))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
Zájmy občanů kraje
hájíme v opozici

Měsíčník z Královéhradeckého kraje m ročník 16 m číslo 10-11 m řj-li m 2016 m cena 5 Kč

Při kontrole natočeného videomedailonku (zleva) Josef Tylš, Vladimír Berger, Sláva Kožůšek a Táňa
Šormová.
FOTO – Taána LANKAŠOVÁ

BUDEME PRO VÁS DÁL PRACOVAT
„Čím více mandátů získáme, tím účinněji se můžeme zastat lidí,“
upozoril lídr kandidátky KSČM v krajských volbách Otakar RUML.
l Vaše funkční období vicehejtmana
končí. Jste spokojený s prací krajských
zastupitelů, zvolených za KSČM?
S jejich prací jsem velmi spokojený, ale ve
světle výsledků krajských voleb musím konstatovat, že rozhodně nejsem spokojený
s tím, jak jsme dokázali naši práci prezentovat. Byl to docela složitý souboj s médii, a my
jsme nenašli správný způsob a možná jsme to
někdy i dost podcenili. Musíme hledat znovu
cestu, jak s naší prací občany seznamovat.
l Jak vypadala spolupráce s tiskovým
úsekem kraje?
Důvodem naší neviditelnosti v médiích může být i činnost tiskového úseku Královéhradeckého kraje, podřízeného přímo hejtmanovi. Úsek s námi spolupracoval s ohledem
k našemu menšinovému zastoupení v radě,
často jsme nebyli jmenovitě uváděni u práce
odvedené mimo naše gesce, někdy i v nich,
třeba ve školství. Tak se stalo, že naše pracovní úspěchy prodávali pod svým jménem
jiní, například v dopravě. Nebo třeba z titulu

hejtmana. Často docházelo k prezentaci výsledků naší práce jen anonymně za kraj jako
celek.
l Starostové obcí si u vás podávali dveře, ocenili aspoň oni vaši pomoc?
Chodili za mnou desítky starostů se svými
problémy, které jsem jim pomáhal vyřešit.
Stálo mne to spoustu starostí, spoustu práce. Úžasně mne za to chválili při různých příležitostech, často ovšem přijede starosta domů a řekne: Vymohl jsem na kraji tohle a tohle... Hrdina je on, na kraji si vymohl peníze
pro obec. Mám od starostů spoustu děkovných dopisů, ale v obci už málokdo řekne, nebo se rychle zapomene, kdo mu pomohl mnohdy složitou věc dotáhnout do konce. Chvála mé práce zkrátka často končí
u starosty, velitele hasičů a vedoucích organizací. Rozhodně se musíme do budoucna
mnohem více všichni zúčastňovat veřejných
akcí, musíme být vidět a být mezi lidmi.
Pokračování na str. 2
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Jsou za námi volby do krajského
zastupitelstva. Děkuji všem voličům, kteří dali hlas kandidátům
KSČM. Děkuji i všem, kteří pomáhali při zajišování volební kampaně, i kandidátům, kteří se aktivně
účastnili předvolebních akcí.
Ve velké konkurenci 17 stran se
nám nepodařilo obhájit druhé
místo v pořadí kandidujících stran
a jedenáct zastupitelů. V letošních volbách jsme skončili až pátí
se čtyřmi zastupiteli. Krajské
zastupitelstvo je velmi různorodé.
Bude v něm zastoupeno devět
politických subjektů, které jsou
ještě složeny z více subjektů. Konečné číslo zastoupených subjektů je vlastně 12. Vítězem se stalo
hnutí ANO 2011. Koalici ale
sestavily ČSSD s ODS, TOP 09,
s Koalicí pro Královéhradecký
kraj (KDU-ČSL, Hradecký demokratický klub, Volba pro město),
s Východočechy a STAN (starostové). V opozici bude KSČM, SPD
(Svoboda a přímá demokracie
–Tomio Okamura) a SPO (Strana
práv občanů). Zelení s Piráty a vítězné ANO. Přesto doufám, že ty,
kteří dali našim kandidátům hlas
nezklameme. V roli opozice budeme důsledně sledovat dění v kraji
a prosazovat zájmy našich voličů.
Volby nebyly o práci, kterou naši
zastupitelé a hlavně 1. náměstek
hejtmana Otakar Ruml, radní Táňa Šormová a Josef Lukášek odvedli. Volby byly o slibech a touze
voličů dát hlas někomu jinému,
než dosavadním stranám ve vedení kraje. I malá volební účast
o něčem svědčí. Občané nepovažují tento typ voleb za důležitý, nejsou dostatečně informováni o pravomocích krajů. Tak se stalo, že
podlehli slibům hnutí ANO, které
slibovalo rychlé řešení problémů,
které lidem znepříjemňují život.
Mnohé oblasti však nemůže ovlivnit správa kraje, ale jsou v rukách
státu.
Teprve čas ukáže, jak se novému vedení kraje podaří naplnit sliby občanům. Jak nová koalice bude transparentní, akční a rozhodná a ochotná naslouchat lidem, žijícím v našem kraji.
Věra ŽIŽKOVÁ
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Dokončení ze str. 1

na jen témata dopravy a zdravotnictví.
Což byly v obou případech gesce ČSSD.
Na nás pak jakoby padla odpovědnost
za její neúspěchy a lídr kandidátky
ČSSD měl tu výhodu, že v zastupitelstvu
kraje v končícím období nebyl, a proto se
tvářil jakoby se ho věc netýkala a mohl
se i přidat ke kritikům. Vůbec se pak nemluvilo o dalších rozhodujících oblastech, o školství, sociální oblasti nebo
cestovním ruchu.

l Setkala jsem se s tím, že lidé nás
nevolili, protože si uvědomují, že za
ně budeme bojovat, a nás volí, nebo
nevolí.
To je pravda. Lidé říkají, že u nás najdou zastání vždycky, tak
proč by nás měli ještě
volit. Je správné, že nás
takhle vidí, ale už si neuvědomují, že čím více
mandátů v kraji, obci,
nebo parlamentu máme,
tím účinněji jim můžeme
pomoci a zastat se jich.
l Jak jste prožíval
volby, když přicházely
první výsledky?
Velmi špatně, protože
jsem takový propad hlasů voličů nečekal. Byla Otakar Ruml, Jaroslav Petr a Josef Skála na jičínském mítinku.
to proti volbám v roce
l Byli jste sami dost kritičtí ke své2012 polovina voličů a já osobně si myslím, že významnou úlohu sehrály v po- mu koaličnímu partnerovi během funslední dny před volbami populistické kro- gování koalice?
V rámci jednání rady jsme si věci říkali
ky vlády, třeba zvýšení důchodů. Když
srovnám výsledky voleb s posledními na rovinu, ale ven, např. do médií jsme
preferencemi, tak je zřejmé, že nerozho- naše neshody nevynášeli. Možná je to
dovala krajská témata, ale témata celo- chyba. Je to také tím, že jsme měli v rastátní a sliby vládních stran. Přesun našich dě menšinu tří hlasů z devíti. A pak tu byvoličů k hnutí ANO je zřejmý. Podobně na la neochota médií některé věci prezentotom je i ČSSD, ovšem ona má přece jen vat s konkrétní zodpovědností. A tak se
úspěchy personifikovaly a neúspěchy
mladší voličskou základnu než my.
rozdělovaly všem stejně. Naprosto jasně
l Myslíte si, že jsme udělali chybu,
že jsme nedokázali v naší kampani se to prokázalo v televizní debatě na ČT
24, kde jsem za rozhodnutí rady kraje
využít celostátní témata?
Podle mého názoru je tato taktika tro- odpovídal jen já.
l V kapitalistických zemích se ukachu populistická a je otázkou, jestli to, co
snesou voliči od vládních stran, by snes- zuje jedna věc – kdykoli se komunisté
li od nás. Mně osobně vadilo, že ve dostanou do koaliční vlády a už na
všech veřejných debatách byla probírá- kraji, nebo do vedení státu, následují-

KOHO VOLILI NAŠI DŘÍVĚJŠÍ PŘÍZNIVCI?
Voličů je v kraji 444 612, k říjnovým volbám jich přišlo 165 964, tj. 37,33 %,
odevzdáno bylo 98,38 % platných hlasů.

Komu hlasy připadly: ANO 2011 získalo 13 mandátů a 41 075 hlasů * Česká
strana sociálně demokratická 6 mandátů a 21 346 hlasů * ODS 5 mandátů a 16 207
hlasů * Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - Hradecký demokratický klub
- Volba pro město 5 mandátů a 15 912 voličů * KSČM 4 mandáty a 15 319 voličů *
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI 4 mandáty a 14 649 hlasů * TOP 09 4 mandáty a 12 628 voličů * Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD),
Strana práv občanů a Sdružení nezávislých kandidátů 2 mandáty, 9 041 voličů *
Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj 2 mandáty a 8 602
voličů. Do Senátu zvolili na Jičínsku šlechtice Tomáše Czernina (TOP 09/STAN).
Věra Beranová (KSČM) skončila na 4. místě a Pavel Studnička na Pardubicku byl
pátý.
www.volby.cz

cí volby jsou pro ně propadákem. Své
o tom vědí Francouzi nebo Italové.
Platí to i u nás?
Myslím si, že platí, že úspěch se nepromíjí a u nás je to ještě podepřeno ideologizujícím pohledem a antikomunismem.
Na naši práci radních či zastupitelů jsme
nezaznamenali žádné podstatné připomínky, výhrady byly vedeny proti práci
kraje jako celku. Kdybychom dělali chyby my, komunisté, hned bychom byli
označeni jako viníci. Takže jsme u známé personifikace úspěchů a rozdělování
neúspěchů všem stejně.
l Ve zvláštním vydání krajských Haló novin v dubnu, jsme měli heslo, že
jsme dokázali, že dokážeme kraj řídit.
Platí to?
Jsem o tom naprosto přesvědčen,
a možná právě to byl důvod soustředěného tlaku proti nám.
Taána LANKAŠOVÁ
FOTO – archiv OV Jičín

Pořadí na kandidátní listině KSČM
do Královéhradeckého kraje 2016
Kandidát
Přednostní hlasy
číslo příjmení, jméno věk abs. v % poř.
1 Ing. Ruml Otakar
66 1 318 8,60 1
2 Mgr. Šormová Táňa 60 767 5,00 4
3 Mgr. Šárová Zdeňka 42 332 2,16 1
4 Gangur Jiří
58 671 4,38 2
5 JUDr. PhDr. Ondráček Zdeněk, Ph.D.
47 1 155 7,53 2
6 PaedDr. Lukášek Josef 64 931 6,07 3
7 Fialová Lenka, DiS. 49 336 2,19 3
8 Dušek Josef
45 227 1,48 4
9 Berger Vladimír
27 108 0,70 5
10 Řezníčková Iva
42 525 3,42 6
11 Bc. Zima Josef
44 269 1,75 7
12 Ing. Kebus Petr
64 566 3,69 8
13 Vrabec František
64 279 1,82 9
14 Mgr. Žižková Věra
63 368 2,40 10
15 JUDr. Ort Václav
64 233 1,52 11
16 JUDr. Novák Milan 63 389 2,53 12
17 Mgr. Nývlt Jan
28 181 1,18 13
18 Mervart Jan
30 214 1,39 14
19 Typlt Petr
49 314 2,04 15
20 Ing. Špičák Jaroslav 55
71 0,46 16
21 Mgr. Ošádal Jaroslav 32
98 0,63 17
22 Kupcová Jana
58 214 1,39 18
23 Ing. Štěpán Lubomír 62 261 1,70 19
24 Žmolilová Iveta
47 120 0,78 20

Historie voleb v Kh kraji
Rok
2000
2004
2008
2012
2016

voličů
26 764
23 686
24 189
31 685
15 319

v % účast mandátů
19,99 % 34,74 %
10
16,66 %
32,56
8
13,47 %
41,72
7
19,39 %
38,43
11
9,39 %
37,33
4

POZN.: Za krajský mandát dostává každá strana
237 500 Kč ročně (do r. 2011 to bylo 250 000 Kč).
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))) Z jednání krajského zastupitelstva

PŘEDPOSLEDNÍ I POSLEDNÍ JEDNÁNÍ BEZ PROBLÉMŮ
V září i v říjnu se uskutečnila obě jednání krajských zastupitelů, zvolených
v roce 2012, bez konfliktů a problémů.
Hlasovalo se většinou napříč politickým spektrem. Zkrátka skoro idyla.
V září měli zastupitelé na programu rekordních 151 bodů programu, z nichž
nejdůležitější byl bod č. 7, schválení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok
2017. Schválení rozpočtu všemi hlasy
přítomných zastupitelů umožní kraji vyhnout se rozpočtovému provizoriu. Rozpočet je přebytkový o 262,5 milionu korun, což umožňuje dále snižovat zadlužení kraje, které se podařilo během
ukončeného volebního období snížit až
o 70 %, a přitom na dvojnásobek navýšit
podíl investic v rozpočtu. Rozpočet na
rok 2017 by měl dosáhnout příjmů ve výši 3 891,8 milionu a výdajová stránka se
pohybuje ve výši 3 629, 3 milionu korun,
tak představil obrysy rozpočtu krajský
radní Josef Táborský (ČSSD). V diskusi vystoupil Rudolf Cogan (TOP 09)
s vyjádřením, že rozpočet je dobrý, a poděkoval vedení kraje za rozumné hospodaření. Na projekty z peněz EU spolufi-

nancované krajem rozpočet vyčleňuje
216 milionů korun. Tradičně nejvyšší položkou výdajové stránky rozpočtu je zajištění dopravní obslužnosti. Na dotace linek autobusů a vlaků kraj hodlá vydat téměř 680 milionů korun. Na vyrovnávací
platby krajským nemocnicím je plánováno v rozpočtu 130 milionů korun.
Dalším důležitým dokumentem, který
na svém předposledním jednání zastupitelé schválili, byla Dotační strategie
kraje na roky 2017 až 2020. Byla přijata
nakonec s omezením platnosti do konce
příštího roku, a poté bude upřesněna.
Byla schválena aktualizace sítě sociálních služeb, kam byla zařazena pečovatelská služba Pracoviště pečovatelské
péče. Důvodem je potřeba rozšířit poskytování pečovatelské služby v krajském městě po dobu rekonstrukce Domova u Biřičky a černožického domova.
Příznačné je, že členové zastupitelstva,
kteří jsou zároveň radními Hradce Králové, se při hlasování zdrželi. (K tématu
pečovatelských služeb v krajském městě se vrátíme v prosinci). Všemi hlasy
byl také schválen plán dopravní obslužnosti na příští rok.

Poněkud přenáměstkováno
ne 7. listopadu se uskuteční ustavující schůze nové krajské samosprávy. Budeme mít novou krajskou vládu.
Ještě než se stačily uzavřít volební místnosti a sečíst první voličské hlasy, nalezli zástupci pěti kandidujících subjektů tak
velký programový průnik, že ustavili pětikoalici, tedy vlastně devítikoalici, když
vezmeme do úvahy počet politických
subjektů sdružených v kandidujících
koalicích.
Dohodnutá krajská vláda, kterou svou
většinou čtyřiadvaceti mandátů v krajském zastupitelstvu pětikoalice prosadí,
bude mít jednoho hejtmana z ČSSD (Jiřího Štěpána) a jemu bude sekundovat
nebývalý počet čtyř náměstků – z každého volebního subjektu jeden. Asi aby se
nehádali. Odstupující hejtman vystačil
s náměstky dvěma, přičemž jeden byl
vysloveně na práci a druhý spíše na reprezentaci. Do zbývajícího počtu devíti
členů rady zbývá doplnit čtyři radní.
O rozdělení odpovědnosti zatím není
známo nic, ale co je známo, jsou penízky, které si členové rady budou rok co
rok vyplácet. Částky jsou dané zákonem
a vycházejí z počtu obyvatel kraje. Hejtman nás všechny ročně přijde na
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1 037 000 Kč, všichni čtyři náměstci pak
na 3 768 720 korun a zbývající radní už
jen pakatel – 3 028 800 Kč. K tomu ještě
pár uvolněných předsedů výborů, nebo
i ostatní politické subjekty pětikoalice si
můžou říci o placený post. Jeden stojí
ročně 58 707 Kč. Vítěznému ANO 2011
možná zaplácne ústa funkce uvolněného předsedy Kontrolního výboru.
Jak výkonná bude nová krajská vláda
nevíme, i když známe některé její členy
a mnohé tušíme. Uvidíme, co zbude ze
slibů a proklamací, že rada nebude nikoho válcovat a bude hledat ve všem shodu. Pochybuji, že bude hledat shodu
i s opozicí, jak bylo v uplynulých čtyřech
letech běžné. Možná jí křivdím. Ovšem
už dnes můžeme klidně konstatovat, jak
je nová krajská vláda drahá. Rozhodně
dražší, než byla koalice ČSSD a KSČM.
Přinejmenším o 350 tisíc ročně za posty
náměstků, a pokud bude více uvolněných předsedů výborů, než dva jako
v minulé vládě, pak ještě o něco dražší.
Zlé jazyky už dnes tvrdí, že hlavní cíl nové vlády již byl splněn – rozdělit si krajská korýtka. Snad nebude chrochtat blahem příliš hlasitě.
Taána LANKAŠOVÁ

Den řemesel na Pivovarském náměstí

Na posledním říjnovém jednání zastupitelů, jimž tři dny poté vypršel mandát,
a které se konalo v Kuksu, se mj. schvalovaly individuální dotace. Nebyla
schválena dotace pro novopacký Život
bez bariér. Hlavním důvodem neschválení dotace je skutečnost, že tato organizace dluží kraji 7 milionů korun a nesplácí. Nebyl pro ni schválen ani splátkový
kalendář do roku 2030. Základním pravidlem pro poskytnutí dotace je, že žadatel není dlužníkem kraje. Dotaci 5 milionů
dostalo město Rychnov nad Kněžnou na
stavbu domova důchodců. Prošla také
třetí změna rozpočtu na rok 2016. Toto
jednání zastupitelstva bylo sice veřejné,
ale nebyl zajištěn videopřenos jednání
po internetu.
(tl)

))) Jednal KhKV KSČM
Zářijové jednání KhKV KSČM v Rychnově
n. Kn. se zabývalo hodnocením krajských veřejných akcí, především setkání pod Kunětickou horou. Výbor jej zhodnotil pozitivně až
na malý prostor pro krajské kandidáty v diskusním stanu. Konstatoval nutnost obměny
hudební produkce a zajištění propagačních
předmětů. Členové informovali o předvolebních akcích a kontaktní kampani, videa kandidátů byla umístěna na webech a posílena
byla reklama na facebooku. Výbor zahájil přípravu nominačních schůzí a konferencí pro
volby do PS (základní organizace projednají
od listopadu, v lednu okresní konference
a v únoru krajská). Ing. Kebus informoval
o jednání krajského zastupitelstva.
Povolební říjnové jednání KV v Hradci Králové hodnotilo volební kampaň a její výsledky, které byly velkým zklamáním. Jiná situace ekonomická a nástup hnutí ANO, výrazné
osobnosti na kandidátkách různých volebních koalic, malá účast voličů a převaha celostátních témat zastínila dobrou práci našich
radních a zastupitelů. Kampaň mohla být
intenzivnější, viditelnější a za využití celostátního nosného tématu. Volby zhodnotil i předseda klubu krajských zastupitelů O. Ruml,
který vyjádřil velké zklamání z toho, že si voliči nevážili práce KSČM odvedené na úřadu.
Výbor projednal přípravu krajské nominační
konference.
(vha)
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DĚKUJEME ODCHÁZEJÍCÍM KRAJSKÝM ZASTUPITELŮM ZA ČTYŘLETOU PRÁCI
Na Rychnovsku se předvolební mítinky konaly v Dobrušce,
Rychnově i v Týništi nad Orlicí. Také dvě neformální akce
s opékáním kuřat přispěly k dobré pohodě a možná nějaký
ten hlas přihodily na misky volebních vah, které na
Rychnovsku změřily největší procentní úspěch.

Nejvíce kandidátů do krajského zastupitelstva se představilo pod Kunětickou horou.

Co KSČM udělala pro volební kampaň
* Omladila kandidátní listinu * Tisk a roznos 250 000 výtisků volebních novin v našem
kraji * 10 000 výtisků zvláštního krajského čísla Haló novin (duben) * 1000 velkých plakátů na výlepových plochách celého kraje * Od února vyšla 6x stránka s krajskou problematikou v Haló novinách
a roznesena v kontaktní kampani (po 2 800 výtiscích) * Plakát kandidátů na pěti linkách veřejné
dopravy v Hradci Králové * Centrální reklama na Novinkách a Facebooku * Inzerát v Deníku *
Videomedailonky dvaceti kandidátů a medailonky 29 kandidátů * Aktualizované webové stránky krajského i okresních výborů * V kontaktní kampani rozneseny letáky pro kandidáty z okresů i pro jednotlivce a kandidátku na senátorku * Uspořádán úvodní mítink ke krajským volbám pod Kunětickou
horou a mítinky v okresech, krajský mítink v Hradci Králové * Byly využity další tradiční akce k představení kandidátů a jejich cílů – výstup na Velkou Deštnou, Pomezní Boudy, Eurocamp, Lipiny * Na
mítincích podpořila kandidáty předsedkyně KV KSČM a členové ÚV KSČM *

Náchodští kandidáti – i trutnovský Jiří Gangur (na horním
snímku vpravo) a dole Josef Zima při distribuci materiálů
– se snažili získat voliče, a to nejen v Náchodě, ale i v Jaroměři, Broumově a v Teplicích. Přesto se jim – a zejména Zdeňce Šárové – voliči „poděkovali“.

Na trutnovském Krakonošově náměstí se představili
kromě poslance Zdeňka Ondráčka, který měl velkou podporu voličů, i další mladší kandidáti. Besedovali i v Úpici
a jinde.

ANO – všeho mohlo být více a častěji zveřejněno. Zdůrazňovat především, že i KSČM na kraji stála
v cestě např. klientelismu, korupci a neúčelnému utrácení společných financí. Odvedená pilná
a účelná práce radních a dalších zastupitelů mnoho voličů bohužel nezajímala...
Besedy měly přesvědčit občany tím, že vyslechli názory
našich poslanců – v Rychnově Květa Maušovská.
Kontaktní kampaň měla získat voliče pro KSČM, dole Táňa
Šormová u stánku na krajském mítinku a vpravo Lenka
Fialová předává Krajánek, volební noviny s reflexní páskou.

Stánek s propagařními materiály u jičínské brány.
Voličům zahrála živá hudba, zazpívala i kandidátka na
senátorku Věra Beranová. Kandidáty podpořil místopředseda ÚV KSČM Josef Skála a nejen mítink v Jičíně
podpořila předsedkyně KV KSČM Věra Žižková.

BLAHOPŘEJEME ZNOVUZVOLENÝM ZASTUPITELŮM
TÁNĚ ŠORMOVÉ, OTAKARU RUMLOVI,
ZDEŇKU ONDRÁČKOVI A JOZEFU LUKÁŠKOVI

Poslední mítink na náměstí 28. října v Hradci Králové
uzavřel předvolební krajskou kampaň KSČM. Podpořil ji
první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek a moderováním i poslankyně Soňa Marková. Mladší kandidáti,
seriozní krajský program a odpovědná práce komunistů
v orgánech kraje voliče nepřesvědčili...

FOTO – archivy OV KSČM
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Naše a americké volby
V pozadí amerických voleb stojí vždy globální velkokapitál včetně vojensko-průmyslového komplexu USA. Jeho zásada vyžaduje maximalizaci zisku a akumulaci kapitálu,
která nezná bratra. Za vyšší zisk rozpoutá
i světové války. Hlavně jde pod řečmi o svobodě, demokracii, humanismu o hon za kořistí – jako třeba v roce 2003 v Iráku, v roce
2011 v Libyi, te v Jemenu a strategickým cílem je bohatství Ruska a Číny. V současnosti stojí velkokapitál v pozadí souboje D.
Trumpa a H. Clintonové o funkci prezidenta
USA. Trump však prohlašuje, že kampaň si
financuje převážně sám.
O obou se vyjádřil náš dlouholetý diplomat
v USA Stanislav Suja v Naší pravdě
(13. 6. 16): „—- republikán Trump a bývalí republikánští prezidenti se podíleli na
dohodě se SSSR na přibližné paritě. Ale
prezidenti od G. W. Bushe až po H. Clintonovou denuncovali tuto smlouvu se SSSR
o protiraketové obraně – fundament rovnováhy a bezpečnosti.“
Politolog USA P. C. Roberts předpovídá:
„Při panování Clintonové bude eskalovat
puzení proti Rusku. Hlas pro Hillary je hlasem pro konec světa.“ Roberts se také
zmiňuje o brazilském publicistovi, že
„Randova korporace – nejvýznamnější
americká společnost pracující ve službách CIA – nedávno vyhlásila, že Rusko by
dokázalo převálcovat síly NATO do šedesáti hodin.“
Už Clinton podepsal strategický záměr
USA zničit SSSR a zmocnit se jeho nerostného bohatství. Pak by následoval postup
vůči ČLR. S tím se ztotožňuje jeho Hillary
i za cenu světové války, a to jí fandí především ženy! S ní i M. Albrightová (s českým
původem) alias „balkánská řeznice“. Tlak
proti Rusku se přelil samozřejmě do NATO,
jež v červenci jednalo o obkličování Ruska.
Straší nás lživou hrozbou, že jde o obranu
proti „ruské hrozbě agresí“.
Papouškují to naši pravdoláskaři a ovlivňují tím nezkušenou veřejnost. Podle amerického vzoru jednají také naši miliardáři. Třeba velkotunelář OKD či tvůrce „veverek“ na
jedno použití. Svými miliony pomáhali k volebnímu vítězství pravicovým stranám. Další
majitel miliard a firem z mnoha odvětví založil ANO 2011 a po parlamentních volbách
roku 2013 pronikl do vlády. I letos díky populismu slaví úspěch ve volbách krajských.
Spolehlivé fungování radních i zastupitelů
KSČM v kraji u voličů nezabodovalo a převálcovalo je Babišovo „Lepší Česko“.
Jaroslav PRŮŠEK
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Poslední rychnovská předvolební akce
Mezi poslední předvolební akce spadalo i setkání zastupitelů uskutečněné na konci září na zahradě OV KSČM
Rychnov nad Kněžnou. Pozvali jsme
téměř šedesát obecních zastupitelů
a občany pracující za KSČM v komisích. Byla to i jedna z forem, jak jsme
jim chtěli poděkovat za jejich práci.
Tradičně na tyto akce
zveme také zástupce PS
PČR a tentokrát to byla
Květa Matušovská. Její
vystoupení bylo velmi
bezprostřední. Z hostů vystoupili ještě Otakar Ruml
a Josef Lukášek. Většina
dotazů pro Květu se týkala práce ve sněmovně
a spolupráce s ostatními
stranami. Krajští zastupitelé odpovídali na otázky
k dopravě a zdravotnictví
a nejvíce k zásahu policie

a zabavení materiálů týkajících se náchodské nemocnice. Počasí nás nezklamalo, posezení na zahradě bylo velmi
příjemné, korunované výbornými grilovanými kuřaty. Účast 60-70 lidí.
Marie ONDRÁČKOVÁ,
předsedkyně OV KSČM
Rychnov nad Kněžnou

KDE ZŮSTALI VOLIČI KSČM?
SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB KSČM PODLE OKRESŮ
2016
Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%
umístění KSČM
2012
Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

2008
Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

2004
Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

2000
Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

Hr. Králové
51 539
39,08
4 720
9,15
5.

Jičín
22 986
37,09
2 314
10,07
4.

Náchod
32 799
37,22
2 463
7,50
5.

Rychnov Trutnov
22 641
33 114
36,27
37,90
2 612
3 210
11,53
9,69
3.
5.

Jičín
23 638
38,50
4 770
20,17

Náchod
32 327
39,07
4 823
14.91

Rychnov
23 287
38,08
5 213
22,38

Trutnov
32 503
34,95
7 078
21,77

Hr. Králové
Jičín
58 622
25 417
46,26
40,31
7 566
3 829
12,90
15,06

Náchod
34 634
38,64
4 017
11,59

Rychnov
24 875
41,79
3 937
15,89

Trutnov
35 974
39,31
4 840
13,45

Hr. Králové
Jičín
46 631
18 286
36.13
30.58
7 893
3 185
16,92
17.41

Náchod
28 446
31.93
3 769
13,24

Rychnov
20 507
32,81
3 999
19,50

Trutnov
28 275
29,44
4 840
17,11

Hr. Králové
Jičín
48 298
18 483
37.84
30,24
8 867
3 732
18,35
20,19

Náchod
29 340
35.04
3 899
13,28

Rychnov
21 994
36,04
4 510
20.50

Trutnov
30 639
32.38
5 756
18,78

Hr. Králové
51 619
40,69
9 801
18,98
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V rámci zářijového poslaneckého dne navštívila Soňa Marková
seniory ve středisku sociálních
služeb MARIE v Náchodě. Při
besedě odpovídala na otázky ze
zdravotnictví, ale i sociální oblasti, zejména valorizace důchodů. Po besedě byla ředitelem střediska seznámena s problémy střediska, a to nejen z pohledu sociálního a zdravotního
zákona.

KRONIKA

JIČÍNSKO
Svěžích 65 let oslavil v říjnu Vladimír Dydyk z Jičína, osmdesátiny Marta Militká z Nové Paky,
devadesátku Vladislav Lhota z Hořic v P., 91 let
Zdeňka Rejlová z Miletína a 92 let Karel Šoltýs
z Jičína. V listopadu se k oslavencům přidají se
65 lety Břetislav Holšán z Dobré Vody u Hořic
v P., sedmdesátiny bude mít František Kunst
z Lázní Bělohrad, 80 let Libuše Mundilová z Jičína a 85 let Miroslav Zajac z Jičína.
Jmenovaným přeje OV KSČM všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

Lenka FIALOVÁ,
asistentka poslankyně PČR

Kdyby byly tak zanedbané Svitavy...
Na Moravském Předměstí žije údajně
kolem 19 000 lidí. Přibližně stejný počet obyvatel žije třeba v Berouně či
Svitavách. Obě města mají každoročně příjmy do svého rozpočtu jen od
daňových poplatníků ve výši 44–47
milionů korun.
Hlavní třídou Moravského Předměstí je
Benešova třída. Zdroje o této části Hradce Králové hovoří jako o bulváru, který začal vznikat v 70. letech minulého století,
který měl být pulzující tepnou plnou obchodů a krásným místem pro život. Dle
sdělení pamětníků mělo to být sídliště plné zeleně, nebo vznikalo jako náhrada lidem, kteří si nemohli nebo nechtěli postavit svůj vlastní domek. Proto se zvolila varianta vysokých domů, které nezabraly tolik plochy a architekti se mohli zamyslet
i nad volným časem obyvatel: parky, dětská hřiště, travnaté plochy či promenády.
Dá se toto nazvat jako vize pro příjemné
bydlení tolika lidí pohromadě? Asi ano.
Jaká je vize Moravského předměstí
dnes? Zabetonování. Výstavba dalších
nových objektů, další zahušování. Jsme
obklopeni supermarkety, myčkou na auta,
ostatně auta jsou všude a vyžadují stavby
parkovacích domů, a to vše na úkor zelených ploch. Nová doba si holt žádá své.
Proto nechápu, proč se uprostřed sídliš
ještě povolují stavby dalších obytných domů (např. PILOTU) či marketů. Nechápu
v dané lokalitě ani plánovanou výstavbu
firmy na výrobu tolik potřebných stentů.
Osobně bych zde upřednostnila mini lesopark. Jak vypadá dnes Benešova třída
a její okolí, nemusím popisovat, to víme
všichni. Rozumím lidem, kteří zde žijí.
Chápu jejich rozčarování a obavy.
Podporuji jejich iniciativu, kterou začínají vyvíjet. Například obnovil svojí činnost
Spolek pro zachování zeleně (založen
proti výstavbě kostela), který se přejmenoval na Spolek pro rozvoj Moravského
Předměstí. Jelikož se do „Benešovky“ léta neinvestovalo, zchátrala a opravy bu-
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dou stát město nemalé finanční prostředky. Mnoha lidem není lhostejné, jak bude
bulvár Moravského Předměstí v budoucnu vypadat. Chtějí vědět, kdo a jak se bude o nové investice starat. Zajímají se,
a to je z mého pohledu v pořádku. Věřím,
že komunikace obyvatel s městem při připravovaných projektech nejen na obnovu
„Benešovky“ bude pro obě strany přínosná. Moc bych si také přála, aby vize
při tvorbě nového územního plánu směřovala hlavně k potřebám osob žijících v dané lokalitě a nepřinesla jen peníze případným investorům.
Jako zastupitelka města jsem přesvědčená o tom, že spokojení daňoví poplatníci jsou nejdůležitějším článkem příjmové
stránky rozpočtu města a zaslouží si, aby
byli na nejvyšším postu žebříčku důležitosti z pohledu města. Ostatně Moravské
Předměstí je největším sídlištěm „Salónu
republiky“, zaslouží si pozornost, cit
a ohleduplnost.
Lenka FIALOVÁ

ROZLOUČENÍ
V úterý 4. 10. jsme se rozloučili s Lumírem
Hadincem (94) z Nového Města nad Metují.
Patřil k významným propagátorům komunistické myšlenky a ke vzorům, pro mnohé ve
svém okolí se jím stal. Jako pedagog a technik vychoval několik generací strojařů a techniků. Zastával řadu stranických funkcí, působil v Novém Městě nad Metují a v okresu Náchod.
ZO KSČM č.18 v Hradci Králové se rozloučila s Danuškou Škodovou, 84 let, dlouholetou
poctivou a obětavou členkou KSČM.
Čest jejich památce!

TRUTNOVSKO
V říjnu slavili významná výročí Stanislav Trejbal
z Trutnova 90 let, Helena Kutíková z Mladých Buků 65 let a Ladislav Kletenský z Jívky 80 let
a Vlasta Suchá z Mostku sedmdesátiny. V listopadu si výročí užijí: v Trutnově Lenka Dudešková
50 let, Jan Kábrt 75 let a Ladislav Hurdálek 60
let. Aleš Hrdlička z Vlčic bude mít 45 let, Petr
Maleček z Bernartic 75 let, Josef Hruška z Úpice
70 let a Jitka Malíková z Vrchlabí oslaví 55 let.
Mnoho dobrého zdraví a spokojenosti přeje OV
KSČM Trutnov a děkuje za podporu straně.

KRÁLOVÉHRADECKO
Bývalý předseda ZO KSČM a několikaletý zastupitel města Nového Bydžova Vladislav Motyčka
9. 11. oslaví 65 let. Děkujeme za dosavadní práci
pro stranu a společnost a přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i pohody. ZO
KSČM Nový Bydžov

RYCHNOVSKO
V říjnu oslavili – Jaroslav Hrabě z Albrechtic
n. O. 75 let, Karel Kaplan z Borovnice 85 let, Karel Hamerník z Čermné n. O. 80 let, Zdeněk
Kasnar z Rybné nad Zdobnicí 70 let. V Rychnově
nad Kněžnou oslavili Věra Novotná 80 let, Milada Preclíková 85 let a Josef Serbousek 65 let.
V listopadu budou mít výročí: Marie Kubíčková
z Dobrušky 75 let. Věra Nováková 60 let a Vlasta Vavrušková 96 let, obě z Nové Vsi. V Kostelci
n. O. mají sedmdesátiny Milan Navrátil a Katarina Paprskárová. Zdeněk Koukol z Rokytnice v O.
horách oslaví též 70 let.
Všem upřímně blahopřeje OV KSČM v Rychnově n. Kn. a děkuje za podporu strany.

NÁCHODSKO
V září oslavila 70 let svého života Marie
Mervartová z České Skalice. ZO KSČM ji přeje
mnoho zdraví, štěstí a pohodu. Zdena Staňková
z Nového Města n. Metují oslaví 75 let. ZO KSČM
jí přeje hodně zdraví a pohodu do dalších let.
V říjnu oslavil 85 let Jaroslav Budín z Jaroměře.
ZO KSČM mu přeje mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 2. listopadu 2016 v Hradci Králové. Evidenční
číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce
tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové
2, nebo na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné
příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 9. 11. od 14 h.
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SVOBODA SLOVA

SPOLEČENSKÝ VEČER S PODĚKOVÁNÍM

O svobodě slova jsme toho slyšeli a přečetli habaděj. Mistr slova Jan Werich by
dodal: možná i několik habadějů.
Mnozí politici si pravdu a lásku dávají na
vývěsní štít. Přidávají si k tomu demokracii, a to přímo po kilech. Na svobodu a demokracii se voliči nejlépe chytají. Svoboda slova znamená vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. Jenže – některé názory jsou nebezpečné a takové nelze připustit. Nebo ano? A kdo nám přikáže, která slova si musíme schovat za zuby?
O migrační politice Evropské unie proto
raději pomlčte, též o Romech si nepouštějte „hubu“ na špacír a vůbec, nevšímejte
si kladných výsledků činnosti Ruska nebo
Číny.
Cožpak vám nestačí, že můžete bez
obav pomlouvat komunisty?
Můžete si vymýšlet nejen polopravdy,
ale i ty nejhorší nehoráznosti, o nichž každý, kdo rozumně uvažuje, ví, že jsou to
vymyšlené hlouposti.
Dnes si může převážná část populace
vybrat informace nejen z televizních
zpráv, z novinových zpráv, ale také ze
zpráv uveřejňovaných na stránkách
internetu.
Nikdo vám nedá jednoduchý recept na
to, co je skutečná pravda a co výmysl
a lež. Jen ji nehledejte v prohlášeních pravicových politiků a na jejich předvolebních
i povolebních bilboardech. Nejlépe je, řídit
se vlastními zkušenostmi a rozumem.
Jiří Knopp

Na říjnovém společenském večeru U Švagerků v Hradci Králové poděkovala
předsedkyně KhKV Věra Žižková přítomným kandidátům do zastupitelstva
kraje, i těm, kteří přijít nemohli, za jejich čtyřletou práci v kraji a za účast na
předvolebních akcích – Zdeňce Šárové. Lence Fialové, Jiřímu Gangurovi, Petru
Kebusovi, Františku Vrabcovi, Josefu Duškovi a Leoši Voborníkovi, rovněž
Otakaru Rumlovi, Táně Šormové, Zdeňku Ondráčkovi a Jozefu Lukáškovi, kteří
do KZ opět postoupili. Ocenila ochotu vystoupit na naší kandidátce dalších nejmenovaných kandidátů.

))) KRAJÁNKOVY

Pro 2 osoby: l 2 mladé cukety (po 200 g)
l větší rajče l 150 g mletého hovězího
(kuřecího, krůtího) masa l 50 g eidamu l
50 g celozrnného kuskusu l lahůdková cibulka l lžička oleje l 1,5 dl vývaru l bazalka l pepř l sůl.

Lenka Fialová a Táňa Šormová nachystaly
křížovku s odměnou a na večeru byla vylosována Stanislava Ježková z Hradce Králové.

)))

POZVÁNKY

Zveme na připomínka VŘSR u hrobu
rudoarmějců na Lesním hřbitově v HK dne
5. 11. od 10 h. Pořádají místní ZO KSČM.
l

Krajská rada Česko-ruské společnosti
Hradec Králové vás zve na

ZDRAVÉ DOBROTY

Plněná cuketa

Cukety podélně rozkrojte, vydlabejte zrníčka
a osolené nechte vypotit.
Na oleji nechte zapěnit
nadrobno nasekanou cibulku, přidejte maso a za
stálého míchání opékejte.
Osolte a okořeňte, zalijte
vývarem, přidejte kuskus
a nadrobno pokrájené rajče a nechte pod pokličkou
zvolna pět minut dusit, až
se vývar vsákne. Občas
promíchejte. Pak směsí

„Přes všechno úsilí věnované kampani
výsledky voleb nedopadly dle našich
představ. To nás nesmí odradit od další
činnosti. Musíme napnout všechny síly
k prosazování myšlenek sociálně spravedlivé společnosti a bránit většímu vlivu
různých populistických hnutí,“ uvedla
Žižková. Protože byla též kandidátkou do
voleb, obdržela i ona růži od Taány
Lankašové, předsedkyně OV Hradec
Králové (viz foto níže). Akci podpořil
účastí europoslanec Jaromír Kohlíček,
který přivezl propagační dárky evropské
poslanecke frakce GUEN-GEL. Duo OK
Styl zpříjemnilo večer hudební produkcí.
(vha)

naplňte cukety, navrch náplně položte
plátek sýra a zapečte v troubě dozlatova.
Obložte rajčaty a lístky bazalky. Pokrm
nepotřebuje přílohu. Místo rajčat je možné použít papriku. Pokud použijete hovězí maso, můžete vynechat olej a připravit
na nepřilnavé pánvi.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

POSEZENÍ U ŠÁLKU ČAJE spojené
s besedou s PhDr. Josefem Skálou, CSc.,
místopředsedou ÚV KSČM.
Akce se koná ve středu 23. listopadu od 16 h.
ve velkém sále restaurace „U Švagerků".
l

LKŽ se sejde 10. 11. na martinském obědě
v rest. Vulkán ve 12.15. * 15. 12. na vánočním čajovém dýchánku od 14 h. Dárečková
veselá tombola s recitací Štědrý den od
Erbena, domácí racionální cukroví a zdravé
jednohubky.

WEBOVÉ STRÁNKY KSČM
Krajský výbor: http://kscmkrhk.cz,
zde naleznete rozcestí na okresní stránky i krajský facebook.
OV Hr. Králové:
www.kscmhk.cz
OV Jičín:
www.kscm-jicin.cz
OV Rychnov n. Kn.: www.kscmrk.cz
OV Náchod: http://kscm-nachod.cz
OV Trutnov: http://kscm-trutnov.cz

