
Královéhradecký kraj má k dispozi-
ci 203 411 m3 vody ve vodojemech
a vydatnost zdrojů podzemní vody
2 462 l.s-1, patří státu.

Z České republiky voda jenom odtéká a jsme
závislí na srážkách. Jako bychom si to naplno
uvědomili až letos. Vlivem postupného rozvratu
klimatu jsme nečekaně postaveni nejen před ře-
šení přívalových deš�ů, krup, ale neobvyklého
horka a sucha či mrazů.

Když naprší a nasněží mnoho, jsou lokální neče-
kané povodně a kalamity, obce přemýšlejí, jaká
učinit protipovodňová opatření. Hmotné škody
z povodní se málokdy úplně nahradí. Protipo-
vodňová opatření se nevedou zajistit všude.

V posledních několika letech řešíme v kraji pro-
blém sucha. Spodní vody klesají (9měsíční pro-
pad srážek) a vody se v některých obcích nedostá-
vá. Možná to způsobilo i velké množství bazénů,
které si lidé postavili u domů, aby nemuseli do
znečištěné vody rybníků a řek. Do bazénu by však
neměli čerpat vodu z kohoutků. Také uvažujeme
o šetření vodou a splachování WC pitnou vodou
se začíná jevit jako hřích. Místo o kotlíkové dotace
se občané letos poprali o dotace na „deš�ovku“.

Po nich se jen zaprášilo. Však to nebyla závratná
suma, kterou stát rozdal. Mnozí domkáři a zahrád-
káři dávno deš�ovku chytají a využívají k zalévání.
Konečně můžeme docenit funkci přehrad jako
zásobárny vody.

Občané pitnou vodou opravdu, kvůli ceně, šetřit
začali, až máme spotřebu vody nižší než leckde
v Africe. Vysoká cena pitné vody tíží hlavně lidi
v okresech Hradec Králové (91 Kč) a Rychnov
(81 Kč), tam jejich radnice rozhodly špatně o od-
dělení distribuce vody a správy sítí kanalizace
a potrubí. Obce platí náklady na sítě a zisk z distri-
buce rýžují koncerny. Je třeba, aby zastupitelé
prozkoumali, za jakých podmínek k tomu odděle-
ní došlo, a nezalekli se dlouholetých smluv. Obča-
né by to ocenili. V okresech Náchod (72 Kč), Trut-
nov (72) a Jičín (79) platí méně na m3,, jejich
zastupitelé nepodlehli privatizačnímu tlaku a cin-
kání odměn ve správních radách koncernů. Dluž-
no dodat, že to bylo v době „vlád“ ODS a ČSSD.

(vha)

Plíživá rehabilitace 
fašismu

V nedávném období jsme vzpomí-
nali častěji než kdy dříve na událos-
ti spojené s dru-
hou světovou
válkou. Jsme
svědky neustálé
snahy o nový
pohled na udá-
losti tohoto ob-
dobí. Záměrně je
znevažována úloha Rudé a armády
a Sovětského svazu při porážce fa-
šismu a nepřiměřeně zveličován
podíl US armády na osvobození na-
ší vlasti.

Letos se hodně se mluvilo o aten-
tátu na říšského protektora Heydri-
cha. Hrdinství parašutistů bylo jistě
veliké, ale ještě větší, těch občanů,
kteří jim pomáhali, nebo� riskovali
nejen svůj život, ale i životy všech
blízkých. Řádění fašistů nabralo na
obrátkách. Široké zatýkání, popravy
až 70 lidí denně a likvidace velké
části domácího odboje, vyhlazení
Lidic, Ležáků..., to byly následky
atentátu.

Přesto ve stejné době, kdy jsme
se zabývali událostmi heydrichiády,
se náš pan ministr kultury Herman,
bratříčkoval se sudetoněmeckým
landsmanšaftem na jejich sjezdu.
V našich mediích se neustále opa-
kuje, jak se Češi špatně zachovali
ke svým německým spoluobča-
nům, kteří museli opustit Česko-
slovenskou republiku. My bychom
se měli omlouvat za způsobená
bezpráví, i když vše bylo vykonáno
podle mezinárodních úmluv? Není,
však nikde publikováno, že by se
Němci omlouvali za ty statisíce
obětí jejich řádění na našem území,
za zničení mnoha obcí, vyhnání
českých občanů z pohraničí při za-
bírání Sudet. Kde jsou omluvy za
vraždění českých četníků v pohra-
ničí, za útoky na české vlastence?
Jsme to my, kteří se musí omlou-
vat?

V televizi neustále běží nějaké
programy o fašistickém Německu,
o jeho stavbách, o raketovém vý-
zkumu, o životě Hitlera i dalších fa-
šistických pohlavárů. Sice se tváří
kriticky, ale frekvence vysílaných
dokumentů je tak značná, že navo-
zuje dojem obdivu k hitlerovskému 
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Zklamání, zděšení, vztek, a pak lítost se
u mne vystřídaly po přečtení informace
o rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec
Králové ze dne 30. 5. 2017: postavit draž-
ší variantu fotbalového stadionu za 550
milionu Kč, a to ještě na základě dopisu
od pana Pelty!

Celý život jsem učila tělocvik, sport je
můj veliký koníček, na fotbal jsem chodila
jako divák často, jsem ráda, že každý kluk
kope do fotbalového míče, ale je tu ještě
jeden pohled. Pohled z druhé strany. Po-
hled lidí, kteří žijí na hradecké třídě
Edvarda Beneše, lidově Benešovce – dří-
ve Marxovce. Není jich málo (asi 19 tisíc).
I já k nim patřím od samého začátku vý-
stavby této ulice, která měla být výs-
tavním bulvárem moderního města. Sou-
časnost je však jiná. Neudržované, pro-
rezlé konstrukce, bortící se schody, proté-

kající podhledy plné rampouchů, voda za-
tékající pod vchodové dveře do domů.
A pro lidi se zdravotním hendikepem pak
ulice plná nástrah a nepřekonatelných ba-
riér. Bludiště se zátarasy. V této lokalitě ži-
je mnoho seniorů a pro některé je cesta
na polikliniku nebo za nákupem velikou
„stezkou odvahy“.

Několik let byla slibována „revitalizace =
rekonstrukce“. Ano, za evropské peníze
se udělala střední část. Te� už se jen ptá-
me, čekáme a máme být trpěliví. Jak
dlouho? Dvacet let než město našetří po
50 milionech ročně potřebnou 1 miliardu?
A mezi tím, i když po etapách, vyroste no-
vý stadion za částku, která by umožnila
zrealizovat další velkou část úprav ulice.
Zvláštní priority vládní garnitury města.
Dílčí opravy, se kterými město na Bene-
šovce začalo, již nyní neutěšený stav ne-

vyřeší. Snažím
se pochopit i fa-
noušky fotbalu,
ale vítězí lidé
z Benešovky.

Pro mne je to
místo, kde lidé
bydlí a tráví vel-
kou část svého
života, jeho bezpečnost i vzhled a vyba-
venost jsou proto důležitější. Nebo zde
snad žijí lidé „druhé kategorie“, kteří nepo-
třebují k životu příjemné prostředí? Zkla-
mání, zděšení a vztek vyvolaly noviny pl-
né článků, které informovaly o tom, že
i mužská část zastupitelů za KSČM se při-
dala k hlasování pro dražší fotbalový sta-
dion. Proč? Cožpak heslo „S lidmi pro lidi“
už neplatí? Pro mne bude platit vždycky.

Táňa ŠORMOVÁ (KSČM), 
kandidátka do PS PČR 

Jak se vyvíjela situace kolem přestavby fot-
balového stadionu?

Městem byl vybrán projektant a zároveň bylo
stanoveno, že nesmí stát více než 400 milionů
korun. S limitem, který původně nastavil pri-
mátor Zdeněk Fink (HDK), se stadion nedá po-
stavit, ani kdyby lidé ve firmách pracovali zdar-
ma. Normální cena je mezi pěti až šesti sty mi-
liony korun. Nyní primátor tvrdí, že je limit ne-
smysl. Zastupitelstvo limit nakonec zvýšilo na
550 milionů. 

Není sport v Hradci Králové více preferován
než další potřeby obyvatel města? Například
potřebná oprava Benešovy třídy?

Do kultury město vložilo též stovky milionů
korun – do rekonstrukce Klicperova divadla a Fil-
harmonie a přispívá na jejich provoz. Oprava
Benešovky je velký problém. Bohužel se městu
nepodařilo sehnat další evropské finance z ope-
račních programů na revitalizaci městských
částí. Tyto dotace skončily a město tolik vlast-
ních peněz nemá. Bude to velký problém. Je
pravdou, že se zde velice silně zanedbala údrž-
ba. Neudržované ocelové konstrukce nebyly ro-

ky natírány, tak chátrají, pochozí plochy se pro-
padají. Tak, jak je část sídliště opravena, není
také dobré řešení. Podzemní garáže, které tam
vznikají, jsou uzavřené a ztěžují zásobování ob-
chodů a přístupy k domům. V povrchových
úpravách je například fontána, z ní voda vystří-
ká za jediný den mimo a odteče do kanálu – a je
to provozně náročné. Když se privatizovaly do-
my, tak s rampami, které jsou vlastně mimo
domy, a nyní se horko těžko vykupují zpět. Nad
rampami je pochozí plocha, přístup do domů
a obchodů. Proto je potřeba vrátit tyto plochy
do vlastnictví města. Vlastníci domů si kladou
nesmyslné požadavky, například na počet bez-
platných parkovacích míst. To oddaluje mož-
nost požádat o stavební povolení, protože
město není vlastníkem potřebných pozemků a
nemá souhlasy sousedů. Pokud se tato věc
nevyřeší, není možno začít rekonstrukci dalších
částí Benešovy třídy, i kdybychom jakkoli chtěli.
To již trvá dva roky a může trvat dalších něko-
lik let. To kvůli tomu máme zastavit přestavbu
fotbalového stadionu?                              

(vha)
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Voda v Jívce
V obci Jívka žije 550 obyvatel. Problé-

mem ale je to, že žijí roztroušeni v šesti
katastrálních územích o celkové rozloze
bezmála 3500 hektarů. Zásobováno
obecní vodou je asi 90 % obyvatel obce
a rekreačních objektů. Voda je dodává-
na ze tří samostatných zdrojů, přičemž
každý zdroj má svůj vodojem. U všech
zdrojů je povinně zajištován chemický
dozor, což není levná záležitost a v pří-
padě malého počtu odběratelů vody to
výrazně ovlivňuje její cenu.

Vlastníkem zařízení i distributorem vo-
dy je Obec Jívka. Zaměstnáváme na
sedmdesáti pěti procentní úvazek pra-
covníka, který má na starost jak provoz
vodárenských zařízení, tak i obsluhu čis-
tírny odpadních vod v obci. Cenu vody
držíme na 22 Kč + 15 % DPH za jeden
kubický metr.  Před 12 lety byl v katast-
rálním území Janovice u Trutnova vybu-
dován za finanční pomoci Královéhra-
deckého kraje nový vodovod, který byl
napojen na stávající vodní zdroj zbudo-
vaný v sedmdesátých letech. Zdroj byl
vyčištěn, vydesinfikován a provedené
čerpací zkoušky potvrdily dostatečnou
vydatnost. V loňském létě po předchá-
zejících suchých letech však nastaly
problémy s množstvím vody ve vrtu.
Hladina klesla o několik desítek metrů.
Kritickým stavem se koncem loňského
léta zabývalo zastupitelstvo obce a roz-
hodlo o zřízení náhradního zdroje vody.

V současné době obec připravuje k po-
dání žádost o dotační prostředky na zří-
zení průzkumného vrtu v Janovicích.

Jiří GANGUR, 
starosta obce

Flikování Benešovky FOTO – Ta�ána LANKAŠOVÁ

Zeptali jsme se zastupitele města Hradec Králové Lubomíra Štěpána



Rozpočet hradeckého kraje, jehož
výsledek zastupitelé schvalovali, byl loni
v přebytku 819 mil. Radní pro finance
Rudolf Cogan (Starostové a Východo-
češi) uvedl, že kraj v posledních letech
trvale snižoval zadlužení a na konci roku
2016 měl dluh 450 milionů korun, což je
jedno z nejnižších zadlužení mezi kraji.
Daňové příjmy loni vzrostly o 590 milionů
korun. Loni splatil kraj 193 milionů korun
úvěrů. Cogan připustil, že je to výsledek
předchozí koalice ČSSD a KSČM. Ivan
Adamec (ODS) k této informaci doplnil,
že „je lepší peníze využít, než nechávat
na účtech“. Peníze zbyly, protože se ne-
uskutečnily velké projekty, jako rekon-
strukce náchodské nemocnice, jejíž třetí
tendr shodila se stolu právě nová krajská
koalice. Finance dále půjdou v poměru
30 % na investice a 70 % na provozní
náklady. V rozpočtovém výhledu na roky
2018–2022 bude náchodská nemocnice
zahrnuta 300 miliony, nutno počítat
s úvěrem (má stát 1,5 miliardy + DPH).
Bude více pamatováno na školství a so-
ciální služby.

Kraj zadotuje Zdravotnický holding 350
tisíci korunami na výuku českého jazyka
pro zahraniční lékaře. V této souvislosti
připomněl Zdeněk Ondráček (KSČM),

že získal již sedm lékařů pro krajské ne-
mocnice již s kurzem českého jazyka.
Zastupitelé mu děkovali, ale chtěli koor-
dinaci těchto aktivit. Při projednávání
dalších bodů žádal poslanec Ondráček
o finance do rozpočtu na slíbené nové
laboratoře pro trutnovskou nemocnici
achtěl znát termín zahájení stavby za
265 milionů (na laboratoře čeká i nemoc-
nice ve Dvoře Králové). Náměstek hejt-
mana pro zdravotnictví Aleš Cabicar
(TOP 09) přislíbil začít s demolicemi sta-
rých budov letos, dokončení v roce
2020. Pro trutnovskou nemocnici bude
hledat po měsíci a půl opět nového ředi-
tele. Zdravotnický nadační fond KhK,
v němž působí Otakar Ruml (KSČM),
přiděloval stipendia lékařům.

V sociální oblasti zastupitelé navýšili
prostředky na sociální služby různého
charakteru, jsou to peníze od státu; na-
příklad bude vybudována noclehárna pro
bezdomovce v Jičíně; spadají sem služ-
by obecně prospěšných společností
a též projekty prorodinné politiky.

Hladce bylo schváleno sloučení zvlášt-
ní školy v Rychnově n. Kn. s praktickou
školou v Kostelci a individuální příspěvky
na volnočasové aktivity. Martině Berdy-
chové, radní pro školství, se nedaří vy-

brat firmy, které by vybudovaly infrastruk-
turu pro střední školy v Hradecko-pardu-
bické aglomeraci za peníze z IROP. In-
vestovat se bude zatím do lesnické školy
v Trutnově a SŠ gastronomické v Nové
Pace.

Z důležitých dokumentů pro kraj byla
schválena Koncepce pro rozvoj kraje
2017–2020. V bodu, kde se rozdělovaly
individuální investiční dotace na rozvoj,
svedl opět Zdeněk Ondráček „souboj“
o poslední dotaci na výměnu oken ve
školní jídelně gymnázia v Úpici, objekt
patří městu Úpice. O 250 tisíc korun se
zvedl argumentační vír několika zastupi-
telů. Nakonec bod – s více individuálními
dotacemi – prošel, i když se Ondráček
stavěl proti příspěvku na fasádu pro opo-
čenský římskokatolický kostel.

Dotační program pro životní prostředí
a zemědělství pro rok 2017 byl pod ve-
dením předsedy výboru Otakara Rumla
(KSČM) schválen. Jeho připomínka, že
„by bylo třeba mít pro programy jasná
pravidla pro poskytování financí“, snad
nezapadne. Různých darů a dotací mi-
mo schválené a vyhlášené akce krajem
totiž přibývá. Na závěr červnového jed-
nání řešilo zastupitelstvo kraje varianty
za jakých podmínek dokončit splácení
budovy úřadu a jejího převedení do
vlastnictví úřadu.

Další jednání KZ bude 11. září od 10
hodin v budově Regiocentra Novy pivo-
var. Jednání je vždy přístupné veřejnos-
ti a je možné jej sledovat živě prostřed-
nictvím internetových stránek kraje.

(vha)

��� Z jednání krajského zastupitelstva

KOMUNISTÉ ČEŘILI KRAJSKÉ JEDNÁNÍ

Demokraté 
a neviditelní

Svět je plný paradoxů a naše země
prakticky denně dokazuje, že všechno je
jinak. Snad už jsme si příliš zvykli na to,
že slova mají naprosto jiný a leckdy
opačný význam, než jaký mívala ještě
nedávno. Zde jeden příklad za všechny.

I letos se v Choustníkově Hradišti sešli
lidé, aby si připomněli zvěrsky utýrané
oběti pochodu smrti z koncentráku
Gross Rosen. Pietní akt, jehož hlavním
organizátorem byl Klub českého pohra-
ničí, ovšem letos proběhl poněkud jinak.
Hejtman Královéhradeckého kraje, soci-
ální demokrat Jiří Štěpán, odmítl dát ak-
ci svoji záštitu a jím vedení rada kraje,
složená z jiných demokratů, např. ob-
čanských či křes	anských, odmítla po-
skytnout akci finanční podporu. Podle
vyjádření hejtmana byl důvodem právě
hlavní pořadatel. Pochopte: vždy	 tenhle
klub monitorují tajné služby jako extre-

mistický. A víte proč? Protože se mu ne-
líbí Evropská unie a hájí historickou
pravdu. Uznejte: to si dovoluje opravdu
moc!

Letos chybělo tedy vedení kraje (Ru-
dolf Dus promine, ale je jen jeden z kraj-
ských úředníků), chyběli bývalí senátoři
z ČSSD (propadli ve volbách nebo už
nekandidují a voliče nepotřebují). Zato
nechyběli jiní, ti však byli neviditelní. By-
lo jich hodně, nikdo z pořadatelů je neví-
tal, nikdo se o nich nezmínil, ale po piet-
ním aktu po nich zbyly věnce se stuha-
mi, jako důkaz toho, že i oni hájí historic-
kou pravdu a ctí oběti nacismu. Byly to
delegace Královéhradeckého KV KSČM
a všech OV KSČM v kraji. Nejen, že se
neviditelní komunisté zúčastnili, ale fi-
nančně pomohli akci uskutečnit.

Tak už mi věříte, že demokraté jaksi
nejsou demokratičtí a neviditelní zane-
chávají zcela viditelné stopy? Inu, slova
mají opravdu naprosto jiný význam, než
ještě nedávno mívala.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Německu. Čeho tam bylo dosaženo a – že
to nebylo zase tak špatné. 
Kdo má zájem na ospravedlnění hrůz fa-
šismu? Jsou to mnohé v současnosti vel-
mi významné nadnárodní firmy, jako např.
Nike, Adidas, Siemens a mnohé další svě-
tové značky, které zbohatly na válčení a dá-
vají přednost raději fašismu, než aby při-
pustily možný nástup spravedlivějšího
uspořádání světa pod vedením socialistic-
kých myšlenek.

Naše, i veřejnoprávní media dlouhodobě
a systematicky vnucují národu přesvědče-
ní o našem selhání a provinění v této kri-
tické době. Neselhali občané Českosloven-
ska, ale vládní představitelé kapitalistic-
kých států, kteří nedokázali včas zastavit
Hitlerovy územní výboje.

Věra ŽIŽKOVÁ

Plíživá rehabilitace fašismu

Červnové jednání krajského samosprávného orgánu mělo na programu 112 bo-
dů k projednání, Zastupitelé jednali celkem hladce, avšak palčivé problémy kra-
je nikam neposunuli. V úvodu jednání složila slib nová zastupitelka Monika Stay-
rová za ANO 2011, která nahradila Kláru Dostálovou. 
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KANDIDÁT DO PS PČR

JOSEF LUKÁŠEK

Je mu 65 let a žije v obci Bystré
v Orlických horách, povoláním stře-
doškolský učitel; v minulém voleb-
ním období působil ve funkci radního
Královéhradeckého kraje pro sociál-
ní oblast.

Jako učitel se specializoval na fyziku
a přírodní vědy. Jak si vedl v této roli,
nejlépe ukazuje fakt, že se v r. 2005 do-
stal do finále soutěže „Zlatý Amos“. De-
set let pracoval v Dobrušce jako tajem-
ník městského úřadu, 12 let působil
v různých komisích kraje i osm let jako
krajský zastupitel. Při této práci ve měs-
tě se podílel např. na výstavbě krytého
bazénu, koupaliště, teplárny, polikliniky, nových škol, sídliště Orlická a dalších ob-
jektů v Dobrušce.

Je autorem publikací přibližujících krásy kraje a napsal i tři knihy pohádek. Je
dlouholetým členem Horské služby, jeho koníčky jsou turistika a psaní.

Nelíbí se mu, že někteří poslanci nehájí naši zemi, naše občany. Kolikrát se jed-
ná o politiku v zájmu USA, EU, SRN nebo dokonce sudetoněmeckého landsman-
šaftu. Naše vlast má bohatou a důstojnou historii. Nemá se za co stydět a nemusí
nikomu podlézat. Suverenita, pořádek a spravedlnost – to je potřeba prosazovat,
a ne vystupovat tak, že se za naše čelné politiky musí obyčejný občan stydět. Pro-
tože většinu svého života působil ve školství, rád by se na tuto oblasti zaměřil
i v Poslanecké sněmovně, díky působení v krajském zastupitelstvu mu není cizí ani
oblast sociální. 

Aleje na Broumovsku, vytvářejí chrakter kra-
jiny. Pro další ozdoby krajiny, a to stromy
pamětníky v našem kraji, můžete hlasovat
v anketě Strom roku. Kraj zastupují  drážní
buk z Pěčína a sedloňovská lípa.

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

Rozhodla jsem se kandidovat do Po-
slanecké sněmovny, protože vnitřním
nastavením jsem idealistka a věřím, že
v tomto státě se stále dá něco změnit.
Mým prvním impulsem a snahou zapojit
se do práce pro veřejnost, byl před lety
vstup do řad KSČM, jako jediné opravdu
levicově orientované strany. Pracovat
pro lidi pro mne znamená přispět svým
vlastním dílem ke změně poměrů, zvláš-
tě v oblasti, v níž funguji téměř dvacet
let, a to je péče o zdraví. Jsem a vždy
jsem byla perfekcionistka, proto se chci
aktivně věnovat oblasti, kterou dobře
znám.

Profesně jsem prošla více pozicemi ve
farmaceutickém průmyslu, vnitřní pře-
svědčení mě posléze nasměrovalo od
„tvrdé farmacie“ zpátky k „alternativě“, fy-
toterapii a nyní jsem na „stará kolena“
studentkou tradiční čínské medicíny.
Pracuji na manažerské pozici v oblasti
bližší mé filozofii; tj. zaměřené na ce-
lostní medicínu.

Každý je vlastní profesí formován, ně-
kdy i deformován; vím, jak naše zdravot-

ní péče funguje, a v některých přípa-
dech nefunguje a stává se černou dírou,
v níž mizí peníze. V péči o zdraví lidí
hraje nezřídka negativní roli farmaceu-
tická lobby. Preskripce je ovlivňována
výší úhrad, limitů, v horším případě vý-
hodností pro určité persony. Lékařů a je-

jich práce si vážím, avšak systém ne
vždy dovoluje, aby pacient dostal nej-
vhodnější léky nebo pomůcky pro daný
zdravotní stav. Některé farmaceutické
firmy vydělávají – i proto, že takovou
možnost u nás mají. A toto vše by měly
podchytit a korigovat zákony, aby pro-
středky nemizely mimo systém péče
o zdraví. A není to jen otázka léků, zdra-
votnických prostředků, či přístrojů. Po-
dobná situace nastává i v oblasti potra-
vinových doplňků a bylinek. Dle součas-
né legislativy diktované  EU, se již paci-
ent nedozví vůbec nic o bylinkách, pro-
tože nemají schválená „zdravotní tvrze-
ní“, by	 se ty bylinky na daný problém
s úspěchem používají léta.

Je to mnoho témat, mnoho otázek,
a žádná jednoduchá, či přímá řešení.
Mohu pomoci? Snad ano 

Mimo profesní život jsem nadšená
pěstitelka tropických plodících rostlin
a obklopuji se živými tvorečky, takže
součástí domácnosti je i bišonek a šest
chlupatých Teddy králíčků.

Jana PIŠÍNOVÁ (KSČM), 
kandidátka do PS PČR 

v Královéhradeckém kraji
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Zájem pacientů na prvním místě

SUVERENITA, POŘÁDEK A SPRAVEDLNOST



Výbor pro sport a volnočasové aktivity
byl vždy uznávaným poradním hlasem
zastupitelstva kraje a nedocházelo k ná-

zorovým kolizím. Bohužel, priority a zvyky
se změnily po krajských volbách v říjnu
2016 a pod vedením nové radní pro škol-
ství poslankyně Martiny Berdychové výše
zmíněné zásady vzaly rychle za své. Již
od počátku byl výbor v novém složení na-
bádán k větší přísnosti při projednávání
žádostí v rámci dotačních programů
a v dubnu nám byly předloženy indivi-
duální žádosti mimo dotační programy
v řádech miliónů. V drtivé většině šlo o do-
tace pro výkonnostní sport pro dospělé,
což znamená extraliga a 1. liga.

Nejvíce mě zaujala žádost extraligové-
ho klubu v ledním hokeji na částku 4 000
000 Kč, kdy klub žádal na odměny pro tre-
néry a realizační tým 1 000 000 Kč a pro
hráče o 3 000 000 Kč.  I přesto, že výbor
tuto žádost nepodpořil a nedoporučil na
základě mnou uvedených argumentů, ra-
da i zastupitelstvo tuto žádost posvětilo,
ale tím problémy neskončily. Jak se po-
zději ukázalo, tyto prostředky nebylo mož-
né převést z důvodu překročení povolené
veřejné podpory ve výši 250 000 Eur za
poslední tři účetní období a bylo doporu-
čeno žadateli přepracovat žádost a smě-
rovat ji pro mládež. Zajímalo by mě, kolik

mladých kluků z peněz něco reálně uvidí?
Jak se později ukázalo, důvěryhodnost
výboru jako poradního orgánu zastupitel-

stva kraje po zamítavém
stanovisku pro extraligový
hokejový klub už byla ta
tam. 

Další individuální žádosti
jsou rozloženy do dvou balí-
ků a budou projednány
v průběhu roku. Momentál-
ně však nikdo neví, kdy bu-
deme projednávat druhý ba-
lík. Může se stát, že některé
žádosti v důsledku nečin-
nosti výboru budou staženy,
protože se neprojednají
včas.

Nové vedení kraje se dalo
cestou financování přede-
vším vrcholového sportu do-
spělých, kde je kraj více „vi-
dět“ a sledovanost je mno-

honásobně vyšší než mládeže. Vize
KSČM „sport pro všechny“ se v podání
koaličního slepence mění. Sportovat
umožní pouze finančně zabezpečeným
a sociálně slabší děti nechat napospas.
Toto jednání považuji za tristní z hlediska
rozšiřování členských základem a hledá-
ní talentované mládeže. 

Aby toho nebylo málo, v květnu letošní-
ho roku byly výboru předloženy nové Zá-
sady kraje pro přidělování dotací z kraj-
ského rozpočtu, kde se nepočítá se zapo-
jením výborů v případě projednání indivi-
duálních žádostí. Zcela určitě nejde pou-
ze o náhodu, ale o krok, jak se zbavit po-
radního hlasu, který si dovolil být kritický.

Doufejme, že do projednávání Zásad
zastupitelstvem se podaří zapojení výbo-
rů prosadit.

Josef TYLŠ, člen výboru 
a kandidát do voleb do PS
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VÝBOR PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ  
AKTIVITY

KANDIDÁTKA DO PS PČR

IVA ŘEZNÍČKOVÁ

Má 43 let, prakticky celý život bydlí
v Trutnově. Ve 20 letech začala praco-
vat ve zdravotnictví a dodnes v něm
působí.

Právě zdravotnictví a sociální služby
patří mezi její priority a témata, kvůli kte-
rým se rozhodla kandidovat. Jejich rozvoj
a lepší podmínky pro občany by ráda ak-
tivně podporovala. V současnosti studuje
vysokou školu se zaměřením na sociální
práci. Poslední volební období je také
zastupitelkou města Trutnova a snaží se
z této pozice podpořit rozvoje svého
města. Kromě své profese se zároveň ve
zdravotnictví věnuje mnoho let odboro-
vým aktivitám, už více než 10 let je předsedkyní odborové organizace v Oblastní ne-
mocnici Trutnov, a. s.

Ve volném čase ráda cestuje, zajímá ji kultura, a také fotografuje.

KVALITNÍ A VŠEM OBČANŮM DOSTUPNÉ 
VEŘEJNÉ SLUŽBY

Členem výboru Královéhradeckého kraje pro sport a volnočasové aktivity jsem
od roku 2015 do současnosti, a tato práce mě baví. KSČM v koalici s ČSSD mě-
la ve vedení kraje v letech 2012–2016 svou radní pro školství, sport a volnočaso-
vé aktivity Táňu Šormovou, která se své role ujala více než důstojně. Prosazova-
li jsme především financování sportu dětí a mládeže jako prevenci kriminality,
obezity, různých závislostí a dostupnost sportu a volnočasových aktivit pro so-
ciálně slabé rodiny. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí 



HRADECKÉ ŽENY
V LIDICÍCH

Díky Haně Žatečkové se uskutečnil
zjezd Levicového klubu žen z Hradce
Králové a 10. června do Lidic. Přijelo
na čtyřicet žen včetně mužů k uctění
75. výročí vypálení obce. Ženy
nejprve položily květiny u do-
jemného pomníku 88 lidickým
dětem a Marta Svobodová zare-
citovala báseň. V poledne zde
Celorepubliková rada LKŽ uspořá-
dala pietní akt v podobě hudební
produkce. Ženy zhlédly též část ofi-
ciální pietního aktu. Akt byl bez
účasti prezidenta ČR a premiéra
vlády. Za vedení KSČM se účastnil
Vojtěch Filip a další poslanci a pos-
lankyně. Ženy se prošly Růžovým
sadem, který byl obnoven díky
aktivitě Levicových klubů žen. Je tu
umístěna pamětní tabule se jmény
dárců a LKŽ Hradec Králové na ní
nechybí. Ženy zaujala přehlídka
dětských pěveckých sborů a ex-
pozice zdejšího muzea. Všichni se
shodli na tom, že politici dělají
příliš málo pro to, aby svět byl
konečně bez válek.                (vha)

Téma, se kterým do voleb vstupuji je
jasné, prosazuji ho téměř dva roky na
všech stranických úrovních – ohrožení
našich občanů vlivem migrace z muslim-
ských zemí. Problém není v tom jestli lidé,
kteří do Evropy přicházejí jsou bílí, nebo
zelení, ale jestli jsou schopni se v zemích
s zcela odlišnou kulturou integrovat. Jak
ukázal vývoj v Anglii, Francii a Německu,
tak nejsou. Příčinou je velmi netolerantní
náboženství Islám. Jeho prvky a tradice
nejsou v souladu se zákony ČR a EU.

Jako příklad uvedu sňatky mužů s ne-
zletilými dívkami, u nás je to pedofilie
s odpovídající trestní sazbou. Tradice ha-
lal potravin je také v rozporu s veterinární-
mi zákony (způsob zabíjení zvířat), bohu-
žel EU v tom ustupuje, i když před pár le-
ty jí velmi vadila česká domácí zabíjačka,
že by mohlo dojít k nehumánnímu usmr-
cení zvířete v jednotlivých případech. Za-
tímco u halal porážky je to pravidlem.

Další věcí je vztah muslimů k ženám.
U nás je po desítky let i století budována
rovnoprávnost žen a mužů, ale bohužel
i dnes je právem kritizován např. rozdíl

v platu žen v ně-
kterých firmách,
ale postavení
žen v muslim-
ských zemích?
To je prostě stře-
dověk, a ten tady
nikdo z nás ne-
chce.

Miliony uprchlí-
ků na západě a jihu od nás a další na ces-
tě je ohrožení naší bezpečnosti i národ-
ních tradic. Nikdo nezaručí, že např. Ně-
mecko nevybaví uprchlíky německými pa-
sy a neumožní jim tím volný pohyb po EU. 

Z mého pohledu je jediným řešením jas-
né odmítnutí přijímání uprchlíků. Ani na
základě dobrovolnosti ani kvót, i za cenu
vystoupení z EU.

Ani vystoupení, však není úplným řeše-
ním, protože dalším krokem by musela
být úplná ochrana státní hranice. To by
znamenalo opětovné zřízení pohraniční
stráže jako součásti Armády ČR.

Petr TYPLT, 
kandidát KSČM do PS

NE MIGRACI – I ZA CENU VYSTOUPENÍ Z EUPrezidenti z let
1948–2017

Vedle kampaně k říjnovým parla-
mentním volbám probíhají přípravy vo-
leb prezidenta, plánovaných na začá-
tek roku 2018. Komunistické preziden-
ty zhanobil v roce 1989 po listopado-
vém převratu čerstvě zvolený prezident
Václav Havel. Mj. řekl na svém novo-
ročním projevu: „—- 40 let jak jste sly-
šeli z úst mých předchůdců —- jak na-
še země vzkvétá —-“ Vyšel z toho, že
není prezidentem, aby i on nám lhal.
„Naše země,“ pokračoval, „nevzkvétá.“

Sám po volbě přísahal na socialistic-
kou ústavu. Jako megalomanský zkriti-
zoval minulý režim za výstavbu moder-
ních podniků včetně jaderných elektrá-
ren, přehrad, dálnic, metra. Statisíce
dostupných bytů nazval „králíkárnami“.
Zpochybnil moderní zemědělskou
velkovýrobu. Podílel se na narušení
bezplatnosti zdravotnictví a vzdělávání
atd. Tvrdě útočil na Klementa Gottwal-
da, zvláště za jeho podíl na tvrdých
trestech v politických procesech pade-
sátých let. Zesměšnil i Gustava Husá-
ka, který byl tehdy mezi odsouzenými,
a další komunistické prezidenty.

Václav Havel je stále veleben zvláště
na Západě div ne jako světec za jeho
vliv na obnově kapitalismu u nás. Včet-
ně našich pravdoláskařů, jež nechtějí
slyšet o jeho tvrzení, že „komunisté
nás straší nezaměstnaností...“ Mlčí
o dnešním milionu občanů živořících
na hranici bídy, o našich žebrácích
a bezdomovcích. Zapomněli snad jeho
lhaní, že nebude usilovat o vrácení ma-
jetku nebo, že bude prezidentem jen
na jedno období. A co jeho ujiš�ová-
ní, že po zrušení Varšavské smlouvy
nevstoupíme do žádného vojenského
paktu nebo jeho slova o humanitárním
bombardování?

Další prezident Václav Klaus spustil
„kuponovou privatizaci“ a otevřel dveře
rozkradení našeho národního bohat-
ství a další období k tomu jen přihlížel.
Jeho posledním činem byla obrovská
amnestie, která pomáhá unikat mno-
hým velkotunelářům.

Daleko přijatelnější je současný pre-
zident Miloš Zeman. Sice nesouhlasí-
me s jeho některými postoji, jako k na-
šemu členství v NATO, ale oceňujeme
jeho směřování k problémům pros-
pěšným pro ČR. Je otázkou, zda se ve
volbách objeví jeho rozumný protivník.
K tomu se později vrátím.

Jaroslav PRŮŠEK

Po odstoupení Ivany Elgnerové z krajské kandidátní listiny KSČM jsem se ja-
ko náhradník za okres Jičín stal kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny
v Královéhradeckém kraji. Ivanu nahradit nemohu, ale budu se snažit jí zastou-
pit a zajistit co nejlepší volební výsledek pro KSČM.

U příležitosti 75. výročí vypálení Lidic položila skupina
královéhradeckých žen i mužů květiny  u pomníku dětí
spolu s krajskou zastupitelkouTáňou Šormovou.
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Na Rychnovsku už v ro-
ce 1991 rozhodli o uspo-
řádání Mírového výstupu
na Velkou Deštnou. Po
26 letech první zaklada-
telé už většinou nejsou
mezi námi, ale my v jejich
díle pokračujeme. Kaž-
doročně začátkem červ-
na se sejdeme v Luisině
údolí na mírovém mítin-
ku, který zakončíme výstupem
na Velkou Deštnou. Chodí me-
zi nás poslanci, krajští zastupi-
telé i hosté z dalších okresů.
Letos to byl Zdeněk Ondrá-
ček, Táňa Šormová, Josef
Lukášek, Petr Typlt, Václav
Ort a mnoho dalších účastníků.
Hovořili jsme o tom, co se děje. 

Současný svět, zvláště ten
arabský a africký, je plný váleč-
ných konfliktů vyvolaných zá-
padními zeměmi a především
USA. Výsledkem je obrovská

migrační vlna
směřující do Evro-
py. Množství lidí,
především mus-
limského nábo-
ženství, není
vděčné za únik
z oblastí, kde se
bojuje. Spíše na-
opak, fanatismus
jejich víry je vede
k ohrožování bez-
pečnosti a života
obyvatel hostitel-

ských států. Nutí nás bát se
o životy našich dětí a vnuků.
Vláda České republiky sice ob-
čany ujiš�uje, že jim zatím nic
nehrozí. Možná, je to relativní,
muslimských migrantů tady za-
tím není mnoho, ale jak dlouho
vydržíme vzdorovat kvótám,
když i ve vládě jsou lidé, kteří
by zde migranty vítali. 

Marie ONDRÁČKOVÁ,
předsedkyně

OV KSČM Rychnov n.  Kn.

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 3. července 2017 v
Hradci Králové. Evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor
KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky
posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové
2, nebo na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v
majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu
http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 23. 8. od 14 h. PŘEDEJ DÁLE!

NÁCHODSKO

V červnu se 65 let dožil Václav Brych a František Vrabec, dříve kraj-
ský zastupitel, se 13. 8. dožívá 65 let, 70 let oslaví Jana Klimešová
a 90 let se dožívá Jarmila Hofmanová, všichni z Jaroměře. ZO KSČM
v Jaroměři přeje všem oslavencům mnoho zdraví, štěstí a zdravotní po-
hodu v dalších letech. Jiřina Jaroměřská z Náchoda se dožívá 91 let.
ZO KSČM ji přeje mnoho štěstí, zdraví a pohodu v dalších letech.

RYCHNOVSKO

V červenci oslaví významná výročí: Radomila Pírková z Borohrádku
65 let, Pavel Kott z Častolovic 75 let, Václav Miřejovský z Dobrušky 70
let, Lubomír Huml 85 let a Robin Plzák 75 let, oba z Týniště n. O. V srp-
nu oslaví Jana Dostálová z Albrechtic n. O. 75 let, Ludmila Máslová
z Ledců dosáhne 85 let. Karel Joukl z Dobrušky oslaví 70 let, Libuše
Peterová Rychnova n. Kn. se dožívá devadesátky. Jan Bohatý z Týniště
n. O. oslaví 70 let a Josef Tošovský z Voděrad šedesátku.
Mnoho zdraví, spokojenosti a dobré nálady přeje všem OV KSČM

Rychnov n. Kn.

KRÁLOVÉHRADECKO

V červenci oslaví Zdeněk Kudyvejs ze 169. ZO 80 let a Jaroslav Štrait,
dříve poslanec a stále spisovatel, ze 68. ZO oslaví 75 let. Pavel Duspiva
oslaví 75. narozeniny (ZO č.5). V srpnu dosáhne 85 let Marie Samoe-
lova ze ZO č. 20 a devadesátin stále energický Oldřich Sedlář ze 48. ZO
KSČM.
Všem oslavencům přejí dost elánu a dobré zdraví jejich ZO a OV KSČM
Hradec Králové.

JIČÍNSKO

V červenci se radují z padesátky Petr Typlt z Jičína – předseda OV
KSČM –, ze 70 let Marie Š�ovíčková z Chomutic, ze 75 let Hana Su-
chardová z Roškopova a Katerina Vovčenko z Popovic. Přidávají se
k nim s osmdesátkou Jiří Kejklíček a Věra Švorcová, oba z Jičína,
a Marie Ponikelská z Hořic v Podkrkonoší. V srpnu si šedesátku při-
pomene Lubomír Tichý z Butovse, 65 let oslaví JUDr. Václav Ort ze So-
botky, člen ÚV KSČM a kandidát do PS PČR za náš kraj. Sedmdesátiny
bude mít Václav Bílek z Vysokého Veselí – stranický funkcionář, Jana
Nosková z Vitívěvse a František Podlipný z Nové Paky. 75 let Marie
Peldová z Markvartic a 85 let se dožívá Eduard Olbrich z Valdic.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi
všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkují za dosavadní
práci pro stranu a společnost.
V červnu oslavil Miroslav Křížek z Nové Paky devadesátiny. Byl dlou-

holetým pracovníkem Přádelny a později ředitelem závodu Velveta 5
Nová Paka. Za vynikající práci obdržel státní vyznamenání. Od roku 1945
je členem strany. Byl také funkcionářem a členem ONV v Jičíně. Svým
hudebním nadáním rozdává i ve vysokém věku radost hrou na har-
moniku. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, vše nejlepší a spoko-
jenost. Děkujeme mu za celoživotní práci – ZO KSČM Nová Paka.

TRUTNOVSKO

V červenci se dožívá devadesátky Jiřina Coufalová z Vrchlabí, Richard
Ducháč z Úpice 85 let, Jaroslav Frýba ze Rtyně v P. 75 let, Helena Pe-
terková z Havlovic 65 let a Pavel Víšek z Mostku 65 let. V srpnu osla-
ví 85 let Marie Winklerová z Úpice, osmdesátiny bude slavit Jiřina Ko-
pecká z Nemojova. Petr Berka z Mladých Buků oslaví 75 let a Ladislav
Vrba z Dolní Olešnice bude mít sedmdesátiny.
Všem přeje OV KSČM Trutnov pěkné dny léta a do dalšího výročí pev-

né zdraví, svěží mysl a dostatek energie do všech dní.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Vlevo Václav Ort a Zdeněk Ondráček.

Uprostřed Táňa Šormová.

Mírový výstup na Velkou Deštnou

kscmkrhk.cz * www.kscm-nachod.cz * kscm-trutnov.cz * kscm-jicin.cz * kscm-jicin.cz * www.kscmrk.cz

Nejvyšší vyznamenání Klubu českého pohraničí
Národní rada Klubu českého pohraničí udělila své nejvyšší

vyznamenání Vlastenecký řád prof. PhDr. Jiřímu Frajdlovi,
CSc., za dlouholetou vlasteneckou a osvětovou činnost. Řád
předal 20. 6. místopředseda Krajské rady KČP dr. Jaroslav
Nehyba. Slavnostní akt se udál v pardubickém penzionu, kde
prof. Frajdl dnes žije. Předání se účastnili dále členové krajské
rady KČP Zdeněk Pilař a Pavel Miler. Přítomni byli i Frajdlovi
přátelé Mojmír Diviš a Jaroslav Štrait.                                (jŠj)

Mír je slovo krátké, dalo by se říci nenápadné, ovšem s ob-
rovským významem. Ne nadarmo se říká „Za mír se musí bo-
jovat, válka přijde sama“. Nutnost šířit myšlenku míru každým
slovem i činem chápou komunisté dnes a denně. Lze říci, že
těm, kteří prožili hrůzy války, došlo hned po takzvané sameto-
vé revoluci, kam se může vývoj otočit.



Ryba po italsku
Pro 4 osoby: 400 g rybích filetů (výběr po-
dle chuti a peněženky), menší cuketa, ze-
lená paprika, 3 rajčata, lahůdková cibul-
ka, hrst zelených oliv, 1 dl bí-
lého vína, 3 lžičky strouhané-
ho parmezánu, lžička oleje,
oregano, pepř, sůl.

Rybu zastříkněte vínem
a osolenou, okořeněnou ji
nechte odpočinout. Zeleninu
nakrájejte na plátky, olivy ta-
ké a vše promíchejte. Do vy-
mazaného pekáčku urov-
nejte směs, okořeňte a osol-
te ji, navrch položte porce
ryby a podlité zbytkem vína

pečte odkryté v troubě asi půl hodiny.
Pak posypte parmezánem a ještě deset
minut zapečte. Podávejte s pečivem (cia-
batta, fogacia). 

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

BOHDAŠÍN-KONČINY – 
1. července od 10 h. u památ-
níku popravených občanů
obce

SETKÁNÍ ANTIFAŠISTŮ
U POMEZNÍCH BUD v Krkono-
ších 26. srpna od 10 h.

O hotelu Černigov 
bez nostalgie

O demolici královéhradeckého hotelu
Černigov je rozhodnuto. Přes protesty ob-
čanů i odborníků. Připomeňme, že jméno
dostal po starobylém ukrajinském městě,
které leží na severu země podél řeky Desny,
mohutném přítoku Dněpru. Připomeňme
také, že Černigovská oblast byla družebním
partnerem Východočeského kraje od roku
1966. V Černigově vystavěli ve stejné době
také mohutný hotel nazvaný Hradecký. Ča-
sy se mění. O družbě se již nepíše a navíc
jsem byl roztrpčen, že na východě Ukrajiny
bojuje prapor nacionalistů, který zneužívá
název města Černigov, kolébku Kyjevské
Rusi. Vra�me se však domů. V lednovém
čísle (1/2017) levicového listu Severočeská
pravda vyšla vzpomínka bývalého předsedy
OV KSČM v České lípě Miroslava Starého
o hotelu Černigov. Jeho manželka, tehdy
slečna Vladimíra Mauerová, čerstvá absol-
ventka hotelové školy, nastoupila před Vá-
nocemi roku 1975 do kolektivu kuchyně.
Její funkci tehdy označili pracovně „techno-
log“, ale říkali jí „kuchyňská hospodyně“.
Vzpomínka má však pokračování. Dcera,
které je dnes 38 let, nadělila rodičům k Vá-
nocům dárek, dvoudenní pobyt v hotelu:
„Aby se mohla maminka rozloučit s prv-
ním pracovištěm, než ho zbourají!“ Jed-
noznačná spokojenost s pobytem. 

Autorem projektu hotelu byl významný
hradecký architekt Jan Zídka z dílny Josefa
Gočára. Stavěl se v letech 1967–1975, také
se bouralo, viz foto. Je čtrnáctiposcho	ový,
obložený jugoslávským mramorem, k dis-
pozici bylo 231 pokojů a 800 míst v jedna-
cích sálech.

Omlouvám se čtenářům – nostalgii jsem
neodolal, jedna z hradeckých dominant mi-
zí. Jak jsem napsal v jedné z publikací: pri-
vatizovat, vybydlet a demolovat. 

Jaroslav ŠTRAIT

���� Pozvánky
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