
Z koňského hřbetu je svět nejkrásnější...
Ve dnech 18. -20. 9. 2015 se uskutečnil v Bolehošti - Lipinách 25. ročník Mistrovství České republiky
v jízdě koňských spřežení. Mistrovství pořádá jezdecký klub Bohuslavice nad Metují a SK Sokol Lipi-
ny, ředitelem závodů je Miroslav Máslo st. Třetí zářijovou sobotu mohli diváci sledovat maraton spře-
žení, v neděli pak parkury jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží ponny. Pořádat takto nároč-
né závody obnáší značné zkušenosti v organizaci a perfektní znalosti vozatajského sportu, který roz-
hodně nepatří mezi nejlevnější. K vidění bylo i předvedení roztomilých hříbat, nebo ukázka jezdecké
čtverylky. Je patrné, že tento sport má mnoho obdivovatelů, nebo� předpokládaný počet diváků byl ko-
lem jednoho tisíce každý den. Poslankyně Soňa Marková je pravidelnou návštěvnicí mistrovství a rá-
da předává poháry vítězům. Letos poblahopřála Ladislavu Jirgalovi s koňmi Antonio 2 a Koletovi z JK
Hubička Telnice k již pátému obhájení titulu Mistr ČR ve dvojspřeží.                           Lenka FIALOVÁ
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Jedinou nevýhodou krajského programu je,
že vzhledem k omezeným financím, určeným
na tyto dotační tituly, nemůže být dotace při-
znána každým rokem. V současné době je
na tento program pro příští rok alokováno 25
milionů, ovšem dá se očekávat, že pokud do-
jde skutečně k nárůstu prostředků z rozpoč-
tového určení daní do krajů, jak slibuje vláda,
dojde i k navýšení prostředků do tohoto pro-
gramu.

Například naše obec Jívka si z tohoto do-
tačního programu dost pomohla. Se zhruba
500 občany jsme obcí v polovině rozsahu po-
čtu obyvatel. Například jsme si opravili veřej-

né osvětlení, místní komunikace, vyměnili
jsme okna v mateřské škole, v ordinaci prak-
tického lékaře a podobné investice ve výši
kolem sto padesáti tisíc korun.

Program obnovy venkova je strukturován
do tří oblastí – investice do obecních budov,
investice do obecních komunikací a podpora
sdružení obcí. Dále je v rámci dotačních pro-
gramů odboru regionálního rozvoje poskyto-
vána dotace na pořízení územních plánů,
která malým obcím výrazně pomůže v napl-
nění litery stavebního zákona.

Jiří GANGUR (KSČM), zastupitel KhK
a starosta obce Jívka 

Dotační Program obnovy venkova pomáhá malým obcím
Smyslem krajského dotačního Programu obnovy venkova je zabezpečit rozvoj obcí

do tisíce obyvatel. Má jednu obrovskou výhodu – žádosti o dotace, jejich přidělení i vy-
účtování jsou velmi administrativně jednoduché. Na rozdíl třeba od evropských do-
tačních titulů s nesmírně komplikovanou administrací žádostí.

ÚKOLY PODZIMU
Letošní, jak meteorologové

předpovídají krásný, podzim bude
pro nás naplněn horečnou čin-
ností. Uskuteční se výroční člen-
ské schůze, následně potom
i okresní konference. Bude to čas
hodnocení úspěchů i neúspěchů
naší politické práce. Hlavním té-
matem všech těchto jednání bu-
de, spolu s hodnocením našeho
působení v krajské koalici
s ČSSD, příprava krajských voleb
v roce 2016 a vrcholná stranická
událost, IX. sjezd KSČM v květnu
příštího roku v Praze. Podkladové
materiály sjezdu již jsou k dispozi-
ci a ještě budou předmětem širo-
ké diskuse členské základny
i konferencí.

Komunisté vždy usilovali o pře-
měnu společnosti. Bojovali za
práva všech pracujících bez ohle-
du na národnost, náboženské vy-
znání či politický názor. I dnes
chceme, aby všechno bohatství,
které je vytvořeno prací našich li-
dí, zůstalo v republice a bylo spra-
vedlivě rozděleno. Proč se něko-
mu může zvětšovat příjem až
o sta procent, když většina pracu-
jících má problémy svým platem
pokrýt základní potřeby? Podle
statistik dvě třetiny občanů nema-
jí dostatečné finanční rezervy pro
nenadálé situace. Nůžky mezi bo-
hatými a chudými se neustále
zvětšují a nás to nemůže nechat
klidnými. Ukažme lidem jinou ces-
tu, která odstraní křiklavou nerov-
nost a zavede spravedlivější za-
cházení s celospolečenským bo-
hatstvím.

Kapitalismus se zatím nezdoko-
nalil tak, aby neplodil nenávist
mezi lidmi, nebyl základní příči-
nou válek a rozvratu. Současní
hlavní představitelé globálního
kapitalismu v USA v úsilí obstát
v konkurenci ostatních států jsou
toho zářným příkladem. Kde pro-
hlásí, že hájí zájem USA a šíří
svobodu a demokracii, tam bují
chaos, loupení, vraždění nesku-
tečné ničení všech hodnot, jak
materiálních, tak i duchovních.

Spojme se v boji proti nadvládě
peněz!

Věra ŽIŽKOVÁ
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Poslanec Zdeněk Ondráček hovořil na Po-
mezních Boudách o bezpečnostní situaci
v republice a pomáhal při korigování dopravy.

Určitou formu politického vzdělávání
mají všechny stávající politické strany.
Ani KSČM nemůže, z logiky společen-
ského vývoje, na tomto poli absento-
vat. Dosavadní, základní forma, spočí-
vá ve skutečnosti, že některé krajské
výbory, například pardubický, středo-
český, ale i další, organizují ve dvoule-
tém cyklu základní stupeň stranického
vzdělávání, který poskytuje nejobec-
nější seznámení se s problematikou
společenskovědních oborů založe-
ných na historickém a dialektickém
materialismu. V loňském roce, to zna-
mená v roce 2014, však došlo k zásad-
ní změně.

Po více než dvaceti letech byla zřízena
nejvyšší forma stranického vzdělávání,
a to pod názvem Ústřední institut politické-
ho vzdělávání KSČM, se sídlem v Praze.
V témže roce zahájil Institut svoji vzdělá-
vací činnost. Doba studia distanční for-
mou je jednoletá, a proto jeho první absol-
venti, pocházející z celé naší republiky,

graduovali dne 27. června tohoto roku.
Studium je zaměřeno na společensko-
vědní obory založené na marxistické me-
todologii. Například se jedná o ekonomii,
sociologii, filozofii, psychologii, meziná-
rodní politiku apod. Lektorský sbor tvoří
známé osobnosti z politické praxe a teore-
tického zázemí strany. Lze jmenovat
L. Vacka, H. Kráčmarovou, F. Ledvinu,
J. Dolejše, V. Filipa a řadu dalších. Studi-
um je rozděleno na přednášky vždy k ur-
čité tématice – oboru a jeho pochopení je
ověřováno zápočtem. Závěrečná zkouška
se skládá z obhajoby závěrečné práce
a ústní zkoušky. Z uvedeného vyplývá, že
se jedná po obsahové, nikoliv formální
stránce, o formát vysokoškolského studia.

Mezi jeho první absolventy patří z naší
stranické organizace soudruzi Pavel Smí-
šek a Michal Stružák, autor těchto řádků,
který jako nejúspěšnější absolvent byl po-
žádán, aby doplnil lektorský sbor v oboru
právo. Po závěrečném vyhlášení výsled-
ků a předání osvědčení o absolvování,

mohu-li hovořit za sebe, z nás opadla ner-
vozita a upřímně jsme si pogratulovali.
Mezi sebou, ale i se zkoušejícími a všich-
ni společně jsme vyjádřili přesvědčení, že
získané vědomosti i zkušenosti nezapad-
nou a budou využity ve stranické a spole-
čenské praxi.

Michal STRUŽÁK
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PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!

KRÁLOVÉHRADECKO
ZO KSČM č. 5 blahopřeje Marcele Šikulové

k půlkulatým narozeninám a posílá dobrou náladu
a spokojenost. * V srpnu oslavila Anna Dlesková 92.
narozeniny a Karla Švandová oslaví kulaté narozeni-
ny v říjnu, obě ze Stěžer. Blahopřeje jim ZO KSČM
Stěžery i Levicový klub žen. * Jaroslav Doležel,
dlouholetý člen strany, dovrší 20. října 70 let. Členo-
vé 36. ZO KSČM mu přejí dobré zdraví a děkují za an-
gažovanost. * V srpnu nás opustila ve věku 91 let
dlouholetá členka Marie Matějková ze Stěžer.

TRUTNOVSKO
Ladislav Mayer z Bernartic oslaví 85 let, Ján Hla-

váček z Trutnova 65 let, Jan Brádler z Jívky slaví
sedmdesátiny. Štefanie Burianová má 85 let a Ja-
roslav Flégr 70 let oba ze Dvora Králové n. L. Karel
Baudyš má 60 let a Josef Gabriel 75 let, oba slaví
v Úpici. Jaroslav Moravec z Vrchlabí oslaví 85 let.
Mnoho zdraví a optimismu přeje OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny oslaví Hana Kendíková z Nové Pa-

ky; 75 let Marie Špinková z Jičína; osmdesátiny
Alena Macáková z Chomutic; 85 let Josef Hník z Ji-
čína, dlouholetý předseda ZO KSČM a Jitka Dubská
ze Staré Paky. Zasloužené devadesátiny oslaví
Zdeňka Rejlová z Miletína a 95 let Marie Draslaro-
vá z Hořic v Podkrkonoší.

OV KSČM přeje spolu se základními organizacemi
všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a dě-
kuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

NÁCHODSKO
V srpnu oslavila 80 let dlouholetá členka strany

Alena Vítová. V září měla sedmdesátiny Ivanka Po-
korná a 21. září oslavil sedmdesátiny Karel Po-
dolský, předseda ZO KSČM v Novém Městě n. M.
Členové jim přejí hodně zdraví a spokojenosti a dě-
kují za obětavou práci, kterou pro stranu vykonáva-
jí. * V září se dožil 70 let Jindřich Jeřábek, v říjnu
oslaví 85 let Antonín Leppelt. ZO KSČM Police nad
Metují jim děkuje za dosavadní práci pro stranu
a společnost a přeje nadále pevné zdraví, štěstí
a pohodu na dlouhá léta. * V srpnu se v plné aktivi-
tě dožila 80 let Libuška Činčerová, dlouholetá funk-
cionářka státní správy v České Skalici. Její přístup
k řešení v sociální pomoci občanům ve městě byl
příkladný. Je velikou oporou pro výbor ZO KSČM,
který jí přeje mnoho zdraví a štěstí, další krásná léta.
* Sedmdesátky se dožívá Jaroslav Radoň a osm-
desátin Blažena Macháčková. ZO KSČM v České
Skalici jim přeje mnoho štěstí a zdraví a další klidná
léta.

RYCHNOVSKO
Karel Jiruška z Častolovic bude mít 80 let, Josef

Kaněra z Českého Meziříčí 85 let, Petr Brožek
z Dobrušky 65 let a Karel Čiháček z Opočna oslaví
osmdesátiny. Petr Friml oslaví 75 let, Dáša Kovaří-
ková a Zdeněk Hloupý mají osmdesátiny, všichni
z Týniště nad Orlicí. Všem blahopřeje OV KSČM
Rychnov a přeje dobré zdraví a pohodu do dalších
dní a let. Děkuje za věrnost straně.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKANová forma politického vzdělávání

Pak je ale otázkou, proč s pomocí otálí
a čeká, až ji stát vyzve, požádá či něco
obdobného. Vždy� stát nemusí a dle Lis-
tiny základních práv a svobod ani nemů-
že církvím říkat, co mají dělat. Navíc, dí-
ky tzv. církevním restitucím se církvi vede
finančně velice dobře. Opravují se bis-
kupská sídla, investují se peníze do vy-
bavení apod. Přesto v tak důležité otáz-
ce, jako je sociální a charitativní pomoc
církve otálejí a čekají na stát. V ohledu na
sociální pomoc v krizi je dobré síly koordi-
novat, zvláště v oblasti imigrantů, o kte-
rých nevíme odkud pocházejí, kdo způ-
sobil a řídí jejich masový příliv, ani jaký je
jejich skutečný cíl cesty. Mezi těmito imi-
granty je dost dětí a žen, kterým je potře-
ba pomoci, postarat se alespoň na chvíli
o jejich základní potřeby a třeba jim i po-
moci k důstojnému a bezpečnému návra-
tu domů do jejich vlasti a k jejich rodinám
poté, co zjistí, že Evropa není místo, kde
je pro každého kdo přijde připraven pa-
lác, kde „nelétají pečení holuby“ do úst
a peníze na sociální dávky nejsou ne-
omezené. 

Církve mohly pomáhat již dříve, nebo�
problém imigrantů není jediným sociálním
nedostatkem státu. Církve mohly zasáh-
nout a pomoci při řešení finanční krize
Klokánků, a tak pomoci našim opuštěným
dětem, mohly se aktivně zapojit do pomo-
ci bezdomovcům. Vždy� mnohem menší
zásah pro faru a zásah do soukromí fará-
ře by byl, kdyby na farách byl program po-
travinové pomoci, sbírky věcí a případně
nouzové ubytování pro lidi bez domova či
v krizových situacích. Bylo by to lepší
řešení, než aby se na každou faru muse-
la přistěhovat rodina imigrantů, kteří ve
většině nemají úctu ani ke křes�anským
hodnotám, ani ke křes�anským duchov-
ním. Oni svým způsobem života z pos-
kytnutého bytu učiní „kůlničku na dříví“,
jak nás opakovaně přesvědčují ve vla-
cích, kterými cestují, či v bytech, které si
pronajímají např. v Teplicích.

Taková pomoc se ale ze strany církve
neděje a vzhledem k objemu přijímaných
peněz od státu je pomoc církví minimální.
Vždy� i velice dobře fungující charitativní
organizace, jako je Katolická Charita,

Diakonie Českobratrské církve evangelic-
ké, dostávají na své činnosti a provoz od
svých církví, zřizovatelů, jen nepatrnou
částku, cca 10 % z celkového rozpočtu.
Zbytek jsou platby uživatelů, dotace od
státu, granty apod. Zářný příklad pomoci
je Hospic v Litoměřicích, kterému se ne-
dostávalo asi do dvou milionů v ročním
rozpočtu. Vedení se obrátilo na litomě-
řické biskupství s žádostí o pomoc. Jakou
odpově	 obdrželo, to si můžete domyslet.
Hospic nedostal nic. Nechci uvedeným
příkladem odbíhat od tématu, jen se po-
kouším vyjádřit to, že současným před-
stavitelům církví nejde o skutečnou po-
moc, to by již začali konat bez ohledu na
státní impuls. Bu	 se jedná o gesto vstříc-
nosti, aby vyjádřili, že díky štědrým peně-
zům, které dostávají, se také zajímají
o dění v naší zemi. Dle mé zkušenosti
s vedením církve jsou za tímto vyjádře-
ním další peníze. Pokud stát církve o po-
moc požádá, budou církevní představite-
lé chtít, aby jim za tuto činnost zaplatil. Ve
stylu: „Státe, chceš, abychom ti pomohli,
tak zapla�.“ Tímto přístupem se ale ze
současných majoritních církví a díky jejich
představitelům stávají jen velice drahé in-
stituce, které tím, že opouštějí své poslá-
ní, cíle a teze, se vzdalují od lidí a stávají
se nepotřebnými. Na zveřejněné prohlá-
šení církve lze tedy odpovědět: „Chcete-li
pomáhat, pomáhejte a nečekejte nyní na
nějakou výzvu, nebo� jste ji dostali již před
2000 lety!“ 

Rostislav KOTRČ

Problém uprchlíků a mlčení církví
V médiích bylo uveřejněno vyjádření představitelů některých církví, že církve

budou pomáhat uprchlíkům, ale čekají, až je o to stát požádá. Pokud se nad tím-
to výrokem zamyslíme, dojdeme k závěru, že církve čím dál tím více opouštějí
své původní poslání a stávají se institucí závislou na státu a zejména na jeho pe-
nězích. Vždy� to, že mají církve pomáhat, a to zejména sociálně slabým, jak Bib-
le říká „vdovám a sirotkům“, vychází z jejího základního poslání. Církev by měla
nést zvěst o cestě k Bohu a pomáhat slabým a nemocným. Toto poslání vetkl do
církve Ježíš Kristus.

Je to již 93 let, kdy se zde v Krkono-
ších poprvé sešli proletáři z obou
stran hranic, aby demonstrovali, bez
rozdílu národnosti i náboženského
vyznání, svoji touhu žít v míru a soci-
ální spravedlnosti.

Jsme pokračovatelé této tradice. Kaž-
doročně se zde scházíme, Němci, Češi,
Poláci a další národy Evropy, abychom
společně vyjádřili stejné touhy a podporu
boji za jejich naplnění. Našim úkolem je
působit nejen mezi sebou, ale především
také mezi svými spolupracovníky, spolu-
občany i přáteli ve společenských organi-
zacích. Trpělivě, každodenně, při každé
příležitosti musíme vysvětlovat podstatu
naší činnosti, naše cíle, potřebu angažo-
vanosti všech pokrokových lidí.

Zvláště to platí v současné době, kdy: 
�� neustále vzrůstá mezinárodní napětí,
�� váleční štváči z NATO a USA zcela
nepokrytě vyvolávají nenávist mezi
národy, 
�� ve válečných konfliktech na růz-
ných místech světa umírají děti, ženy
a další nevinní lidé, 
�� zcela nezakrytě se projevují neofa-
šisté, a to nejen na Ukrajině, ale i v ji-
ných zemích, 

�� stále častěji se mezi lidmi projevuje
šovinismus, xenofobie a rasová ne-
snášenlivost.

Znepokojuje nás sílící proud imigrantů
do Evropy, který nepovažujeme za ná-
hodný jev! Otevřeně je třeba říci, co je je-
ho příčinou, kdo ho organizuje a možná
i podporuje a jaké cíle tím sleduje! Je tře-
ba hledat účinná, ale lidská řešení toho-
to problému!

My, účastníci mezinárodního srazu le-
vice v Krkonoších 2015, vyzýváme
všechny spoluobčany, aby se aktivně
zapojili do boje proti sílícím projevům fa-
šismu a dalším negativním jevům dneš-
ní společnosti! Nikdo nemůže říkat, že
se ho to netýká, že my žijeme v míru. To
není omluva, ale výmluva. Až se problé-
my přiblíží k našemu prahu, může být již
pozdě! 

Mějme na paměti, že největším nepří-
telem člověka je jeho pasivita a vlastní
lhostejnost.

Proletáři všech zemí spojte se!

Česká republika, Krkonoše, 
Pomezní Boudy, 29. 8. 2015

FOTO – Petr HOJNIC

POSLEDNÍ ČEST PRÁCI! 
V měsíci září 2015 opustili naše řady dva vý-

znamní funkcionáři strany. V pondělí 14. 9.
jsme se ve Dvoře Králové nad Labem rozlouči-
li s dlouholetým starostou v obci Hajnice Mi-
roslavem Voženílkem (71 let) a ve středu 16.
9. jsme se v Trutnově naposledy rozloučili
s Ladislavem Hurdálkem z Jívky (84 let), bý-
valým poslancem Federálního shromáždění.
Čest jejich památce! 

Jaroslav Ondráček, 
předseda OV KSČM Trutnov

VÝZVA Z KRKONOŠ



Ve dnech 4. – 6. března 2015 proběhla na
této škole inspekční činnost. Inspekční zpráva
ze dne 10. 4. 2015 uvádí na straně 5 v části
„Závěry“ bod b) Zásadní a na místě neodstra-
nitelné nedostatky – překročení kapacity ško-
ly. Tady si myslím, že je nejdůležitější důvod
pro vyvíjený tlak v současné době.

Aby škola napravila a odstranila nesoulad
kapacity školy s počtem již studujících žáků,
neměla již přijímat další uchazeče. O tomto
stavu ředitel školy dobře věděl, přesto pře-
kročil zákonem dané povinnosti. Odkazuje
se na zájem žáků a rodičů. Předjímá roz-
hodnutí správního orgánu, což škole nepří-
sluší. Škola podala námitky k Protokolu
o kontrole, které byly Českou školní inspek-
cí vyřízeny a zamítnuty se závěrem, že je pl-
ně v moci školy nedostatek odstranit. Uve-
dení uchazečů, jejich zákonných zástupců
v omyl, nemůže být důvodem pro následné
porušování právních norem. Škola totiž zá-
sadním způsobem porušila právní předpisy
a ohrozila zájmy uchazečů i veřejný zájem.

Jak jsou církevní školy 
financovány

Změna kapacity církevní školy nemá sku-
tečně na rozpočet kraje přímý finanční do-
pad, jak uvádí ředitel. Církevní školy jsou fi-
nancovány přímo z MŠMT a finanční pro-
středky neprocházejí rozpočtem kraje. Výše
normativů je stejná jako u škol soukromých,
poskytovaná dotace nezahrnuje prostředky
k péči o majetek, který je ve vlastnictví zřizo-
vatele – církve. Oproti školám soukromým
dostávají některé církevní školy a školská
zařízení (např. MŠ) zvýšený normativ urče-
ný na provozní výdaje. Církevní školy mo-
hou vybírat školné. Sion tak činí. Podle inter-
ní informace rodiče činí školné na SŠ údaj-
ně 2 600 Kč. Maximálně je však vybíráno
kolem 1 300 Kč měsíčně, což nelze ověřit.
Situace, kdy by se souběžně se snahou kra-
je harmonizovat oborovou nabídku svých
škol nově vytvářela vysoká duplicitní nabíd-
ka u škol jiných zřizovatelů (Sion nabízí obo-

ry, které v kraji zastoupené jsou), je nutné
považovat za nepřijatelnou. Důsledkem by
bylo snížení počtu žáků v jiných školách
a zhoršení finanční situace těchto škol. Chy-
bějící finanční prostředky by pak bylo nutné
hledat v rozpočtu KhK. Současná kapacita
a nabídka oborů KhK je dle mého názoru ví-
ce než dostačující.

Škola nerespektuje svá rozhodnutí
Už v tomto okamžiku přijala škola další žá-

ky na denní studium, přestože musela vědět
o porušení zákona ještě před vyhlášením
přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.
Je to výsměch a podvod, který měl být zřej-
mě přikryt souhlasným stanoviskem Rady
KhK a souhlasem MŠMT. Domnívám se, že
vzhledem k součtu kapacit všech oborů, kte-
ré má škola schváleny, tato žádost není ko-
nečná. Vzhledem k tomu, že by stejný způ-
sob navyšování kapacit mohla použít každá
škola, velmi záleží na rozhodnutí. Pokud by
takto postupoval ředitel školy zřizované
KhK, byl by to důvod na okamžité odvolání
pro hrubé porušení zákona.

Stát de fakto garantuje poskytované vzdě-
lávání, ale také uplatnitelnost absolventů.
Vznik školy a změna rozsahu poskytované-
ho vzdělávání proto nezávisí pouze na spo-
lečensko-ekonomické úvaze zřizovatele či
právnické osoby vykonávající činnost školy,
ale jsou dány mj. stanovením celostátních
a krajských záměrů, směřování vzdělávací-
ho systému na základě posouzení jeho
efektivity, zohlednění prognóz populačního
a ekonomického vývoje.

Argument školy, že je potřeba vzdělávat již
pracující učitelky v MŠ z důvodů potřebnos-
ti kvalifikace pro práci v dálkové formě je tro-
chu lichý. Výjimka pro dosaženou kvalifikaci
končila s koncem roku 2014 a od 1. 1. 2015
by neměl být nikdo bez kvalifikace. Na dopl-
nění měly učitelky deset let.

Mgr. Táňa ŠORMOVÁ
(nestr. Za KSČM), radní 

Královéhradeckého kraje

I zářijové jednání krajských zas-
tupitelů, které mělo být věnováno
především dotačním programům,
bylo poznamenáno dalším nátlakem
vedení soukromé střední školy Hight
School Sion, kteří znovu přišli
prosazovat zvýšení počtu studentů
na více než dvojnásobek současného
stavu.

Ke slovu se zástupci Sionu  dostali díky
své vlastní žádosti, kterou adresovali
zastupitelstvu. O důvodech, proč škola
znovu žádala a zastupitelé žádosti nevy-
hověli, více v článku radní Táni Šor-
mové (KSČM). Jistě vás bude zajímat
hlasování – navýšení podpořili zas-

tupitelé Pavel Trpák, Petr Luska (oba
ČSSD) a Vladimír Záleský (ODS), hejt-
man Lubomír Franc (ČSSD) údajně
hlasovat zapomněl.

K dotačním programům, které přede-
vším schvalovalo zastupitelstvo v září,
najdete podrobnosti na jiném místě
Krajánku.                                         (tl)  
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Zastupitelé manipulaci Sionu opět odolali

Krajský výbor KSČM Královéhradeckého
kraje se sešel na konci srpna. Postupně
připravuje materiály k zhodnocení dvou-
letého stranického volebního období, k nad-
cházejícímu sjezdu i ke krajským volbám.

Je připravena mediální propagace krajských
zastupitelů na stránkách Haló novin (14. 10.
a 11. 11.) a na tiskové konferenci. Vice-
hejtman O. Ruml je nespokojen se situací, kdy
jej novináři vyzpovídají, ale potom jej v tisku
necitují. Projednána byla připravenost hlavní
krajské akce pod Kunětickou horou a seminář
k materiálům ke sjezdu, který absolvovaly
okresy v srpnu. Na něm si přítomní porovnali
svoje názory k materiálu, jenž má být centrem
pozornosti výročních členských schůzí, ná-
sledně pak připomínkován konferencemi
a schválen sjezdem. Připravuje se organizační
zajištění krajské konference. 

Na Kh kraji se chystají přípravné fáze pro in-
vestování do oprav silnic a vytváří se rezerva
pro nemocnici Náchod. Kraj také úzce spolu-
pracuje s městem Hradec Králové na úpra-
vách Gayerových kasáren a chystají se opravy
Vrbenského kasáren. Členové KV se zmínili
o potřebě koordinace oprav silnic II. a III. třídy
zejména na Sobotecku a Novopacku. Opravy
silnic trvají déle, jsou však kvalitněji zajištěné.
Ve výboru po kulturní památky se podařilo
prosadit R. Šikulovi změnu kritérií v pravidlech
pro poskytování dotací.

Poslankyně S. Marková připomněla akce ko-
mise žen při ÚV KSČM. Seminář o Františce
Plamínkové bude 10. 10. od 10 h. veřejně pří-
stupný v Praze. Komise má za cíl připravovat
ženy na funkce ve straně i v zastupitelstvech.

O akci na Pomezních Boudách informoval po-
slanec Z. Ondráček. Situaci zkomplikoval staros-
ta obce, organizátoři museli po dvě hodiny regu-
lovat dopravu. Na závěr jednání se prodiskutova-
la otázka zesilujícího přílivu migrantů. Je nutné
stanoviska sjednotit a politici KSČM by měli vy-
stupovat kozistentně.                               (vha)

Proč Královéhradecký kraj nevyhověl požadavku
Sion High School

Zastupitelé Královéhradeckého kraje již podruhé odmítli tlak soukromé cír-
kevní střední školy Sion na navýšení počtu posluchačů. Důvody žádosti školy
i jejího odmítnutí jsou prosté.

)))  Jednal KhKV KSČM



Systém dotací v sociální oblasti je
v podstatě jednoduchý, organizace si
podají své požadavky na zajištění pro-
vozních a dalších nákladů. Ty jsou po-
suzovány komisí Rady kraje a vykrý-
vány jak z peněz Ministerstva práce
a sociálních věcí, tak z příspěvků kraje
a příspěvku měst a obcí. To znamená,
že členové komise, která doporučuje
zastupitelstvu kraje udělení dotací na
provoz organizací činných v sociál-
ních službách, ale i členové sociálního
výboru a všichni zastupitelé, mají před
očima přehled všech finančních pří-
spěvků, které konkrétní organizace
dostává.

Přesnější vyjádření je, že nejde o dotač-
ní titul, ale o vyrovnávací platbu na posky-
tování veřejné služby občanům kraje. Do-
tační tituly jsou rozděleny do dvou katego-
rií. Do první spadají poskytovatelé přímé
sociální služby, tedy pobytová zařízení od
domovů pro seniory po ústavy sociální
péče zvláštního určení, přes pečovatel-
ské služby, po chráněné bydlení a další
služby. Do této kategorie plyne pochopi-
telně největší objem finančních prostřed-
ků. Pak jsou zde služby doplňující a obo-
hacující základní sociální služby, jako
např. mateřská centra, odlehčovací služ-
by a případně dopravní služby. Protože
vycházíme programově z myšlenky po-

skytnout našim občanům, a� již handica-
povaným zdravotně nebo věkem, maxi-
mální možnou péči v jejich přirozeném
domácím prostředí, zjiš�ujeme, že nejvíce
nám v kraji chybí právě odlehčovací služ-
by, které umožňují rodině pečující o sta-
rouška nebo třeba osobu se zdravotním
postižením umístit ho do spolehlivého za-
řízení, které se o něj dočasně postará.

Josef LUKÁŠEK (KSČM), 
radní KhK

K čemu obecně slouží krajské dotač-
ní programy?

Krajské dotační programy jsou směrová-
ny do různých oblastí. Například u Progra-
mu obnovy venkova plánujeme uvolnit
nejméně 25 milionů, ale lze předpokládat,
že právě tento program, který pomáhá
především menším obcím, se podaří pod-
pořit větší částkou, možná až na 40 milio-
nů korun. Pak jsou zde programy na
volnočasové aktivity dětí a mládeže, na
sport, kam je počítáno zhruba 9 milionů
korun; dále jdou dotace do oblasti kultury,
kde se dělí na opravy kulturních památek,
opravy historických varhan, podporu pub-
likační činnosti a důležitá je podpora ama-
térských souborů apod. Další programy
jsou směrovány do oblasti životního pro-
středí, kde je podporováno celkem sedm
aktivit s celkovou alokací asi 5,5 milionu,
kam patří např. řešení protipovodňových
opatření, environmentální výchova
a vzdělávání, podpora propagace regio-
nálních potravin, minimálně milion korun
je určen na podporu včelařství. Další
spektrum dotačních titulů tvoří oblast ces-
tovního ruchu s alokací 2,8 milionu korun,
kde je obsažena podpora destinačních
společností a turistických informačních
center. Letos úplně nově je vypisována
dotace na podporu budování dálkových
cyklotras a cyklostezek na ně navazují-
cích, na které počítáme 15 milionů korun.
Ještě letos jsme stihli pro potřeby budová-
ní sítě cyklostezek a podporu dálkových
tras uvolnit deset milionů. Dosud tato ob-
last nijak výrazně podporována nebyla.

Zvláštní kapitolu tvoří dotační programy
do sociální oblasti, kde jde většinou spíše
o vyrovnávací platby na fungování jednot-

livých kmenových nebo nadstavbových
služeb. V průběhu roku řešíme tzv. indivi-
duální žádosti na podporu řešení situací,
které mají havarijní charakter, nebo jsou
takové, kde nelze poskytnout podporu
z dotačních programů, protože jdou mimo
jejich kritéria. Většinou se jedná o opravy
školek a podobné objekty, havárii vodovo-
dů a tak dále.

Proč se schvalují nová pravidla kraj-
ských dotačních programů?

Na zářijovém zasedání zastupitelstva
Královéhradeckého kraje jsme neschva-
lovali úplně nová pravidla, jimiž se řídí
krajské dotační tituly, ale jen pravidla mír-
ně upravená. V podstatě takto programy

upravujeme každý rok podle potřeb, po-
dle momentálních podmínek a připomí-
nek žadatelů. Dotační programy pro-
jednáváme ještě dříve, než rozpočet na
příští rok. Důvod je prostý -  aby žadate-
lé mohli včas předložit žádosti a být při-
praveni na vyčerpání dotací v investicích.
Například u Programu obnovy venkova,
kde jde zpravidla o stavební připravenost

na opravu nebo bu-
dování chodníků,
nebo opravy bu-
dov, musejí být ob-
ce připraveny dota-
ci přijmout, a také
v témže roce vyčer-
pat. Proto se zde
začínají žádosti po-
dávat už od října až
do začátku prosin-
ce, a pak probíhá
jejich zpracování,
v y h o d n o c o v á n í
a projednání.

Jaký dopad měla
novela zákona na
krajské dotace?

Novela zákona č.
250/2000 Sb. nám neumožňuje, aby-
chom dotacemi podporovali vlastní
příspěvkové organizace. Není to tak vel-
ký problém třeba pro příspěvkové organi-
zace v oblasti kultury, kde lze situaci řešit
poměrně jednoduše. Větší problém vzni-
ká školám, kam dotace doposud v roz-
mezí 1,3 milionu ročně směřovala k vel-
mi účelnému využití a bylo by špatné
o ně školy připravit. Te	 tedy řešíme otáz-
ku přípravy podpory cestou provozních
příspěvků tak, aby to nebylo v rozporu se
zákonem. Jinak řečeno, školy peníze do-
stanou, ale musíme najít zákonnou cestu.   

(tl) 

Neudržitelnost tohoto stavu si po mé
časté kritice uvědomily i příslušné odbory
Krajského úřadu KhK a v květnu předloži-
ly na jednání Výboru pro kulturu a památ-
kovou péči (VKPP) Návrh změn v do-
tačních titulech v oblasti kultury a památ-
kové péče na rok 2016. Pro závažnost
a obsáhlost tohoto dokumentu jsem pova-
žoval za nutné, aby členové výboru měli

možnost ho prostudovat a případně se
k němu i písemně vyjádřit. Opět se, bohu-
žel, ukázalo, že nám byl předložen doku-
ment s kritérii v obecné rovině, bez kon-
krétní bodové škály jednotlivých hodnotí-
cích kritérií. Nebylo proto možné si před-
stavit, co má být vlastně hodnoceno. 
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Zářijové jednání krajské samosprávy, tak jako každý rok, rozhodovalo o tom, ja-
ké dotační programy pro příští rok kraj vypíše a zhruba jaké částky do nich bu-
dou určeny v připravovaném krajském rozpočtu na rok 2016. Podrobnosti nám
přiblížil 1. náměstek hejtmana Otakar RUML (KSČM).

KRAJ PRO NAŠE
SENIORY

NOVĚ V OBNOVĚ PAMÁTKOVÉHO FONDU
V červnovém čísle Krajánku jsem čtenáře podrobně seznámil s podílem kraj-

ského zastupitelstva na obnově kulturních památek. Současně jsem poukázal
na určité disproporce, například mezi počty nemovitých kulturních památek
a počty a objemy přidělených dotací dle jednotlivých typů vlastníků. Tento ne-
žádoucí stav do jisté míry ovlivňovala kritéria, na základě kterých se žádosti
o dotace vyhodnocovaly.

Soutěž Regionální potravina Královéhradeckého kraje je dotačním
titulem v oblasti životního prostředí a zemědělství. Letos jednu cenu
z devíti kategorií obdržel „Kapr filet uzený pikant“ z Rybářství
Chlumec nad Cidlinou, a. s. Ochutnat jej mohli účastníci dožínek.

Včelaři mohou počítat s velkou podporou kra-
je v dotačním programu pro ně určeném.

Krajské dotační tituly obohacují rozvoj 
kraje i život občanů

Dokončení na str. 5 �

Podotýkám, že v této podobě to má
být předloženo i na jednání zastupi-

telstva.
Na červnovém jednání VKPP jsem po-

ukázal, že jde o ne zrovna š�astné pře-
vzetí pouze některých hodnotících kritérií
významu a užitečnosti Projektů záchrany
kulturních památek z Ministerstva kultury
ČR z roku 1995. Musím však podotknout,
že celková „ministerská“ hodnotící krité-
ria mají smysl, ale vytržením pouze ně-
kterých z nich se hodnocení může mi-
nout svému účelu. Navíc se „krajští úřed-
níci“ nechtěli vzdát své utkvělé představy
o významu kritéria o tzv. patnerských
zdrojích. Toto kritérium totiž zvýhodňova-
lo ty žadatele o dotaci, kteří získali i jiné
zdroje financování svého projektu na
úkor těch, kteří byli ochotni do obnovy
památky investovat více svých vlastních
zdrojů. Svými argumenty jsem přesvědčil
většinu přítomných členů VKPP a bylo
dohodnuto, že toto kritérium bude do pří-

štího jednání přepracováno a současně
nám budou předloženy škály bodového
hodnocení jednotlivých kritérií.

Na srpnovém jednání VKPP došlo ke
konečnému schválení změn v dotačních
programech. Jde o zásadní změnu
v přístupu k vyhodnocování programu
Obnova památkového fondu na území
KhK, kdy dosavadní způsob hodnocení,
založený především na významu a zá-
važnosti ohrožení objektu, je nahrazen
způsobem hodnocení, kde rozhodující
roli kromě závažnosti ohrožení objektu
hraje i význam obnovy konkrétních pa-
mátkových hodnot a užitečnost objektu.
Zvýhodněni by měli být i ti žadatelé, kte-
ří nebudou požadovat maximálně mož-
nou výši dotačních prostředků.

Praxe příštího dotačního období ukáže,
do jaké míry nově navržený systém hod-
nocení žádostí splní očekávaný efekt, ne-
bo zda bude potřeba v dalším období ně-
co znovu posoudit a případně i korigovat.

Rudolf ŠIKULA (KSČM), 
člen Výboru pro kulturu 

a památkovou péči KZ KhK 
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Dotace pro aktivní trávení volného času
Královéhradecký kraj každý rok naplňuje v rozpočtu tzv. dotační fond. Odbor

regionálního rozvoje krajského úřadu má pod sebou oddělení grantů a dotací,
které má na starost administraci navrhování, řízení a všechny technické záleži-
tosti s granty a dotacemi spojené. Existuje několik dotačních titulů pro oblast
volného času, mezi nimi dotace pro spolky a organizace, které nabízejí aktivní
trávení volného času. Například to jsou Pionýr, Junák, Zálesák, Duha a další.
Druhou kupičku dotací pro volnočasové aktivity tvoří programy pro sport
a sportovní aktivity. I těchto dotačních programů je několik a za léta, co fungují,
se nám podařilo dobře nastavit jak jejich kritéria, tak určení.

Pokud vezmu jenom volnočasové aktivity
v oblasti práce s mládeží, pak lze získat do-
tace na pořádání táborů, jednodenních či ví-
cedenních akcí, Jsou určeny na podporu ce-
loroční pravidelné činnosti různých spolků,
jsou tam finanční prostředky na materiálně
technické zabezpečení a předloni se nám po-
dařilo poprvé vyčlenit částku i na poskytnutí
investičních finančních prostředků. I když ta-
to částka není veliká, existuje a může pomo-
ci jednotlivým spolkům třeba opravit, nebo re-
konstruovat táborové základny, klubovny,

apod. Co se týká sportovních aktivit, které do této oblasti dotací patří také, jsou pro-
gramy nastaveny na podporu různých aktivit jednodenních či vícedenních, podporo-
vány jsou významné akce, přípravy na reprezentace. U vícedenních jde většinou
o soustředění, tréninkové a sportovní kampy, Před dvěma lety jsme nastavili nový
program, a jsem ráda, že se to povedlo. Je to program na podporu sportování pro
všechny, pro širokou veřejnost, něco v duchu bývalé základní a rekreační tělesné vý-
chovy. Bojovali jsme trochu s tím, že se většinově krajské peníze investovaly do ob-
lasti vrcholového sportu a na organizace typu Asociace sportu pro všechny se trochu
zapomínalo. Do tohoto programu je nyní alokována poměrně velké částka a loni by-
ly poprvé sbírány žádosti do tohoto programu. Byli jsme velice příjemně překvapeni,
jaký je o něj zájem. Pochopitelně nechybí ani částka na podporu vrcholového sportu
a krajských reprezentací, které jsou většinově rovněž směrovány k dětem a mládeži.

Táňa ŠORMOVÁ (nestr. za KSČM), radní KhK



Systém dotací v sociální oblasti je
v podstatě jednoduchý, organizace si
podají své požadavky na zajištění pro-
vozních a dalších nákladů. Ty jsou po-
suzovány komisí Rady kraje a vykrý-
vány jak z peněz Ministerstva práce
a sociálních věcí, tak z příspěvků kraje
a příspěvku měst a obcí. To znamená,
že členové komise, která doporučuje
zastupitelstvu kraje udělení dotací na
provoz organizací činných v sociál-
ních službách, ale i členové sociálního
výboru a všichni zastupitelé, mají před
očima přehled všech finančních pří-
spěvků, které konkrétní organizace
dostává.

Přesnější vyjádření je, že nejde o dotač-
ní titul, ale o vyrovnávací platbu na posky-
tování veřejné služby občanům kraje. Do-
tační tituly jsou rozděleny do dvou katego-
rií. Do první spadají poskytovatelé přímé
sociální služby, tedy pobytová zařízení od
domovů pro seniory po ústavy sociální
péče zvláštního určení, přes pečovatel-
ské služby, po chráněné bydlení a další
služby. Do této kategorie plyne pochopi-
telně největší objem finančních prostřed-
ků. Pak jsou zde služby doplňující a obo-
hacující základní sociální služby, jako
např. mateřská centra, odlehčovací služ-
by a případně dopravní služby. Protože
vycházíme programově z myšlenky po-

skytnout našim občanům, a	 již handica-
povaným zdravotně nebo věkem, maxi-
mální možnou péči v jejich přirozeném
domácím prostředí, zjiš	ujeme, že nejvíce
nám v kraji chybí právě odlehčovací služ-
by, které umožňují rodině pečující o sta-
rouška nebo třeba osobu se zdravotním
postižením umístit ho do spolehlivého za-
řízení, které se o něj dočasně postará.

Josef LUKÁŠEK (KSČM), 
radní KhK
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KRAJ PRO NAŠE
SENIORY

ho úřadu KhK a v květnu předložily
na jednání Výboru pro kulturu a pa-

mátkovou péči (VKPP) Návrh změn v do-
tačních titulech v oblasti kultury a památ-
kové péče na rok 2016. Pro závažnost
a obsáhlost tohoto dokumentu jsem po-
važoval za nutné, aby členové výboru
měli možnost ho prostudovat a případně
se k němu i písemně vyjádřit. Opět se, bo-
hužel, ukázalo, že nám byl předložen do-
kument s kritérii v obecné rovině, bez
konkrétní bodové škály jednotlivých hod-
notících kritérií. Nebylo proto možné si
představit, co má být vlastně hodnoceno. 

Podotýkám, že v této podobě to má být
předloženo i na jednání zastupitelstva.

Na červnovém jednání VKPP jsem po-
ukázal, že jde o ne zrovna š	astné pře-
vzetí pouze některých hodnotících kritérií
významu a užitečnosti Projektů záchrany
kulturních památek z Ministerstva kultury
ČR z roku 1995. Musím však podotknout,
že celková „ministerská“ hodnotící krité-

ria mají smysl, ale vytržením pouze ně-
kterých z nich se hodnocení může mi-
nout svému účelu. Navíc se „krajští úřed-
níci“ nechtěli vzdát své utkvělé představy
o významu kritéria o tzv. patnerských
zdrojích. Toto kritérium totiž zvýhodňova-
lo ty žadatele o dotaci, kteří získali i jiné
zdroje financování svého projektu na
úkor těch, kteří byli ochotni do obnovy
památky investovat více svých vlastních
zdrojů. Svými argumenty jsem přesvědčil
většinu přítomných členů VKPP a bylo
dohodnuto, že toto kritérium bude do pří-
štího jednání přepracováno a současně
nám budou předloženy škály bodového
hodnocení jednotlivých kritérií.

Na srpnovém jednání VKPP došlo ke
konečnému schválení změn v dotačních
programech. Jde o zásadní změnu
v přístupu k vyhodnocování programu
Obnova památkového fondu na území
KhK, kdy dosavadní způsob hodnocení,
založený především na významu a zá-
važnosti ohrožení objektu, je nahrazen
způsobem hodnocení, kde rozhodující
roli kromě závažnosti ohrožení objektu
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Ve dnech 4. – 6. března 2015 proběhla na
této škole inspekční činnost. Inspekční zpráva
ze dne 10. 4. 2015 uvádí na straně 5 v části
„Závěry“ bod b) Zásadní a na místě neodstra-
nitelné nedostatky – překročení kapacity ško-
ly. Tady si myslím, že je nejdůležitější důvod
pro vyvíjený tlak v současné době.

Aby škola napravila a odstranila nesoulad
kapacity školy s počtem již studujících žáků,
neměla již přijímat další uchazeče. O tomto
stavu ředitel školy dobře věděl, přesto pře-
kročil zákonem dané povinnosti. Odkazuje
se na zájem žáků a rodičů. Předjímá roz-
hodnutí správního orgánu, což škole nepří-
sluší. Škola podala námitky k Protokolu
o kontrole, které byly Českou školní inspek-
cí vyřízeny a zamítnuty se závěrem, že je pl-
ně v moci školy nedostatek odstranit. Uve-
dení uchazečů, jejich zákonných zástupců
v omyl, nemůže být důvodem pro následné
porušování právních norem. Škola totiž zá-
sadním způsobem porušila právní předpisy
a ohrozila zájmy uchazečů i veřejný zájem.

Jak jsou církevní školy 
financovány

Změna kapacity církevní školy nemá sku-
tečně na rozpočet kraje přímý finanční do-
pad, jak uvádí ředitel. Církevní školy jsou fi-
nancovány přímo z MŠMT a finanční pro-
středky neprocházejí rozpočtem kraje. Výše
normativů je stejná jako u škol soukromých,
poskytovaná dotace nezahrnuje prostředky
k péči o majetek, který je ve vlastnictví zřizo-
vatele – církve. Oproti školám soukromým
dostávají některé církevní školy a školská
zařízení (např. MŠ) zvýšený normativ urče-
ný na provozní výdaje. Církevní školy mo-
hou vybírat školné. Sion tak činí. Podle inter-
ní informace rodiče činí školné na SŠ údaj-
ně 2 600 Kč. Maximálně je však vybíráno
kolem 1 300 Kč měsíčně, což nelze ověřit.
Situace, kdy by se souběžně se snahou kra-
je harmonizovat oborovou nabídku svých
škol nově vytvářela vysoká duplicitní nabíd-
ka u škol jiných zřizovatelů (Sion nabízí obo-

ry, které v kraji zastoupené jsou), je nutné
považovat za nepřijatelnou. Důsledkem by
bylo snížení počtu žáků v jiných školách
a zhoršení finanční situace těchto škol. Chy-
bějící finanční prostředky by pak bylo nutné
hledat v rozpočtu KhK. Současná kapacita
a nabídka oborů KhK je dle mého názoru ví-
ce než dostačující.

Škola nerespektuje svá rozhodnutí
Už v tomto okamžiku přijala škola další žá-

ky na denní studium, přestože musela vědět
o porušení zákona ještě před vyhlášením
přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.
Je to výsměch a podvod, který měl být zřej-
mě přikryt souhlasným stanoviskem Rady
KhK a souhlasem MŠMT. Domnívám se, že
vzhledem k součtu kapacit všech oborů, kte-
ré má škola schváleny, tato žádost není ko-
nečná. Vzhledem k tomu, že by stejný způ-
sob navyšování kapacit mohla použít každá
škola, velmi záleží na rozhodnutí. Pokud by
takto postupoval ředitel školy zřizované
KhK, byl by to důvod na okamžité odvolání
pro hrubé porušení zákona.

Stát de fakto garantuje poskytované vzdě-
lávání, ale také uplatnitelnost absolventů.
Vznik školy a změna rozsahu poskytované-
ho vzdělávání proto nezávisí pouze na spo-
lečensko-ekonomické úvaze zřizovatele či
právnické osoby vykonávající činnost školy,
ale jsou dány mj. stanovením celostátních
a krajských záměrů, směřování vzdělávací-
ho systému na základě posouzení jeho
efektivity, zohlednění prognóz populačního
a ekonomického vývoje.

Argument školy, že je potřeba vzdělávat již
pracující učitelky v MŠ z důvodů potřebnos-
ti kvalifikace pro práci v dálkové formě je tro-
chu lichý. Výjimka pro dosaženou kvalifikaci
končila s koncem roku 2014 a od 1. 1. 2015
by neměl být nikdo bez kvalifikace. Na dopl-
nění měly učitelky deset let.

Mgr. Táňa ŠORMOVÁ
(nestr. Za KSČM), radní 

Královéhradeckého kraje

I zářijové jednání krajských zas-
tupitelů, které mělo být věnováno
především dotačním programům,
bylo poznamenáno dalším nátlakem
vedení soukromé střední školy Hight
School Sion, kteří znovu přišli
prosazovat zvýšení počtu studentů
na více než dvojnásobek současného
stavu.

Ke slovu se zástupci Sionu  dostali díky
své vlastní žádosti, kterou adresovali
zastupitelstvu. O důvodech, proč škola
znovu žádala a zastupitelé žádosti nevy-
hověli, více v článku radní Táni Šor-
mové (KSČM). Jistě vás bude zajímat
hlasování – navýšení podpořili zas-

tupitelé Pavel Trpák, Petr Luska (oba
ČSSD) a Vladimír Záleský (ODS), hejt-
man Lubomír Franc (ČSSD) údajně
hlasovat zapomněl.

K dotačním programům, které přede-
vším schvalovalo zastupitelstvo v září,
najdete podrobnosti na jiném místě
Krajánku.                                         (tl)  
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Opožděná vzpomínka
na Jana Žižku

„Tábor je náš program.“ T.G.M.
V říjnu 2014 uplynulo 590 let od smrti

Jana Žižky z Trocnova. Toto výročí se ve
většině sdělovacích prostředků nepřipo-
mínalo. Vracíme se k tomu i proto, že
jméno tohoto neporaženého hejtmana
husitů je spjato také s východními Če-
chami.

Již roku 1418 došlo na Královéhra-
decku k předrevolučním nepokojům.
Hlavou odboje byl kněz Ambrož, který
vedl Orebské bratrstvo. Za husitské re-
voluce otevřeli Hradečtí brány města
Žižkovým vojskům. Pod jeho vedením
se účastnili válečných výprav do okolí.
Zvítězili také v bitvě s Divišem Bořkem
z Miletína. Po smrti v r. 1424 u Přibysla-
vi byl „boží bojovník“ pochován před vel-
kým oltářem královéhradeckého chrámu
sv. Ducha a později přenesen do Přiby-
slavi. Hradečtí husité si Žižku namalova-
li na korouhev na bílém koni v plné zbro-
ji. V rozhodném odporu proti Zikmundovi
setrvali spolu s Roháčovým Sionem nej-
déle z českých měst.

Někteří současní rádoby historikové lí-
čí Jana Žižku jako „vraždícího lapku,
shromaž�ujícího nakradený majetek“. To
rázně vyvrací renomovaný odborník na
dobu husitskou prof. PhDr. Petr Čornej,
DrSc.: „O Žižkovi bylo známo, že žádný
majetek neshromaž�oval. Jako husitský
vojevůdce naopak válečnou kořist dů-
sledně rozděloval mezi své bojovníky.
Sám se nikdy neobohatil a zemřel oprav-
du chudý.“

Také mnoho významných umělců vy-
jadřuje hold nezapomenutelné osobnos-
ti české historie. Například Bohumil Kaf-
ka vytvořil pro pražský Vítkov jeho nadži-
votní sochu na koni. Od Emanuela Ko-
deta je jeho monument na místě legen-
dární bitvy u Sudoměře. Velká socha je
také v jeho rodišti v Trocnově. Socha Ja-
na Žižky zdobí také jeho sady v Hradci
Králové a mnohde jinde.

„Sametoví bořitelé soch“ v období listo-
padového Československa si na tyto po-
mníky netroufli. O to s větším úsilím ha-
nobí hrdiny české historie. Zvláště ve
školách negativně ovlivňují myšlení naší
mládeže a škodí pěstování národní hr-
dosti a vlastenectví. Z Jana Žižky a třeba
z prostého pohraničníka, který nasadil ži-
vot za obranu vlasti, dělají zločince, z Ju-
lia Fučíka zbabělce, ne-li zrádce, a ze
zločinců, jako je parta Mašínovců, hrdiny
a špiony i vlastizrádce navrhují na vyzna-
menání.

Jaroslav PRŮŠEK

Na otázku, proč lidé nechodí na ve-
řejná zastupitelstva obcí, slyším čas-
to odpově
, že tam jsou jako diváci,
kteří se mohou k projednávaným bo-
dům vyjádřit až na závěr jednání,
když už je vše zastupiteli odhlasová-
no, a dělají tam svojí přítomností
pouhé „křoví“.

Není tomu tak. Zde cituji z Metodické-
ho výkladu Ministerstva vnitra:

„Člen zastupitelstva obce má stejně
jako každý občan obce právo vyjadřo-
vat na zasedání zastupitelstva obce
svá stanoviska k projednávaným vě-
cem. V případě občanů obce toto prá-
vo vyplývá přímo z § 16 odst. 2 písm. c)
zákona o obcích. Aby právo vyjadřovat
na zasedání zastupitelstva obce stano-
viska k projednávaným věcem bylo
účinně realizováno, je samozřejmě ne-
zbytné, aby občan obce mohl své
stanovisko prezentovat dříve, než
zastupitelstvo rozhodne, tj. než při-
stoupí k hlasování.“

Máte tedy ze zákona možnost vyjadřo-
vat se aktivně k projednávaným bodům
programu jednání před hlasováním

zastupitelů o jednotlivých bodech, ne až
na závěr zasedání, když je vše už odhla-
sováno. K tomu, aby se občané mohli
k projednávaným bodům vyjádřit, potře-
bují znát obsah projednávaných bodů.
To lze zařídit tak, že na webových strán-
kách města budou zveřejněny podklady
k jednotlivým projednávaným bodům
tak, jak to dělá mnoho obcí v ČR. Zde je
možné se odvolat na Zákon o svobod-
ném přístupu k informacím.

Je to vaše město, váš majetek, sta-
rejte se o něj alespoň svou účastí na
veřejných zasedáních – více hlav, více
rozumu. 

Ing. Miroslav Palhoun

)))  JEDNALO KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO

Zastupitelé manipulaci Sionu opět odolali

Krajský výbor KSČM Královéhradeckého
kraje se sešel na konci srpna. Postupně
připravuje materiály k zhodnocení dvou-
letého stranického volebního období, k nad-
cházejícímu sjezdu i ke krajským volbám.

Je připravena mediální propagace krajských
zastupitelů na stránkách Haló novin (14. 10.
a 11. 11.) a na tiskové konferenci. Vice-
hejtman O. Ruml je nespokojen se situací, kdy
jej novináři vyzpovídají, ale potom jej v tisku
necitují. Projednána byla připravenost hlavní
krajské akce pod Kunětickou horou a seminář
k materiálům ke sjezdu, který absolvovaly
okresy v srpnu. Na něm si přítomní porovnali
svoje názory k materiálu, jenž má být centrem
pozornosti výročních členských schůzí, ná-
sledně pak připomínkován konferencemi
a schválen sjezdem. Připravuje se organizační
zajištění krajské konference. 

Na Kh kraji se chystají přípravné fáze pro in-
vestování do oprav silnic a vytváří se rezerva
pro nemocnici Náchod. Kraj také úzce spolu-
pracuje s městem Hradec Králové na úpra-
vách Gayerových kasáren a chystají se opravy
Vrbenského kasáren. Členové KV se zmínili
o potřebě koordinace oprav silnic II. a III. třídy
zejména na Sobotecku a Novopacku. Opravy
silnic trvají déle, jsou však kvalitněji zajištěné.
Ve výboru po kulturní památky se podařilo
prosadit R. Šikulovi změnu kritérií v pravidlech
pro poskytování dotací.

Poslankyně S. Marková připomněla akce ko-
mise žen při ÚV KSČM. Seminář o Františce
Plamínkové bude 10. 10. od 10 h. veřejně pří-
stupný v Praze. Komise má za cíl připravovat
ženy na funkce ve straně i v zastupitelstvech.

O akci na Pomezních Boudách informoval po-
slanec Z. Ondráček. Situaci zkomplikoval staros-
ta obce, organizátoři museli po dvě hodiny regu-
lovat dopravu. Na závěr jednání se prodiskutova-
la otázka zesilujícího přílivu migrantů. Je nutné
stanoviska sjednotit a politici KSČM by měli vy-
stupovat kozistentně.                               (vha)

Jako každoročně jsme i tento rok pořáda-
ly se sestrou Lucií týdenní výcvikový agility
tábor (agility je psí parkur). Přes všechny
rozpaky při objednávání místa jsme nako-
nec byly rády, že jsme zvolily chatu Radost
v Orlických horách. Důvod bude asi všem
hned jasný – vysoké teploty, které letošní lé-
to provázely, dávaly co zabrat všem, natož
našim čtyřnohým chlupatým miláčkům při
výcviku.

Již podruhé s námi trávila dovolenou i So-
ňa Marková. Loni jako „teta“ pro malé děti,
jejichž rodiče cvičí 2x denně se psy, letos si
vysloužila titul „rádkyně“ v křížovkách.
Abych to vysvětlila: žádná televize, žádný
notebook, žádný denní tisk ani rozhlas. Je-
dinou zábavou pro účastníky tábora tak by-
ly hry, karty, čtení, koupání, procházky, výle-
ty, návštěvy restaurací a cukráren, povídání
si u dobrého vína – a luštění křížovek.
Vzhledem k dnešní době ovšem nečekejte

obyčejné křížovky. Dnes se luští křížovky na
telefonech, kde mají méně obvyklou podo-
bu. Písmenka se zde dosazují podle
uhádnutí smyslu obrázku. Pokud nenajdete
správný výraz, aplikace vás dál nepustí.
A tak zatímco společnost řešila, co s uprch-
líky, očkování novorozenců, dotační evrop-
ské tituly či zácpy na dálnicích, my se
mordovali při každé příležitosti s významem
obrázku. Stejně jako se mobilní aplikace

rychle rozšířila mezi účastníky tábo-
ra, tak se rychle rozneslo, že největší
úspěšnost v uhádnutí symbolů obráz-
ků má Soňa. A tak se čím dál častěji
dnem i večerem neslo táborem: „So-
ni, kde jsi, nevíš, co by to mohlo být?“
Věřte či nevěřte, většinou to ta Soňa
dříve či později „dala“. 

Týden strávený s pejskaři, je fakt
dost dobrý relax. Většina z nich vů-
bec politiku neřeší, jsou nohama na
zemi, chtějí si život užívat, smát se
a mít kolem sebe přátele. Problémy

řeší, až když přijdou, názory na věc říkají
upřímně, bez okolků či intrik. A tak jsme mě-
ly se Soňou možnost vyslechnout různé ve-
selé životní příběhy, každodenní trápení či
těžko řešitelné problémy. Opětovně jsme se
utvrdily, že i když narážíme při každodenní
práci hlavou na ze� a hloupost se šíří vzde-
chem, žijí kolem nás bezva lidičky, kteří ma-
jí dobré srdce, snahu dělat věci s chutí
a láskou. Škoda jen, že ten týden utekl jak
voda.                               Lenka FIALOVÁ

Aktivní dovolená bez politiky

Občan a veřejné zasedání zastupitelstva

Proč Královéhradecký kraj nevyhověl požadavku
Sion High School

Zastupitelé Královéhradeckého kraje již podruhé odmítli tlak soukromé cír-
kevní střední školy Sion na navýšení počtu posluchačů. Důvody žádosti školy
i jejího odmítnutí jsou prosté.

)))  Jednal KhKV KSČM



Poslanec Zdeněk Ondráček hovořil na Po-
mezních Boudách o bezpečnostní situaci
v republice a pomáhal při korigování dopravy.
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PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!

KRÁLOVÉHRADECKO
ZO KSČM č. 5 blahopřeje Marcele Šikulové

k půlkulatým narozeninám a posílá dobrou náladu
a spokojenost. * V srpnu oslavila Anna Dlesková 92.
narozeniny a Karla Švandová oslaví kulaté narozeni-
ny v říjnu, obě ze Stěžer. Blahopřeje jim ZO KSČM
Stěžery i Levicový klub žen. * Jaroslav Doležel,
dlouholetý člen strany, dovrší 20. října 70 let. Členo-
vé 36. ZO KSČM mu přejí dobré zdraví a děkují za an-
gažovanost. * V srpnu nás opustila ve věku 91 let
dlouholetá členka Marie Matějková ze Stěžer.

TRUTNOVSKO
Ladislav Mayer z Bernartic oslaví 85 let, Ján Hla-

váček z Trutnova 65 let, Jan Brádler z Jívky slaví
sedmdesátiny. Štefanie Burianová má 85 let a Ja-
roslav Flégr 70 let oba ze Dvora Králové n. L. Karel
Baudyš má 60 let a Josef Gabriel 75 let, oba slaví
v Úpici. Jaroslav Moravec z Vrchlabí oslaví 85 let.
Mnoho zdraví a optimismu přeje OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny oslaví Hana Kendíková z Nové Pa-

ky; 75 let Marie Špinková z Jičína; osmdesátiny
Alena Macáková z Chomutic; 85 let Josef Hník z Ji-
čína, dlouholetý předseda ZO KSČM a Jitka Dubská
ze Staré Paky. Zasloužené devadesátiny oslaví
Zdeňka Rejlová z Miletína a 95 let Marie Draslaro-
vá z Hořic v Podkrkonoší.

OV KSČM přeje spolu se základními organizacemi
všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a dě-
kuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

NÁCHODSKO
V srpnu oslavila 80 let dlouholetá členka strany

Alena Vítová. V září měla sedmdesátiny Ivanka Po-
korná a 21. září oslavil sedmdesátiny Karel Po-
dolský, předseda ZO KSČM v Novém Městě n. M.
Členové jim přejí hodně zdraví a spokojenosti a dě-
kují za obětavou práci, kterou pro stranu vykonáva-
jí. * V září se dožil 70 let Jindřich Jeřábek, v říjnu
oslaví 85 let Antonín Leppelt. ZO KSČM Police nad
Metují jim děkuje za dosavadní práci pro stranu
a společnost a přeje nadále pevné zdraví, štěstí
a pohodu na dlouhá léta. * V srpnu se v plné aktivi-
tě dožila 80 let Libuška Činčerová, dlouholetá funk-
cionářka státní správy v České Skalici. Její přístup
k řešení v sociální pomoci občanům ve městě byl
příkladný. Je velikou oporou pro výbor ZO KSČM,
který jí přeje mnoho zdraví a štěstí, další krásná léta.
* Sedmdesátky se dožívá Jaroslav Radoň a osm-
desátin Blažena Macháčková. ZO KSČM v České
Skalici jim přeje mnoho štěstí a zdraví a další klidná
léta.

RYCHNOVSKO
Karel Jiruška z Častolovic bude mít 80 let, Josef

Kaněra z Českého Meziříčí 85 let, Petr Brožek
z Dobrušky 65 let a Karel Čiháček z Opočna oslaví
osmdesátiny. Petr Friml oslaví 75 let, Dáša Kovaří-
ková a Zdeněk Hloupý mají osmdesátiny, všichni
z Týniště nad Orlicí. Všem blahopřeje OV KSČM
Rychnov a přeje dobré zdraví a pohodu do dalších
dní a let. Děkuje za věrnost straně.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Je to již 93 let, kdy se zde v Krkono-
ších poprvé sešli proletáři z obou
stran hranic, aby demonstrovali, bez
rozdílu národnosti i náboženského
vyznání, svoji touhu žít v míru a soci-
ální spravedlnosti.

Jsme pokračovatelé této tradice. Kaž-
doročně se zde scházíme, Němci, Češi,
Poláci a další národy Evropy, abychom
společně vyjádřili stejné touhy a podporu
boji za jejich naplnění. Našim úkolem je
působit nejen mezi sebou, ale především
také mezi svými spolupracovníky, spolu-
občany i přáteli ve společenských organi-
zacích. Trpělivě, každodenně, při každé
příležitosti musíme vysvětlovat podstatu
naší činnosti, naše cíle, potřebu angažo-
vanosti všech pokrokových lidí.

Zvláště to platí v současné době, kdy: 
�� neustále vzrůstá mezinárodní napětí,
�� váleční štváči z NATO a USA zcela
nepokrytě vyvolávají nenávist mezi
národy, 
�� ve válečných konfliktech na růz-
ných místech světa umírají děti, ženy
a další nevinní lidé, 
�� zcela nezakrytě se projevují neofa-
šisté, a to nejen na Ukrajině, ale i v ji-
ných zemích, 

�� stále častěji se mezi lidmi projevuje
šovinismus, xenofobie a rasová ne-
snášenlivost.

Znepokojuje nás sílící proud imigrantů
do Evropy, který nepovažujeme za ná-
hodný jev! Otevřeně je třeba říci, co je je-
ho příčinou, kdo ho organizuje a možná
i podporuje a jaké cíle tím sleduje! Je tře-
ba hledat účinná, ale lidská řešení toho-
to problému!

My, účastníci mezinárodního srazu le-
vice v Krkonoších 2015, vyzýváme
všechny spoluobčany, aby se aktivně
zapojili do boje proti sílícím projevům fa-
šismu a dalším negativním jevům dneš-
ní společnosti! Nikdo nemůže říkat, že
se ho to netýká, že my žijeme v míru. To
není omluva, ale výmluva. Až se problé-
my přiblíží k našemu prahu, může být již
pozdě! 

Mějme na paměti, že největším nepří-
telem člověka je jeho pasivita a vlastní
lhostejnost.

Proletáři všech zemí spojte se!

Česká republika, Krkonoše, 
Pomezní Boudy, 29. 8. 2015

FOTO – Petr HOJNIC

POSLEDNÍ ČEST PRÁCI! 
V měsíci září 2015 opustili naše řady dva vý-

znamní funkcionáři strany. V pondělí 14. 9.
jsme se ve Dvoře Králové nad Labem rozlouči-
li s dlouholetým starostou v obci Hajnice Mi-
roslavem Voženílkem (71 let) a ve středu 16.
9. jsme se v Trutnově naposledy rozloučili
s Ladislavem Hurdálkem z Jívky (84 let), bý-
valým poslancem Federálního shromáždění.
Čest jejich památce! 

Jaroslav Ondráček, 
předseda OV KSČM Trutnov

VÝZVA Z KRKONOŠ



Z koňského hřbetu je svět nejkrásnější...
Ve dnech 18. -20. 9. 2015 se uskutečnil v Bolehošti - Lipinách 25. ročník Mistrovství České republiky
v jízdě koňských spřežení. Mistrovství pořádá jezdecký klub Bohuslavice nad Metují a SK Sokol Lipi-
ny, ředitelem závodů je Miroslav Máslo st. Třetí zářijovou sobotu mohli diváci sledovat maraton spře-
žení, v neděli pak parkury jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží ponny. Pořádat takto nároč-
né závody obnáší značné zkušenosti v organizaci a perfektní znalosti vozatajského sportu, který roz-
hodně nepatří mezi nejlevnější. K vidění bylo i předvedení roztomilých hříbat, nebo ukázka jezdecké
čtverylky. Je patrné, že tento sport má mnoho obdivovatelů, nebo� předpokládaný počet diváků byl ko-
lem jednoho tisíce každý den. Poslankyně Soňa Marková je pravidelnou návštěvnicí mistrovství a rá-
da předává poháry vítězům. Letos poblahopřála Ladislavu Jirgalovi s koňmi Antonio 2 a Koletovi z JK
Hubička Telnice k již pátému obhájení titulu Mistr ČR ve dvojspřeží.                           Lenka FIALOVÁ

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Cikánská pánev

Na oleji v hlubší pánvi nechte zapěnit
jemně usekanou cibulku i s natí a na plát-
ky nakrájený česnek. Přidejte na kostky
nakrájené maso (nejlepší je hovězí)
a kostky brambor, krátce opečte, podlijte
trochou vody a nechte dusit. Po 5 minu-
tách přidejte kostky cukety a papriky a po
dalších 5 minutách kostky rajčat. Vše
okořeňte, osolte a duste ještě pět minut.
Rozdělte na talíře.

Za dvacet minut i s krájením máte chut-
ný podzimní oběd, nebo večeři pro dva.
Množství surovin je pro diabetiky, ostatní
se mohou rozšoupnout a přidat třeba ma-
so nebo brambory.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 2 osoby: �� 200 g vařeného masa (ho-
vězí z polévky, vepřové nebo drůbeží) ��

200 g brambor �� lahůdková cibulka s natí
�� 200 g mladé cukety �� větší paprika ��
2 rajčata �� česnek podle chuti �� lžička
oleje �� gulášové koření �� mletý pepř �� sůl
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Hlavní projev na politickém mítinku pronesl předseda ÚV KSČM Vojtěch
Filip. Dále vystoupil Pavel Kováčik za klub poslanců KSČM v PS PČR a čín-
ský velvyslanec, který poděkoval za vystupování prezidenta Zemana v Číně.

Pěkné počasí, country kapela i dechovka ze Skutče přispěly k dobré
náladě na největší akci východních Čech. Velký zájem byl především
o besedy s politiky v diskusním stanu.

Oceněni byli první moderátoři akce pod „Kuňkou“ a poděkování patři-
lo zejména Milanu Špásovi, který stál u zrodu akce setkávání politiků
s občany a propagace Haló novin.

Z projevu Vojtěcha Filipa: „Když jsme
před čtyřmi lety upozorňovali na katas-
trofální politiku evropských politiků na
nátlak USA, na to, co se odehrávalo po
tzv. arabském jaru, když jsme upozorňo-
vali, že Amerika zvolila politiku vy-
volávání chaosu, ...  mnozí se nám
smáli. – Ano, vede se válka v místech,
odkud lidé musí utíkat. Odehrává se
velká změna, která je nebezpečná. USA
tlačí Evropu do chaosu a tlačí ji k tomu,
aby se zavázala pro pravidla, která jsou
v jejich prospěch. ... Tomu musí říci
komunisté NE. ... My máme úkol a cíl
stranu rozšířit a propagovat základní
komunistické myšlenky, je to i náš cíl
pro stabilizaci míru v Evropě. ... KSČM
je tu, má za sebou výsledky práce
v obcích, v krajích a je schopna je
mít i v celé republice a v Evropském
parlamentu. My jsme se nezpro-
nevěřili lidem práce..."

))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
�� Krajská rada Česko – ruské společnosti,
z. s., Vás zve na 

POSEZENÍ U ŠÁLKU ČAJE, 

které se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015
od 16 hod. ve velkém sále restaurace U
Švagerků. Na programu bude vyhodnocení
letošního 49. ročníku soutěže Puškinův
památník, informace o průběhu oslavy 70.
výročí vítězství nad fašismem
u Stalingradu přímým účastníkem zájezdu,
plán činnosti na rok 2016, občerstvení
a beseda.

Zveme všechny členy a sympatizanty. 

Ing. Jan Jeništa, předseda rady

�� Levicový klub žen se sejde 15. 10. od
14 hodin U Švagerků. Informace z CR
LKŽ, podpis petice na podporu zvýšení
základu důchodu žen.

)))  POZVÁNKY

Měsíčník z Královéhradeckého kraje ��ročník 15 ��číslo 10 ��říjen ��2015 ��cena 5 K č

Jedinou nevýhodou krajského programu je,
že vzhledem k omezeným financím, určeným
na tyto dotační tituly, nemůže být dotace při-
znána každým rokem. V současné době je
na tento program pro příští rok alokováno 25
milionů, ovšem dá se očekávat, že pokud do-
jde skutečně k nárůstu prostředků z rozpoč-
tového určení daní do krajů, jak slibuje vláda,
dojde i k navýšení prostředků do tohoto pro-
gramu.

Například naše obec Jívka si z tohoto do-
tačního programu dost pomohla. Se zhruba
500 občany jsme obcí v polovině rozsahu po-
čtu obyvatel. Například jsme si opravili veřej-

né osvětlení, místní komunikace, vyměnili
jsme okna v mateřské škole, v ordinaci prak-
tického lékaře a podobné investice ve výši
kolem sto padesáti tisíc korun.

Program obnovy venkova je strukturován
do tří oblastí – investice do obecních budov,
investice do obecních komunikací a podpora
sdružení obcí. Dále je v rámci dotačních pro-
gramů odboru regionálního rozvoje poskyto-
vána dotace na pořízení územních plánů,
která malým obcím výrazně pomůže v napl-
nění litery stavebního zákona.

Jiří GANGUR (KSČM), zastupitel KhK
a starosta obce Jívka 

Dotační Program obnovy venkova pomáhá malým obcím
Smyslem krajského dotačního Programu obnovy venkova je zabezpečit rozvoj obcí

do tisíce obyvatel. Má jednu obrovskou výhodu – žádosti o dotace, jejich přidělení i vy-
účtování jsou velmi administrativně jednoduché. Na rozdíl třeba od evropských do-
tačních titulů s nesmírně komplikovanou administrací žádostí.

ÚKOLY PODZIMU
Letošní, jak meteorologové

předpovídají krásný, podzim bude
pro nás naplněn horečnou čin-
ností. Uskuteční se výroční člen-
ské schůze, následně potom
i okresní konference. Bude to čas
hodnocení úspěchů i neúspěchů
naší politické práce. Hlavním té-
matem všech těchto jednání bu-
de, spolu s hodnocením našeho
působení v krajské koalici
s ČSSD, příprava krajských voleb
v roce 2016 a vrcholná stranická
událost, IX. sjezd KSČM v květnu
příštího roku v Praze. Podkladové
materiály sjezdu již jsou k dispozi-
ci a ještě budou předmětem širo-
ké diskuse členské základny
i konferencí.

Komunisté vždy usilovali o pře-
měnu společnosti. Bojovali za
práva všech pracujících bez ohle-
du na národnost, náboženské vy-
znání či politický názor. I dnes
chceme, aby všechno bohatství,
které je vytvořeno prací našich li-
dí, zůstalo v republice a bylo spra-
vedlivě rozděleno. Proč se něko-
mu může zvětšovat příjem až
o sta procent, když většina pracu-
jících má problémy svým platem
pokrýt základní potřeby? Podle
statistik dvě třetiny občanů nema-
jí dostatečné finanční rezervy pro
nenadálé situace. Nůžky mezi bo-
hatými a chudými se neustále
zvětšují a nás to nemůže nechat
klidnými. Ukažme lidem jinou ces-
tu, která odstraní křiklavou nerov-
nost a zavede spravedlivější za-
cházení s celospolečenským bo-
hatstvím.

Kapitalismus se zatím nezdoko-
nalil tak, aby neplodil nenávist
mezi lidmi, nebyl základní příči-
nou válek a rozvratu. Současní
hlavní představitelé globálního
kapitalismu v USA v úsilí obstát
v konkurenci ostatních států jsou
toho zářným příkladem. Kde pro-
hlásí, že hájí zájem USA a šíří
svobodu a demokracii, tam bují
chaos, loupení, vraždění nesku-
tečné ničení všech hodnot, jak
materiálních, tak i duchovních.

Spojme se v boji proti nadvládě
peněz!

Věra ŽIŽKOVÁ

FOTO – Lenka FIALOVÁ

MOMENTKY Z AKCE POD „KUŇKOU“
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