
Mistrova pravda
Vždy 6. července, tento den se stal

i státním svátkem, si připomínáme
výročí upálení Mistra Jana Husa.
Letos je to právě 600 let od této tra-
gické události, která na dlouhou do-
bu ovlivnila dějiny českého národa.

Počátek 15. století nebyl pro lid
příliš lehkou dobou. Na jedné straně
chudoba až bída valné části obyva-
tel, na druhé straně bohatá šlechta
a především církev. Světští i církevní
představitelé ruku v ruce se snažili
z obyvatelstva dostat co nejvíce pe-
něz do vlastních kapes. Úplatkářství,
korupce, lhaní (církev něco jiného
hlásala a něco jiného vskutku kona-
la), neomezená moc nad osudy lidí,
krutost a sociální nespravedlnost
vedly ke kritice církve, ale i celé spo-
lečnosti. V mnohém vidíme paralelu
se současností. Všeobecná nespo-
kojenost může jedině vyústit k ote-
vřenému povstání proti vládnoucí
moci. Mistr Jan byl reformátor, chtěl
řád věcí napravit, zbavit a očistit cír-
kev od zlořádů, uvést dění ve spo-
lečnosti do souladu se slovem bo-
žím a bránit pravdu.

I když se dnes různě píše, že Jan
Hus nebyl takový, jak jeho obraz vy-
tvořili naši obrozenci, ale i pozdější
historici. Je zřejmé, že jeho upálení
bylo impulzem k vyjádření nespoko-
jenosti s dobovými poměry pro širo-
ké vrstvy obyvatelstva. Každý si vzal
z Husova učení to, co právě potřebo-
val. Někteří dnešní historici, politici
či vysocí představitelé trousí po-
známky o husitských bandách a žhá-
řích, o úpadku společnosti doby hu-
sitské. Měli by si však uvědomit, že
vše má své příčiny a následky. Že
úpadek našeho národa přišel s do-
bou jeho rekatolizace.

Současná snaha zdiskreditovat na-
še dějiny, zneuctít slavné postavy
české historie je velmi nebezpečná.
Můžeme se jen ptát, komu slouží
jednobarevné, klišovité a účelové vi-
dění dějin?

Měli bychom se snažit vidět a vy-
kládat dějiny co nejobjektivněji, se
všemi klady i zápory. Národ, který si
neváží své vlastní minulosti, je ztra-
cen. My máme na co být hrdi a ne-
smíme dopustit, aby pár zaprodan-
ců ničilo naši národní hrdost a naše
uvědomění.

Věra ŽIŽKOVÁ
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))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Památkový fond našeho kraje
Památkový fond Královéhradeckého kraje je vel-

mi rozsáhlý, ale i mimořádně hodnotný a značně
různorodý – v nemovitých památkách zahrnuje
památky městské, sakrální, feudální, historické,
technické, archeologické, lidovou architekturu
a historická i novodobá sídla. Pro další posuzová-
ní je důležité si uvědomit, že téměř polovina pa-
mátek v kraji je ve vlastnictví fyzických a právnic-
kých osob; čtvrtina ve vlastnictví obcí, ale jenom
asi 15 % patří církvím a na stát připadá už jen
10 %. V souvislosti s vracením majetku církvím
se však tyto poměry příliš výrazně nezmění.

Z tabulky (na str. 2) je zřejmé, o jak značné
množství kulturních památek jde. Pokud jde
o Královéhradecký kraj (KhK), teoreticky vzato,
vychází například jedna nemovitá kulturní památ-

ka v průměru na 1,5 km2 plochy kraje, zatímco
v celé ČR to jsou téměř 2 km2. Takové množství
kulturních památek evokuje potřebu kvalitní pa-
mátkové péče, jestliže chceme zachovat toto dě-
dictví budoucím generacím. 

Jelikož zákon stanovuje vlastníkovi památek po-
vinnost pečovat a udržovat je v dobrém stavu na
vlastní náklady, bylo by nespravedlivé, aby tyto
zvýšené náklady nesl zcela sám. Obec, kraj nebo stát
proto mohou poskytnout příspěvek na jejich částečné
pokrytí. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje pra-
videlně věnuje pozornost péči o památkový fond.
Svým usnesením č. ZK/12/814/2010 ze dne 25.
března 2010 schválilo dokument Péče o památko-
vý fond Královéhradeckého kraje. Tento koncepční
materiál zhodnotil stav památkového fondu kraje 

Pokračování na str. 2 �

Královéhradecký kraj uvolnil 153 000 korun na další etapu opravy roubené Dřevěnky v Úpici na Trut-
novsku. Dřevěnka je nejstarší úpická stavební památka, vystavěná z neotesaných klád, je tímto ojedině-
lou stavbou tohoto druhu v Čechách. Odhad celkových nákladů je 21 milionů.          FOTO– Petr HOJNIC

Podíl kraje na obnově kulturních památek
Kulturní památky jsou důležitou součástí lidského života a kultury, spoluvytvářejí

naši identitu a podílejí se na tvorbě společností uznávaných a respektovaných hod-
not. Jsou to takové lidské výtvory, které mají určitou trvalou hodnotu, a panuje u nich
všeobecný společenský konsenzus o tom, že je nutné je zachovat a chránit pro další
generace jako doklad historického vývoje společnosti, významných historických udá-
lostí a tvůrčích schopností lidstva.



a výsledky péče o něj. Současně pouká-
zal na problémy v oblasti památkové péče
a způsoby jejich řešení. Je v něm navržena řa-
da opatření, která mají vést k dalšímu vývoji
celého oboru památkové péče na území kraje. 

Z analýzy uvedené v tomto materiálu vyplý-
vá, že v letech 2005–2009 bylo na dotační
programy v oblasti péče o památkový fond
každoročně vyčleněno v průměru kolem 18
mil. Kč, uspokojeno bylo cca 56 % žadatelů
o dotaci, celkové roční požadavky na dotace
však činily asi 48 mil. Kč a průměrná poskyt-
nutá dotace byla ve výši 170 tis. Kč. Současně
se ukázalo, že 54 % prostředků bylo poskyt-
nuto na obnovu církevních objektů, 21 % ob-
držela města, na fyzické a právnické osoby při-
padlo po 11 procentech.

Předkladatelé tohoto koncepčního materiálu
sice učinili správné závěry, ale netušili, jak zá-
važné dopady bude mít hospodářská krize,
která se nevyhnula ani ČR, na rozpočet kraje.
V rozpočtech následujících let došlo ke sníže-
ní příjmů, a tím bylo nutné omezit i nezbytně
nutné výdaje. Toto se promítlo i do výše fi-

nančních prostředků alokovaných pro potře-
by dotačních programů v oblasti památkové
péče. Později, když krize ustoupila, byla přija-
ta finanční opatření v souvislosti s moderniza-
cí a dostavbou Oblastní nemocnice Náchod,
což byl i jeden z důvodů, proč prostředky na
obnovu památkového fondu v rozporu se zá-
věry dokumentu Péče o památkový fond Krá-
lovéhradeckého kraje i nadále zůstávají pod
50 % průměrné hodnoty před rokem 2009.
K tomu je samozřejmě potřeba brát v úvahu
i další negativní dopady, jako je například růst
cen stavebních prací, které od roku 2014 pro-
ti roku 2009 opět vzrostly.

Jak se dotace přidělují
Souhrnné údaje o žádostech a přidělených

dotacích jsou uvedeny v přehledné tabulce
v členění dle jednotlivých druhů žadatelů.
Těmto výsledkům však předcházel minimálně
roční náročný proces, který jsem inicioval ve
Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastu-
pitelstva KhK. Šlo mi zejména o to, aby se pro-
ces vyhodnocování žádostí o dotaci stal
transparentnější nejen vůči veřejnosti, protože
jde o přidělování veřejných financí, ale i vůči
hodnotící komisi a výboru. 

S tím souviselo nastavení jednoznačných
hodnotících kritérií tak, aby se maximálně

omezila možnost subjektivních vlivů při vy-
hodnocování žádostí o dotaci. Musím konsta-
tovat, že v tomto jsem nalezl plné pochopení
jak o příslušných odborů kraje, tak i členů vý-
boru. Jako člen hodnotící komise dotačních
programů pro letošní rok jsem však přesvěd-
čen, že pro další období bude nutné nastavení
některých hodnotících kritérií znovu posoudit
tak, aby lépe vystihovala nejen naléhavost po-
třeby provedení opravy z hlediska zachování

památky, ale i finanční po-
třebnosti žadatele získat
příspěvek kraje na nezbyt-
nou opravu, a v neposlední
řadě se pokusit vyloučit
i určitou diskriminaci maji-
telů „nepamátek“ v památ-
kových územích.

Pokud si objektivně vy-
hodnotíme uvedenou tabul-
ku k obnově památkového

fondu a údaje, na první pohled zjistíme výrazné
disproporce mezi počty nemovitých kulturních
památek, počty žádostí, počty přidělených dota-
cí a výše vkladu vlastních prostředků dle jednot-
livých typů vlastníků. Zatímco církve jsou vlast-
níky pouze asi 15 % památek, získali od kraje té-
měř 45 % alokovaných dotačních prostředků,
a při současné štědrosti ministerstva kultury tak

na obnovu svých památek vynaloží pouze 13
% z rozpočtu projektů. Naopak obcemi před-
ložený počet žádostí přibližně odpovídá procen-
tům vlastnictví památek, ale přitom obce od
kraje získaly pouze 15 % alokovaných dotačních
prostředků a svými vlastními prostředky se na
opravách budou podílet téměř 45 % z rozpočtu
projektů. Fyzické a právnické osoby a spolky
a sdružení jsou na tom obdobně.

Za současného stavu tak polovina dotačních
prostředků plyne na církvemi vlastněné objek-
ty, což v období církevních restitucí není
zdůvodnitelné. Jsem přesvědčen, že při hod-
nocení žádostí by měly být ve větší míře
zohledňovány finanční možnosti žadatelů
s tím, že dotační prostředky kraje by v podstat-
ně větší míře měly být směrovány k těm vlast-
níkům, kteří mají zájem o obnovu památek
a současně prokazatelně nemají dostatek vlast-
ních financí.Když jsem se o tento záměr po-
koušel na jednání výboru při projednávání zá-
sad poskytování dotací, nenašel jsem pro něj
podporu nejenom u zástupců opozičních stran,
ale ani u některých zástupců vládnoucí koalice
a členů našeho klubu zastupitelů. Obvyklý ar-
gument opozičních zastupitelů, že jde o diskri-
minační krok, neobstojí. Například i nárok na
přídavek na dítě je vymezen splněním podmín-
ky, že rodina nedosáhla určitého čistého příj-
mu. Každý by si měl uvědomit, že příspěvek
z dotačních programů není nárokový a jde pou-
ze o částečné krytí zvýšených nákladů na ob-
novu kulturní památky.

Dotační programy jsou pouze jednou
z forem, kterou krajské zastupitelstvo přispívá
k obnově a zachování kulturních památek v re-
gionu. Je si přitom vědomo toho, že památky
jsou součástí kulturního dědictví předchozích
generací, které napomáhá vytváření sou-
náležitosti občanů s obcemi a regionem a sou-
časně představuje základní podmínku pros-
perity tzv. turistického průmyslu.

Rudolf ŠIKULA
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HRADEC KRÁLOVÉ - LESNÍ HŘBITOV
– Na pietním aktu promluvil předseda
OV KSČM Milan Špás a doc. Jaroslav
Štrait, který ozřejmil osvobozování
našeho kraje a odmítl přepisování
událostí druhé světové války a zpo-
chybňování jejich významu. Pietního
shromáždění se zúčastnila stovka
občanů a delegace strany Die Linke
z jižního Hartzu – Helmut Neuweger,
Harti Risch a Peter Fischer – zde
položila květiny. Víme, kdo většinu
území osvobodil, a nezapomeneme.    

(vha) 

)))   SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JIČÍNSKO

Olga Končická z Vysokého Veselí a Vladimír
Říha z Lázní Bělohrad mají 65. narozeniny. Osm-
desátiny oslaví Marie Čiperová z Hořic v Pod-
krkonoší. Zasloužených 85 let dosáhl Přemysl
Havlík z Nové Paky a devadesátky Jaroslav Le-
šák ze Staré Paky.

OV KSČM spolu se základními organizacemi
přeje všechno nejlepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti, přání spojuje s poděkováním za dosavadní
práci pro stranu a společnost. 

TRUTNOVSKO
Alena Horká z Chvalče bude mít 40 let, Jiří Ja-

nota z Bílé Třemešné 35 let a Jiří Halíř z Kuksu
se stane padesátníkem. Jarmila Šmejcová
z Trutnova oslaví osmdesátiny. Erika Daníčková
ze Žacléře má 75 let. Osmdesátiny oslaví Jindřich
Hanuš z Úpice a Přemysl Plecháč z Vrchlabí. Ha-
na Blehová z Úpice oslaví 75. narozeniny.

Všem oslavencům přeje OV KSČM Trutnov
pěkné májové dny, aby se protáhly ve zdraví i do
spokojenosti v dalších letech.

KRÁLOVÉHRADECKO
Předsedkyně 34. ZO KSČM poblahopřála nej-

starší člence organizace Jaroslavě Balíkové
k 95. narozeninám. Přála zdraví a poděkování za
aktivní činnost ve funkcích a věrnost komunistic-
kým idejím (68 let). * Koncem května se dožil de-
vadesáti let Miroslav Svoboda z 5. ZO KSČM.
Mnoho zdraví a elánu do dalších let mu přejí čle-
nové ZO. * K jubilejím Zdenka Kučery (85), před-
sedy 37. ZO KSČM, a Leopolda Schindera (79)
přejeme vše nejlepší. * Drahomíra Nedvídková
oslaví osmdesátiny. LKŽ a ZO KSČM ve Stěže-
rách jí přejí pevné zdraví a stále dobrou náladu
a též pro Jaroslavu Koš	álovou, jež oslaví 94 let.
* ZO Malšovice blahopřeje k 85 letům Jaromíru
Brožovi a děkuje mu za angažovanost.

RYCHNOVSKO
František Šmída z Albrechtic n. O. oslaví osm-

desátiny; Milena Mrkvičková z Častolovic má 75
let. Ivan Dostál a Zdeněk Janeček oslaví 65. na-
rozeniny, oba z Týniště nad Orlicí.

Pevné zdraví, elán a pohodu do následujících
let jim přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. a jejich zá-
kladní organizace.

Porovnání počtu památek v Královéhradeckém kraji 
s počtem v České republice

Dotační program – Obnova památkového fondu 2015

¿Druh památky ČR KHK KHK % 
Nemovité kulturní památky 40 316 3 021 7,5 
Památkové rezervace 111 7 6,9 
Památkové zóny 490 34 6,5 
Národní kulturní památky 296 19 6,4 
Památky UNESCO 12 0 0,0 

Údaje ze žádostí (v mil. Kč) Přidělené dotace 

Žadatel o dotaci pro rok 
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Církve 42 43% 26,3 12,2 0,3 10,3 3,5 13,3% 20 2,9 44,6% 
Fyzické osoby 21 22% 12,0 0,7 0,5 4,9 5,9 49,2% 8 1,3 20,0% 
Obce 21 22% 21,0 1,3 4,9 5,5 9,3 44,3% 5 1,0 15,4% 
Právnické osoby 7 7% 9,3 1,3 0 2,7 5,3 57,0% 4 0,8 12,3% 
Spolky 6 6% 5,6 1,4 0 1,7 2,4 42,6% 3 0,5 7,7% 
Celkem 97  74,2 16,9 5,7 25,1 26,4  40 6,5  

Kraj podpoří opravu opěrné zdi hradu Kost,
který je v majetku italské větve rodu Kinských.

1945–2015 * NEZAPOMENEME

RYCHNOV N. KN. – Předmájové posezení na
zahradě OV KSČM pod nádherně rozkvetlou
višní se neslo v duchu připomínky historie vzta-
hující se k 70. výročí osvobození. Historik Jaro-
slav Štrait přiblížil osvobozování kraje. Velký
zájem byl o jeho knihu České XX. století – ne-
konečný příběh. Účast poslankyně Soni Marko-
vé a její asistentky Lenky Fialové, vicehejtma-
na Otakara Rumla a radního Josefa Lukáška
doplnila sedmdesátku občanů, mezi nimiž byla
i desítka mladých členů a sympatizantů.
Nechyběla grilovaná kuřata a hudební produkce
tříčlenné kapely z Častolovic. Hlavní šéfkuchař
Milan Novák ani počasí nezklamali.  (mon)

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Pietní akt na
místním hřbitově. Soudruzi Novák a Motyčka
položili věnec k památníku.                      (mon)

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – Občané shromáždění
před pietní aktem u pomníku u školy.    (mon)

Cenná výměna zkušeností
Při oslavách 70. výročí osvobození jsme

měli možnost dvakrát diskutovat se soudru-
hy z německé strany DieLinke z Chotěbuzi
a sousedního okresu Helmutem Neuwege-
rem a Hartim Rischem. Zasvěceným tlu-
močníkem obou setkání byl Peter Fischer.  

První etapa výměny zkušeností z politické
práce se stala součástí přijetí německé dele-
gace vicehejtmanem Otakarem Rumlem
a radní Táňou Šormovou. V téměř dvouhodi-
nové debatě jsme seznámili německé sou-
druhy s hlavními problémy kraje a oni na
oplátku s postavením své strany v městské
a okresní samosprávě. Druhý den dopoledne
pokračovala výměna názorů U Švagerků, kde
se už účastnili kromě radní kraje Šormové
zastupitelé Hradce Králové, zvolení za KSČM,
a členové VV OV KSČM Hradec Králové. Uká-
zalo se, že obě strany v městském a regionál-
ním měřítku řeší obdobné problémy zapojení
do práce samosprávných orgánů. Pokud my
neseme aktivní odpovědnost za vedení kraje,
strana DieLinke má v okrese nově zvolenou
nejvyšší zástupkyni samosprávy, která získa-
la podporu napříč politickým spektrem. Ob-
dobné problémy máme také s koaličními
partnery a vnitrostranicky se získáváním
mladších členů. Tak jako my, mají i němečtí
soudruzi dobré zkušenosti s prací nestraní-
ků, zastupujících jejich stranu v samospráv-
ných orgánech.                                            (tl)

ROZLOUČENÍ
V dubnu se rozloučila ZO KSČM v Novém Měs-

tě n. M. s dlouholetým členem Juliem Ivaničem.
Byl velmi angažovaný v propagaci strany. 

Rozloučili jsme se s Milanem Škorpou
z Jaroměře, který celý život pracoval pro vlast
jako voják z povolání a pro stranu vykonával
několik stranických funkcí. Vždy byl oporou pro
své nejbližší a spolupracovníky. 

Poslední dubnový den jsme se v Hradci
Králové rozloučili s Josefem Šmejdou
(1922–2015), dlouholetým funkcionářem KSČM
a ROH. Znali jsme jej jako moudrého, obětavého
a skromného člověka. Dovedl poradit i pomoci. 

Čest jejich památce!

Krajánek v červenci nevyjde. Čekejte až srpnové číslo.
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Ve statutárním městě Hradci Králové
se KSČM vždy snaží být konstruktivní
opozicí. Je tedy pochopitelné, že se
v řešení řady problémů města
neshodne s vládnoucí koalicí v čele
s HDK. V poslední době se naše názo-
ry různí zejména ve dvou oblastech
– v názoru na křižovatku Koruna a bu-
doucí využití Vrbenského kasáren.

U křižovatky Koruna není náš názor ni-
jak nový, zveřejnili jsme ho opakovaně už
v souvislosti s rozhodováním o výstavbě
tzv. Auparku Koruna. Velmi nákladná kru-
hová křižovatka Koruna vzniká totiž pře-
devším pro potřeby tohoto již budované-
ho obchodního centra. K plynulosti dopra-
vy v úseku Gočárova třída – Kukleny kři-
žovatka nepřispěje, na což jsme opako-

vaně upozorňovali na jednáních zastupi-
telstva. Navíc celý projekt v mnohém za-
pomíná na pohyb chodců od nádraží do
Kuklen, ale i do Habrmanovy ulice. Naše
opakované námitky nebyly vyslyšeny.

Dalším problémem je projekt rekon-
strukce a následné využití Vrbenského
kasáren, o něm zastupitelé jednali v květ-
nu. Cílem města je získat maximum pro-
středků z evropských fondů, což je chvá-
lyhodné. Protože v nastupujícím progra-
movém období evropských dotací se
upřednostňuje vynaložení peněz na účely
inovací a výzkumu, chce využití objektu
nasměrovat především takto. Potud má
vedení města naši plnou podporu. Kámen
úrazu je v subjektu, který má onu ino-
vačně výzkumnou roli plnit. Tím je Tech-
nologické centrum, které pohlcuje ročně
miliony z městského rozpočtu. Už dávno
mělo být ekonomicky soběstačné, ale
množství peněz, které do něho z města
plynou, je stále stejné. Proto osobně po-
važuji za vhodnější založit nové centrum
– městské centrum rozvoje, výzkumu
a inovací, na němž by s městem partici-
povala např. Univerzita HK, nebo fakulty
UK v Hradci Králové.

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
zastupitelka města Hradec Králové 

Rozdílnost názorů zastupitelů na pro-
jednávané byla i tentokrát spíše výjimeč-
ná. Projevila se například při hlasování
o dodatku ke zřízení zastoupení kraje
v Bruselu, kde se tři zastupitelé zdrželi
a další tři byli proti. Naopak shodně se
postavili k otázkám dotačních programů
v oblasti obnovy venkova, regionálního
rozvoje kultury a památkové péče, nebo
cestovního ruchu. Jednomyslně také
schválili memorandum o Asociaci terito-
riálních paktů zaměstnanost ČR. Stejně
jednomyslně přijali rozhodnutí o vypsání
dotačních titulů v oblasti sociálních slu-
žeb a služeb na ně navazujících, změnu
v subjektu poskytování služeb prevence
kriminality.

Zastupitelé dále vyslechli informaci
o přípravě rekonstrukce Oblastní nemoc-
nice Náchod, kde dochází k zhruba
dvoutýdennímu zdržení projektových
prací, ale to by nemělo mít vliv na do-
držení termínu zahájení stavby.

O mírný rozruch se v závěru jednání
postaral zastupitel Zdeněk Fink (VPM-
KDÚ), který se v diskusi vyjádřil k situaci
s poskytovatele zdravotní péče v Domo-
vě u Biřičky, kde došlo ke změně ošetřu-
jícího lékaře části pacientů. Záležitost by
měla řešit profesní komora a nikoli kraj-
ská samospráva.                                         (tl)

Kraj se připojil k Asociaci paktu zaměstnanosti

TRUTNOV – Hostem květnového jed-
nání KhKV KSČM, kromě předsedy OV
KSČM J. Ondráčka, se stal Vojtěch
Filip, předseda ÚV KSČM.

Výbor zhodnotil prvomájové oslavy, jež se ko-
naly na pěti místech kraje s širší podporou
občanů, kteří se sešli i za méně příznivého
počasí za účasti poslanců, představitelů kraje za
KSČM i místních zastupitelů. Za dobré účasti se
konaly pietní akce v kraji nejméně na padesátce
míst. Přední místo zaujímají pietní akty
v Odolově a v Choustníkově Hradišti, které se
konaly s mezinárodní účastí. Předsedkyně
KhKV Věra Žižková poděkovala pořadatelům
všech akcí, včetně krajské oslavy 70. výročí
osvobození v Hradci Králové.

S Vojtěchem Filipem komunisté diskutovali
o náplni práce krajské i okresních organizací
před IX. sjezdem KSČM, a také o náplni
výročních schůzí a následných konferencí. Ty by
se měly zaměřit na program strany, též
prodiskutovat organizační strukturu, která by
měla nadále spočívat na okresních výborech a v
posílení krajské úrovně. Promýšlet vhodné
osobnosti na stranické posty i na kandidátky do
zastupitelských orgánů, podle odbornosti i re-
gionálního zastoupení. Je možné, že rok 2017
pro volby do Poslanecké sněmovny by pro
KSČM mohl být úspěšný. Opět vysvětlil, že
poslanci KSČM nevysloví nedůvěru vládě proto,
že nechtějí být na jedné lodi s TOP 09 a ODS,
které prohrály volby, a takto se chtějí znovu
zviditelňovat a mnohými obstrukcemi brání pro-
jednávání zákonů sněmovnou.                  (vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

Dne 11. května měli krajští zastupitelé na svém jednání zařazeno celkem 63 bo-
dů. Program jednání nebyl doplněn o další body a práce šla zastupitelům od ru-
ky. Za nejdůležitější je možné považovat schválení memoranda o založení Aso-
ciace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR. Kraje se tak budou společně podí-
let na řešení problémů nezaměstnanosti.

Nedávno podepsaná sektorová dohoda pro ob-
last textilního průmyslu je druhá v pořadí. Prvot-
ní signál k jejímu vytvoření vyšel z broumovské
Veby a díky dohodě mezi kraji a Sdružením prů-
myslu a obchodu došlo k rozdělení oborů výro-
by mezi kraji. Náš kraj vzhledem ke své tradici
i současnosti textilní výroby byl vybrán pro ob-
last textilního průmyslu a školství. Vycházeli
jsme z původního návrhu Veby a postupně, což
mne překvapilo, se k dohodě přidali nejen velcí
a střední výrobci jako Veba, Juta, Mileta, ale také
menší, spíše rodinné firmy jako Textil Bartoň, Klí-
ček a spol. a další. I školy k dohodě přistoupily
ve velkém počtu, např. i Speciální škola ze Dvo-
ra Králové, která dodatečně požádala o partner-
ství, protože děti z této školy jsou schopné jed-
noduché práce v textilce vykonávat. Myslím si,
že naplňování této sektorové dohody půjde mož-
ná ještě snáz, než naplňování dohody v oblasti
strojírenství. Půjde především o to nastavit kon-
krétní kroky, kterými by se dal zájem o textilní
obory ve školách zvýšit. Nebude to ale jednodu-
ché, protože jsou to obory, o něž není příliš vel-
ký zájem. Je to dáno také výší výdělků ve vztahu
k obtížnosti práce, jak upozornil i ředitel Úřadu
práce. Bude tedy hodně záležet na přístupu za-
městnavatelů k zaměstnancům a potenciálním
zájemcům o tyto obory. A také na tom, jak se po-
daří přesvědčit rodiče, že v těchto oborech na-
jdou jejich děti uplatnění i v budoucnu.

Táňa ŠORMOVÁ, 
radní Královéhradeckého kraje za KSČM

DRUHÁ SEKTOROVÁ DOHODA

Křižovatka Koruna a Vrbenského kasárna
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TÝNIŠTĚ N. O. – Den před 1. květnem se sejdeme při přípravě a výzdobě
prostranství v areálu chovatelů v Týništi. Postavíme naše stánky, v něk-
terých máme propagační materiály, v dalších naši členové zajiš�ují
občerstvení nebo
máme odměny za
příspěvky do voleb-
ního fondu. Důle-
žité je připravit
dětský koutek se
soutěžními hrami
a trampolínou, kde
se drobotina může
vyřádit a předvést
své malířské umě-
ní. Letos mezi hosty
nechyběla Mgr. Vě-
ra Žižková, členka
ÚV KSČM a před-
sedkyně KhKV KSČM, radní KhK  PaedDr. Josef Lukášek a MUDr. Leoš
Voborník členové Královéhradeckého krajského zastupitelstva, předsed-
kyně OV KSČM Marie Ondráčková, předseda MěV KSČM Týniště nad Orli-
cí MUDr. Jan Vaník a v neposlední řadě předsedu Komise mládeže Ing.
Miroslav Pavlíček. Celé setkání mistrně uváděl Luboš Bodlák. Během
manifestace prošlo areálem asi 1700 lidí.                                               (mon)

První máje připomněly solidaritu pracujících

HRADEC KRÁLOVÉ – Několik májových přepršek nezastrašilo nejméně
dvoustovku příznivců KSČM a občané vyslechli projev Soni Markové s kri-
tikou přístupu Babišova ANO a vládní neschopnosti, varovala před ohro-
žením 15 % populace nezaměstnaností a chudobou. Apelovala na svědo-
mí lidí, aby podorovali mírovou politiku a nedopustili svou lhostejností
k projevům fašismu a přehodnocování dějin nové válečné konflikty. Vy-
stoupili královéhradečtí zastupitelé L. Fialová, T. Lankašová a A. Havrda.
Jaroslav Štrait a Jiří Knopp podepisovali své nové publikace.           (vha)

JAROMÉŘ-JEZBINY – I přes
velikou nepřízeň počasí se
májová veselice v Jezbinách
vydařila a bylo se na co dívat.
Kouzelné maličké mažoretky,
soupeřící mladí fotbalisté
a bezvadná hudební podpora
OK Stylu, dobře naladila pří-
tomné občany. Příště bude
více sluníčka.                        již)

TRUTNOV – Při chladném a deštivém
počasí se na Krakonošově náměstí se-
šli občané, komunisté, aby si připo-
mněli 1. máj, svátek práce, jako živou
realitu v dnešní neklidné době. Hlav-
ním řečníkem byl poslanec PČR, kraj-
ský a městský zastupitel Zdeněk
Ondráček. Ve svém vystoupení upozor-
nil na nebezpečí ukrajinského fašismu
a životní potřebu pro nás všechny, brá-
nit mír. Odmítl znevažování osvoboze-
necké úlohy Rudé armády. Iva Řezníčková, městská zastupitelka, hovoři-

la o poměrech v Zastupitelstvu.
První náměstek hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje Otakar
Ruml na závěr připomněl
úspěšnost spolupráce KSČM při
řízení kraje v koalici s ČSSD
a potřebu ji udržet. Spolu
s trutnovskými komunisty přišli
oslavit 1. máj i z ostatních míst
okresu a mladí komunisté

z Radvanic v modrých košilích. O občerstvení se postarali Hana Radoňo-
vá a Miloš Horák.     

Text Ing. Vlastimil PROUZA a foto Petr HOJNIC

JIČÍN – I přes vrtkavé počasí bylo v Lipové aleji na 1. máje přes 250
účastníků. K našemu potěšení jsme měli možnost přivítat i zástupce Die
Linke z družební země Brandenburg, a to nejen známou osobnost H. P.
Schoemmela, ale i zástupkyni zemského předsednictva strany Ute Husti-
govou, kterou doprovázel krajský koordinátor SFEL–R a člen KV KSČM
Václav Ort. Ve svém projevu zdůraznila, že „první máj je pro nás jako levi-
ci v Evropě znovu podnětem, abychom opět hlasitě a zřetelně požadovali od-

zbrojení, mírové a to-
lerantní soužití a soci-
ální spravedlnost.“
Pro účastníky byly
připraveny propagač-
ní materiály KSČM,
Levicového klubu
žen, odbočky Česko-
kubánského přátel-
ství a Klubu českého
pohraničí. Nechyběla
dechová hudba „Ja-

vorka“, stánek s občerstvením a pro děti, jízdy na koních. Škoda, že de-
legovaní zástupci KV KSČM odjížděli hned po svých projevech do dalšího
okresu. Kritika od účastníků, že neměli možnost s nimi diskutovat se po-
slední léta opakuje. Jaroslava KURFIŘTOVÁ



V zaplněném velkém sále Adalbertina přivítal přítomné moderátor
Milan Špás, zejména pak významné hosty, mezi něž patřil tajem-
ník Velvyslanectví Ruské federace v ČR Denis Vengerskij, poslan-
ci PS PČR za KSČM Soňa Marková a Zdeněk Ondráček, dele-
gace německé levicové strany Die Linke z jižního Hartzu v čele
s Helmutem Neuwegerem a rovněž představitelé Královéhra-
deckého kraje za KSČM, 1. náměstek hejtmana Otakar Ruml
a radní Táňa Šormová, a další.

Po hymnách
Ruské federace
a ČR promluvil
k účastníkům D.
Vengerskij, jenž
plynulou češti-
nou m.j. vřele
poděkoval orga-
nizátorům za
uspořádání dů-
stojných vzpo-
mínkových akcí
na počest vojá-
ků Rudé armády padlých při osvobozování východních Čech. Jak
dále zdůraznil, jejich obětované životy jsou pro nás závazkem ke
znemožnění všech snah o rozpoutání nové, ještě smrtonosnější
světové války. Na jeho výzvu pak celý sál povstal k minutě ticha za
všechny oběti nejstrašnější války v historii.

Po D. Vengerském přistoupila k mikrofonu poslankyně Marková
s hlavním proslovem. Úvodem zdůraznila, že „připomínat si hrůzy
války a nacismu je v dnešní době obzvláš� důležité.“ Přirovnala si-
tuaci ve 30. letech minulého století, kdy světová hospodářská kri-

ze vedla k nástupu fašismu a jím
rozpoutané světové válce, k sou-
časnosti, kdy opět narůstají projevy
rasové a politické nesnášenlivosti,
podporované u nás po listopadu
1989 snahami některých takyhisto-
riků, mnohých pravicových politiků
a mainstreamových médií o přepi-
sování dějin, jejichž obětí jsou mla-
dí lidé a obzvláště školní mládež.
Zvýraznila potřebu využít paměti již
rychle ubývajících pamětníků a ak-
tivních účastníků protifašistického
odboje a dále ocitovala slova histori-

ka, někdejšího předsedy a dnes poslance KSČM Miroslava Gre-
beníčka: „Ano, jsem ostře naladěn proti těm, kteří s plnými ústy
prapodivných frází lžou o naší minulosti. Mnichov, fašistická oku-
pace naší vlasti a 2. světová válka vůbec byly příliš drahou histo-
rickou zkušeností, abychom dnes podobné jednání podceňovali
a přehlíželi jeho důsledky pro budoucnost.“

S. Marková dále popsala události v protifašistickém odboji ve vý-
chodních Čechách od roku 1939 do května 1945, vyzvedla úlohu
takřka 2000 partyzánů, zejména však rozhodující podíl Rudé armá-
dy na osvobození ČSR, v sestavách jejíchž frontů bojovaly i polské
a rumunské jednotky a Československý armádní sbor. Neopomně-

la však připomenout ani oběti z řad tehdejších západních spojenců,
zvláště z americké armády. Specifickou pozornost pak věnovala sa-
mému závěru války v Čechách a úloze německého uskupení armád
Střed polního maršála Schörnera. Uvedla po pravdě, že Schörner
se nepodřídil totální kapitulaci Německa podepsané v noci z 8. na 9.
května 1945 a vydal rozkaz vojskům probíjet se individuálně k vojs-
kům západních spojenců. (V této souvislosti lze poukázat na „drob-
né“ tvrzení ve veřejnoprávní ČT, kdy 8. května v jednom pořadu ČT
24 věnovaném osvobození ČSR v titulku zaznělo, že Schörner ka-
pituloval – byla to samozřejmě lež. Pozn. aut.).

V závěru S. Marková zmínila tragické události, jichž jsme svědky
od loňského jara na Ukrajině, v nichž sehrávají hlavní úlohu neona-
cistické síly s podporou „demokratické“ EU a USA, a zdůraznila va-
rovná slova prezidenta Beneše na sjezdu Svazu osvobozených
vězňů 14. prosince 1945, že nacisté v budoucnu přijdou se svou
očiš
ovací kampaní a od ní přejdou k útoku. Slova prozřetelná
a zvláště dnes aktuální!

„Pokloňme se společně památce všech, kteří položili své živo-
ty za naši svobodu, vzdejme jim čest a nikdy NEZAPOMEŇME!,“
uzavřela poslankyně.

Po jejím projevu pobavil účastníky veselý koncert orchestru
Podkověnka z Kosic pod taktovkou Jaroslava Hartmana, v němž
zazněly m. j. i skladby z 30. a 40. let, včetně takřka světového hitu
– Vejvodovy polky
Škoda lásky. K za-
myšlení publika
přispěli i žáci ZŠ
Králíky svým dra-
matickým pás-
mem k 70. výročí
porážky nacistic-
kého Německa
Rudou armádou,
a studentka ná-
chodského gym-
názia Natálie Kalivodová přednesem ruské národní písně, obojí
vystoupení samozřejmě v ruštině. 

V závěru pak účastníci shromáždění zhlédli dokumentární film
z průběhu Květnového povstání českého lidu v roce 1945. Na
slavnost v hradeckém Adalu navázalo přijetí delegace německých
soudruhů vicehejtmanem Královéhradeckého kraje Otakarem
Rumlem a radní Táňou Šormovou. 

Václav VANŽURA
FOTO – autor
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Denis Vengerskij

K vrcholným vzpomínkovým akcím k 70. výročí osvobození Československa od ně-
meckého fašismu patřilo veřejné shromáždění 8. května v královéhradeckém
Adalbertinu, uspořádané královéhradeckými komunisty. Předcházel mu dopolední
pietní akt u památníku Cesta osvobození v Odolově v Jestřebích horách na Úpicku.

Marková: Nikdy nezapomeňme!
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Bohdašín – Končiny
Motto: „Skolením Heydricha podal náš lid

důkaz, že přes všechny hrůzy německé oku-
pace stojí nezlomen a že jeho nepřátelství
vůči cizáckým vetřelcům je nesmiřitelné.“ 

(Klement Gottwald,  Moskva 6. VI. 1942)

V lednu se uskutečnil pietní akt v Pardubi-
cích, věnovaný paravýsadku Silver A a do-
mácímu odboji. Účastníci vzpomínali v Zá-
mečku, kde němečtí nacisté popravili obyva-
tele Ležáků. V červnu se každoročně koná
pietní akt v Bohdašíně. Obě setkání spojuje
uctění obětí domácího odboje a výsadku
Silver A.

Mnoho našich občanů v domácích ilegál-
ních a partyzánských skupinách i vojáků na
Východě i Západě položilo za vlast své živo-
ty. I v cizině jsou známy Lidice a Ležáky, Ju-
lius Fučík a další. Po celé zemi najdete po-
mníky padlých. Nejinak je tomu i v našem
kraji. Za všechny chci připomenout obelisk
v Červeném Kostelci se 29 jmény obětí bojů
s okupanty. V Bohdašíně (u Č. Kostelce) jsou
vytesána na památníku jména: Jos. Klikar,
Zdenka Satranová a Lad. Satran, Jos.
Geisler, V. Hejna, Antonínové Burdychové st.
a ml., Josef a Milada Burdychovi, Mir.
Hampl, Jan Merta, K. Ježek, St. Prouza, Jos.
Schejbal, Jar. Vokatý a Jiří Potůček.

Radiotelegrafista svob. Potůček byl členem
skupiny Silver A s npor. Alfrédem Bartošem
a rtm. Jos. Valšíkem. Úkolem tohoto výsadku
bylo zajiš�ovat radiové spojení mezi domácím
a zahraničním odbojem, koordinovat domácí
odboj a vybudovat zpravodajskou sí�. Byl
součástí výsadku pověřeného uskutečnit
atentát na R. Heydricha.

Při obsluze vysílačky „Libuše“ musel J. Po-
tůček často měnit místa úkrytů na Pardu-
bicku – mj. i v Ležákách, a pak se přemístil
do Podkrkonoší na Bohdašín a Končiny. Zde
se skrýval ve škole a v bytě učitele Satrana
a přespával u horníka Ant. Němečka. Zde pů-
sobila odbojová skupina S 21B. Zajiš�ovala
zpravodajskou činnost a úkryty pro parašu-
tisty. Vedoucím byl Z. Satran. Když došlo
neopatrností k prozrazení skupiny gestapu,
přesunul se J. Potůček k A. Burdychovi do
nedalekých Končin. I sem vniklo gestapo.
Zastřelilo nebo poslalo do koncentráku celou
rodinu. Ale J. Potůček se probil z obklíčení
a zamířil opět na Pardubicko. Ráno 2. čer-
vence byl dopaden a zastřelen u lesíka u Tr-
nové jako poslední z parašutistů zapojených
do atentátu na R. Heydricha.

Také na Bohdašíně se vždy v červnu setká-
vají ti, kteří projevují úctu obětem němec-
kých okupantů a kteří nejsou lhostejní k ná-
vratu studené války a hrozby další válečné
katastrofy.                              

Jaroslav PRŮŠEK

ODOLOV – Oslavy 70. výročí osvobození
v našem kraji zahájili komunisté spolu s občany
pietním aktem u památníku Cesta osvobození.
Úctu rudoarmějcům, kteří přinesli i na východ Čech svobodu,
vyjádřila mezi jinými i delegace Královéhradeckého KhKV
KSČM, vedená Věrou Žižkovou. Předání symbolické kytice
šeříků tajemníkovi Velvyslanectví Ruské feredace v Praze
Denisi Vengerskému z rukou poslance Zdeňka Ondráčka patřilo
k nejdojemnějším chvilkám. 

FOTO – P. HOJNIC, T. LANKAŠOVÁ

1945–2015 * NEZAPOMENEME

NÁCHOD – V sobotu 9. května členové OV
KSČM Náchod společně s Městským úřadem
v Náchodě, zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu a s delegacemi Policie a Armády
ČR, zastoupené brigádním generálem Mar-
tinem Červíčkem a zástupcem náčelníka GŠ
generálporučíkem Františkem Maletinským,
uctili památku padlých občanů Náchoda
a vojáků Sovětské armády, kteří položili své
životy na samém konci války. Květy a věnce
byly položeny na pietní místa na Staro-
městském hřbitově, na náměstí TGM u pa-
mětní desky gen. Zajončkovského a u budovy
bývalé celnice v Bělovsi.                         (již)

BĚLOVES – V úterý 5. května byla otevřena výs-
tava k 70. výročí tragického ukončení bojů
u celnice v Bělovsi. Dokumenty o těchto udá-
lostech a velké množství fotografií ukazují zrůd-
nost válečného období. Návštěvníci výstavy
mohli zhlédnout dokumenty, filmové záběry
a ukázku výzbroje obou armád. Přítomny byly
i dvě pamětnice příchodu osvoboditelů – paní
Mladena Kleprlíková a Milena Tomšová.     (již)

JIČÍN – Karafiáty a šeříky byly položeny u pom-
níku na jičínské Čeřovce sedmého května.
Přímý účastník osvobození Jičína A. M.
Makarov (narozen roku 1926) poslal zdravici
přátelům. Účastníci pietního aktu odeslali
Makarovovi dopis, ve kterém mu přejí hodně
zdraví, spokojenosti a sílu v dalších letech
života.                                 FOTO: Jan Kaňka

Denis Vengerskij
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HRADEC KRÁLOVÉ - LESNÍ HŘBITOV
– Na pietním aktu promluvil předseda
OV KSČM Milan Špás a doc. Jaroslav
Štrait, který ozřejmil osvobozování
našeho kraje a odmítl přepisování
událostí druhé světové války a zpo-
chybňování jejich významu. Pietního
shromáždění se zúčastnila stovka
občanů a delegace strany Die Linke
z jižního Hartzu – Helmut Neuweger,
Harti Risch a Peter Fischer – zde
položila květiny. Víme, kdo většinu
území osvobodil, a nezapomeneme.    

(vha) 

)))   SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JIČÍNSKO

Olga Končická z Vysokého Veselí a Vladimír
Říha z Lázní Bělohrad mají 65. narozeniny. Osm-
desátiny oslaví Marie Čiperová z Hořic v Pod-
krkonoší. Zasloužených 85 let dosáhl Přemysl
Havlík z Nové Paky a devadesátky Jaroslav Le-
šák ze Staré Paky.

OV KSČM spolu se základními organizacemi
přeje všechno nejlepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti, přání spojuje s poděkováním za dosavadní
práci pro stranu a společnost. 

TRUTNOVSKO
Alena Horká z Chvalče bude mít 40 let, Jiří Ja-

nota z Bílé Třemešné 35 let a Jiří Halíř z Kuksu
se stane padesátníkem. Jarmila Šmejcová
z Trutnova oslaví osmdesátiny. Erika Daníčková
ze Žacléře má 75 let. Osmdesátiny oslaví Jindřich
Hanuš z Úpice a Přemysl Plecháč z Vrchlabí. Ha-
na Blehová z Úpice oslaví 75. narozeniny.

Všem oslavencům přeje OV KSČM Trutnov
pěkné májové dny, aby se protáhly ve zdraví i do
spokojenosti v dalších letech.

KRÁLOVÉHRADECKO
Předsedkyně 34. ZO KSČM poblahopřála nej-

starší člence organizace Jaroslavě Balíkové
k 95. narozeninám. Přála zdraví a poděkování za
aktivní činnost ve funkcích a věrnost komunistic-
kým idejím (68 let). * Koncem května se dožil de-
vadesáti let Miroslav Svoboda z 5. ZO KSČM.
Mnoho zdraví a elánu do dalších let mu přejí čle-
nové ZO. * K jubilejím Zdenka Kučery (85), před-
sedy 37. ZO KSČM, a Leopolda Schindera (79)
přejeme vše nejlepší. * Drahomíra Nedvídková
oslaví osmdesátiny. LKŽ a ZO KSČM ve Stěže-
rách jí přejí pevné zdraví a stále dobrou náladu
a též pro Jaroslavu Koš�álovou, jež oslaví 94 let.
* ZO Malšovice blahopřeje k 85 letům Jaromíru
Brožovi a děkuje mu za angažovanost.

RYCHNOVSKO
František Šmída z Albrechtic n. O. oslaví osm-

desátiny; Milena Mrkvičková z Častolovic má 75
let. Ivan Dostál a Zdeněk Janeček oslaví 65. na-
rozeniny, oba z Týniště nad Orlicí.

Pevné zdraví, elán a pohodu do následujících
let jim přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. a jejich zá-
kladní organizace.

1945–2015 * NEZAPOMENEME

RYCHNOV N. KN. – Předmájové posezení na
zahradě OV KSČM pod nádherně rozkvetlou
višní se neslo v duchu připomínky historie vzta-
hující se k 70. výročí osvobození. Historik Jaro-
slav Štrait přiblížil osvobozování kraje. Velký
zájem byl o jeho knihu České XX. století – ne-
konečný příběh. Účast poslankyně Soni Marko-
vé a její asistentky Lenky Fialové, vicehejtma-
na Otakara Rumla a radního Josefa Lukáška
doplnila sedmdesátku občanů, mezi nimiž byla
i desítka mladých členů a sympatizantů.
Nechyběla grilovaná kuřata a hudební produkce
tříčlenné kapely z Častolovic. Hlavní šéfkuchař
Milan Novák ani počasí nezklamali.  (mon)

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Pietní akt na
místním hřbitově. Soudruzi Novák a Motyčka
položili věnec k památníku.                      (mon)

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – Občané shromáždění
před pietní aktem u pomníku u školy.    (mon)

Cenná výměna zkušeností
Při oslavách 70. výročí osvobození jsme

měli možnost dvakrát diskutovat se soudru-
hy z německé strany DieLinke z Chotěbuzi
a sousedního okresu Helmutem Neuwege-
rem a Hartim Rischem. Zasvěceným tlu-
močníkem obou setkání byl Peter Fischer.  

První etapa výměny zkušeností z politické
práce se stala součástí přijetí německé dele-
gace vicehejtmanem Otakarem Rumlem
a radní Táňou Šormovou. V téměř dvouhodi-
nové debatě jsme seznámili německé sou-
druhy s hlavními problémy kraje a oni na
oplátku s postavením své strany v městské
a okresní samosprávě. Druhý den dopoledne
pokračovala výměna názorů U Švagerků, kde
se už účastnili kromě radní kraje Šormové
zastupitelé Hradce Králové, zvolení za KSČM,
a členové VV OV KSČM Hradec Králové. Uká-
zalo se, že obě strany v městském a regionál-
ním měřítku řeší obdobné problémy zapojení
do práce samosprávných orgánů. Pokud my
neseme aktivní odpovědnost za vedení kraje,
strana DieLinke má v okrese nově zvolenou
nejvyšší zástupkyni samosprávy, která získa-
la podporu napříč politickým spektrem. Ob-
dobné problémy máme také s koaličními
partnery a vnitrostranicky se získáváním
mladších členů. Tak jako my, mají i němečtí
soudruzi dobré zkušenosti s prací nestraní-
ků, zastupujících jejich stranu v samospráv-
ných orgánech.                                            (tl)

ROZLOUČENÍ
V dubnu se rozloučila ZO KSČM v Novém Měs-

tě n. M. s dlouholetým členem Juliem Ivaničem.
Byl velmi angažovaný v propagaci strany. 

Rozloučili jsme se s Milanem Škorpou
z Jaroměře, který celý život pracoval pro vlast
jako voják z povolání a pro stranu vykonával
několik stranických funkcí. Vždy byl oporou pro
své nejbližší a spolupracovníky. 

Poslední dubnový den jsme se v Hradci
Králové rozloučili s Josefem Šmejdou
(1922–2015), dlouholetým funkcionářem KSČM
a ROH. Znali jsme jej jako moudrého, obětavého
a skromného člověka. Dovedl poradit i pomoci. 

Čest jejich památce!

Krajánek v červenci nevyjde. Čekejte až srpnové číslo.



CHCEME ŽÍT V MÍRU
Jako motto letošního pietního shro-

máždění u hromadného hrobu umuče-
ných v Choustníkově hradišti zvolil
Vratislav Vopálka, starosta této obce,
prostou větu: Chceme žít v míru. „Jako
každý rok přicházíme uctít k hromad-
nému hrobu památku umučených věz-
ňů z pochodu smrti z koncentračního
tábora Gross Rosen,“ uvedl. Připo-
mněl mrazivé únorové dny před sedm-
desáti lety a dodal: „Je děsivé, co
všechno lidé lidem dokázali způsobit.
Ze všech našich sil nedopustíme, aby
se hrůzy války mohly opakovat.“

„Za obě� tomuto běsnění padlo neuvěři-
telných 179 vězňů, kteří jsou zde pocho-
váni v hromadném hrobě. Tužme naši
historickou pamě�, protože bez minulosti
není přítomnost,“ zakončila místopřed-
sedkyně Senátu PČR Miluše Horská.

Hejtman kraje Lubomír Franc vyzval
přítomné: „Snažme se tedy všichni o to,
abychom nebyli odsouzeni opakovat tem-
né stránky naší historie.“

V zastoupení Vojtěcha Filipa, místo-
předsedy PS PŘ vystoupil poslanec Zde-
něk Ondráček: „Každá válečná obě� mě-
la svoji tvář, svůj osud a nezcizitelné prá-
vo na život. Přestože od konce války uply-
nulo už 70 let, je třeba trvat na tom, že na-
cismus znamenal největší myslitelné
ohrožení nejen svobody, ale i samotných
základů civilizace. Tím, že jsme dnes při-
šli, posíláme jasný vzkaz všem, že my
jsme nezapomněli,“ uvedl.

Pietním shromážděním provázel účast-
níky Jaroslav Štrait a jako tradičně čle-
nové Klubu vojenské historie vytvořili
u hromadného hrobu čestnou stráž v do-
bových uniformách. Květiny k hromad-
nému hrobu položili mezi jinými zástupci
polského, ma�arského a ruského velvy-
slanectví.                                              (tl)

EUROPACAMP
Již 24. ročník Europacampu se uskuteč-
nil ve dnech 14. 5.–17. 5. v německém
Weisswaseru, blízko hranic naší repub-
liky. Královéhradecký kraj byl zastou-
pen osmi členy KSČM a ženami z Levi-
cového klubu žen z Jičína. 

Celodenního jednání se zúčastnil euro-
poslanec z levicové frakce Helmut
Scholz. Jeho příspěvek byl věnován situ-
aci v Řecku, Ukrajině, Španělsku a Portu-
galsku. Priority levicové frakce spočívají
v prosazování vzájemné hospodářské
spolupráce v EU a s dalšími státy. Jsou
proti ruským sankcím, proti rozšiřování

NATO směrem k Rusku, navrhují uzavřít
hospodářskou smlouvu mezi EU a USA
(na rozdíl od KSČM – pozn. red.), podpo-
rují úvěr pro Řecko. V příhraniční spolu-
práci mezi městem Ústí nad Labem
a Cottbusem je stejná problematika se
zaměstnaností, v rozpočtové politice atd. 

Chybí bývalý europoslanec J. Kohlí-
ček, který spolupráci více stmeloval.
Další, již 25. ročník Europacampu se
uskuteční ve dnech 5. až 8. května 2016
na území Královéhradeckého kraje.
S přípravou je nutné neprodleně začít a
zapojit do ní všechny okresy kraje.

Jaroslava KURFIŘTOVÁ, 
koordinátorka SFEL–R za okres Jičín
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Krůtí kešu roláda

Krůtí maso upravte na plát
a lehce naklepejte. Osolte
a opepřete z obou stran plátu,
jednu stranu potřete sýrem
a pokla�te ořechy. Roládu
stočte, zajistěte párátky nebo
považte a prudce opečte ze
všech stran na oleji. Přidejte
máslo, jemně nasekanou cibul-
ku a jakmile zesklovatí, podlijte
vínem a nechte provařit prud-

kým varem. Pak podlijte vodou a na mírném
ohni duste asi hodinu. Během dušení roládu
obracejte. Můžete také dusit zakrytou v trou-
bě. Sýr v roládě ochutí omáčku. 

Podávejte s vařeným bramborem a do-
plňte zeleninou. Doporučuji brokolici vaře-
nou v páře.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: 

����400 g krůtích prsou ����60 g nesolených
kešu ořechů ����100 g čerstvého sýra s by-
linkami ����lahůdková cibulka ����1 dl bílé-
ho vína ���� lžička oleje ���� lžička másla ��
bílý pepř ����sůl

))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

Pomoc Nepálu
Překrásný Nepál byl během necelých tří

týdnů zasažen dvěma ničivými zemětřese-
ními, která si vyžádala téměř osm tisíc lid-
ských obětí, a v postižených oblastech bylo
zničeno přes 95 % domů.

Communist Party of Nepal (Unified Marxist
–Leninist), známá také jako CPN–UML, nyní mo-
bilizuje okolo 10 000 dobrovolníků (příznivců KS),
kteří budou stavět přístřešky a domy pro potřeb-
né lidi ve více než 15 oblastech. Protože Nepál
patří mezi nejchudší země na světě, kde přes
30 % populace žije pod hranicí chudoby, musí
získat značné finanční prostředky na obnovu. Do
této pomoci se zapojily i dvě organizace v ČR
NRNA (Non-Resident Nepali Association) a NCC
(Nepali Chautari in Czech Republic), které sdružu-
jí nepálskou komunitu v ČR. Rozhodly se udělat
finanční sbírku, jejíž výtěžek půjde přímo postiže-
ným lidem (pomoc půjde do oblasti Sindhu-
palchowk či Kabhrepalanchowk, kde bude vybrána
konkrétní vesnice). Čtenáři Krajánku mohou při-
spět na speciální účet č. 270157235/0300,
zpráva pro příjemce: Earthquake-fund-2015

I v tomto případě platí, že malá finanční část-
ka = veliká pomoc. Více na www.nrna.cz.

Alexandra Khadka

Čestná stráž v historických uniformách.
FOTO – Ta�ána LANKAŠOVÁ

�� Výstup na Velkou Deštnou ((24. ročník)
6. června – sraz účastníků od 9 do 10 hodin v
Luisině údolí – soutěže pro děti, opékání
špekáčků; vystoupení hostů a v 10.15 hod.
výstup na Velkou Deštnou. Na setkání se těší
pořadatelé z OV KSČM v Rychnově n. Kn.
�� Pietní akt v Bohdašíně – 27. června od 10 h.
za účasti poslankyně Soni Markové.
�� Tradiční setkání a mítink na Pomezních
Boudách – 29. srpna od 10 hodin. Zdatní
účastníci zdolají po mítinku Sněžku, ostatní
pobesedují s hosty v restauraci.
�� COUNTRY VEČER – 4. září od 18 h.
budou hudební skupiny soutěžit o cenu Futury
na pódiu pod Kunětickou horou.
�� Setkání občanů pod Kunětickou horou – 5.
září od 10 h. do 16 h. Politický mítink s vrchol-
nými představiteli strany od 13 h. 

)))  POZVÁNKY
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