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www Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Pojme k volbám – nebojme
se vzít na sebe odpovědnost

Deštníky i balonky charakterizovaly letošní 27. setkání občanů nejen z východních Čech. Přes nepřízeň počasí
se na slavnostním startu volební kampaně KSČM sešlo na tisícovku občanů s vedením strany, poslanci i europoslancem i kandidáty. Kandidáti (zleva) Soňa Marková, Táňa Šormová, Václav Ort, Josef Lukášek a na pódiu
Zdeněk Ondráček se ucházejí o vaše hlasy – na mítincích, v kontaktní kampani i prostřednictvím internetu.

Volebním slibem rozhodně neurazíš!
Máme tu opět předvolební slibobraní. Kandidující subjekty, kterým by se náramně
hodilo alespoň pár míst v parlamentních lavicích, případně nějaký ten peníz ze státní podpory, se předhánějí v předvolebních slibech. S jejich povolebním plněním si už
hlavu většinou nelámou. Vždy pamě voličů je tak krátká...
Opoziční strany to mají jednoduché, mohou
skromně prohlásit, že z opozice se toho moc
pořídit nedá, ale kdyby ta jejich jedině správná strana vládla, to byste teprve, milí voliči,
viděli! I ti pečení holubi by možná... Složitější
to mají strany vládní koalice. Ovšem i ty mají
vyhráno, nebo jako vždy jim v úspěšném plnění předvolebních slibů bránili jejich koaliční
partneři. Kdyby jich nebylo, pak by ti pečení
holubi... Ovšem i strany vládní koalice mají
jednu achilovku – programové prohlášení: tady už se na sabotujícího koaličního partnera
nevymluvíte. Tady je jen a výhradně to, na
čem se koaliční vládní strany shodly. Možná
jen v počátečním povolebním nadšení...
Server Demagog.cz zveřejnil velmi podrobnou analýzu plnění slibů vládní koalice ANO,

ČSSD a KDU-ČSL. Ukazuje se, že vláda
zhruba polovinu svých slibů nesplnila vůbec,
nebo jen částečně, tedy nikoli v rozsahu,
uváděném v jejím programovém prohlášení.
Splněno bylo 79 slibů zcela, částečně splněných je 17 a nesplněných celkem 60. Téměř
polovina tedy splněna nebyla.
Ze splněných slibů jmenujme třeba v hospodářské oblasti nezvyšování daní, vyšší
zdanění hazardu, nebo sporné EET. V této
oblasti však nebyly splněny sliby tendru na
mýtné, evidence movitého a nemovitého
majetku, zrušení superhrubé mzdy a daňových rájů. O splnění slibu podpory sociálně
slabých zaměstnanců si tito mohou nechat
jen zdát.
Pokračování na str. 2

ø

Vyhlížíme 20. říjen a s ním i významné volby do Parlamentu
ČR. Politické subjekty se opět
předhánějí ve slibech a lákání voličů. Sociální demokracie – a s ní
i další strany, od nichž to nečekáme – se najednou stará o důchodce, rodiny s dětmi, honem
přidává státním zaměstnancům,
slibuje vyšší platy učitelům.
V praxi je to pak jiné. Co slibují
komunisté? Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma. To není
málo.
Mnoho obyčejných lidí chce
změnu směru politiky. Jen nevědí, koho si vybrat. Na plané sliby
stran zapomněli. Voliči by měli
odpovědně zvážit, že budoucí
vládu, kterou sestaví vítěz voleb,
čeká mnoho problémů, jak v celé
republice, tak i u nás v kraji. Pomalá je výstavba dálnic, neopravené silnice II. a III. třídy. Komunisté chtějí, aby lékařská péče
byla poskytována podle stavu
pacienta a ne podle nadité peněženky. Nechtějí žádné poplatky.
Voda je naše přírodní bohatství
a měla by být zcela v rukách státu či obcí. Neměly by z ní profitovat zahraniční společnosti.
Volební zákon neříká, kolik lidí
musí přijít k volbám, aby byly
platné. Je jasné, že ti, kteří těží
ze současné situace, půjdou
podpořit své kmotry, aby nepřišli
o bohaté prebendy. Jedině vysoká účast, nás neprivilegovaných,
jim může zabránit v další devastaci země.
Poj te k volbám a svým hlasem
pro kandidátku č. 8 omezte vliv
pravice. Volte KSČM, stojíme za
Vámi, jsme Váš hlas!
Věra ŽIŽKOVÁ

www Otázky pro poslankyni a poslance
1. Co bylo v konci jednání poslanecké
sněmovny nejdůležitější? Nemyslíme
tím vydání Babiše a Faltýnka. Projednali
jste nějaký důležitý zákon?
2. Jak hodnotíte styl práce tohoto vrcholného orgánu?
3. Věříme, že budete znovu zvolen. Do
čeho se pustíte nejdříve?

Zdeněk Ondráček
1. Neprojednali jsme přímo zákon, ale
smlouvu, resp. hospodářskou a obchodní dohodu mezi Kanadou a EU, známou
pod zkratkou CETA. Ta, dle našeho mínění, Českou republiku a potažmo všechny
naše občany poškodí. Není zde dostatek
prostoru, abych mohl vypisovat podrobnosti, ale věřím, že, kdo má zájem, si informace sám vyhledá a udělá si i úsudek
o ,výhodnosti’ pro nás. Bruselští úředníci, ale i nezodpovědní politici včetně těch
našich nás znovu sráží na kolena do absolutní hospodářské závislosti.
2. Práce v Poslanecké sněmovně byla
trefně označena jako žvanírna. Ano, tak

tomu často opravdu je a divák, který to sleduje, si
musí klást otázku,
zda je to přenos
z Parlamentu či
nějaká reality šou.
I přes mnohé nedostatky tohoto typu je však český
parlament celkem
kultivovaný. Uměl bych si tedy představit
zkvalitnění i zefektivnění práce, ale mohlo by být i hůře.
3. Pokud budu znovu zvolen rád bych
pokračoval v započatém díle. Mám ,rozdělané’ mnohé věci, které se týkají bezpečnosti a spravedlnosti. V hlavě mám
i nové nápady, pro jejichž realizaci již nyní hledám politickou podporu u kolegů
z jiných politických stran. Nestačí mi totiž
při bilancování říci, že jsem předložil tolik
a tolik věcí, ale neprošlo mi nic. Chci věci měnit a napravovat. A pomoci mi v tom
mohou i čtenáři našeho Krajánku.
l

Soňa Marková
1. Všechny důležité zákony byly
v podstatě z posledního jednání
sněmovny vládní
koalicí ČSSD, ANO
a KDU–ČSL vyřazeny.
Jediným
jejich zájmem bylo
schválit pro Českou republiku nebezpečnou mezinárodní
smlouvu s Kanadou – CETA. Za vydatné
podpory pravicových stran, přes vytrvalý
odpor KSČM, se tak nakonec stalo. Už
jenom kvůli tomuto pro občany naší země nepřátelskému kroku, by měly být tyto strany v letošních říjnových parlamentních volbách nevolitelné.
2. Poslanecká sněmovna ve volebním
období 2013–2017 nesla známky toho,
že do ní vstoupilo mnoho nových poslanců a poslankyň s vysokým sebevědomím, hraničícím až s pohrdáním, a s nulovými zkušenostmi. Bohužel, právě oni
pak zaujali vládnoucí pozice a odpovědné funkce. Jako červená nit se pak celými čtyřmi roky táhla zoufalá nekompetentnost, neuvěřitelný amatérismus a neskonalá nabubřelost. To vše se následně
projevovalo nebývalou neproduktivitou,
intenzivním okopáváním kotníků uvnitř
koalice a naprostou neochotou projednávat opoziční návrhy zákonů.
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3. Mým hlavním zájmem bude určitě
opět zdravotnictví, kterému se dlouhodobě věnuji. Chystám se znovu předložit
zákon o navrácení prvních tří dnů hrazené nemocenské, které současná koalice
slíbila ve svém vládním prohlášení, ale
námi předložený zákon už nepodpořila.
Te si to ČSSD opět drze napsala na své
billboardy. Zřejmě si myslí, že voliči a voličky trpí ztrátou paměti. Mám rovněž připravenou novelu zákona o automatickém
navyšování plateb za státní pojištěnce,
aby bylo dostatek peněz na zdravotní péči a pacienti si na ni nemuseli doplácet.
Moji snahou bude také opět projednat zákon připravený spolu s pacientskými organizacemi, který by skutečně zabránil
tzv. reexportům léků, z kterých některé
firmy a lékárny nemravně bohatnou. Pevně věřím, že se nám spolu s celým poslaneckým klubem KSČM podaří konečně
prosadit zákon o náhradním výživném,
který by ulehčil především matkám samoživitelkám. V neposlední řadě jsem
optimistkou a jsem přesvědčena o tom,
že budou schváleny dlouhodobě komunisty předkládané zákony o majetkových
přiznáních, o nepromlčitelnosti privatizačních zločinů, o zdanění církevních restitucí, o obecném referendu či vystoupení České republiky z agresivního vojenského seskupení NATO.
Za odpovědi děkuje
redakce Krajánku

Volebním slibem neurazíš
ø

Dokončení ze str. 1

V oblasti ekologie a zemědělství vláda
splnila slib zabránit privatizaci státních lesů, pokračovat v kotlíkových dotacích
a zachování zelené nafty, naopak neplněny zůstaly sliby vytvoření ochranných pásem na vodu, pobídky k většímu třídění
odpadů i novela zákona o odpadech.
V sociální oblasti došlo na zrušení II.
pilíře důchodové reformy i na valorizaci
penzí, i když důchodci se nijak výrazně
vzhledem k růstu životních nákladů nerozšoupli. Zrušeny byly poplatky ve zdravotnictví, kromě pohotovosti, a vzrostla
také minimální mzda. Jen na papíře zůstal slib zákona o sociálním bydlení, o neziskových nemocnicích, zálohovém výživném i zamezení obchodu s chudobou.
Z oblasti školství, kultury a sportu byl
splněn slib podpory školek a jeslí, povinný rok ve školce, zavedení firemních školek, školního stravování, nebylo zavedeno školné, na papíře zůstaly sliby o zřízení národní rady pro vzdělávání, kariérní
řád, financování základního výzkumu,
kultura jako veřejná služba a zákon o památkách.
V oblasti práva a veřejné správy byly
splněny sliby uzákonění práva na právní
pomoc, majetková přiznání politiků i problematický registr smluv, stejně jako zákon o financování politických stran, který
posílil mj. byrokratický státní aparát. Na
papíře zůstalo obecné referendum (občan je příliš naivní, aby mohl jakékoli otázky posoudit, ale není natolik naivní, aby
nevolil slibující), odpovědnost právnických osob, konec anonymity příjemců dotací či změny v exekucích.
V oblasti bezpečnosti a obrany byl splněn nábor policistů a jejich přesčasy, slib
ochrany vzdušného prostoru ČR, nebo
zákon o zahraniční službě a zahraniční
mise. Mezi nesplněné sliby v této oblasti
patří zákon o obecní policii, soukromých
bezpečnostních službách, nebo novela
tvorby rozpočtu ministerstva obrany.
Uvedla jsem jen některé z příkladů velmi podrobné analýzy serveru Demagog.cz. Na závěr musím dodat, že nejsou
sliby jako sliby. Poslanci, zvolení za
KSČM vytrvale předkládají návrhy zákonů, které svým voličům slíbili, ale narážejí na nezájem ostatních členů parlamentu.
Vezměte si jako příklad zrušení karenční
doby, tedy znovuzavedení placené nemocenské dávky pro první tři dny nemoci.
Tento zákon protlačili komunisté až do
třetího čtení, ale také vinou poslanců
ČSSD bylo projednávání zastaveno. Ale
slibovat totéž hned po volbách jim už potíže nečiní. Spíše naopak.
Taána LANKAŠOVÁ
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www Z jednání krajského zastupitelstva
Rozhodnutí ke stavbě Pěčína odloženo, leasing
na budovy krajského úřadu bude dále splácen
Zářijové jednání krajského zastupitelstva bylo dlouhé, s několika diskusemi
a projednávalo 126 bodů. Z nich vybíráme nejdůležitější. Jednání se protáhlo
na 8,5 hodiny.

Zastupitelstvo řeší nedostatek pracovníků ve
zdravotnictví i tím, že poskytne 5,5 milionu korun
Zdravotnickému nadačnímu fondu na další stipendijní program pro studenty posledních ročníků lékařských fakult. Studenti definovaných
oborů, kteří se zavážou k práci ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji na
čtyři roky, budou moci získat jednorázové stipendium až ve výši 150 tisíc korun, ale jen
v podporovaných oborech. Podpořit stipendiem
by chtěl Otakar Ruml (KSČM) také zdravotní
sestřičky.
Vyjádření k záměru stavby vodní nádrže Pěčín
se na jednání KZ protáhlo v dlouhou diskusi. Starostové dotčených obcí – Zdobnice a Rokytnice
– s výstavbou nesouhlasí. Jejich obce by zůstaly
odříznuty. Voda by rovněž zasahovala do chráněné a vzácné přírodní lokality. Zastupitel Martin
Hanousek (Piráti a SZ)) dosáhl toho, že se bude
konat samostatný seminář a bylo by třeba posoudit budoucí potřebu pitné vody. Stanovisko
zastupitele Otakara Rumla pro výstavbu hráze

a nádrže na pitnou vodu je zatím kladné: „vodu
potřebujeme.“
V leasingovém úvěru, kterým se splácí rekonstrukce souboru budov Regiocentra Nový pivovar bude kraj pokračovat. Rozhodli zastupitelé na
jednání. Areál, kde sídlí mimo jiné i krajský úřad,
tak dál zůstane ve vlastnictví společnosti IMMORENT, a. s. Zastupitelé rozhodli o uhrazení mimořádné splátky ve výši sto milionů korun ke snížení zbytkové hodnoty leasingu. Částka, kterou má
krajská Správa nemovitostí ještě za soubor budov
doplatit, činila dosud nesplacených 371,1 milionu korun.
Živé bylo jednání k navrženým změnám (revokace již přijatých usnesení) v zařazení tří škol do
projektu na zateplování budov. Důvodem byla
jejich nevyjasněná budoucnost. Podle zastupitelky
Táni Šormové (KSČM) „docela nepřipravený
a nepromyšlený bod jednání, za neúčasti předkladatelky Martiny Berdychové (STAN a Východočeši), nemohl být schválen.“
(vha)

Komentář zastupitele
Zdeňka Ondráčka

Dlouho se také diskutovalo o výstavbě
operačních sálů v královédvorské nemocnici.
Kolegové z Hnutí ANO to vzali jako
předvolební bod, protože si na pomoc přizvali dva poslance a jednoho senátora :)
Nakonec však nebylo navrženo žádné
usnesení.
V odpoledních hodinách chybělo koalici
osm zastupitelů, včetně jedné radní :( To
se odrazilo nepřijetím dvou revokací
usnesení, týkajících se právě středních
škol v kraji. Jako opozice jsme ukázali, že
to nedáme zadarmo :D

Dnes (11. 9., pozn. red.) jsme více než
8,5 hodiny jednali v rámci 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Napodruhé se mi podařilo získat podporu pro poskytnutí dotace ve výši 250 tis.
Kč na dokončení výměny oken na Městském gymnáziu a SOŠ v Úpici. Na můj
návrh byla také poskytnuta dotace na zabezpečení objektu ZŠ a MŠ v obci Rasošky, okr. Náchod.
Schválili jsme jednorázovou splátku 100
mil. Kč na odkup sídla kraje.
Navýšili jsme finanční prostředky na stipendijní program mladých mediků. Velmi
dlouho jsme diskutovali o záměru výstavby vodní nádrže Pěčín – nakonec jednání
přerušeno a doporučeno svolat seminář.
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BER KDE BER, OPATŘI SI KVÉR
Ve státě UTAHU beze všech průtahu
zakoupíš sobě kolt nebo kvér,
zastřelíš každého, kdo se ti zamane
a kdo se k tobě nechová fér.
A jak je to dneska v hranicích Česka?
Kdo chce zbraň vlastnit, na každičký pád,
musí mít lustraci a být demokrat.
Policajt nemůže být loutka,
musí mít výcvik a nebýt poseroutka.
Počká si, až odhalený vrah
spotřebuje patrony a střelný prach
a pak na povel velitele zákroku
nastoupí těžkooděnci k zákroku
a to nemáte ani potuchu –
vystřelí jednu ostrou do vzduchu.
To bylo kdysi, před pár týdny,
te bude to jinak, podle zákona,
už žádné ňáké krindy pindy,
te chrabře bratře život svůj si braň,
musíš mít jenom štempl, a pak zbraň.
Budeš si ale, hochu, lámat hlavu,
jak rozeznat ten správný cíl v tom davu,
a při všeobecné přestřelce
trefíš státem uznaného vetřelce.
Od kdy do kdy bude tohle platit,
to se mě raděj neptej, čtenáři,
zákon se může změnit, nebo ztratit
a zůstane pouze údiv ve tváři.
Jiří Knopp

www Jednal KV KSČM
HRADEC KRÁLOVÉ / RYCHNOV
N. KN. – Krajský výbor se sešel na konci srpna v Hradci Králové a v září v Rychnově. Příprava volební kampaně, 27. setkání občanů ve Svojšicích a stánku na
výstavě Zahrada východních Čech zahájená v srpnu byla v Rychnově zkontrolována a hodnoceno uskutečněné setkání občanů. Řešení kádrové záležitosti
bylo zatím odloženo.
KV se shodl na tom, že setkání občanů
mělo dobrou atmosféru a bylo důstojným
startem do kampaně. Kulturní program
oslovil naše stálé voliče, líbila se skupina
Express. Diskusní stan měl hojné publikum a nově byl zajištěn přímý přenos
diskusí na krajský facebook. Plusem je
pěkný areál, mínusem jeho horší dostupnost. Na srpnovém jednání byla připravena a v říjnu bude ještě probíhat kampaň
po obcích – cesty radiovozů a roznos letáků, Haló novin i výlep plakátů. Pro vylepování plakátů bylo letos nutné získat
souhlas starostů obcí. V mnoha případech jim plakát KSČM nevadil a nechtěli
za něj zaplatit. Vedle této rozsáhlé kontaktní kampaně připravily okresní výbory
mítinky (viz pozvánky na str. 8). Doladěna byla propagace KSČM na výstavě
v Častolovicích a krajský mítink 12. 10.
na Bakově náměstí v Hradci Králové.
Na konec září zajistil ÚV distribuci volebních novin do schránek.
(vha)
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VOLEBNÍ OSMIČKA BUDE PRO VÁS JEDNIČKA!

8
Start KS¨M do volební kampaně
Ve svojšickém letním areálu se pod konferováním Hany Horské a Stanislava
Fišera představili čelní kandidáti z dvanácti krajů. Po většinu dne diskutovali také
s občany v oblíbeném diskusním stanu, v němž vedly diskusi poslankyně Soňa
Marková s Květou Matušovskou. Akci přijeli podpořit příznivci z několika krajů.
Pardubická šestka, Eva a Vašek a opravdu zahřívací hity v závěrečném koncertu
Expressu měly dostatek publika. I když od politického mítinku drobně pršelo,
a tak se mnozí diváci ukryli pod břízky a do stánků. Strana s volebním číslem osm
nezůstane jistě u jednociferného procenta voličů a pošplhá se ke dvacítce.
Lidé mají různé pracovní
Z DISKUSNÍHO STANU Maušovská:
směny a k volbám by nemohli přijít.
Dotaz: Proč volíme po dva dny a ne
jen v jednom jako jiné evropské státy?
Marie Pěnčíková:
Stanislav Grospič:
Životní prostředí – spousta lidí si neProtože je to dáno zákonem již z první uvědomuje, jak je to citlivá oblast, Porepubliky. Byly kolem toho diskuse, ale tu kud jej nebudeme chránit a zlikvidujetradici dvou dnů si ponecháváme. Květa me, bude to problém na desítky let. Vedou se o tom velké diskuse i ve sněmov-

Zdeněk Ondráček, vedoucí kandidát Královéhradeckého kraje, v diskusním stanu
vysvětloval, proč je důležité mít nejprve
zajištěnu vnitřní bezpečnost, a pak teprve
je možné rozvíjet vědu, kulturu, sport...
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Zdeněk Ondráček při diskusi s občankami.

Na volební úspěch si připil i europoslanec
Jaromír Kohlíček z velkého hrnku s čajem...

ně. Například ODS životní prostředí ve volebním programu nemá. My ano. Stěžejním problémem je
ochrana vody. Ve
Zlínském kraji byly
velké tunely, Veolia
vše skoupila, zisky
jdou do zahraničí. Základním cílem KSČM
je vrátit vodu do vlastnictví obcím a státu
– musíme ji a zisky
nechat doma. Dalším
problémem je půda.
Na jižní Moravě je půda velkým problé-
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mem, je z ní pustina. Zemědělci neořou,
není organická hmota do půdy...
Jan Klán:
Z mého popudu bylo zrušeno obnovování občanských průkazů od 70 let vždy
po deseti letech. Nebo je nově možné
poslat nový občanský průkaz poštou
– nemusí si lidé brát dovolenou či
invalidé jezdit na úřad. Elektronizace by
neměla sloužit jen pro občanské průkazy.
Občanka s čipem i bez čipu. Elektronizace by měla jít do úřadů a občané by mohli s úřady jednat přes počítače z domovů.

kuce, a tak jsem se
tomu i zde věnoval.
Jak se vám líbilo
nové místo?
Areál je moc hezký, zdá se mi to tu
lepší než pod Kunětickou horou...
Místo je takové
uzavřenější...

DOJMY ZE SVOJŠICKÉHO SETKÁNÍ

Přes vrtkavé počasí a nové místo, byla
akce dobře připravená a byla tu dobrá
atmosféra. Výzva
k účasti na volbách
mohla zabrat.

Zdeněk Ondráček:
Na co se občané ptali v diskusním
stanu?
V diskusním stanu spíše občané vyjadřovali podporu, že sledují moji práci ve
sněmovně, že sledují články v médiích
a nebylo to ani o dotazech. Jinak, s některými občny stále řeším například exe-

František Vrabec,
kandidát do PS:

Kandidáti z Královéhradeckého kraje (první dva zleva) s kandidáty za
kraj Pardubický.

Stránku připravila
M. Vohralíková

Josef Tylš, kandidát č. 14 do PS (uprostřed), se Slávkem
zajišovali přímý přenos z diskusního stanu na facebook Královéhradeckého KV KSČM. V současnosti tam můžete najít některá
vystoupení v záznamu.

Krajský stánek vzorně a optimisticky obsluhovala Táňa Šormová, trojka na kandidátce. Přišlo za ní mnoho známých.

Josef Lukášek, pětka na kandidátce, na chvíli pomáhal Táně Šormové s propagací KSČM. Jako vždy utrousil nějaký ten vtípek.
Jako třeba: Víte, co znamená zkratka K+M+B? No přece, při
odchodu nezapomeň: klíče, mobil a brýle!

Kandidáti z jičínského okresu Václav Ort (č. 4) a Petr Typlt (č. 20)
se svými příznivci (prvn dva vlevo).

VOLTE MÍR VE SVĚTĚ, SPRAVEDLNOST A BEZPEČÍ DOMA
Krajánek O 10/2017
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Volíme kandidátku
s osmičkou!
V pátek a v sobotu 20. a 21. října, jak
všichni víme, jdeme volit Poslaneckou sněmovnu. V naší malé republice je to 200 osobností. Je na každém
z nás, zda nastoupíme cestu k nápravě toho, co od listopadu 1989 způsobili budovatelé profláknutého kapitalismu, včetně končící stále rozhádané koaliční vlády v čele s ČSSD.
Záleží na každém komunistovi a na
našich sympatizantech, levicových
občanech. Záleží na tom, kolik získáme nerozhodnutých a těch, kteří dosud volby vynechávali, jako zbytečné. Možná už vědí, že to je jinak.
Vzpomínám na své první volby po
porážce fašistické krutovlády po
osvobození naší vlasti. (Zvláště díky
Sovětskému svazu a jeho Rudé armádě a dalším spojencům.) Miliony
našich občanů daly své hlasy na
podporu budování spravedlivé společnosti bez vykořisování. Jejich
hlasy potřebujeme i nyní. Jako jeden
z mnoha jsem vždy volil komunisty.
Ti váhající a pasivní voliči by měli pochopit, že každý hlas pro dobrou věc
je důležitý.
Co říká o volbách selský rozum?
„Pokud miliardář volí pravicové strany, je to pochopitelné. Pokud pracující zaměstnanec i nezaměstnaný, člověk na rodičovské dovolené, samoživitelka s dětmi, invalidní nebo běžný
starodůchodce volí doleva – je to
normální. Ale pokud takový člověk,
který na růžích ustláno nemá, dá svůj
hlas pravicové straně a hnutí, je to
s prominutím blbec.“
Pochopme, že u nás existuje jediná,
opravdu jediná, levicová strana
– KSČM. Proto je tak důležité volit komunistickou kandidátku a vyváženou
sněmovnu. Pro kandidátku vybrané
lidi mnozí známe a v Krajánku jsme si
jich většinu již představili. Aby si
KSČM zachovala ve sněmovně vliv,
je třeba dát kandidátce hlas. Nic se
samo od sebe pro lidi nezařídí, nedejme na představu, že „oni“ se „tam“
stejně dostanou. Málo poslanců za
KSČM nepořídí ve sněmovně nic. Je
třeba mít více než současných 33 poslanců a více než dva z našeho kraje.
Jaroslav PRŮŠEK
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Bude tato země konečně i pro seniory?
To, že v České republice přibývá dříve narozených, je neoddiskutovatelným faktem. Zároveň se také dožíváme vyššího věku. Jenže život strávený ve zdraví se,
bohužel, neprodlužuje. A to přesto, že máme zdravotnictví na dobré úrovni. Co
tedy zaručí, že se budeme do penze těšit a ne se obávat chudoby, nemoci a třeba i samoty?
Populace seniorů vyžaduje především sluhující vládní koanejen celostní pohled na nemocného, ale lice, přes počáteční
ANO
také jinak a lépe nastavit zdravotní a so- nechu
ciální péči s důrazem na tu dlouhodobou a KDU-ČSL, přidala
a domácí. Po roce 1989 se žádné vládě na důchodech opazatím nepodařilo uspokojivě vyřešit orga- kovanou valorizací
nizaci a financování právě této péče na i mimořádným příhranici mezi zdravotním a sociálním sys- spěvkem navržetémem. Proto také často právě zde chybí ným
poslancem
M. Opálkou za KSČM 1 200 Kč, aby alepotřebné finanční prostředky.
Velmi důležité pro kvalitu a důstojnost ži- spoň částečně napravila programovou
vota je věk odchodu do důchodu a výše devastaci řízenou ODS a TOP 09. K plnostarobního důchodu. Dnes se často stá- hodnotnému a k aktivnímu životu seniorů
vá, že odchod do důchodu znamená i od- to ale stále nestačí.
KSČM má jasno. Ve svém programu
chod do chudoby. Dobrou zprávou je, že
se podařilo – i díky tlaku KSČM ve Sně- navrhuje pravidelnou a důstojnou valorimovně – alespoň „zastropovat“ důchodo- zaci důchodů podle skutečných životních
vý věk na 65 let. Zároveň stoupá počet potřeb s přihlédnutím k problematice stapříjemců důchodu, a to třeba i z toho dů- rodůchodců. Dále chceme zrušit stropy
vodu, že díky „kultu mladých“ někteří dří- na odvody na sociální zabezpečení u vyve narození nemohou sehnat odpovídají- sokopříjmových skupin a požadujeme
cí práci a odcházejí na odpočinek před- i zvýšení základní výměry důchodu na
časně. Výdaje na vyplácení důchodů tedy úroveň životního minima. Jsme přesvědstoupají, ale na druhou stranu je třeba ří- čeni o tom, že život po pětašedesátce nesmí být živoření.
ci, že rostou i příjmy z pojistného.
Minulé pravicové vlády usilovně pracoSoňa MARKOVÁ, dvojka krajské
valy na tom, aby situace seniorů nekandidátky KSČM
zlepšovala. Právě naopak. Současná do-

KDY „PROPADNE“ VÁŠ HLAS?
A už hlasujete ve volbách pro kohokoliv, tak
tím, že vhodíte platný hlas, zvyšujete šance
našeho kraje, že ho bude zastupovat více
poslanců. Nejdříve se počet odevzdaných
platných hlasů v celé zemi vydělí číslem 200
(počtem poslanců). Výsledkem je tzv. republikové mandátové číslo. Tím se pak dělí
celkový počet platných hlasů v jednotlivých
krajích. Výsledek je počtem mandátů, který
kraji připadne. Na Královéhradecký kraj připadá zpravidla 11 mandátů. Zbylé mandáty
se přidělí postupně krajům s největším
zbytkem dělení. Na každém hlasu tedy záleží
a žádný hlas nepropadává. Při minulých volbách dosáhla KSČM 14,08 % odevzdaných
hlasů (38 564 voličů) a dvě místa v PS. Hlasy
voličů pro strany, jež nedosáhly na 5 %, jsou
přiřazeny k postupujícím stranám. Proto by
si volič měl dobře rozmyslet, komu dá svůj
hlas. Máme v tom sice svobodu, ale rozum
použijeme. Pořadí na kandidátce lze přeskočit,
pokud je kandidát zakroužkován alespoň na
pěti procentech platných odevzdaných volebních lístků pro danou stranu v daném kraji.
Takto preferovaný kandidát přeskočí v pořadí
všechny nepreferované. Pokud je preferovaných kandidátů více, záleží na počtu hlasů,
které dostali.
(r)

VOLEBNÍ OPÁČKO
w Právo volit má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb oslaví 18.
narozeniny a je podle zákona způsobilý.

w Pokud občan nedostal hlasovací lístky
domů, obdrží je ve volební místnosti.

w Podívejte se, kde je umístěna vaše
volební místnost. Byly změny.

w Volit může pouze ten, kdo prokáže svou
totožnost pasem nebo občankou. Zkontrolujte si doklad před odchodem z domu.

w Do úřední obálky, kterou mu vydá okrsková volební komise, vloží jediný lístek –
kandidátní listinu vybrané strany.

w Chce-li volič dát některému z kandidátů
přednost, vyznačí to zakroužkováním
pouze čtyř kandidátů – kroužků nesmí být
víc! Jinak se k nim nepřihlíží. Kroužkovat
lze kandidáty na kterémko-li místě kandidátky.

w Lze volit také v nemocnici, porodnici,
domově seniorů…

w Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
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STOLETÉ VÝROČÍ
Přesto, že se lidský věk prodlužuje, není
příliš časté dožití sta let a více. Členka naší ZO KSČM Božena Ticháčková v letošním
roce toto významné, kulaté výročí oslavila.
Narodila se 29. 9. 1917 v době první světové
války. Otec pracoval příležitostně, co se kde
nahodilo, a při tom se vyučil černému řemeslu. Matka byla v domácnosti a starala se o dvě
děti. Po ukončení školní docházky se vyučila
obchodní příručí. Jako mnoho dalších byla nezaměstnaná, w1937 se provdala. w1938 se jí
narodil syn a 1942 dcera. Před jejím narozením sebralo otce gestapo. Vrátil se duševně
a fyzicky zlomený a skončil v psychiatrické léčebně. Během války byla totálně nasazena
u sedláka. w 1945 se odstěhovala s dětmi ke
své matce do Mikulášovic a pracovala v podniku Kohinoor. Po devíti letech se znovu provdala a s druhým manželem měla další čtyři děti.
Manžel pracoval v Tesle Pardubice jako jemný
mechanik. Od podniku dostali byt dostatečně
velký pro osmičlennou rodinu a maminku, která se s nimi přistěhovala. Ta se postarala o děti, a tak mohla Božena jít pracovat do Tesly, později do Semtína. Mezi tím pracovala na školském odboru. Zde měla na starost uprchlíky,
větší děti, které přicházely do Čech z Řecka.
Zajišovala jim ubytování, stravování, školní
vzdělání a vše potřebné pro život u nás. Pracovala také v tělovýchově a jako náčelnice pro

VOLEBNÍ OPÁČKO
w Při dovolené (služební cestě) lze volit
mimo trvalé bydliště na voličský průkaz
v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo
ve zvláštním vol. okrsku v zahraničí.
Průkaz odevzdá okrskové volební komisi.

w Nemůže-li se člověk dostavit do volební
místnosti ze zdravotních důvodů, členové
okrskové volební komise za ním na
požádání zajedou s volební schránkou
domů. Nezapomeňte požádat o oznámení
u komise své příbuzné nebo sousedy!

w Tělesně postiženému či nevidomému
může při volbě pomoci jiný plnoletý
člověk, nikoli však člen volební komise.

w Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, lístky
přetržené a ty, které nejsou vloženy do
úřední obálky.

w Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud
jsou z něj patrné potřebné údaje.

w Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků.

Zveme k volbám 20. října
(od 14 do 22 h.)
a 21. října (od 8 do 14 h.)
Krajánek O 10/2017

Spartakiádu měla
dohled nad nacvičováním skladeb
na tří Spartakiády
v Pardubickém okrsku. w 1968 po rozvodu s manželem
koupila
domek
v Žacléři-Bobru,
který opravovala. w
1971 se do něho
přestěhovala. Nastoupila jako dělnice do Texlenu. Pak odešla za lepším výdělkem do Čistírny
oděvů Komunálních služeb. Také zajišovala
chod hospody Jednoty v Bobru a prodejny potravin v Křenově. Oba objekty byly z důvodů
špatného technického stavu postupně zavřeny.
Naposledy pracovala 11 let jako šička kapesníků pro podnik Mileta. w 1991 uzavřela další
manželství, ale manžel po několika měsících
zemřel. Od té doby žila sama v domě s pečovatelskou službou v Bobru a po jeho zrušení
z důvodu prodeje objektu se nastěhovala k synovi, kde žije dodnes. Má celkem 15 vnoučat,
22 pravnoučat a prapravnouče.
V roce 1945 vstoupila do KSČ a aktivně pracovala v dalších místních organizacích. Dodnes ráda luští osmisměrky. Přesto, že špatně
slyší, se zájmem sleduje dění ve městě i ve
světě. To je v krátkosti shrnutý příběh jednoho
dlouhého života.

B. Kučerová,
ZO KSČM Žacléř

Vzkazy z Levicového klubu
žen pro nové poslance
Stáňa: Měly by se zrušit nebo snížit
hranice pro sbírání podpisů, například do
volební kampaně na prezidenta. Poslanci
by si neměli přidávat jen sobě, ale také
důchodcům.
Táňa: Nejvíce mi v poslední době vadí,
že se stydíme za to, že jsme Češi. Možná
to vychází i ze sledování jednání v parlamentu... Češi jsou stále považováni za
nepříjemné, že jdou mimo politiku Evropské unie, vnímám to nepříznivě. Bude
ta rebelie asi také pocházet z hluboké
historie – až od husitů...
Anička: Důchody a platy pro státní
zaměstnance by se neměly zvyšovat
v procentech, ale po částkách. Měl by se
zavést koncept, dle Miloslava Ransdorfa,
poslancům platy na trojnásobku průměrné mzdy a žádné příplatky za různé
výbory – je to součást jejich poslanecké
práce.

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Trutnovsko
René Lutz z Radvanic bude mít dvacetiny. Josef Beneš z Úpice 70 let a Květoslava Janišová z Trutnova 65 let.
Mnoho zdraví a elánu do dalších let přeje OV
KSČM Trutnov.

Náchodsko
Dne 3. října se dožívá 92 let Věra Doubravská a dne 24. října se dožívá 90 let Drahuše Žalská, obě z Náchoda. ZO KSČM v Náchodě ji přeje hodně zdraví, štěstí a pohodu
v dalších letech. * Miroslav Moravec z České Skalice se 2. října dožívá sedmdesátky. ZO
KSČM z České Skalice přeje oslavenci mnoho
zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.

Královéhradecko
ZO KSČM č. 36 blahopřeje k zářijovým sedmdesátinám Jarmile Fiedlerové. Mnoho zdraví a spokojenosti přejí členové ZO. * Oldřichu
Šastnému přeje ZO KSČM č. 48 udržení
zdraví k 85. narozeninám a blahopřeje rovněž
Miloši Bergmanovi k 75. narozeninám.
Marie Levinská se dožívá 85 let a Jaroslav
Knejp oslavil 80 let. Oběma pohodu a zdraví
přejí členové ZO KSČM i OV KSČM Hradec
Králové. Pětašedesátky se dožívá Pavel
Kopunec ze ZO KSČM č. 42. Dobré zdraví
přejí členové.

Rychnovsko
Zdeněk Kupka z Albrechtic nad Orlicí oslaví
65 let, Marie Barešová z Českého Meziříčí
dosáhla 80 let a Iva Domenýová z Dobrušky
85 let. Božena Svobodová z Týniště nad Orlicí slaví sedmdesátiny a Ludmila Kovaříčková
z Vamberku má o pět let více.
Dobré zdraví a slunce do všech dní přeje OV
KSČM Rychnov n. Kn.

Jičínsko
Jan Knap z Hořic v Podkrkonoší oslaví 75 let.
Jmenovanému přeje OV KSČM spolu se základní organizací všechno nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní
práci pro stranu a společnost.

PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 4. října 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 12. 10. od 14.45 h.

kscmkrhk.cz * http://www.kscmkrhk.cz/volby-2017/kandidati-do-ps-2017
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Dětský koutek tradičně při
setkání občanů připravují
rychnovští komunisté. Tak
tomu bylo i letos ve
Svojšicích.
Dětí mnoho nebylo, leč
zájemkyň o papírový klobouk od kloboučníka
Matěje (vzadu na snímku)
bylo habaděj.
FOTO – Marie
ONDRÁČKOVÁ

Předvolební mítink
v Jičíně

Předvolební mítink
v Hradci Králové

v sobotu 7. října od 10 h.

KRAJSKÝ MÍTINK

se na Žižkově náměstí
představí kandidáti do PS
za účasti předsedkyně KV KSČM
Věry Žižkové
Živá hudba, občerstvení

Předvolební mítink
v Trutnově
v úterý 17. října od 15 h.
se na Krakonošově náměstí
představí kandidáti do PS
za účasti vedení KV KSČM
Reprodukovaná hudba, občerstvení

w 4. listopad – Vzpomínkový akt ke
100. výročí VŘSR od 10.15 na lesním
hřbitově v Malšovicích u památníku
rudoarmějců.

Hity a populární melodie
v podání dua OK STYL
Vystoupení kandidátů
do Poslanecké sněmovny
Rozdávání volebních materálů
a propagačních předmětů.
Účastní se kandidáti do PS
za Královéhradecký kraj ze všech
okresů, 1. místopředseda ÚV KSČM
Petr Šimůnek a vedení KV KSČM.

Předvolební mítinky
na Rychnovsku
v úterý 10. října
v Dobruška náměstí od 10 h.
v Rychnov náměstí od 14 h.
v Týniště náměstí od 15.30 h.
Představí kandidáty do PS
Volební a propagační materiály

RYCHLÉ DOBROTY

Krůtí paprikáš
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w Krajská rada Česko-ruské společnosti vás
zve na Posezení u šálku čaje a besedu
o Ukrajině s JUDr. Ondráčkem, která se
uskuteční ve čtvrtek 19. října v 16 h.
ve velkém sále U Švagerků. Vstup dobrovolný, od členů vybereme roční
příspěvek 50 Kč. Malé občerstvení
zajištěno.

w 7. listopad od 16 h. krajský seminář
ke 100. výročí VŘSR v domě
U Švagerků v Hradci Králové.

Pro 2 osoby: 200 g krůtího stehenního řízku, velká cibule, středně velká paprika, 3
sušená rajčata,1dl bílého vína, lžíce kysané smetany, lžička oleje (můžete použít
olej ze sušených rajčat), po lžičce gulášového koření, sladké papriky (nejlépe uzené), sůl.

Nevyzvednuté ceny z tomboly si můžete vyzvednout na OV KSČM v Hradci
Králové (495 537 073).
Cena a číslo vstupenky:
1. Televize – 440 * 2. Dárkový koš – 179
* 3. Kontaktní gril – 656 * 4. Odšavňovač – 870 * 7. Ostřič nožů – 660 * 10.
Sendvičovač – 110
Ostatní ceny si již výherci vyzvedli.

w LKŽ HK: od 10 h. v kině Bio Centrál
představení pro důchodce za 20 Kč
a od 15 h. účast na mítinku.

ve čtvrtek 12. října od 15 h.
na Bakově náměstí

www KRAJÁNKOVY

VYHRÁLI JSTE VE SVOJŠICÍCH?

www Pozvánky

na nudličky pokrájenou papriku. Podle
chuti dosolte a nechte ještě deset minut
dusit. Nakonec do paprikáše vmíchejte
kysanou smetanu. Podávejte s tarhoňou,
jinou těstovinou, nebo rýží. Tahle původem maarská dobrota vás určitě překvapí a zachutná.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

Krůtí nakrájejte na
kostky. Na oleji dozlatova orestujte nasekanou
cibuli, přidejte opéct maso a opečené posypte
kořením a promíchejte.
Zalijte vínem a nechte
prudce povařit. Pak
solte, podlijte trochu vodou a nechte na mírném
ohni dusit. Po dvaceti
minutách přidejte pokrájená rajčata, a když je
maso měkké, přidejte
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