení letounu malajsijských aerolinií nad Ukrajinou) se začaly používat pod vlivem činnosti amerických mediálních poradců,
kteří fungují v rámci každé diplomatické
mise USA, tedy i v matičce stověžaté. Připomeňme, že svými televizními poplatky
sponzorujeme osoby, které pod taktovkou
mediálních odborníků USA nás obětavě
den co den vodí za nos. Neuráží vás to?
Mne ano. Zákon mi ukládá nechat se
beztrestně urážet a platit poplatky.
Vrame se však k prefabrikaci volebních
preferencí. Kdo má zájem na prognóze
druhého místa KSČM v průzkumu volebních preferencí? Inu, stejně, ne-li lépe byla KSČM situována v průzkumech volebních preferencí před krajskými volbami.
Jaká byla skutečnost, to si všichni pamatujeme. Když se to povedlo jednou, proč
by to nevyšlo podruhé? Neusínejme na
lživých vavřínech prefabrikací a raději
zintenzivněme volební kampaň.
Taána LANKAŠOVÁ

))) Z jednání KV KSČM
KV KSČM Královéhradeckého kraje se sešel
na konci srpna, aby projednal stav rozpočtu.
Potom se věnoval hlavní akci, která KSČM
čeká 16. září – Setkání občanů ve Svojšicích
– a je organizačně velmi náročná. Zástupci
okresních výborů jsou na Svojšice připraveni
a vysílají pro občany též autobusy z Jičína,
Hradce Králové, Náchoda, Trutnova i
Rychnova n. Kn. (viz str. 8). Očekávána je
přítomnost našich kandidátů do PS. Na
inovovaném programu akce pro příští ročník
chce KV pracovat co nejdříve. Následně bude
strana prezentována ve stánku na zahrádkářské výstavě v Častolovicích na přelomu
září a října. Na webech OV i KV je představeno prvních pět kandidátů videošotem.
Volební plakáty a další letáky jsou připraveny
v dostatečném počtu pro kontaktní kampaň.
Do obcí vyjedou radiovozy s kandidáty a
dobrovolníci budou rozdávat volební materiály (13. a 20. 9.; 11. a 18. 10.). Budou
uspořádány i mítinky ve větších městech.
Volební kampaň se po akci ve Svojšicích
uzavře krajským mítinkem 12. října od 15 h.
na Bakově náměstí v Hradci Králové a 17.
10. v Trutnově.
K práci koalice v zastupitelstvu měl připomínky předseda klubu zastupitelů Otakar
Ruml. Ač má hejtmanství o miliardu více
financí než předešlé, investiční akce se
zbytečně zdržují.
(vha)
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PRÁCI VE SNĚMOVNĚ BERU VÁŽNĚ
Výsluhy bez daně * Měření rychlosti * Nová výstroj
Jak mnozí čtenáři Krajánku vědí,
a někteří mi to i vyčítají, ve sněmovně se zabývám zejména bezpečností a se vším, co
k ní patří. V této
souvislosti se mne
často ptáte, co
jsem za čtyři roky
v této oblasti udělal? Odpovídám, že jsem dal slib, že budu pracovat na zrušení nesmyslného
zdanění výsluhových nároků příslušníků
a vojáků a že zlepším podmínky pro výkon služby příslušníků. Svůj slib jsem
splnil.
Po více než dvou a půl letech práce, po
mnoha jednáních s ministerstvem spravedlnosti, po sbírání podpisů pod petici
se nám podařilo od 1. ledna tohoto roku
zdanění zrušit. Navrátili jsme více než 60
tisícům bývalých příslušníků a vojáků to,
co jim náleží. Myslím, že není nikdo
z nich, kdo by to nezaznamenal. By si to
přisvojuje ČSSD i hnutí ANO.
Pro zlepšení výkonu služby dosud
sloužících příslušníků jsem podal desítky
písemných interpelací na příslušné ministry a i díky nim se mnohé věci pohnuly. Po dohodě s městskými policiemi se
mi podařilo zachovat její oprávnění měřit
rychlost, jinak by to vedlo ke zhoršení
bezpečnosti v silničním provozu.
Přijetím mých návrhů k novele zákona
o služebním poměru se mi podařilo mnohonásobně navýšit úmrtné. Znamená to,
že už v případě úmrtí příslušníka se nebudou muset vyhlašovat veřejné sbírky
na pomoc pozůstalým.
S účinností od 1. ledna 2019 dojde
k navýšení zvláštních, někdy též nazývaných rizikových, příplatků. Statní pokladnu to bude stát kolem 2,5 mld. korun.
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Dlouhodobě jsem se zabýval také
nekvalitou výstrojních součástek a jejich
nedostatečnými počty ve výstrojních
skladech. Mohu zmínit policejní kanady,
zimní bundy vězeňské služby, nové policejní uniformy a další. samostatnou kapitolou je balistická ochrana policistů.
Po roce a něco od první interpelace se
mi podařilo přimět Policejní prezidium ke
zpracování koncepce balistické ochrany

policistů. Tato koncepce byla zpracována a předložena před měsícem. Nyní je
potřeba „sehnat“ asi 156 milionů korun
ročně na jejich nákup. Po zkušenostech
právě s nákupem neprůstřelných vest
připravujeme změnu zákona o zadávání
veřejných zakázek, kterou chceme docílit toho, aby i policie nakupovala ve stejném režimu jako vojáci.
To však bude až v příštím volebním období. Plánů i úkolů mám tedy více než
dost.
Zdeněk ONDRÁČEK,
poslanec PS PČR,
jednička na kandidátní
listině KSČM

Protipól politické práce
Jako politik moc času na odpočinek
nemám. Přes týden je to práce v Poslanecké sněmovně nebo mezi občany a o víkendech se pak koná řada
setkání, shromáždění či jiných akcí.
Vždy se proto těším na druhou polovinu měsíce červenec, kdy již řadu let
jezdím jako oddílový vedoucí na dětský tábor pořádaný Krajským ředitelstvím Policie ČR Královéhradeckého
kraje.
Nebylo tomu jinak ani letos, kdy jsme
putovali v čase od doby kamenné, přes
středověk, piráty, mafii až do budoucnosti. Já a, podle ohlasů na sociálních sítích,
snad i naše děti jsme si tábor moc užili.
Nepřálo nám sice počasí jako v minulých
letech, ale i tak jsme si s oddílem našli
čas a vyrazili „zakempovat“ jen tak pod
širákem. Na ráno jsem pak s hlavním vedoucím a jeho zástupcem přichystal pro
děti netradiční snídani v trávě. Koláče
a Granko nám byly dovezeny, ale mléko
nám měla dodat místní koza.
Nakonec ani nevím pro koho to byl větší zážitek, zda pro moje děti, nebo pro tu

kozu... (Viz snímek nahoře).
Po domluvě
s vedlejším
táborem jsme
také dělali výpady do jejich
tábora. Ty se
však neobešly bez zajatců na naši straně a placení
výkupného. Zde máme co zlepšovat.
Dětem byla také představena práce jejich rodičů, a tak náš program zpestřili
psovodi s ukázkou zadržení pachatele
(snímek vlevo), zásahová jednotka přivezla ukázat svoji výstroj a výzbroj
a o prevenci se postaral kolega z Národní protidrogové centrály.
Co dodat? Není nic krásnějšího, než
když vidíte radost v očích a dětský
smích. Nyní budeme nějaký čas žít ze
vzpomínek na prožité události, a pak se
společně začneme těšit na letní prázdniny roku příštího.
Zdeněk ONDRÁČEK,
FOTO – archiv oddílu a Zdeňka Ondráčka
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Nepotřebujeme nové církevní
a soukromé školy
V poslední
době se objevují nejen v našem kraji, ale
i jinde, žádosti
o
schválení
vzniku nové
školy nebo navýšení kapacit.
Samozřejmě
se
nejedná
o školu státní,
ale o školy církevní či soukromé.
Příčinou může být nejen neuvážená
inkluze. Žádosti o vznik církevních škol
jistě souvisejí s tzv. vracením majetku
církvím a finančními prostředky, které
začaly církve získávat, a mají potřebu se
více věnovat vzdělávání, vázaném na
vlastní náboženskou ideologii. Soukromé školy pak souvisejí s podnikáním ve
školství, které se zdá být lukrativním proto, že soukromé školy získávají finanční
prostředky jak ze školného, tak z veřejných zdrojů.
Podle mne to v pořádku není, protože
několik let se stále hovoří o nedostatku
dětí vzhledem k počtu míst na existujících školách a tento stav se ve vlnách
přelévá od mateřských přes základní,
střední až po vysoké školy. Demografická křivka je přitom zřejmá a rozhodně
dlouhodobě nestoupá. V okamžiku, kdy
máme nenaplněné kvalitní státní školy,
je naprosto nesmyslné, aby byly MŠMT
schvalovány školy další.
Pokud jde o školy soukromé, vidím obrovský problém v jejich financování. Pokud se někdo rozhodne podnikat se
vzděláváním, je pro mne stejným podnikatelem jako truhlář, tesař, nakladatel či
obchodník. Ti všichni musejí do svých
podnikatelských aktivit investovat vlastní
finanční prostředky. O soukromé škole to
ovšem neplatí, ta čerpá peníze z veřejných zdrojů a tyto prostředky jsou srovnatelné s těmi, které dostávají školy státní. Myslím si, že to není spravedlivé
a znevýhodňuje to programově školy
státní. Vznikají velké rozdíly v možnostech, startovací podmínky jsou nerovné,
soukromé školy mohou být lépe vybavené, zaplatit kvalitnější učitele atd. Podobně jsou na tom školy církevní.
U církevních škol vidím také problém
ve financování. Za celé čtyři roky mého
působení na postu radní kraje pro oblast
školství se mi nepodařilo zjistit, jaké fi-
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vou zákonnou normu, protože současný
zákon onu vnitřní nerovnost a preferenci
soukromých a církevních škol posvěcuje. Pokud někdo chce založit soukromou
školu, nebo školu církevní, a to udělá,
ale financuje ji hlavně ze svého, jako
každý jiný podnikatelský záměr.
Táňa ŠORMOVÁ,
trojka krajské kandidátky
KSČM v KhK

nanční prostředky vlastně církevní školy
od státu získávají, protože tyto prostředky jdou přímo z ministerstva a nikoli přes
kraj. Vím jen, že jsou složeny jak z prostředků na mzdy, tak mohou být poskytnuty peníze na provoz
a investice. Jsou na
tom tedy lépe, než školy soukromé, protože ty
na provoz a investice
nedostávají. Kolik to
ale v případě církevních škol je, to se ani
krajský radní nedozví,
přitom jde o peníze
z daní všech občanů.
Byla bych velice ráda,
kdyby došlo k narovnání podmínek ve školách
různých zřizovatelů, Soukromé Biskupské gymnázium v Hradci Králové.
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
což bude vyžadovat no-

PROGRAM PRO SVOBODU. DŮSTOJNOST
I BEZPEČÍ
Patřím do mladší, možná střední generace, která vyrůstala v tom přesvědčení, že každý člověk
je individuální tvor a o svůj život se musí postarat
sám. Došlo tak daleko, že se každý stará jen sám
o sebe, a to se mi nelíbí. Kdosi moudrý řekl, že
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého. Jsem dělník, mám blízko k lidem práce
a často spolu diskutujeme a porovnáváme a hecujeme se, jak to vlastně s tou svobodou je. Rozhodně ale nechci, aby zůstalo jen u řečí. I to je
jedna z příčin, proč jsem vstoupil do komunistické
strany a proč kandiduji do Poslanecké sněmovny.
Jsem přesvědčen, že program, který tato strana
má, může lidem zachovat nejen svobodu ve
všech směrech, ale i důstojnost a bezpečí.
Vzhledem ke svému věku se hlásím k práci
s mladými. Příležitost jsem dostal. Jako předseda
komise mládeže v rychnovském okrese se snažím společně s dalšími členy připravovat různé akce. Doba se změnila, elán budovatelského úsilí mládeže z poválečných let se nepodaří obnovit, ale lidé spolu musí mluvit, aby se domluvili. A už je to u společné práce, nebo společné zábavy. Zatím sbírám zkušenosti.
Velmi jsem ocenil setkání mládeže v Březové na Karlovarsku. Nejen pro spoustu informací, ale překvapila mě i diskuse s poměrně revolučními názory zejména nejmladších účastníků. Byla to celorepubliková akce, proto je škoda, že se nezúčastnili všichni pozvaní. Druhá zkušenost z poslední doby – zúčastnili jsme se dobrovolné brigády při přípravě pionýrského tábora v Jívce, který je organizován a dotován komunisty trutnovského okresu, především poslancem PČR Zdeňkem Ondráčkem. Je to dobrý způsob, jak si vychovávat svoje následovníky. Jen musíme z těchto výjimek udělat
pravidlo.
Petr FORCHE,
kandidát do PS PČR
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Kam kráčíš, královéhradecké krajské
zdravotnictví?
Občané Náchodska, Broumovska, Královédvorska, Trutnovska, Rychnovska
i Jičínska a Hradecka se stále většími obavami sledují stav zdravotnictví ve
svých regionech. Nejčastěji se samozřejmě ozývá otázka, kdy konečně začne
mnoho let (o potřebě generální rekonstrukce bylo rozhodnuto v roce 2012!) slibovaná přestavba po mnoha stránkách nevyhovující náchodské nemocnice za
stále se navyšující částku, dnes již hodně překračující miliardu korun.
Výběrové řízení na tuto životně potřeb- nových laboratoří a následně také openou rekonstrukci bylo v prosinci loňské- račních sálů. Jakoby se někdo snažil tuto
ho roku už po několikáté na poslední potřebnou a dlouhodobě špičkově funguchvíli zrušeno a od té doby si nové vede- jící nemocnici „přeorganizovat“ do úplně
ní kraje s touto nemocnicí příliš hlavu ne- jiné podoby.
lámalo. Snad kromě rozhodnutí o nákuPovažuji za skandální, že po krajských
pu jistě potřebné magnetické rezonance volbách, kvůli pro mnohé nepochopitelné
za 46 milionů korun. Otázkou je, jestli je „nechutné šarádě“, řídí zdravotnictví
tato cena adekvátní. Nyní, po dlouhých v Královéhradeckém kraji strana TOP 09
měsících nepochopitelného nicnedělání, bývalého ministra Hegera. Pan Cabicar
se prý již konečně rozhodlo, ale cena se zdravotnictví rozhodně příliš nerozumí,
opět navýšila!
a tak odpovědnost nese člověk, který téDalší otázky vyplývají z faktu, že se
na pozicích ředitelů
(předsedů představenstev) nemocnic
objevují noví lidé
bez výběrového řízení a někteří mají
za sebou i jisté „neúspěchy“ v řízení
zdravotnických zařízení. V neposlední
řadě vzbuzuje v poslední době velké
obavy i dění kolem
královédvorské ne- Helioport Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
mocnice, především
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
v oblasti výstavby

NECHCI MÍT Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY HLÍDACÍ AGENTURU
Pracuji jako ředitelka
MŠ a jistě
nejen já chápu, že mateřská škola
je pro vývoj
dítěte velkým a důležitým mezníkem. Děti
se poprvé
bez „ochrany“ rodičů učí fungovat ve skupině stejně
starých dětí, utvářejí se kamarádské vazby, mnohdy na spoustu let.
Snažíme se spolupracovat s rodiči na
postupné adaptaci nastupujících dětí, vy-
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světlujeme, ale ne vždy se nám to daří.
Někteří rodiče hned po nástupu dětí do
MŠ využívají celou otevírací dobu. V podstatě neřeší, jak se musí jejich dítě cítit najednou 10 hodin bez maminky, když doposud bylo jen s ní. Rodiče někdy ani neregistrují každodenní pokroky svého potomka. Ale jsem založením optimistka a věřím, že nám i rodičům jde o společnou věc
– o spokojené dítě – a že najdeme společnou řeč a optimální podmínky pro všechny děti. Vím, že výchova dětí nekončí školkou, ale pokračuje až do dospělosti.
Každé dítě je individualita a nedá se
jednoznačně říct, v kolika letech má nastoupit do školky. Některé děti jsou již po
druhém roce schopny se adaptovat
v předškolním zařízení, ale pro většinu

Soňa MARKOVÁ
měř „pohřbil“ nejen české lázeňství, ale
i celé zdravotnictví hrazené z veřejného
zdravotního pojištění v celé republice.
Přitom právě jeho a Drábkova asociální
politika byla jedním z důvodů předčasných voleb v roce 2013. Vedení ČSSD
spolu se svým „koaličním slepencem“
hazarduje se zdravím a životy pacientů
nejen v Náchodě, ale téměř v celém kraji.
Nedovolme, aby se tato situace, kdy se
k moci dostali neschopní a schopní všeho, opakovala i v podzimních volbách do
Poslanecké sněmovny PČR. Jedinou
správnou volbou je dát hlasy KSČM.
Mgr. Soňa MARKOVÁ,
poslankyně za KSČM,
dvojka krajské kandidátky do PS PČR
takto malých dětí může předčasný nástup mít následky na celý život. Není to
jen můj názor jako matky a učitelky, ale
i názor dětských psychologů. Pokud by
znovu byly zřizovány jesle s odborným
zdravotnickým personálem a odpovídajícím počtem míst, proč ne. Do školek
však opravdu ne. Protože ve stávajícím
počtu dětí ve třídách a při hodinové dotaci učitelek se ze vzdělávacího zařízení
stane – v případě zařazení dvouletých dětí – opravdu jen hlídací agentura.
Práce s dětmi je pro mne inspirující.
Stoupající administrativa a měnící se nařízení a vyhlášky však zatěžují činnosti
ve školce. Zde je mnoho námětů pro
zlepšení situace. Čas na změnu máme
do roku 2020.
Bc. Petra ZAKOUŘILOVÁ,
osmička na kandidátní listině
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Program KSČM pro
deset milionů
„Mír ve světě, spravedlnost
a bezpečí doma!“
Volební program KSČM obsahuje
hlavní cíle, jako právo na práci
a spravedlivou odměnu za ni, řešení
příjmové chudoby, nápravu dopadů
církevních „restitucí“, progresivní
zdanění velkých korporací a oligarchů atd. Jeho jednostránkový výtisk je určen ke kontaktním agitacím,
pro názornou agitaci i pro sdělovací
prostředky.
Řadu našich bodů schválila obdobně ČSSD v čele s novým volebním
lídrem Lubomírem Zaorálkem po Sobotkově odchodu z funkce předsedy.
Je otázkou, zda jejich program nedopadne jako jejich sliby o církevních
restitucích. Co se nám podaří prosadit, to záleží na počtech získaných
voličů ve volbách.
Voliče může ovlivnit například naše
podpora kampaně odborové centrály
– jako „Konec levných učitelů!“, nebo
„Konec levné práce ve zdravotnictví
a v sociální péči“. Vzpomeňme si i na
Mosteckou stávku z roku 1932. Tehdy KSČ nabídla ruku odborům v boji
horníků proti uhlobaronům. Ale i proti vládě, která zastrašovala stávkující
represemi i střelbou. Vytvořením jednotné lidové fronty se podařilo ve
stávce zvítězit. Vždy i dnes jde globalizovaný kapitál v honbě za maximálním ziskem přes mrtvoly.
V získávání voličů mne zaujaly třeba priority mladého předsedy OV
KSČM E. Pernici z Blanska: „Sociální jistoty pro všechny“, „Studenti bez
obav z vysokoškolného“, „Dostupné
bydlení pro rodiny s dětmi“...
Oslovujme občany s pomocí řešit
jejich palčivé problémy. Dalšími skupinami k našemu oslovení je mládež
a manželé s dětmi, samoživitelky, důchodci a nezaměstnaní.
Jejich hlasy by nám mohly pomoci
k vytvoření silného poslaneckého
klubu a při prosazování co nejvíce
bodů z našeho volebního programu.
Jaroslav PRŮŠEK
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DO PROVOZU JDE DALŠÍ KOUSEK DÁLNICE D11
))) Zeptali jsme se zastupitele města Hradec Králové Aloise Havrdy,
jak se otevření kousku D11 projeví v dopravní situaci v Hradci Králové?
Dne 29. července
2017 prezentovalo
ŘSD na „dni otevřených dveří“ dokončení
asi deset let chybějícího úseku dálnice D11
v části Osičky – Hradec Králové v délce
přes 3 km od provizorního sjezdu u Praskačky po dálniční křižovatku Kukleny. Zde jde o mimoúrovňové
křížení dálnice s budoucí silnicí II. třídy na
Chlumec nad Cidlinou.
O důvodech váznoucí stavby byly již napsány stohy papíru. Často však není brána
v potaz skutečnost, že tato dálnice se staví
na velmi dobrých zemědělských půdách.
Vlastníci, kteří jí chtějí obdělávat, nedostávali adekvátní náhradu či se jim ztěžoval či
znemožňoval přístup na další pole. Posun
nastal, až když byly tyto skutečnosti
zohledněny, nastalo racionální jednání
s vlastníky a angažovalo se město Hradec
Králové a Královehradecký kraj.
ŘSD tento dokončovaný úsek otevře v režimu předčasného užívání 21. srpna 2017
a do konce roku bude ještě funkční provizorní sjezd u Praskačky. Město tak získá
prostřednictvím dálniční křižovatky Kukleny
po křižovatce Sedlice další možný bod napojení. Od jádra města k této nové křižovatce však vede jen úzká a již dnes přetížená městská komunikace s nevyhovujícími křižovatkami a procházející bytovou

zástavbou. Jsou proto obavy o další zhoršení životního prostředí a narušení životní
pohody zejména obyvatel městské části
Kukleny.
Chybí totiž desítky let plánovaná komunikace Jižní spojka, která má propojit dálniční křižovatku Kukleny se vstupem do města po čtyřpruhové komunikaci od Pardubic
a vytvořit tak obchvat Kuklen. Vedení města usiluje o to, aby tato komunikace byla ze
strany ŘSD zařazena jako prioritní. Probíhá zpracování dokumentace jako příprava
pro územní řízení, reálně však lze očekávat zprovoznění za cca 10 let.
Pokračování stavby dálnice D11 ke Smiřicím a Jaroměři je ze strany investora a stavebních úřadů zatíženo nedostatky. Bylo
na ně dlouhodobě upozorňováno, a tak nastalé odvolání Dětí Země sice odsune vydání stavebního povolení, ale na druhé
straně poskytne čas na řádné řízení.
Pro město Hradec Králové bude zásadní
výstavba plnohodnotné dálniční křižovatky
v prostoru nad areálem bývalého ČKD. Dojde zde ke křížení s dálnicí D35 (směr Jičín)
a k vytvoření dalšího napojení města, zejména pro tranzitní a nákladní dopravu. Až
tato stavba umožní segmentaci dopravy
a zvýší tlak na nutnou realizaci Severní tangenty, která jako přeložka státní silnice I/11
odlehčí průjezdu městem. Město Hradec
Králové se opět angažovalo – např. ve prospěch řešení křížení cyklostezky na Stěžery přes dálnici.
l

DEJME VĚTŠÍ PROSTOR DRUŽSTVŮM
Ladislav Winzberger, Dis.
58 let, Rašovice,dělník v textilním strojírenství, člen KSČM
Maturoval jsem na SPŠ strojní v Rychnově n. K. a v roce 2010 jsem absolutoriem
zakončil kombinované studium na VOŠ Čáslav v oboru výrobní a řídící systémy podniku se zaměřením na management a personalistiku. Jsem ženatý, naše rodina je československá a máme dvě dcery.
Až do zániku podniku Elitex v Týništi n. O. v roce
2003, jsem pracoval jako montér tkacích strojů v OTS,
potom jsem vystřídal několik firem jako obráběč kovů,
až jsem se v současné době stal zaměstnancem firmy
TFA, s.r.o. Kostelec n. O., opět jako montér tkacích
strojů. Jsem členem KSČM, za tuto stranu jsem několik volebních období pracoval v zastupitelstvu města
Týniště n. O., nyní jsem předsedou osadního výboru
Rašovice. Podporovat budu prosazení obnovy státního vlastnictví v oblasti výroby a distribuce energetiky
a přírodního bohatství, možnost centrálního ovlivňování tvorby cen za jednotlivé druhy energií (elektrika,
plyn, voda, bydlení), podpora rozvoje družstevních
a komunálních podniků ve vlastnictví krajů a obcí.
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Klub Pevného Zdraví
– pozitivní přístup k našemu
zdraví
V České republice je sedm zdravotních pojišoven, které
kromě povinnosti uhradit za své pojištěnce péči u lékaře
(celou nebo část), nabízejí různé bonusy a výhody. VZP pro
své pojištěnce nabízí možnost stát se členem Klubu
Pevného Zdraví, a tím využít pozitivní přístup zejména
k prevenci svého zdraví.
Tento Klub funguje již přes deset let a má přes milion členů. Každý rok VZP
připravuje jeho členům nejrůznější bonusy a zajímavé slevy u smluvních partnerů.
Pro všechny své členy nabízí například slevu od společnosti EXIMTOURS ve výši
15% na letecké zájezdy nebo slevu od společnosti ALEXANDRIA 12 % z katalogové ceny zájezdů vlastní či autobusovou dopravou. Že nemáte v plánu jet do
zahraničí? Využijte klubové slevy při každodenním životě. Třeba slevu 10 % v krytém bazénu v Trutnově a Jičíně, v Solné jeskyni v Náchodě či v Centru kompletní
péče o nohu v HK. Nelze vyjmenovat pochopitelně všechny možnosti, ty najdete
na stránkách Klubu pevného zdraví nebo na pobočkách VZP, kde vám pracovnice
ochotně všechno vysvětlí. V každém případě je potřeba pro své zdraví stále něco
dělat, a již aktivně ve fitku či pasivně v knihkupectví. Už to, že tam dojdeme pěšky,
je prospěšné a pozitivní nálada u dobré knížky de facto také léčí. Tak proč si prevenci toho nejdůležitějšího, co máme – zdraví, nezpříjemnit ušetřenou korunou
a nevyužít nabízené možnosti?
Lenka FIALOVÁ,
kandidátka do PS PČR

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Náchodsko
Zasloužených 85 let se dožívá soudruh Josef Vlach z Červeného Kostelce a Věra
Krsková z České Skalice, ZO jim přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.
* Šedesátku oslaví Miloš Herinek z Nového Města nad Metují. ZO KSČM mu přeje
mnoho zdraví, štěstí a zdravotní pohody
v dalších letech.

Trutnovsko
Božena Ticháčková ze Žacléře oslaví zaslouženou stovku! Jan Horký z Vlčic oslaví
40 let. Ing. Miluška Kovářová z Hostinného a Hana Radoňová z Trutnova oslaví
sedmdesátiny. Milan Horký z Chvaleče slaví padesátiny. Olga Berková z Mladých Buků 75 let a Drahomír Puš z Bílé Třemešné
má 65 let.
Za práci pro stranu děkuje OV KSČM Trutnov a přeje dobré zdraví a spokojenost do
dalších let.

Jičínsko

Europacamp na Slovensku, bohužel bez Slováků
Od 25. do 28. května se uskutečnilo
další setkání levice na Eurocampu
u slovenské Banské Štiavnice. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Lodiar
u Počúvadelského jezera. Nejsilněji
byla zastoupena strana česká a německá (po jednom autobusu), bohužel
– ač doma – chyběli bratia Slováci. Během dvou společenských večerů se
představily s tradiční hudbou folklorní
soubory Sekyra a Slatinští heligonkári.
Hlavní náplní však byly politické Kulaté stoly k několika tématům, která určil koordinační výbor. Po besedách

Petr Kebus, zastupitel města Jičína, oslaví
65 let. Sedmdesátky dosáhne Jana Sobotková, 75 let Miloslav Bucek a osmdesátiny oslaví Marie Volková, aktivní členka
LKŽ; všichni oslavenci jsou z Jičína. Pětaosmdesátiny oslaví Vlasta Kolářová
z Valdic.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizace všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti, děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. OV
KSČM Jičín

jednala také koordinační rada Fóra levicových stran (SFELr). V diskusích
vystoupili například europoslanec Jaromír Kohlíček, první místopředseda
ÚV KSČM Petr Šimůnek, z Jičínska
člen ÚV KSČM Václav Ort, kandidát do
nastávajících voleb; ze zahraničních
účastníků pak z Německa Peter
Schömmel, z Maarska György Mészáros a ze Slovenska Ján Hamar, předseda OV KSS Levice.
(pt)
FOTO – http://alexindaa.rajce.idnes.cz/
Slovensko_-_Europacamp_2017/

PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 6. září 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 13. 9. od 14 h.

Královéhradecko
Eduard Kořínek 30. 9. oslaví 70. narozeniny. Vše nejlepší a dobré zdraví přeje jeho ZO
KSČM. * Zdena Sochová 15. 9. oslaví šedesátiny. ZO KSČM č. 53 a OV KSČM přeje vše
nejlepší a děkuje za pomoc straně. * Rudolf
Vrábel ze 48. ZO oslaví osmdesátiny. Mnoho zdraví a štěstí přejí členové.
Rychnovsko
Jana Bartoňová z Lipin, Josef Richter
z Křivic a Jaroslava Dusilová z Bolehošti
oslaví 70 let Jiří Pelc z Častolovic má 60
let; Jana Králová z Rychnova nad Kněžnou
slaví 75 let; František Horák z Rovně slaví
zasloužené devadesátiny.
Všem moho pěkných dnů prožitých ve
zdraví a s optimismem v srdci přeje OV
KSČM Rychnov n. Kn.

kscmkrhk.cz * http://www.kscmkrhk.cz/volby-2017/kandidati-do-ps-2017
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DOPRAVA DO SVOJŠIC
16. září
l Z Hradce Králové odjezd autobusu od
VČE (u hl. nádraží) v 9.30. Odjezd zpět ze
Svojšic v 15 hodin.
l Z Náchoda – odjezd autobusu z nástupiště v Raisově ulici v 8.30 hod.
l Z Pardubic od nádraží ČD v 9.30 a v 10.30,
odjezd zpět v 15.30.
l Z Jičína vypravují autobus se zastávkami: Butoves obchod v 6.30, Popovice aut. zast.
v 6.45, Jičín autob. nádraží v 7.00, Jičín Lípy
v 7.10, Valdice autob. zastávka v 7.20,
Roškopov KD v 7.40; Stará Paka Obecní dům v
7.45, Nová Paka poliklinika v 8.00, Vrchovina
aut. zastávka v 8.10, L. Bělohrad H. N. Ves
v 8.40, L. Bělohrad náměstí v 9.00.
l Rychnovsko: 8.00 odjezd z Dobrušky – parkoviště u Kina 70, v 8.10 z Opočna – Hotel
Holub, v 8.15 z Ledců, v 8.20 z Bolehoště – za
zatáčkou směr Týniště n. O. V 8.25 z Křivic –
u stadiónu, v 8.30 z Týniště n. O. – U Dubu,
v 8.40 z Týniště – náměstí, v 8.45 z Albrechtic n. O.
l Autobusy pojedou z Trutnova (7.30),
z Hostinného a z Úpice s dalšími zastávkami.
Informace podá OV KSČM Trutnov.
Grilovaná kuřata z Lipin mají již
dlouholetou tradici. Vždy jsou
opravdu výtečná. Výtečné jsou
lipinské ženy, které se vždy „vytáhnou“ nějakou legrací. Výborní
vždy jsou také hosté, kteří se
dostaví a představí své názory.
Letos se se do miniobce na
Rychnovsku na konci července
dostavily (zleva) Táňa Šormová,
Soňa Marková, Lenka Fialová
a Věra Žižková. K nim se přiřadil
i mladý kandidát Petr Forche.
Zpovídá je Hana Joštová.

DO SVOJŠIC AUTEM
Umístění letního areálu
ve Svojšicích – GPS: 49.9702511N,
15.6033767E

www Pozvánky
w 14. 9. od 14 h. LKŽ HK beseda s T. Šormovou „u Švagerků“ v 1. patře.
w 19. 9. Beseda s poslancem Z. Ondráčkem,
Areál chovatelů Týniště n. O. od 17 h.
w 27. 9. od 17 hodin sportovní areál
v Lipinách u Bolehoště beseda s poslankyní
Mgr. Soňou Markovou. Občerstvení zajištěno.

w 19. výstava ovoce, zeleniny
a květin
28. 9. – 1. 10. 2017
ZAHRADA VÝCHODNÍCH
ČECH
v areálu sokolské zahrady,
sokolovny a zahrádkářské
H
budovy V ČASTOLOVICÍCH

Otevřeno od 9 do 17 h., v neděli do 16 h.
Parkoviště zdarma. Vstupné 80 Kč dospělí, 50 Kč
důchodci, 30 Kč žáci, studenti a ZTP, děti do 6 let zdarma, 170 Kč rodinné vstupné (2 dospělí, 1-4 děti).

w 12. 10. Krajský předvolební mítink 15–17 h. na
Bakově náměstí v Hradci Králové
w 4. listopad – Vzpomínkový akt ke 100.
výročí VŘSR od 10.15 na lesním hřbitově
v Malšovicích u památníku rudoarmějců.
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FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

www KRAJÁNKOVY

RYCHLÉ DOBROTY

Italské penne s tuňákem
Pro 2 osoby: 100 g těstovin penne, malá
konzerva tuňáka ve vlastní šávě, 2 řezy
ančoviček (nebo 2 cm sardelové pasty),
200 g malých rajčátek, hrst zelené natě cibulky, stroužek česneku, 2 lžíce bílého vína,
lžička oleje, špetka oregana, špetka bazalky,
pepř, sůl.
Těstoviny uvařte podle návodu na sáčku. Mezitím na pánvi na oleji orestujte nasekanou na cibulky, česnek a nasekané
ančovičky. Přidejte překrojená rajčátka
a podlijte vínem. Jakmile se vyvaří, vložte tuňáka, podlijte v případě potřeby trochou vody, osolte, okořeňte a nechte
krátce podusit. Nakonec přidejte uvařené
penne a promíchejte. Příprava tohoto

zdravého jídla by vám neměla zabrat více než 10 minut.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ
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