
Největší vodní nádrž východních Čech, Rozkoš, je z jedné strany „zarámovaná“ jak  silnicí, tak
železnicí. Z jejího půvabu, zde na podzim, jí však ubírají i jiné problémy.       FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
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Jiří ZVÁRA, bývalý zastupitel za KSČM
a současný člen správní rady ATC 

„Problematikou vodní nádrže Rozkoš a zej-
ména Autocampingu u něj umístěného (dále
jen ATC) se zabývám od roku 2002, kdy jsme
s kolegou Ing. Exnarem usilovali o využití zis-
ku z provozu ATC (tehdy to bylo kolem
1,5 mil. korun ročně) na likvidaci kalů a další
údržbu tábořiště.

Nutno říci, že vzhledem k zajištění nezá-
vadnosti vody v prostoru ATC, bylo neš�ast-
ně vybráno už jeho umístění. Zřejmě se více
hledělo na dopravní dostupnost a obslužnost
než na povětrnostní podmínky. Většinu roku
tu totiž vanou větry ze západních směrů, kte-
ré ženou jemné bahýnko právě do prostoru
ATC. Za druhé, Rozkoš je poměrně mělká
a voda se brzy prohřeje, a tím se vytvářejí
dobré podmínky pro časný růst sinic. Pak
stačí dva tři týdny teplot nad 25 stupňů a při-
jde varování od hygieny. Rozkoš patří firmě
Povodí Labe. Pokud jsem pátral správně,

měl by existovat jakýsi manuál, ve kterém je
uvedeno, že nátoková část přehrady je re-
tenční a měla by se pravidelně zbavovat na-
plavené zeminy. Nevím, co je pravidelně, ale
v prostoru ATC se tak stalo naposledy v roce
1991. Problém je samozřejmě v nákladech
na odbahnění, a také v tom nerudovském
smyslu „kam s ním“. Dříve se bahno z rybní-
ků využívalo jako hnojivo, nyní to nejde pro
velký obsah škodlivin.

V roce 2010 jsem byl spoluzakladatelem vý-
boru pro rozvoj a investice při zastupitelstvu
města. Zde jsme se mimo jiné zabývali proble-
matikou ATC. Bylo vytvořeno několik vizí, návr-
hů a projektů (mj. také projekt akvacentra za
cca 130 mil. Kč). Na jaře 2014 přišel městský ar-
chitekt Ing. Arch. Jaroslav Andres s návrhem na
koupací samočisticí jezírka. Návrh se výboru pro
rozvoj a investice líbil, proto byl doporučen a po-
sléze schválen zastupiteli. Plán na vybudování
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))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Jak se rodilo úsilí o zlepšení situace na turisticky atraktivní a největší vodní ná-
drži v Královéhradeckém kraji Krajánku popsali českoskaličtí zastupitelé. Inicia-
tivy přispět k úhradě části revitalizace koupání v Rozkoši se chopil také Králo-
véhradecký kraj. 

Ochrana přírody a sedmá
generace

V době překotného rozvoje techniky
se člověk od přírody značně oddělil
a nabyl dojmu, že poručí větru, dešti,
že dokáže zabránit různým živelným
katastrofám, nebo je alespoň předpo-
ví. Jsme nespokojeni, když málo prší,
moc prší, je sníh, není sníh. Chtěli by-
chom mít přírodu podle našeho přání,
a tak s ní bojujeme.

Již od starověku lidé využívali přírod-
ní zdroje ve svůj prospěch. Naučili se
zavlažovat pole, přivádět vodu z dale-
kých zdrojů do měst. Mýtili lesy, aby
rozšířili pastviny a pole. Změnili tak
vzhled mnoha krajin. Ve středověku li-
dé zakládali rybníky, a tím značně
ovlivnili ráz krajiny. Někdy i po zásahu
člověka vznikly přírodně zajímavé lo-
kality, které vypadají přirozeně.

V současnosti je působení na příro-
du čím dál rozsáhlejší a komplexnější.
Znečiš�ujeme vodu, oceány, vzduch,
kácíme pralesy, dolujeme ve velkém
nerostné bohatství. Zabíráme půdu
pro stavby silnic, domů, obchodních
center, skladů... a bezohlední investoři
mění některá ekologická řešení v zisk.
Pak tu jsou lidé, které zajímá budouc-
nost. Kladou si otázku, jak se bude žít
našim dětem, vnukům? Snaží se upo-
zorňovat veřejnost na negativní jevy,
drancování a ničení přírody. Pomáhají
zachraňovat poslední zbytky nedotče-
né přírody a jsou přesvědčeni, že po
každé generaci by tu měla zůstat kraji-
na v lepším stavu než v jakém ji
převzali. Připomínají indiánské pravid-
lo „sedmé generace“, podle nějž naše
jednání má zohledňovat také potřeby
našich potomků až sedm generací do-
předu, chceme-li jako lidstvo přežít.

Ochranu přírody potřebujeme. Ne-
měla by však znemožňovat lidem vy-
užívat její zdroje v rozumné míře. Ře-
šíme někdy neslučitelné: chceme ob-
divovat přírodní krásy, ale zároveň
chceme žit, bydlet, jezdit auty a být ně-
kde zaměstnáni. Někteří ochránci však
zacházejí, až příliš do extrémů, když si
představují, že těsně vedle míst, která
člověk přetvořil, budou lokality na-
prosto nedotčené přírody.

Nalézt přijatelný kompromis je velmi
obtížné. Nad ušlechtilými myšlenkami
většinou vítězí honba za ziskem... Je-
dině respektování ekologických hledi-
sek ve vší lidské činnosti může vést
k zachování podmínek pro život bu-
doucích generací. To však od součas-
ného globálního kapitalismu nemůže-
me očekávat.

Věra ŽIŽKOVÁ

BUDE NÁM NA ROZKOŠI OPRAVDU ROZKOŠNĚ?



jezírek se stal součástí „Strategického
plánu rozvoje města do roku 2030“. Pod-
pora Královéhradeckého kraje bude činit
třetinu z investičních nákladů ve výši 15
milionů. Investiční náklady na vybudování
a provoz jsou výrazně nižší než pro klasic-
ká koupaliště. Kraj zafinancoval také při-
vedení cyklostezky k Rozkoši.“

***
Nádrž není určena jen ke koupání a její

atraktivitu tvoří celkové prostředí kolem ní
i v autocampingu. Kriticky na situaci upo-
zorňuje 
Jaroslav Oš�ádal, zastupitel České

Skalice za KSČM 

„Osobně vítám podporu rozvoje turizmu
a cestovního ruchu. Je potřeba okolí Roz-
koše zvelebovat a možná trochu dohnat
a napravit neutěšený stav okolo a v ATC
Rozkoš. Problém z mého pohledu byl již
založen v době jeho výstavby, kdy bylo re-
kreační centrum postaveno na odkalovací
části přehradní nádrže, jak uvádí i Jiří Zvá-
ra. Koupací samočisticí jezírka považuji
za dobré řešení pro rozvoj ATC. Na něj je
však třeba podívat se komplexně. 

V campu se nachází patero sociálních
zařízení. Jedno nové, to je použitelné
a dobře umístřné v centru ATC. Ostatní

čtyři jsou v katastrofálním a dezolátním
stavu. Jestliže se neopraví, nedělám si ilu-
ze o tom, že koupací jezírka pověst ATC
zachrání. VIz přiložený snímek. Tak to tam
vypadalo v roce 2015, když jsem se tam
za jednotku Sboru dobrovolných hasičů
účastnil záchranářské soutěže ROZKOŠ

RESCUE, která do campu vždy přiláká
přes 150 návštěvníků z celé republiky i ze
Slovenska. Je to ostuda. 

A jestli bychom měli po nové cyklostezce
přivést davy turistů a nalákat je na koupa-
cí jezírka, bylo by dobré začít od základu.
Podobně jsou na tom i kapacity pro ubyto-
vání, do kterých se dlouhá léta neinvesto-
valo. Stav ATC z pohledu turistů je doku-
mentován v knize stížností uložené na re-
cepci ATC – a není to pěkné počtení. 

Přehradní nádrž si též spojuji s procház-
kami přírodou v blízkosti vody, kde kdysi
mohl člověk na volno pustit psa a dlouhou
dobu nenarazil na živou duši. Občas něja-
ký rybář na břehu nerušeně koupal žížaly.
Dnes již tomu tak není. Pozemky okolo

ATC jsou rozprodané soukromým vlastní-
kům, kteří je oplocují a zastavují ma-
ringotkami. Rozkoš je tak postupně zasta-
vována kolem dokola černými stavbami
a přístřešky rybářů, kteří po sobě nechá-
vají hromady odpadků...

Pokud by bylo odpovídajícím způsobem
pečováno o majetek a stavby, jako napří-
klad o letní kino, má ATC velmi dobrý po-
tenciál pro pořádání společenských a kul-
turních akcí. Koupací jezírka by tak byla ně-
čím, co by znásobilo turistickou atraktivitu,
nikoliv však projektem, který ji bude zvedat
ze dna.“ 

Atraktivita největší vodní plochy v Králo-
véhradeckém kraji, jak je zřejmé z výše
uvedených názorů, nespočívá jen v příle-
žitosti koupání v čisté vodě, ale v celkové
péči o okolí nádrže. Ne vše však může za-
jistit město Česká Skalice a jeho auto-
camping. Vodní ptactvo, surfaři, ryby a ry-
báři byli a jsou na Rozkoši zřejmě dlouho-
době spokojeni (voda je prý čistší v jižní
části nádrže, kde zase k ní není přístup).
Turisté uvítají především změny v tom, co
v každém veřejném objektu hodnotí nej-
přísněji – sociální zařízení. Projektová do-
kumentace na ně nezapomněla a bude
zahrnovat také šatny, umývárny, WC a zá-
zemí, přijde na více než 400 tisíc korun.
Větší příliv turistů v roce 2017, kdy budou
jezírka hotova, zajistí jistě pro ATC pro-
středky i pro modernizaci ubytování – aby
si návštěvník na Rozkoši užil s rozkoší ne-
jen koupání... 

Připravila 
Mirka VOHRALÍKOVÁ
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uNeutrální přístup k uprchlíkům ze stra-
ny Levice-Die Linke nesdílela KSČM, její
názory jsou jednoznačnější. Pokud sle-
dujeme výsledky zemských voleb v Ně-
mecku, levice ztratila, nebo nepřekonala
hranici pro vstup do zemského sněmu.
Zde pravděpodobně voliči dali Die Linke
minus pro její nevyhraněný přístup
k uprchlické krizi. KSČM, i když někdy se
zpožděním, zveřejňuje jasná stanoviska
k uprchlíkům.

Další jednání SFEL-R se uskutečnilo
v únoru 2016, kde byla hlavním bodem
příprava 25. ročníku Europacampu
v Královéhradeckém kraji a uspořádá-
ním byl pověřen OV KSČM Jičín. Akce
připravují jičínští komunisté ve dnech
5.–8. května v hotelu „Ort“ v Nepřívěci
u Sobotky, v srdci Českého ráje. Důle-
žité politické diskuse jsou na pořadu v so-
botu 7. května. Tématy budou: imigrační
politika, bezpečnostní politika Evropy, zá-

kaz KS Ukrajiny a potla-
čování základních lid-
ských práv. Ze strany
KSČM se jednání a dis-
kusí zúčastní poslanec PS PČR Zdeněk
Ondráček, poslanec EP a tiskový mluvčí
SFEL-R Jaromír Kohlíček a předsedky-
ně KhKV KSČM Věra Žižková. V pátek
6. května mohou účastníci poznávat krá-
sy Českého ráje a to bu	 autobusem na
Turnovsku, nebo pěší turistikou v okolí
Sobotky.

Řádná koordinační rada SFEL-R se
uskutečnila ve dnech 25. a 26. 3. 2016
v Klatovech za účasti koordinátora spolu-
práce za KhKV KSČM Václava Orta.
O podstatných výstupech z jednání budou
čtenáři „Krajánku“ včas informováni.

Jaroslava KURFIŘTOVÁ,
koordinátorka okresu Jičín 

Stránky: http://www.sfel-r.de/termine/2016/ 

Europacamp znovu v Čechách – u Sobotky

Bude nám na Rozkoši opravdu...

Poslední koordinační rada Stálého fóra evropské levice – regionů (SFEL-R) se
konala koncem října loňského roku v Žiaru nad Hronom za účasti všech krajů
a zemí, které mají podepsanou přístupovou dohodu. Hlavním politickým téma-
tem byla současná imigrační politika. 

Vodní nádrž ROZKOŠ, s nadsázkou též
přezdívaná Východočeské moře, je vodní
dílo na potoku Rozkoši v Úpsko-metujské
tabuli. Podle rozlohy je osmou největší
přehradou v České republice (rozloha
1001,25 ha, objem 76 154 000 m3)). Hlavní
výtoková hráz je v koruně 412,5 metrů
dlouhá a vede po ní 6 metrů široká asfal-
tová silnice, samotná koruna je 8,5 metrů
široká a její výška nad základem je 26,4
metrů. Samotná nádrž je rozdělena tzv.
Rovenskou hrází do dvou částí, hráz je 
1,7 kilometrů dlouhá a na západní straně
u Spyty je opatřena 200metrovým
betonovým přelivem. Nádrž je napájena
Rozkoší, Rovenským potokem a při-
vaděčem z Úpy – 2,34 kilometru.

Stavba přehrady byla započata v roce
1951, ale následující rok byla stavební čin-
nost přerušena. Od roku 1964 pokračovaly
započaté práce a přehrada byla dostavěna
roku 1969. Přivaděč z Úpy byl dobudován
v roce 1972.



V úvodu při zprávě rady kraje byl Mi-
roslavem Uchytilem (KDU-VPN) polo-
žen dotaz, který reagoval na statistická
data o turistické návštěvnosti kraje v loň-
ském roce, protože ho překvapil přírůstek

o necelých 19 %. Zastupitelé jednomysl-
ně schválili návrhy na udělení Záslužných
medailí KhK u příležitosti Dne kraje, který
se už tradičně koná 8. května. Největší
diskusi v první části jednání vyvolalo při-
pojení kraje k legislativní iniciativě kraje
Pardubického k novele zákona o rozpoč-
tovém určení daní, které by bylo spraved-
livější k menším městům. To podpořila
většina diskutujících jako Uchytil, Jiří
Gangur (KSČM); jen Rudolf Cogan
(TOP 09) byl přesvědčen, že by kraj měl
přijít s vlastním návrhem. Zastupitelé roz-
hodli hlasováním, v němž napříč politic-
kým spektrem získal Cogan pro svůj ná-
vrh jen 22 hlasů, a původní návrh pak
podpořili jednomyslně všichni přítomní.

Vzácná názorová shoda panovala
při projednávání dalších bodů včetně
ekonomických. Důvodem může být i to,
že při „porcování medvěda“ dostala i opo-
zice šanci rozdělit pět milionů korun. Le-
tošní „medvěd“ byl pěkně vypasený, pro-
tože stát dorovnal v závěru roku krajům

podíl na daních, a tak mohlo být 100 mili-
onů určeno na opravy krajských vozovek,
a hned byla odůvodněna veřejná zakáz-
ka na realizaci 8 projektů. Přidáno po
5˚000 korun dostali všichni učitelé tech-
nických oborů a většina krajských přebyt-
ků skončila podporou investičních akcí
měst a obcí.

Schváleny jednomyslně byly dotační
programy obnovy venkova, podpory
sportu výkonnostního a vrcholového,
volnočasových aktivit, cestovního ruchu,
podporu dostaly i rodinné aktivity. Naopak
rozdílné názory a přístup byl u návrhu na
prominutí uloženého odvodu za porušení
rozpočtové kázně. Čtyři obce opomněly
zveřejnit smlouvu na portálu zadavatele,
což je porušení zákona a vede automatic-
ky k výměru 100 % odvodu poskytnuté
částky. Kraj navrhl ve třech případech
prominout 95 % částky a v jednom, kde
nebyla zveřejněna jen část smlouvy,

98 % odvodu. Martina Berdychová
(VČ), Miroslav Vlasák (ODS), Jiří Vese-
lý a Vladimír Derner (oba KDU–VPM)
navrhli odpustit 100 % částky, ale nezís-
kali dostatečnou podporu. Většina zastu-
pitelů nepovažovala částky do 30 000 ko-
run za likvidační, a tak 36 z nich podpoři-
lo původní návrh, jen 4 se zdrželi.

Téměř hodinu pak probíhala diskuse
k bodu č. 53 – informace o realizaci pro-
jektu Dostavba a modernizace Oblastní
nemocnice Náchod. Radní Josef Dvořák
(ČSSD) podal zevrubnou zprávu o příči-
nách ukončení výběrového řízení na
dostavbu nemocnice. Šlo o závažné ne-
dostatky ve výkazu výměr a soupisu pra-
cí, který byl v rozporu s platnou vyhláš-
kou. Kraj projekt reklamoval a byl vypra-
cován nový harmonogram realizace pro-
jektu. Pokud vše půjde dobře, mohlo by
květnové zastupitelstvo schválit vypsání
v pořadí třetího výběrového řízení na sta-
vitele nemocnice. Současná dokumenta-
ce může být až z 80 % využita v tomto ří-
zení. Miloslav Plass (ODS) hovořil
o zhruba stomilionové ztrátě, kterou od-
klady realizace přinesou, ale jak k této
částce došel, nezdůvodnil. Navrhl však
usnesení, které nakonec většina zastupi-
telů podpořila, jen tři se zdrželi. Další dva
protinávrhy od Cogana a Dernera získaly
podporu 2 a 15 hlasů. Květnové zastupi-
telstvo se tak zcela jistě bude znovu do-
stavbou ON Náchod zabývat.             (tl)
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)))  Z jednání krajského zastupitelstva

Porcování krajského medvěda a tendr 
na náchodskou nemocnici

Podstatně vyměnění členové krajské-
ho výboru KSČM na březnovém jedná-
ní na OV KSČM Jičín hodnotili průběh
a výsledky krajské konference. Kon-
statovali, že se jednalo konstruktivně,
bez velkých organizačních problémů,
diskuse byla otevřená a konstruktivní.

Kritické připomínky si vysloužila zvolená
kandidátní listina. V tajných volbách se
pozměnila podstatněji, než byl původní
návrh KV, na němž se zástupci okresů
shodli. Delegáti preferovali zájem okresu
místo zájmu celku, konstatoval i Bedřich
Chasák, člen rozhodčí komise ÚV KSČM.
Náměty z diskuse na konferenci se budou
dále rozpracovávat. Na základě diskuse
na konferenci již vznikla skupina mladých
správců webů a facebookových stránek,
byla ustavena mediální komise, jež zahá-
jila práci koncem února. Podstatným úko-
lem v následujících měsících bude přípra-
va delegátů na sjezd a jejich zapojení do
pracovních orgánů sjezdu a příprava dis-
kusních příspěvků.

Dalším podstatným dlouhodobějším
úkolem je organizace volební kampaně
a propagace kandidátů do krajských vo-
leb a způsoby jejich prezentace. Kandidá-
ti do kraje budou mít první větší příležitost
předstoupit před veřejnost na prvomájo-
vých akcích okresů, a také při pietních ak-
tech k ukončení druhé světové války
a osvobození naši vlasti. Náš kraj osvobo-
dila vojska druhého ukrajinského frontu,
spolu s obě�mi z řad partyzánů a občanů
v květnovém povstání, jejichž památku
veřejnost uctí.

V dubnu bude distribuováno zvláštní čís-
lo Haló novin s krajskou tématikou. (vha)

Část krajských financí bude směřovat též ke
sborům dobrovolných hasičů. Pěknou, his-
torickou „požární zbrojnici“ mají k dispozici
hasiči ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Obec
zdobí, ale potřebám současné hasičské tech-
niky už nejspíše nevyhoví.

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

)))  Jednal KhKV KSČM

HODNOCENÍ KRAJSKÉ KONFERENCE – BYLA ÚSPĚŠNÁ

Přes devadesát bodů programu stihli krajští zastupitelé projednat na svém
březnovém zasedání, které skončilo až po více než pěti hodinách jednání. Mezi
nejdůležitější body jednání patřily dvě změny rozpočtu, poslední loňského
a první letošního, kde byl rozporcován přebytek loňského hospodaření, tzv.
medvěd. Očekávaná debata kolem zastaveného tendru na dostavbu náchodské
nemocnice měla překvapivě spíše konstruktivní charakter.

KKhhKKVV KKSSČČMM  ZZVVEE
VVEEŘŘEEJJNNOOSSTT KK ÚÚČČAASSTTII
NNAA PPRRVVOOMMÁÁJJOOVVÝÝCCHH
AAKKCCÍÍCCHH  AA PPIIEETTNNÍÍCCHH

AAKKTTEECCHH



Venkov je podporován
z několika krajských

zdrojů
V letošním rozpočtu máme na Pro-

gram obnovy venkova (dále POV) cel-
kem 40 milionů korun. Došlo nám cel-
kem 152 žádostí, které představovaly
požadavek dotace ve výši 56 milionů
korun, takže vznikla možnost uspokojit
mnoho žadatelů. 

Doporučeno a v březnu jednomyslně
schváleno krajským zastupitelstvem bylo
111 žádostí. Rozdělujeme nyní necelých 39
milionů korun, něco přes milion si nechává-
me na administraci, dofinancování odměny
pro obec Stračov, vítěznou obec Králo-
véhradeckého kraje, a případné rezervy.

Po zkušenostech z minulých let jsme
program, který vypisuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, zredukovali na dva
podprogramy – POV 1
na obnovu venkovské
zástavby a občanské
vybavenosti a POV 2 na
komplexní úpravu nebo
dovybavení veřejných
prostranství a místních
komunikací, tedy na in-
frastrukturu obce. POV
míval celkem pět pod-
programů. Kromě dvou
vypisovaných v součas-
nosti, zde byly dotace na
úhrady úroků z úvěrů, na
činnost svazku obci a by-
la tam také možnost pří-
spěvku na financování
vzdělávání. Touto reduk-

cí jsme vyšli vstříc nejen požadavkům vý-
boru pro regionální rozvoj, ale především
požadavkům starostů, kteří tyto změny
přivítali a program se velmi dobře ujal.
POV je v působnosti Výboru pro regionál-
ní rozvoj krajského zastupitelstva a v sou-
časnosti všechny dotační tituly procháze-
jí přes oddělení dotací krajského úřadu,
který mám v gesci.

Kromě toho pomáháme venkovu ještě
v podpoře Místních akčních skupin, které
zprostředkovávají čerpání evropských do-
tací obcím. Každou z místních akčních
skupin jsme podpořili 150 tisíci a máme
jich v kraji celkem patnáct. V minulém pro-
gramovacím období tyto skupiny zorgani-
zovaly projekty za 620 milionů korun a při-
vedly do kraje evropské dotace ve výši
přes 430 milionů korun. Naše finanční
podpora je poskytována s cílem pomoci
skupinám mezi končícím a novým progra-
movým obdobím.

Dalším prvkem podpory je obnova vo-
dovodů a kanalizací, kam každoročně
plyne kolem 45 až 50 milionů korun. Zde
se vytvářejí finanční zdroje z odvodu po-
platků za odběr podzemních vod, kde
polovina částky zůstává v kraji a polovina
se odvádí do centra. Protože vodou se
dost výrazně šetří, tak jsme už v minulém
roce povýšili tento titul o deset milionů
korun a i v letošním roce dojde zřejmě
opět ke zvýšení.

V letošním roce se nám především díky
16,8 milionům od Ministerstva vnitra po-
daří výrazněji pomoci sdružením dobro-
volných hasičů v našich obcích, jejichž vý-
znam pro život na venkově si plně uvědo-
mujeme. Kraj k této částce přidá 10,8 mi-
lionů a předpokládá se nejvýše dvaceti-
procentní spoluúčast obcí. Za tyto peníze
si mohou obce opravit hasičské zbrojnice
a pořídit hasičská dopravní auta.

Otakar RUML (KSČM), 
vicehejtman 

Královéhradeckého kraje

Podpora obnovy venkova
z pohledu krajských

financí
V minulých obdobích se při schvalo-

vání ročního rozpočtu kraje počítalo na
POV 15 milionů, ale vždy se to zvedlo
o minimálně dalších deset, takže celko-
vě byl program financován 25 miliony.
V letošním roce se schválila částka 40
milionů.

Je však potřeba si uvědomit, že kromě
těchto peněz se s každou rozpočtovou
změnou, které jsou během roku čtyři, po-
skytují další miliony korun na uspokojení
požadavků obcí, a� to jsou opravy škol,
opravy komunikací, obnovení sportoviš�,
dětská hřiště atd. Jsou zde další desítky
milionů korun z krajského rozpočtu, které
plynou do obcí, a tyto prostředky jsou vel-
mi důležité proto, aby se obce nevylidňo-
valy. Značnou podporu mají od kraje dob-
rovolní hasiči, protože dnes je to jedna
z mála organizací, která funguje i v ma-
lých obcích a bez nich by se komunální ži-
vot obcí někde úplně zastavil. Jakousi čin-
nost vyvíjejí také myslivci, ale ti jsou
orientováni více na vlastní potřeby honitby
než na potřeby obcí.

Komunální život v obcích vytvářejí
v současnosti především hasiči, a proto
jsou krajem podporováni přednostně.

Petr KEBUS (KSČM),
předseda Finančního výboru KZ KhK

PODPORA VENKOVA KRAJEM JE PŘÍMÁ I NEPŘÍMÁ
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Královéhradecký kraj se cíleně snaží o podporu a zkvalitnění života na
venkově. Přímo přitom ze zákona může podpořit jen obce – a činí tak pře-
devším prostřednictvím dotačního Programu obnovy venkova. Nepřímo
pak podporuje venkov dalšími dotačními tituly, např. prostředky na obno-
vu vodovodu a kanalizací, podporou místních akčních skupin, ale i pod-
porou spolkové činnost a dalších. Mezi významné formy nepřímé podpo-
ry patří i uspořádání krajských dožínek, prvovýrobce i zpracovatele země-
dělské produkce pak podporuje soutěž Potravina, potravinář roku. K té-
matu mají co říci Otakar Ruml, v jehož gesci jsou všechny dotační progra-
my kraje, ale i Petr Kebus jako předseda finančního výboru a svůj náhled
vnese i Jiří Gangur nejen z pohledu starosty obce. 

Agrochov: Otakar Ruml má k venkovu velmi blízko. Na snímku
kontroluje kombajn, na němž ještě jako ředitel Agrochovu Nová
Paka vystřídal ve žních nemocného kombajnéra.
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Program obnovy venkova 
z pohledu obce

Tak jako každý rok se i letos rozdělovaly prostředky z POV
obcím do dvou tisíc obyvatel. Letošní alokace finančních
prostředků pro oba programy je 40 miliónů korun. 

Podané žádosti vyhodnotila ustanovená komise, která je
zkontrolovala po formální a věcné stránce včetně doložených
příloh. Bylo provedeno bodování v souladu s podmínkami do-
tačních programů. Podporu získají ty žádosti, které dosáhly
potřebného počtu bodů, tj. 60 a výše. Žádosti s bodovým
ohodnocením 59 bodů a níže byly z hodnocení vyřazeny. Ze
156 přijatých žádostí je k podpoře navrženo 111 žádostí. Je to
poprvé v historii POV, kdy prostředky získají všichni žadatelé,
kteří splnili podmínky dotačních titulů. Návrh hodnotitelské ko-
mise schválili krajští zastupitelé na zasedání dne 21. března
letošního roku.

Tento program je „domácí“ a má jednu obrovskou výhodu
– žádosti o dota-
ce, jejich přiděle-
ní i vyúčtování
jsou administra-
tivně velmi jed-
noduché. Na roz-
díl od evrop-
ských dotačních
titulů s nesmírně
komplikovanou
administrací žá-
dostí. Jedinou
nevýhodou pro-
gramu je, že

vzhledem k omezeným financím, určeným na tyto dotační ti-
tuly, nemůže být dotace přiznána obci každým rokem.

Například naše obec Jívka si z tohoto dotačního programu
dost pomohla. Se zhruba 500 občany jsme obcí ve čtvrtině
rozsahu počtu obyvatel. Opravili jsme si například veřejné
osvětlení, místní komunikace, vyměnili jsme okna v mateřské
škole, v ordinaci praktického lékaře a podobné investice ve
výši kolem sto padesáti tisíc korun.

Jiří GANGUR (KSČM),
člen Výboru pro regionální rozvoj KZ KhK 

a starosta obce Jívka

Krajské dožínky patří mezi nepřímou podporu venkova Králové-
hradeckým krajem.

Jivka – Mateřská školka v Jívce, která díky
dotaci z Programu obnovy venkova dostala
nová okna.

PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Tento dotační program je určen na přímou podporu zkvalitnění

života na venkově, vypisuje jej Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
V současné době se skládá ze dvou podprogramů – POV 1 a POV
2. Jak se o dotace žádá a jak se žádosti hodnotí?

Účelem poskytnutých dotací z POV 1 je zachování, obnova a údrž-
ba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti. V letoš-
ním roce bylo na tento podprogram alokováno 15 milionů korun. Žá-
dat o dotaci mohly obce, které nepřesáhly k 31. 12. 2014 dva tisíce
obyvatel. Žádat nemohly právnické osoby v konkurzním řízení, s da-
ňovými nedoplatky, s nedoplatky zdravotního a sociálního pojištění,
s nevyrovnanými závazky po termínu splatnosti vůči Královéhradec-
kému kraji atd. 

Uznatelnými výdaji projektu, na který obec požaduje dotaci, jsou vý-
daje bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, kom-
plexní úpravou nebo instalací těchto typů objektů: * základní a mateř-
ské školy, školská zařízení; * zdravotní a sociální zařízení; * kulturní,
víceúčelová a tělovýchovná zařízení; * hřiště a sportoviště; * hasičské
zbrojnice; * veřejný rozhlas; * sakrální stavby, drobná architektura,
hřbitovy; * radnice, obecní úřady, ostatní zařízení občanské vybave-
nosti nezakládající veřejnou podporu.

Minimální výše dotace je 50 000, maximální 400 000 korun, přičemž
maximální podíl podpory kraje na celkových uznatelných nákladech je
50 %. Základními hodnotícími kritérii jsou: počet obyvatel obce (nej-
vyšší bodové ohodnocení má obec do 500 obyvatel – 20 bodů, nej-
menší pak obec od 1500 do 1999 obyvatel – 0 bodů). Pokud obec zís-
kala dotaci z POV loni, nezíská letos v hodnocení ani bod, pokud žáda-
la naposledy v roce 2012, získá 17 bodů; 20 bodů získá při hodnoce-
ní obec, která se skládá ze 4 a více územních částí, naopak při dvou
a méně částech obec nezíská ani bod. Nejvýše 5 bodů může obec zís-
kat za účast v soutěži Vesnice roku, pokud získala stuhu, 1 bod za
účast v soutěži. Mezi specifická hodnotící kritéria patří připravenost
obce realizovat projekt, na který žádá dotaci. Např. za stavební povole-
ní, resp. ohlášení stavby, získá 15 bodů, za žádost o stavební povolení
10 bodů, a pokud budou v rámci projektu uplatněna energetická
úsporná opatření nebo obnovitelné zdroje energie, získá v bodování
obec dalších 15 bodů.  

Podprogram POV 2 je určen pro komplexní úpravu veřejných pro-
stranství a místních komunikací a pořízení, opravu a údržbu místní
technické a dopravní infrastruktury. Okruh způsobilých i nezpůsobi-
lých žadatelů je stejný, jako u POV 1. Letos na tento podprogram bylo
alokováno 23 milionů korun.

Uznatelnými výdaji projektu, na který obec žádá dotaci jsou nákla-
dy spojené s výstavbu, rekonstrukcí, opravou komplexní úpravou ne-
bo instalací následujících typů objektů: * místní komunikace, chod-
níky; * veřejné osvětlení; * autobusové zastávky; * reflexní dopravní
značky a retardéry; * lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na ko-
la (tzv. mobiliář); * obnova a zřizování veřejné zeleně; * obnova zři-
zování rybníků a vodotečí; * požární nádrže.

Minimální výše dotace je opět 50 000 a maximální pak 600 000 ko-
run. Podíl podpory je rovněž 50 % celkových uznatelných výdajů.
Bodové ohodnocení žádosti o dataci je obdobné, jako u POV 1, jsou
jen drobné rozdíly.

Žádosti o podporu musí být podány v elektronické podobě v aplika-
ci DOTIS na krajský dotační portál a datum jejího elektronického po-
dání je pro přijetí dotace rozhodujícím termínem. Následně podá žada-
tel žádost v listinné podobě v příslušném správním obvodu obce s roz-
šířenou působností zprostředkovatelům Královéhradeckého kraje,
jejich seznam je k dotačnímu programu přiložen.

Zdroj: KhK
Dvoustranu připravila
Ta�ána LANKAŠOVÁ



Trutnovští komunisté připravili několik akcí
k MDŽ. Největší co do počtu účastníků (180)
byla 12. 3. ve středisku KSČM v Úpici. 

Za účasti člena VVÚV KSČM Zdeňka
Ondráčka předsedkyně KhKV KSČM Věry
Žižkové a předsedkyně OV KSČM Blanky
Bubnové se oslava opravdu vydařila. Bohatá

tombola, hezký kulturní program, hudba
– prostě velmi zdařilé odpoledne. Radim
Fryčka, místostarosta Upice úspěně progam
oslav moderoval, dokonce úpická televize zde
natáčela. Na Trutnovsku nachystali oslavy ko-

munisté ještě ve Dvoře Krá-
lové a středisko KSČM
Hostinné mělo oslavu
v Chotěvicích. I zde bylo ve-
lice příjemné prostředí,
hudba a zpěv. Poslanec
Zdeněk Ondráček zavítal
i sem a ženám poděkoval.

TEXT a FOTO 
Petr HOJNIC
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Chraňme svou mateřštinu
„Hle�me my sobě mateřštiny! 

V ní je vzdělanost naše.“
(Jan Neruda, květen 1890)

Od nepaměti se snažil německý soused
zbavit nás národního bohatství včetně ma-
teřštiny. Pobělohorská poroba došla tak da-
leko, že čeština se udržovala hlavně mezi
prostým lidem. V „lepších“ rodinách se
„šprechtilo dojč“. Poukázala na to třeba Bo-
žena Němcová v povídce „V zámku a pod-
zámčí“, v níž se zbohatlý majitel zámku
Skočdopole přejmenoval na „Springenfela“.

Díky obětavé práci národních buditelů se
podařilo zabránit naší germanizaci. Násle-
doval však další brutální pokus, když
z okleštěné republiky utvořil „Böhmen und
Mähren“. V roce 1939 byly uzavřeny všech-
ny české vysoké školy. Po nich přišel útok
na naše střední školy. Začalo to snižováním
počtu hodin češtiny ve prospěch němčiny.
V Mladé Boleslavi jsem zažil sloučení reálky
s gymnáziem v reálné gymnázium. Na něm
se snížil v jednom ročníku počet tříd ze čtyř
na jednu. Od realizace Heydrichova plánu
likvidace českého národa nás zachránilo
osvobození hlavně díky SSSR a jeho Rudé
armády.

Další úder prožíváme nyní po obnově kapi-
talismu. Dochází ke stále většímu zaplevelo-
vání češtiny, tentokrát anglicismy a ameri-
kanismy. Valí se to na nás ze všech sdělova-
cích prostředků. O to důležitější je udržovat
v povědomí díla takových velikánů, jako by-
li B. Němcová, K. Čapek, Vl. Vančura, J. Fu-
čík, J. Neruda, V. Nezval, P. Bezruč, ale
i M. Aleš, B. Smetana, A. Dvořák a mnoho
dalších.

Připomeňme si třeba Máchův „Máj“. Vět-
šina zná začátek: „Byl pozdní večer, ...“
Pochybuji však, že to platí i o jeho vyznání
ve verších: „Po modrém blankytu bělavé
páry hynou — a smutný vězeň takto mluví
k němu: — Kudy plyne v dlouhém dálném
běhu — tam na své pouti pozdravujte ze-
mi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou —
vlas� jedinou i v dědictví mi danou, šírou
tu zemi, zemi jedinou!“

Anebo vyznání Jana Nerudy ve Zpěvech
pátečních: „Přežil jsem matku svou —
přežil jsem lásku svou — všechno jsem
oplakal, zase se osvěžil — Tebe bych, ná-
rode, Tebe bych nepřežil!“

Mám obavy. že z onoho obrovského kul-
turního bohatství našich velikánů se ani dě-
ti toho mnoho nedoví. Jako by dnes nebylo
„in“ vyznávat nahlas lásku vlasti a naší ma-
teřštině. Uvědomujeme si dostatečně, že
uchovat i pro budoucnost tyto hodnoty sou-
visí se samou podstatou existence českého
národa?

Jaroslav PRŮŠEK

Od havárie 4. bloku Černobylské atomové
elektrárny V. I. Leni-
na uplyne 26. dubna
2016 v 01.23.40
hod. třicet let. Vyšly
knihy, studie, rozbo-
ry, úvahy, prognózy
a desítky tisíc infor-
mací na internetu od
různých autorů. Na
rozdíl od nich autor
Jaroslav Štrait kri-
tické dubnové dny
roku 1986 osobně prožil v nedalekém Černi-
gově. Elektrárnu navštívil znovu spolu s příte-
lem novinářem Vasilem Strutinským o deset
let později. Tehdy ještě pracovaly tři bloky. Do
míst „zakázané zóny“ zavítal potřetí v červnu
2015. V knize „Černobyl +30“ podává čtená-
řům objektivní, pravdivé a poutavé svědectví.
Kniha bude k dispozici na okresních výborech
KSČM a na 1. máje.            Jaroslav NEHYBA

Černobyl +30  

Devadesátník 
M. A. Makarov  

Dne 15. února 2016 oslavil kulaté narozeni-
ny veterán Velké vlastenecké války Matvěj
Andrejevič Makarov. V roce 1945 jeho 229.
divize Oderské Rudé armády osvobozovala
Trutnovsko a Jičínsko. Dnes žije ve vesnici
Dačnoje na Krymu. Pro něho skončila válka
v Jičíně, na který nedá dodnes dopustit. Pra-
coval jako geolog a manželka učila na střed-
ní škole.  

Z celé 229. divize dnes žijí již jen tři vojáci.
Když jsem psal v roce 2010 Kroniku osvoboze-
ní, kde o Matvěji také píši, jich žilo ještě 12. Je-
ho narozeniny se staly pro vesnici a město Su-
dak událostí. Dostal blahopřání z Jičína od sou-
družky N. Výravové, předsedy KSRF ze Suda-
ku V. F. Poljakova, ale také od samotného pre-
zidenta Putina z Moskvy. Dodejme, že 229. di-
vize se zúčastnila bitvy pod Moskvou, u Stalin-
gradu, v roce 1944 osvobozování Pobaltí, Pol-
ska a Československa. Matvěj byl do sestavy
divize v rámci 21. armády začleněn v roce
1943. Je nositelem Řádu Vlastenecké války 1.
stupně a Řádu Rudé hvězdy. Na obrázku drží
v rukou naše české publikace.         

Jaroslav ŠTRAIT

V Úpici MDŽ nejnavštívenější

Okresní oslavy svátku žen na Jičínsku se
tradičně uskutečnily ve společenském za-
řízení „U Militkých“ v Nové Pace (5. břez-
na) za přítomnosti kandidátky do Senátu
Mgr. Věry Beranové, předsedkyně KV
KSČM Věry Žižkové a kandidátů do kra-
jského zastupitelstva. Nechyběla  tombola
s hodnotnými cenami. Na snímku předse-
da OV KSČM Petr Typlt rozdává květiny.     

(jk)



PODĚKOVÁNÍ
Klub vojenské historie Odolov, o. s., chce touto

cestou vyslovit poděkování Okresní organizaci
KSČM v Trutnově, která schválila a poskytla naše-
mu klubu finanční částku 3 000 Kč, jako příspěvek
na nákup exponátů do Vojenského muzea v Ma-
lých Svatoňovicích, které KVH Odolov spravuje.
Rovněž tak bychom chtěli poděkovat vašemu čle-
nu Zdeňku Ondráčkovi, poslanci parlamentu ČR,
který na zakoupení exponátů poskytl osobní fi-
nanční dar ve výši 2 000 Kč. Ocenění patří vyslo-
vit také panu Petru Hojnicovi a panu Jaroslavu
Ondráčkovi, kteří svou osobní iniciativou dopo-
mohli k získání uvedených finančních prostředků.
Velice si této pomoci vážíme. Exponáty, na které
přispěl, již byly zakoupeny a umístěny do expozi-
ce a rozšířily tak muzejní sbírku, přístupnou širo-
ké veřejnosti.

Za Klub vojenské historie Odolov, a. s. 
František HLAVICA

TRUTNOVSKO

Janu Hákovi z Vrchlabí bude 85 let. Jana
Půlkrábková má sedmdesátiny, Pavel Bobr
a Jaroslav Ondráček 75 let, všichni z Trutno-
va. Dagmar Schafránková oslaví 75 let, Jiřina
Slavíková sedmdesátiny – obě ze Žacléře.
Petr Faktor ze Dvora Králové n. L. má 65 let,
Olga Zavřelová z Bílé Třemešné 75 let a Jiří
Janata z Vrchlabí má osmdesátiny a Olga
Tryznová 75 let, oba z Vrchlabí. * Všem přeje
OV KSČM dobré zdraví, dobrou náladu a kap-
ku elánu do dalších dní.

KRÁLOVÉHRADECKO
V dubnu oslaví 85. narozeniny Bořivoj Novo-

sad. ZO KSČM č. 42 mu přeje vše nejlepší.
* Jiřina Poláková z 36. ZO KSČM Malšovice
oslaví 85 let a Jiří Kerner, člen výboru, oslaví
75 let. Členové organizace oběma přejí zdraví
a spokojenost. * Olga Kratochvílová oslaví
75. narozeniny. Hodně zdraví a pohodu přeje
ZO KSČM č. 54. * Vladislav Heřman oslaví
8. 4. osmdesátiny. ZO č. 75 a OV KSČM mu
přejí hodně zdraví, pohody a děkují za aktivní
podporu strany.

RYCHNOVSKO
Nejzasloužilejšími dubnovými oslavenci jsou

Jaroslav Ehl z Rychnova n. Kn., který se dožil
95 let, Jiří Šimek z Čermné n. O. 91 let a Věra
Šmídová z Dobrušky oslaví devadesátiny. Věra
Sýkorová z Rokytnice v Orl. horách a Jaroslava
Říhová, obě Rychnova n. Kn., oslaví 85 let
a Růžena Hvězdová z Opočna má osmdesátiny.
Růžena Kapuciánová oslaví 75. narozeniny
a Stanislava Valentová 65 let, obě z Týniště n. O.

Pohodu do všech dnů, prožitých ve zdraví, pře-
je OV a ZO KSČM z Rychnovska.

JIČÍNSKO
Oslavenci s významnými životními výročími

jsou: Oldřich Karlas z Vysokého Veselí, který
oslaví 75 let, Jiří Plecháč z Pecky, dlouholetý
předseda základní organizace a předseda
Okresní revizní komise, rovněž 75 let. Milan
Janko z Jičína se dožívá 85 let a devadesátiny
mají Ludmila Brendlová z Nové Paky-Vido-
chova a Jiřina Kaprasová z Libáně. *  Jmeno-
vaným přeje předseda OV KSČM spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavad-
ní práci pro stranu a společnost.

NÁCHODSKO
Jaroslav Hladík z Nového Města nad Metují

oslaví 20. dubna 75. narozeniny. ZO KSČM mu
přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dal-
ších letech.
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PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ROZLOUČENÍ
V únoru 2016 zemřel po zákeřné nemoci bý-
valý předseda 37. ZO KSČM Leopold
Schindler z Hradce Králové. 

Čest jeho památce!

Rychnovští komunisté pořádají setkání u pří-
ležitosti MDŽ na šesti místech. Letos začínali
v Rychnově 4. března, účast téměř 50 lidí, mi-
lým hostem byla členka Rady Královéhradecké-
ho kraje Táňa Šormová. Hovořila o problemat-
ice krajského školství, dále v diskusích domino-
vala migrace, obavy z nekontrolovatelného pří-
livu muslimských uprchlíků a jejich velmi odliš-
ných zvyků a postojů, zejména k ženám.

Den na to slavili svůj svátek ženy v Týništi
nad Orlicí, kde dostaly perníkové srdíčko, kara-
fiát a přáníčko. V kulturním programu nechybě-
la pohádka O silné Andule z právě připravované
knihy Josefa Lukáška, radního Kh kraje pro
sociální oblast, a vystoupení malého Jakuba
Tlustého s harmonikou a písničky od Danky
Černohousové. Všechny potěší vždy vtipné
vystoupení lipinských žen pod vedením Hany
Joštové –  cvičení žen v Sokole. 

V úterý 8. března se slavilo hned na dvou mís-
tech. V Dobrušce vítala ženy řízná kapela ve
složení harmonika, bubny a saxofon. Program
tradičně výborně uváděl Luboš Bodlák. Sešlo
se zde více než 60 žen. Pořadatelé je potěšili
voňavým  perníkovým srdcem. Kulturní pro-
gram doplnili opět lipinské ženy. Předsedkyně
KhKV KSČM Věra Žižková popřála ženám, vy-
jádřila i obavy o práva žen v současné době,
kdy Evropu zaplavují muslimští migranti. Pří-
jemné posezení připravili ženám i členové ZO
KSČM v Častolovicích. Dobrou duší a hlavním

organizátorem zde je předseda
Stanislav Michera. Hostem byl
místopředseda OV KSČM
v Rychnově Bedřich Chasák. 

Další setkání se konalo
v Kostelci nad Orlicí, kde se se-
šlo se téměř tiřicítka hostů. Slovo
úvodem měla Věra Žižková, která
zde byla v trojjediné roli předsed-
kyně KV KSČM, zastupitelky měs-
ta a místopředsedkyně OV KSČM,
a proto také dokázala odpovědět
i na velký počet dotazů. I tady by-
ly ženy obdarovány kytičkou
a perníkovým srdcem a velmi
oceňovaly, že se tradice MDŽ dále
udržuje. 

Poslední, ale velmi pěkné setká-
ní se konalo v Bolehošti-Lipi-

nách. Poděkování ženám za jejich práci vyjádři-
la předsedkyně OV KSČM Marie Ondráčková.
O zábavu se opět postaral divadelní kroužek li-
pinských žen. Kulturní program doplnil Josef
Lukášek pohádkou o tom, jak v Orlických ho-
rách vynalezli ski. K poděkování samozřejmě
patřilo i bohaté pohoštění, ivá hudba a pro kaž-
dou ženu rudý karafiát. Ženy si na Rychnovsku
předcházíme i v dalších místech jako v Boro-
hrádku, Skuhrově, Vamberku, Doudlebách,
Potštejně, Opočně a Albrechticích. Tam obej-
dou členové ZO KSČM své členky a pogratulují
i sympatizantkám. 

Marie ONDRÁČKOVÁ,
předsedkyně OV KSČM Rychnov nad Kněžnou

Padesátý ročník PP
Krajská rada Česko-ruské společnosti, z. s.,

v Hradci Králové a Česká asociace rusistů pořá-
dá 5. ročník krajského kola jubilejního, historic-
ky 50. ročníku, Festivalu ARS POETICA – Puški-
nův památník. 

Letos převzaly záštitu nad jeho uspořádáním po-
slankyně PS PČR Mgr. Soňa Marková, náměstky-
ně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Perni-
cová a členka Rady Královéhradeckého kraje Mgr.
Táňa Šormová. Finanční podporu poskytl Králo-
véhradecký a Pardubický kraj, Statutární město
Hradec Králové a poslankyně Mgr. Soňa Marková.
Krajské kolo soutěže v recitaci, zpěvu a dramati-
zaci děl v ruském jazyce se koná ve středu 6. dub-
na 2016 od 9 hodin v budově hotelu Černigov
v Hradci Králové.

Mgr. Hana ŽATEČKOVÁ,     Ing. Jan JENIŠTA, 
organizátorka soutěže předseda KR ČRS HK

Na Rychnovsku pro ženy humorně i vážně



ONO SE TO MLUVÍ
Drazí čtenáři, ano, ano, ono se to mluví,

když se vás to netýká osobně. Tuhle jsem
poslouchal několik učených politiků, jak
se bavili o tom, že to s tím naším zdravot-
nictvím jde od desíti k pěti. 

Ale potom jsem se najednou ocitl, jak se
říká – na druhé straně barikády – a než
bys řekl švec, měl jsem najednou na so-
bě andílka – a jinak nic. Své věci, které
jsem si přinesl ve velké tašce byly ulože-
ny v přihrávkách nočního stolku, a pak už
to začalo létat. Doktoři, doktorky, sestřič-
ky, sanitáři, sanitárky, uklízečky... 

Joj, pane, vzpomněl jsem si na píseň
o tom stroji, úžasném síly zdroji, a že je
náš – djatataááá! 

Jak to všechno náramně funguje, jak ta
kolečka do sebe zapadají, a když neza-
padají, tak kdosi okamžitě přiběhne
a olejem to promaže. A tak musíte za tím
vidět různé grafy, škrty, přeobjednávky
a objednávky a najednou – sotva jste tu
pár hodin – volá na vás sestra: Haló, pa-
ne, můžete-li chodit, dojděte si na jídel-
nu, dostanete oběd! No fakt, a to do vás
ještě ani nikdo neřízl, jenom vám dali to-
ho andílka. Sotva přijdete z jídelny, slyší-
te své jméno, že se máte dostavit na
předoperační „odchmýření“, takže pů-
jdete před operatéry jako bezchlupec.
A to všechno je v ceněěěě...  

No, a to jste v nemocnici pár hodin a ješ-
tě nevíte, jak vás ráno budou budit: Změř-
te si teplotyyyy! 

Najednou vás někdo bodne a už máte
nad sebou litr tekutiny, která vám proudí
do žil, do malých štamprdliček dostanete
denní dávku vašich medikamentů... A tak
to jde stále dokola a ty naše sestřičky s tě-
ma hbitýma nožkama a chytrýma a pra-
covitýma rukama všechno stíhají a někde
v parlamentu nějací chytří pánové říkají,
že by jim měl někdo přidat pár korun.  

Tak hlasujte – a všichni. Zítra je budete
potřebovat!

Jiří Knopp 

TAK UŽ TO CHODÍ
Ta naše modrá planeta
točí se stále stejným směrem
po zimě přichází jaro
po jaru léto přechází do podzimu
tak se někdy potíme 
a jindy máme rýmu
To jen my lidé dlouho mlčíme
než dojde trpělivost
a dostanem spravedlivou zlost.

Jiří KNOPP

Kuřecí ragú Stehenní řízky zbavte tuku a šlach
a překrájejte na poloviny. 

Pokud máte sušená rajčata v oleji,
vyjměte je a olej použijte pod maso. 

Nenakládaná sušená rajčata předem
namočte do horké vody. 

Na oleji prudce opečte kousky kuřecí-
ho masa, přidejte nakrájený pórek, plátky
celeru, překrájená rajčata a vše okořeňte

a osolte. 
Orestované zalijte trochou

horké vody a nechte dusit. 
Po půl hodině přidejte po-

krájené žampiony, bazalku
a nechte společně nejméně
deset minut podusit. Š�ávy
má být minimum. 

Jako příloha je nejlepší ku-
kuřičná polenta bez přidané-
ho sýra, nebo celozrnný
kuskus.

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: 

�� 400 g kuřecích stehenních řízků ��

250 g žampionů �� 5 sušených rajčat ��
řapík celeru a kousek pórku �� lžička
oleje �� bazalka �� lžička uzené papriky
(může být i obyčejná) �� pepř �� sůl

8 � duben    KRAJÁNEK � 2016

)))  KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

�� Klub LKŽ HK
14. 4. od 14 h. U Švagerků, příprava propagač-
ních dárečků. V květnu beseda s poslancem.
����Opékání kuřat v Rychnově n. Kn.
V pátek 29. 4. od 16 h. jsou zváni především
mladší komunisté a sympatizanti z celého kraje
na zahradu sekretaráiátu OV KSČM k besedě.
����Beseda s poslancem
Spolek Česko-ruská společnost, z. s., Krajská
rada v Hradci Králové, zve veřejnost na „Pose-
zení u šálku čaje“ v pondělí 9. 5. od 16 h.
v salónku restaurace U Švagerků, Hradec Krá-
lové – beseda s poslancem Parlamentu ČR dr.
Zdeňkem Ondráčkem (z cesty na Ukrajinu).

JIČÍNSKO
����1. 5. 8.30 – autobusové nádraží Jičín,
poslankyně Soňa Marková, krajští a městští
zastupitelé – prvomájová manifestace
7. 5. 17.00 – Jičín - Čeřovka 
9. 5. 17.00 – Hořice

KRÁLOVÉHRADECKO
����1. 5. 10.00 –  Ba�kovo nám, Hradec
Králové, vystoupí vicehejtman Otakar Ruml,
krajští a městští zastupitelé, kultrurní program
– prvomájová manifestace
7. 5. 10.00 – Lesní hřbitov Hradec Králové

19.00 – májová veselice U Švagerků 
9. 5. 16.00 – hřbitov na Pouchově

17.00 – památník, hřbitov v Kuklenách
NÁCHODSKO

����1. 5. 14.00 – TJ Jaroměř-Jezbiny, po-
slankyně Soňa Marková, krajští a městští
zastupitelé, kulturní program – prvomájová
manifestace
9. 5. 10.00 – měst. hřbitov Náchod, u Celnice

RYCHNOVSKO
�� 1. 5. 10.00 – areál chovatelů Týniště n. O.,
vystoupí poslanec Zdeněk Ondráček, krajští
a městští zastupitelé, kulturní program, dětský
koutek – prvomájová manifestace
9. 5. 17.00 – Kostelec n. O., Týniště n. O.
u školy a na hřbitově, Dobruška, Rychnov n. Kn. 

TRUTNOVSKO
����1. 5. 10.00 – Krakonošovo nám. Trutnov,
poslankyně Soňa Marková vystoupí v 11 hod.,
krajští a městští zastupitelé – prvomájová mani-
festace

14.00 – Dvůr Králové restaurace, veselice
5. 5. 10.00 – Dvůr Králové n. L. u ZŠ
8. 5. 10.00 – Odolov 
9. 5. 16.00 – hřbitov Trutnov

17.00 – Vrchlabí, Hostinné, Dv. Králové
21.5. 10.00 – Choustíkovo Hradiště 
21.5. 10–17 h. – Mezinárodní setkání 

antifašistů na Žalém (podrobnosti příště)

)))  MÁJOVÉ OSLAVY
A PIETNÍ AKTY

)))  POZVÁNKY

Večerní pohled na Alpy
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