
����Výbor krajského zastupitelstva spojuje
v sobě jak ochranu přírody, tak zeměděl-
skou výrobu. Proč tomu tak je, když země-
dělci bývají označováni spíše za znečiš�o-
vatele?

Tyto dvě oblasti lidské činnosti jsou vzájem-
ně podmíněny. Musíme si uvědomit, že ze-
mědělci hospodaří v krajině. To znamená, že
mají udržovat ráz krajiny, pečovat o přiroze-
nou a trvalou úrodnost půdy a prakticky utvá-
řet krajinu. Cokoli jiného se vymstí samotným
zemědělcům a následně společnosti.

����Je pravdou, že u nás prakticky neexis-
tuje panenská příroda, žijeme v přírodě
různou měrou kultivované?

Nacházíme se v krajině, která je především
v Polabí intenzivně hospodářsky využívaná.
Faktem je skutečnost, že po devadesátých
letech minulého století především v horských
a podhorských oblastech došlo k výraznému
úbytku orné půdy ve prospěch trvalých

travních porostů. Tyto porosty jsou příznivé
pro životní prostředí z mnoha důvodů. Když
vezmeme otázku vody, tak právě travní po-
rosty jsou schopny deš�ovou vodu více za-
držovat a přispívají k průsaku gravitačních
vod do podzemních rezervoárů. Velmi výraz-
ně se díky těmto porostům omezila i vodní
eroze půdy a jsou vytvořeny podmínky pro
rozvoj některých druhů rostlin, které intenziv-
ním způsobem hospodaření byly potlačová-
ny, až téměř vymizely, a nyní se vracejí. Vzni-
kají také příznivější podmínky pro život živo-
čichů od nejnižších forem až po obratlovce
a lesní zvěř.

���� Jaká je ochrana tzv. horských květ-
natých luk?

Horské květné louky jsou v některých pří-
padech v režimu zpřísněného hospodaření,
to znamená například to, že tam kde je velký 

Jedna pravda vítězí?
V posledních měsících jsme

svědky neustálé masáže veřej-
nosti jednak veřejnoprávními
médií, ale již i ulicí, co si máme
správně myslet.

Ti, kteří správně nemyslí,
jsou brutálně hanobeni, kritika
zaujatosti české televize se ne-
smí vypustit z úst a to hlavně
v zájmu té jedné jediné demo-
kracie. Všichni ti, kteří zvolili
Zemana, nyní i ti, jež volili Ba-
biše a nechtějí dobrovolně
předat moc oblíbencům Soro-
se a jeho neziskových organi-
zací, by prý, podle jejich míně-
ní, neměli již vůbec dostat vo-
lební právo, když jsou tak ne-
zodpovědní a nevědí, koho
mají správně volit. Ptám se,
kde je ta velebená demokracie,
když přes padesát procent vo-
ličů zvolilo prezidenta, ale po-
ražená část antizemanovců se
s tím nehodlá smířit a vyvolává
demonstrace proti hlavě stá-
tu? Doženou nás nakonec až
ke krvavému konfliktu?

Řetězec barevných revolucí
obmotává svět a všude tam,
kde se podařily realizovat, kve-
te korupce, chaos a nekontro-
lovatelné rozkrádání všeho, co
ještě zbylo. Obyčejným lidem
zbývají jen oči pro pláč, exeku-
ce, bída a inflace, aby se pár
oligarchů ještě více napakova-
lo. Nit organizátorů se vine da-
leko do zahraničí, až přes
Atlantik. Bohužel, se u nás na-
chází část lidí, kteří jsou ochot-
ni za drobty spadlé ze stolů
pár miliardářů zaprodat své
spoluobčany, zničit samostat-
nost státu a sloužit těm
nejtemnějším silám. Za vším
hledejme peníze.

Doufám, že český národ tuto
zkoušku ustojí a nepodlehne
falešným heslům o svobodě
a demokracii, ale prohlédne,
kdo za tím stojí a jaké budou
důsledky. Mnozí, kteří téměř
před třiceti lety stáli na náměs-
tích a cinkali klíči, by to dnes
po všech těch zkušenostech
již neudělali. Jen nová genera-
ce, která tyto zkušenosti nemá
a nechá se zmanipulovat.

Věra ŽIŽKOVÁ
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ZÁJEM BUDOUCÍCH GENERACÍ
JE PRO NÁS ROZHODUJÍCÍ

Rozhovor s předsedou Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Otakarem RUMLEM
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výskyt ptáků
hnízdících na zemi,
je možné provádět
senoseč až po 15.
červenci. To jsou
všechno opatření
místně určená a vy-
cházející z konkrét-
ních podmínek a tyto
postupy musí všich-

ni hospodáři dodržovat a nejsou s tím
žádné problémy.

����Jsou stěžejním problémem součas-
nosti vodní zdroje?

Je to jeden z největších problémů sou-
časnosti a nejspíš i budoucnosti. Pokud
máme něčeho dost, příliš si toho neváží-
me a starat se začneme, až když zdroje
ubývají. Je potřeba si uvědomit, že ke kli-
matickým změnám skutečně dochází
a že k nim bude dále docházet. Žijeme
v podmínkách rozvodí Evropy, kdy od nás
všechna voda odtéká, proto musí být naší
základní snahou vodu v krajině zadržet.
K takovým opatřením patří např. již zmí-
něné trvalé travní porosty, udržování pří-
rodních koryt vodních toků a odstranění
jejich regulace všude, kde je to možné.
Patří sem i zvýšená ochrana lokalit s pří-
rodními zdroji vod, jakým je u nás Po-
ličská křídová pánev, která je opravdu
vydatným zdrojem kvalitní podzemní vo-
dy. Stejně tak ochrana menších lokalit,
kterých je v kraji také dost. O této ochra-
ně místní hospodáři velmi dobře vědí a je
pro ně přirozená. To ovšem také zname-

ná, že jsou zemědělci omezováni ve své
výrobě, což jim není nijak kompenzováno.

Zemědělství musí dosahovat určité in-
tenzity, aby ekonomicky obstálo v konku-
renci, a tam je zaveden velmi přísný režim
evidence používání průmyslových hnojiv,
herbicidů, fungicidů i insekticidů aj. Země-
dělci také mají určený režim správné hos-
podářské praxe, což je velmi mnoho závaz-
ných bodů. Jejich dodržování už je auto-
matické a jen velmi výjimečně se stává
porušení režimu věcí postihu, protože se
vžilo. Jinými slovy, zemědělci dnes nejsou
těmi, kdo by přírodě škodili.

���� Budování přehradních nádrží je
zjevně přijímáno velmi kriticky.

V současné době máme pitné vody do-
statek, ale protože klimatické změny ne-
lze oddiskutovat, situace se bude vyvíjet
a vody bude potřeba více. Velmi mnoho
vědeckých průzkumů ukazuje na to, jak
situace se zásobováním pitnou vodou
vypadá a jak se bude vyvíjet v příštích de-
setiletích. Nově se ukazuje to, že v sou-
časné době předpokládané maximální
odběry podzemních vod z lokalit, jako je
zmíněná Poličská křídová pánev, nebo
velké území v oblasti Vysokého Mýta může
vést ke ztrátě jejich vydatnosti. To pocho-
pitelně bude vyžadovat dlouhodobé regu-
lace odběru vod na všech zdrojích. Musíme
proto tedy na nové zdroje pitné vody mys-
let a v našem kraji je nyní nejvíce diskuto-
vaná přehradní nádrž Pěčín. Poslední zá-
věry z jednání v minulých týdnech jsou
doporučením toho, aby pokračovala
předprojektová příprava, což je časově
velmi náročné. Bude-li dokončena před-

projektová příprava, pak nebude tak velký
problém provést stavební přípravu. Ta se
dá pak zvládnout v horizontu deseti let.
Ale nebýt připraveni, by bylo podle mého
názoru velmi nezodpovědné k budoucím
generacím. Jestli se nádrž bude stavět za
padesát let, nebo za sto, dnes neumíme
předpovědět. Nebudeme ji ale stavět zby-
tečně, ale je to rezerva pořízení vydatné-
ho zdroje odhadovaného na zhruba 17
milionů kubíků. A protože se nachází
v oblasti nedotčené intenzivní zeměděl-
skou činností, je to voda velice kvalitní.

����Co tolik vadí na tomto projektu na-
šim Zeleným?

Vadí jim především to, že se v lokalitě
nachází chráněné živočišné druhy jako
čolci, mloci, je tam výskyt čápa černého
a mnoho dalších živočišných druhů
a rostlin. Otázkou ovšem je, jak dlouho se
tady například čáp udrží, zda nepřijde
o zdroj potravy, jako se to stalo jinde. Těž-
ko dnes předpokládat, jak se bude lokali-
ta vyvíjet. Osobně se domnívám, že kde
je voda, tam je život a vybudování nádrže
by nemělo výskyt živočišných a rostlin-
ných druhů ohrozit. Jsou to věci, které ne-
můžeme pominout, ostatně zákon nám
ukládá hájit druhy v jejich lokalitě a tohle
musíme brát vážně. Až přijde ten čas, kdy
se bude zvažovat společenský význam
vody ve vztahu k ochraně přírody, pak se
to bude řešit. Dnes nemůžeme předpoví-
dat, jak velký bude požadavek na zajištění
zdroje vody a jak bude vypadat ochrana
přírody. Myslím si, že oba požadavky
nemusejí jít proti sobě, ale mohou jít spo-
lečně a pokud se věci řeší rozumně, řešení
se najde. Pro nás je nejdůležitější zájem
budoucích generací.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

ZÁJEM BUDOUCÍCH GENERACÍ...
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� Dokončení ze str. 1

poslance Zdeňka Ondráčka
Poslance KSČM Zdeňka Ondráčka jsme se ze-

ptali na situaci, kdy 6. března při jednání Posla-
necké sněmovny rezignoval na funkci předsedy
komise pro kontrolu GIBS (Generální inspekce
bezpečnostních sborů), do níž byl čerstvě zvo-
len. Jak uvedl, nebylo to z důvodu prostestních
akcí hlavně mládeže, ale pro výhrůžky, které do-
stával on i jeho rodina.

Má dále KSČM po vaší rezignaci v komisi
zastoupení?

Členem komise pro kontrolu GIBS jsem zůstal
– i členem ústavně právního výboru. Někdo bude,
předpokládám, zvolen předsedou této komise na
příštím jednání sněmovny. Komise by měla začít
pracovat, protože již půl roku nepracuje. Leží tam
zprávy ke kontrole ještě za rok 2016 a nejméně čty-
řicet podnětů od občanů, ale i příslušníků sborů.
Předseda bude zvolen ze stávajících členů, nebo by
mohlo dojít i k převolbě člena, pokud by si to ně-
který politický subjekt přál. Padá tedy jen politická
dohoda, že by předsedou měl být někdo z KSČM.

Protože vím, co je třeba v komisi dělat, a znám
jména i odborné kvality poslanců, kteří do ní byli
zvoleni, na práci se docela těším. Možná – když ne-
budu předsedou – bude snazší v komisi prosadit,
co je potřeba pro příslušníky udělat. Vzhledem ke
svým odborným znalostem budu dávat podněty,
které se budou jen těžce odmítat, aby se neprově-
řovaly.

Co komise vlastně kontroluje?
Činnost komise je daná zákonem o generální in-

spekci bezpečnostních sborů 341/2011 Sb., mů-
že činit jen to, co ji zákon umožňuje. Konkrétně
paragraf 57 je o tom, co komise dělá: kontroluje
činnost inspekce bezpečnostních sborů, kontrolu-
je použití odposlechů z telefonního provozu a vý-
pisy záznamů mobilních operátorů a kontroluje
použití sledování osob a věcí. Pouze tyto tři okru-
hy. Kontrolovat živé případy, kdo a jak je vyšetřo-
ván, to komise nemůže. To kontroluje jen státní
zástupce. Komise kontroluje hospodaření a eko-
nomiku. Stížnosti přislušníků samozřejmě také
sleduje.

Pokud by veřejnost trvala na vyloučení
z komise...?

Absolvoval jsem policejní školu, kterou prošlo
ročně dvakrát pět set policistů. Stejnou školou

prošel i současný ře-
ditel generální inspek-
ce bezpečnostních
sborů, nebo třeba
i bývalý policejní pre-
zident Husák, nebo
náš zástupce v Euro-
polu. Prošly jí stovky
a tisíce příslušníků.
V současnosti u poli-
cie stále působí stov-
ky kolegů, kteří byli ve stejném ročníku a vykoná-
vají i významné funkce. ...

Měl byste se za něco z minulosti omlouvat?
Nemám se za co omlouvat. Omlouvat se, by

znamenalo to, že jsem tehdy já nebo my udělali
nějakou chybu. My jsme postupovali podle plat-
ných zákonů a podle rozkazů, které jsme dostali.
Pokud dnes chce někdo hodnotit, že něco bylo
špatně, tak musí vzít v potaz i dobu, kdy se to sta-
lo a vše okolo. Tehdy jsme nikdy neměli všechny
informace o tom, proti komu se bude zasahovat;
zda to jsou političtí odpůrci nebo sportovní fa-
noušci. Ty informace má, ale i politickou zodpo-
vědnost nese, ten, který rozkazy vydával.

(vha)

��� Otázky pro



Stejně jako na okresních konferencích
přistoupili delegáti i zde kriticky k rozboru
neúspěchu ve volbách. Ve zprávě krajské
organizace předsedkyně Věra Žižková
uvedla, že chybí hlubší analýza republiko-
vého volebního neúspěchu. Přes velké úsi-
lí o inovaci forem působení na voliče na
webech a facebooku, rozdávání tištěných
materiálů na akcích i zveřejňování článků
v Haló novinách se nepodařilo uspět. Poli-
tika KSČM se obtížněji prosazuje i ve stále
jitřené současnosti, proto je nutné nic v ná-
sledujících volebních kampaních nezane-
dbat. Práci zastupitelů je třeba představo-
vat nejen v Krajánku, ale i na webech
a v regionálních tiskovinách, zdůraznila
zpráva. Tíže kampaně pro obecní volby bu-
de ležet zejména na okresních výborech
a očekávají, že bude na sjezdu vytyčen jas-
ný směr politiky. Vedle programu je nutné
vidět i vzájemnou pomoc funkcionářů
a sjednocování stanovisek. Více k informo-
vanosti členů musí sloužit Haló noviny, kte-
ré mají jen přes tři stovky předplatitelů
v kraji. 

V diskusi vystoupili kromě krajských de-
legátů kandidáti do vrcholných funkcí ve
straně: poslankyně Miloslava Vostrá,
místopředseda ÚV KSČM Josef Skála,
europoslanec Jaromír Kohlíček, předse-
da OV KSČM Vyškov Filip Zachariáš, so-
ciolog Jan Klán z Kutné Hory a poslanec,
člen VV ÚV KSČM, Zdeněk Ondráček.
Rozebrali společenskou situaci a přístupy
komunistů, které nutně vyžadují podstat-
nou změnu nejen v kádrové oblasti, ale ze-
jména v oblasti programu strany. Jedno-
denní sjezd však nebude mít dostatečný
časový prostor, proto navrhli pokračování

sjezdu v rovině ideologické.
Důležité bude sjednotit se
na řešení problémů a jasně
je na veřejnosti prosazovat.
Jak uvedl Josef Skála, musí-
me umět řešit problémy
v bodě, za nějž ostatní politi-
ci nejdou. Například vysoké
ceny bytů srazit výstavbou
bytů za veřejné peníze, pro-
tože družstevní přístup ne-
stačí. Jan Klán by si přál,
abychom nevnímali realitu
s nostalgií, ale viděli součas-
ný stav, který lidé prožívají,
jinak jim nemáme co nabíd-
nout. Problematické je podle
něj i působení na dělníckou

třídu, která zburžoazněla a považuje se
spíše za střední vrstvu. Tématy by se mě-
la stát např. migrace a levná práce. Jaro-
mír Kohlíček se domnívá, že jsme příliš vy-
klidili pozice na veřejnosti. Miloslava
Vostrá k požadavku o větší jednotnost ve
straně přidala poděkování Milanu Špásovi
za vedení Futury a za odběr Haló novin do
kraje. Jak zmínila zpráva i diskutující: ko-
munisté se mají stále koho zastávat – na-
příklad milionu lidí žijících na hranici chu-
doby, ale také dělníků na montážních lin-
kách s vysokou intenzitou práce. 

Jičínským komunistům se daří přijímat
nové členy, i když generace třicátníků je
ztracena.  Potřebují pdopořit v akcích pro
SFEL-R. Ve zprávě krajské revizní komise
uvedl Petr Hojnic, že nejlepších výsledků
ve vybírání členských příspěvků dosáhl
okres Trutnov. Josef Tylš se domníval, že
je třeba přerušit jakoukoliv podporu vládě

ANO, delegáti se s ním však neztotožnili.
Soňa Marková by si přála udržet avant-
gardnost, kterou Královéhradecký krajský
výbor vždy měl.

Bylo schváleno Stanovisko k X. sjezdu,
které připravila náchodská okresní konfe-
rence. V něm se konstatuje zejména po-
třeba ukončit neplodné vnitrostranické do-
hadování, stanovit jasná pravidla jednotné
politiky a vrátit vážnost a závaznost stra-
nickým usnesením.

Delegáti zvolili krajský výbor, kandidáty
do funkcí krajských a vyšších stranických
orgánů a navrhli zástupce do sjezdových
komisí, schválili i postup při volební kam-
pani do obcí. Krajskou KSČM bude ve Vý-
konném výboru ÚV KSČM zastupovat
Zdeněk Ondráček. Z okresních konferenci
vzešly dvě nominace na předsedkyni KV
KSČM a v tajné volbě byla zvolena opět
Věra Žižková (15 ku 11 hlasům). Do se-
nátních voleb na Náchodsku (obvod č. 47)
krajská organizace plně podporuje kandi-
dátku Soňu Markovou.

(vha)
FOTO – Petr HOJNIC

Hlavní cíl roku 2018: uspět v komunálních volbách
HRADEC KRÁLOVÉ – Završit hodnocení stranického života KSČM v Králo-

véhradeckém kraji měla za úkol krajská konference konaná 10. března. Komu-
nisté se soustředili nejen na přípravu východisek pro komunální volby, které
vnímají jako velmi důležité, ale také na nadcházející X. sjezd KSČM v Nymbur-
ce. Jednání pod řízením Lubomíra Štěpána v tradičním prostředí domu U Šva-
gerků bylo racionální.

V popředí Jan Klán s přítelkyní.
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Na konci února jednal krajský výbor v Ná-
chodě ještě ve „starém“ složení. Seznámil se
s informacemi z jednání výkonného výboru
ÚV KSČM a se situací po krajském zastupi-
telstvu, kdy se projevily naplno problémy ve
zdravotnictví. Zaměstnancům kraj přidá na
platech deset procent, to situaci nedostatku
pracovních sil nevyřeší. Za klub zastupitelů se
pro tisk vyjádřil Otakar Ruml – KSČM bude
žádat vznik koncepce zdravotnictví. Členové
KV se také vyjádřili pro zvýšení platů zejména
pro zdravotnický personál. Krajský holding,
který měl sloužit pro nákupy léků, přístrojů
a zdravotnického materiálu se ujal řízení zdra-
votnictví, ale bez efektu. Podle P. Kebuse z fi-
nančního výboru bude náchodské nemocnici
přidáno 50 mil., přitom výnosné obory byly
privatizovány. Kraj přichystal první změnu roz-
počtu, peníze mají jít do školství a předfi-
nancovávání akcí podpořených z fondů EU.
Uskutečnil se seminář k problematice vodní
nádrže Pěčín. KV projednal přípravu krajské
konference – 10. 3. 2018. 

Po krajské konferenci, která potvrdila Věru
Žižkovou předsedkyní a zvolila členy KV, se ti-
to sešli k prvnímu jednání. Zvolen byl místo-
předseda pro ekonomiku a pro zastupování
předsedkyně, dále členové výkonného výboru
a zástupkyně v ústředním volebním a organi-
začním štábu. Na dubnovém jednání se sejde
KV s krajskými zastupiteli.                               

(vha)

��� Jednal KV KSČM
NA MOTIVY PÍSNĚ DAVID

A GOLIÁŠ

Kdekdo do Babiše mydlí 
Domnívaje se, že vyhraje 
Čtěte Korán nebo Bibli 
V novinách to taky všechno je 
Křičí každý demokrat 
Co na denním světle krad 
Dál to takhle nepude 
Z našeho nám ubude 
To není náš názor
takový nemáme vid 
Aby nám zas poroučel lid

Jiří KNOPP
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Zastupitelstvo funguje 
i pod řízením ženy

Paní Hálová vzpomíná na svoji odvahu
kandidovat do zastupitelstva obce s tisíci
obyvateli a na to, že se stala starostkou.
„Do funkce jsem šla se zkreslenými před-
stavami, ale nakonec jsem postupně vše
zvládla i když jsem byla hozena do vody
– a plav! Kdybych tušila, jak to bude, asi
bych tolik odvahy neměla. Stále ale musím
dokazovat, že jako žena s dětmi zvládnu
to samé, co muž s dokonalým domácím
servisem,“ říká Karolína Hálová. Jednání
zastupitelstva není v menší obci bez obtíží
a starostka dodává: „Své nápady občas
musím v zastupitelstvu předjednávat po-
stupně a přesvědčovat pro jejich realizaci
zastupitele delší dobu. Občas také s návr-
hem neprojdu.“

Radost dělá starostce zahájení rekon-
strukce vily po továrníkovi, kde je pět bytů
a dvě třídy mateřské školy. Budova bude
přiznávat dobu, ve které vznikla. „Těším
se, až bude hotovo a doufám, že se nám
investice vrátí.“ Může se pochlubit hotovou
rekonstrukcí Sloupenské ulice a připravuje
rekonstrukci prašné nebo zablácené (dle
rozmaru počasí) ulice Pod Vrchy.

Semafor před školou, který měla v pro-
gramu minule, splnila. Do dalších voleb by
uvažovala o kameře, která zachycuje rych-
lost jízdy a pokutuje pak řidiče. Je to ale pro
malou obec dost velká finanční zátěž – 1,8
mil. korun. „Mohli by nám pomoci z místní
akční skupiny Dobrovolného svazku obcí
Pocidlinsko pořídit tuto vymoženost, třeba
pro více obcí,“ doufá starostka.

Obec má mateřskou i základní školu. So-
ciální přístup prokazuje paní starostka
v mnoha případech. „Podporujeme už dru-
hým rokem prvňáčky. Paní učitelka nakou-
pí z rozpočtu obce pro každého žáčka,
i z jiných obcí, kteří k nám docházejí, za
500 korun školní potřeby. Dáváme dětem
příspěvek na plavání i na lyžařský kurz, jak
pro děti z mateřské školy, tak ze základní.
Také prostřednictvím nadace Women for
Women přispíváme na obědy pro sociální
případy,"“ uvádí starostka. Škola má kapa-
citu 250 dětí, ale chodí jich sem 150. I pro-
to obec poskytuje příspěvky, aby i z okol-
ních obcí sem děti zamířily. V letošním ro-
ce očekávají zatím devět prvňáčků. V obci
musí školu udržet, třeba i za cenu doplatků
z obecních financí. 

Investice pro občany, aneb 
starostka „stavitelkou“

Už z uvedeného vyplývá, že starostka se
musí starat o investice, jinak by v obci nic
nového nevzniklo. Obec hospodaří zhruba
s dvaceti milióny korun, a tak musí zvažo-
vat, co si lze dovolit. Letos skončil rozpočet
s přebytkem přes 7 milionů korun, protože
výnosy byly pro obce zvýšeny. Obec často
také žádá o různé dotační tituly a příspěv-
ky. Tak se podařilo získat obecní dopravní
automobil Ford, který slouží pro výjezdy
dobrovolných hasičů, ale může svážet děti
a seniory na akce.

Pro školu se podařilo získat dotaci deset
milionů z evropských strukturálních fondů
IROP (Integrovaný regionální operační pro-
gram). Z peněz budou vybudovány nové
učebny pro výpočetní techniku a přírodově-

du a zajištěn bezba-
riérový přístup výta-
hem. S tím se sveze
i oprava střechy, kte-
rá už byla nutná. Pro
správné účtování vý-
dajů obce to bude
opravdu náročné.

Ve Skřivanech se
starostce podařilo
udržet úřadovnu
České pošty. Přestě-
hovala se z nevyho-
vujícího objektu do ji-
ného soukromého
objektu u školy. Tak
mohou být obyvatelé
spokojeni. K jejich
spokojenosti chce
paní starostka také

vybudovat novou ordinaci praktického lé-
kaře pro 400 pacientů a druhou pro zubní-
ho lékaře v Dělnickém domě. Ordinace bu-
dou v prvním patře, kam zavedou výtah.
Bude sloužit i pro knihovnu a pro klubovnu
seniorů. 

„S projektanty je to vždy nejdelší jednání
a než se stavba nebo přestavba schválí,
uplynou klidně dva roky...,“ říká starostka.
„Z minulého období tak zůstala ještě úpra-
va sportoviště – soutěžilo se o nejnižší ce-
nu. Ta ale nedávala záruku, že umělý tráv-
ník bude dostatečně kvalitní, tak se vše
zdrželo,“ dodává. Zkrátka investování musí
být promyšlené na roky dopředu, a to paní
Karolíně jde na jedničku. 

Sociální záležitosti mají zelenou
V obci se starají také o seniory a sociál-

ně slabší občany. Obec má celkem 12 by-
tů, z toho šest sociálních – startovních.
V obci je také Domov sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením
a Chráněné bydlení. Žije zde přes 80
klientek, které mají veškerou péči. Ty
schopné pracují v dílně, prádelně nebo ku-
chyni, například také roznášejí obědy pro
seniory. I pro dům s 15 chráněnými byty
pro seniory. Jejich návštěvy jsou pro paní
starostku také samozřejmostí.

Obec také vykonává funkci veřejného
opatrovníka 38 klientkám omezeným ve
svéprávnosti, které nemají žádnou jinou
blízkou osobu, která by je mohla zastupo-
vat. „Pro mne je to spousta cest do Hradce
Králové k soudním jednáním, to mi nevadí.
Vadí mi ale, že když tyto osoby nějaké pe-
níze nashromáždí, pak se teprve příbuzní
k nim hlásí... Proto doporučuji vždy, aby si
klientky pro sebe pořídily nové oblečení.
Boty a podobně a nešetřily na kvalitních
věcech a své peníze si v rozumné míře uži-
ly, například při lázeňských pobytech nebo
při různých terapiích, jež jsou pro ně vhod-
né a prospívají jim.“ 

Se starostkou o obecních starostech
Karolína Hálová, DiS., starostuje ve Skřivanech již tři a půl roku. Její man-

dát brzy vyprší a bude se chystat do dalších voleb. Své místo na kandidátce
KSČM je schopna obhájit. Před několika lety vstoupila do politiky, aby někte-
ré obecní záležitosti posunula vpřed. V devítičlenném zastupitelstvu jsou za
KSČM dvě ženy, ona a Ing. Miroslava Černá, předsedkyně finančního výboru.
Obě delegovala KSČM a jsou bez politické příslušnosti, ale svůj příklon k le-
vici nezapřou.

Dokončení na str. 6 �
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Skřivanský Dělnický dům projde rekonstrukcí.

Karolína Hálová, starostka Skřivan



„Za KSČM v zastupitelstvu pracuji
jako jediný již několik volebních ob-
dobí. Byl bych rád, kdyby letos voliči
dali dost hlasů pro KSČM, abych nebyl
sám...,“ říká Vladislav Motyčka a dále
přibližuje dění ve městě.

Stěžejním dokumentem pro činnost zastu-
pitelstva a dalších orgánů města je strate-
gický plán rozvoje města do roku 2024, při-
jatý a schválený v roce 2014. Bylo vytipová-
no šest zásadních priorit, kterými by se
město mělo ubírat a jsou to: zaměstna-
nost, vzdělávání, veřejné služby se za-
měřením na zdraví a sociální potřeby ob-
čanů, bezpečnost, životní prostředí a re-
gionální funkce města.

Co se ve městě povedlo a co jde
s obtížemi

V oblasti zajištění zaměstnanosti, která by-
la postavena jako nejdůležitější priorita měs-
ta, se podařilo plně dobudovat a obsadit vý-
robními kapacitami průmyslovou zónu.

V současné době převyšuje zájem o výrob-
ní kapacity její možnosti, a proto připravuje-
me další vhodné prostory. Požadavky výrob-
ních firem na zaměstnance již převyšují po-
čet práceschopných občanů Nového Byd-
žova i spádového okolí, a proto výrobní fir-
my nabírají zahraniční pracovníky, což s se-
bou přináší další problémy ve městě.

Město chce udržet stávající stav škol a zá-
jmových kroužků, i když počet nových dětí
klesá. Ve veřejné službě určené pro zdraví
a sociální potřeby občanů se plně nedaří
udržet dostupnou zdravotní péči pro naše
občany a spádové okolí. Sloučením nemoc-
nice Nový Bydžov s nemocnicí Jičín došlo
ke zrušení lůžkové části chirurgie a dětské-

ho oddělení. V sou-
časné době zde fun-
guje pouze chirur-
gická a dětská am-
bulance, a to od
pondělí do pátku,
pouze v denních hodinách, v ostatní době
částečně funguje pohotovost na interním
oddělení, které ještě disponuje lůžkovou ka-
pacitou. V naléhavých případech musí ob-
čané, ale i děti, dojíždět za nezbytnou péčí
do Jičína, nebo do Hradce Králové, případ-
ně do Městce Králové. Specializovaní od-
borní lékaři navštěvují město též sporadicky
a potřeba by byla daleko vyšší. Bohužel, ře-
šení tohoto problému není v silách města,
ale kraje a vlády.

V sociální péči je v současné době dosta-
tečná kapacita domů s pečovatelskou služ-
bou, a� už stálou nebo i terénní. Na sklonku
loňského roku byla zahájena výstavba nové-
ho penzionu v ceně kolem 30 mil. Kč.

Pro zlepšení bezpečnosti občanů ve měs-
tě byl vybudován kompletní ka-
merový systém pro všechna dů-
ležitá a riziková místa. Počet
městských strážníků se zvýšil
na osm členů a byly zavedeny
pravidelné kontroly heren a re-
staurací strážníky městské poli-
cie za účasti pracovníků sociál-
ního odboru města. Také byly
přijati do zaměstnaneckého po-
měru asistenti prevence krimi-
nality z řad romských občanů,
kteří s městskou policií dohlížejí
na klid, pořádek, bezpečnost
a dopravu ve městě. Přesto me-
zi obyvateli města panuje určitý
pocit nejistoty a nebezpečí ne-

jen od romských občanů, ale i ostatních,
především se bojí mládeže páchající poulič-
ní kriminalitu.

Čisté město

V loňském roce byl otevřen nově re-
konstruovaný sběrný dvůr pro sběr veškeré-
ho odpadu. Jsou vyhrazena a plně funkční
sběrná místa ve všech částech města i přileh-
lých obcích na sběr tříděného odpadu, včet-
ně použitých olejů z domácností. Je však
škodou, že někteří občané tyto prostory zne-
užívají zavážením různého odpadu, který
svoji povahou mezi tříděný odpad nepatří,
a tím vytvářejí zvýšené nároky na technické
služby města za odvoz a vyčištění těchto pro-

stor. Zaveden byl samostatný sběr plastů
a papíru, odpad svážen a připravuje se i svoz
bioodpadu ve speciálních nádobách.

Vzhledem k tomu, že město bylo také po
několik let sužováno povodněmi, přistoupili
jsme k přípravě výstavby protipovodňové
hráze podél řeky Cidliny. Je však dosti
nepochopitelné chování některých obča-
nů, jejichž pozemků se výstavba této hráze 
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JELA JSEM ZELENOU
LINKOU

Od září 2017 hradecký dopravní pod-
nik nabízí možnost cestování zdarma
v centru města. Předpokládané náklady
kolem 80 000 Kč na měsíc.

Zelenou linkou a její trasou se zabýva-
la i komise místní
samosprávy Střed,
která poukazovala
na vcelku drahý
a nesmyslný pro-
jekt MHD. A tak
jsem tedy jela. Na
zastávce na Vel-
kém náměstí jsme
stály dvě. Ptám se paní, zda linkou jez-
dí pravidelně. Usmála se a povídá:
„Please, I do not understand...“ Nastou-
pily jsme. V autobusu jsme jeli čtyři. My
dvě, řidič a jeden starý pán, který kdesi
vystoupil. Nepostřehla jsem kde, neb
jsem se kochala plynulou jízdou, majíc
radost z toho, že si mohu sednout, kam
chci, nikdo se na mě netlačí, a to všech-
no „zadarmo“. Jak se začal autobus stá-
čet zpátky, začal tuhnout úsměv mé je-
diné spolucestující. Když vjížděl auto-
bus opět na Velké náměstí, obrátila se
na mě zoufale a povídá něco ve smys-
lu: „Am I here again?“ (Jsem zase ta-
dy?). Vystoupily jsme spolu, rukama no-
hama se domluvily, že ji na autobusové
nádraží odvezu autem, aby jí autobus
do Prahy neujel. Zelená linka by měla
spojovat důležitá místa s parkovacími
domy či záchytnými parkovišti, nádra-
žím či autobusovým terminálem. Nebo
by mohla propojovat hradecká sídliště
s nemocnicí. Věřím, že takto by se nám
podařilo lidi dostat z aut do autobusů.
Tak, jak jezdí nyní, bohužel, nemá žád-
ný účel, jen vozí úředníky na oběd. Zá-
věr si udělejme každý sám. Jen podotý-
kám, že město Hradec Králové dotuje
provoz MHD každoročně mnoha milióny
z peněz daňových poplatníků.

Lenka FIALOVÁ,
zastupitelka města Hradec Králové

Město Nový Bydžov má bohatou historii, původně vesnice Bydžov je v pra-
menech poprvé uváděna v roce 1186. Z dostupných záznamů bylo povýšeno
na královské město v listině Václava II. z 19. 6. 1305. Dnes je Nový Bydžov
často nazýván městem kultury, sportu a škol. 

Nejvyšším samosprávným orgánem města je městské
zastupitelstvo, které je 25členné a je složeno z několika
politických stran a sdružení. Volby zde vyhrála ODS. 

Nový Bydžov funguje, zaslouží však posilu 

Novobydžovská radnice



dotýká, protože kalkulují, jak by na prodeji
pozemku co nejvíce vydělali. Za zmínku ta-
ké stojí to, že každým rokem se vysazuje ví-
ce alejí za dožité stromy.

Pro zlepšení kvality odpadních vod byla
zrekonstruována ČOV. Ke zlepšení dodáv-
ky plynu dojde v nejbližší době k rekon-
strukci stávajících regulačních stanic na
území města. Pro další zlepšování životní-
ho prostředí je postupně odstraňována sil-
ná ekologická zátěž z galvanizovny bý-
valého Kovoplastu. Mnoho již bylo udělá-
no, přesto další opatření budou v letošním
roce pokračovat.

Co je nejvíce na očích
V loňském roce bylo proinvestováno, včet-

ně dotací, více než 60 miliónů. Jednou z nej-
větších akcí byla kompletní rekonstrukce uli-
ce Havlíčkovy (10 mil. Kč), dále oprava stře-
chy a výstavba dílen na ZŠ Karlova (4,5),
oprava koupaliště (1,5) a příprava lokality po
Dufkově pile pro zástavbu 22 rodinných
domků a dvou řadových domů v objemu 10
miliónů Kč. Na opravách místních komunika-
cí a chodníků se proinvestovalo více než pět
milionů.

Rozpočet města v loňském roce předsta-
vovaly příjmy 172 mil. a výdaje 190 mil.
Z přebytku 18,5 mil. byly dofinancovány pří-
jmy na úroveň výdajů. Letošní rok je rokem
posledním v daném volebním období. V pří-
jmech se počítá s objemem 193 mil. a ve
výdajích s částkou 230 miliónů Kč. Dofi-
nancování bude 31 mil. z přebytku a uzavře-
ného úvěru. Na investiční výstavbu se počí-
tá s částkou 85,5 mil. Kč. Největší akce: cel-
ková rekonstrukce ulice Jungmannova (14
mil. Kč), opravy místních komunikací
a chodníků (11 mil.), nový penzion Na Šarle-
jích za 20 miliónů. 

Vybudování nové infrastruktury v areálu
bývalé pily pro výstavbu nových rodinných
domků bude stát 12 miliónů Kč. Také se po-
čítá s vestavbou dalších kabin pro hráče na
Zimním stadionu, kde bude použita částka
ve výši 3,6 mil. a město dále čekají drobné
investice na ZŠ a MŠ a částka 1 mil. na opra-
vu bývalé školy ve Vysočanech. Na rekon-
strukci trávníku na fotbalovém stadionu bude
použita jako přílož od města částka tři milió-
ny korun.

Za volební období se dost věcí povedlo, je
však nutné KSČM v zastupitelstvu Nového
Bydžova posílit.

Vladislav MOTYČKA, 
zastupitel

Problémem pro obec byli a jsou neza-
městnaní. Obec je využívá pro veřejně pro-
spěšné práce, většinou k úklidu veřejných
prostranství. „Ti, kteří se osvědčí, si nechá-
vám co nejdéle, ale nemohou další rok už
u obce pracovat, protože už tu přes úřad
práce pracovali. Přicházejí stále méně
schopní lidé – a to je pak s nimi potíž: pra-
covat moc nechtějí a jsou samá výmluva,"
říká starostka. Ve Skřivanech jsou tři větší
firmy, které poptávají zaměstnance a lidé
chybějí, a tak jsou zde najímáni i cizí státní
příslušníci. Ti se zase neumějí příliš dobře
v obci chovat. Zaměstnanci však nemají na
růžích ustláno, ani v době hospodářské
konjunktury, jak má starostka zjištěno. Mu-
sí třeba v létě snášet 40 ˚C tepla a praco-
vat v obleku, rukavicích, brýlích...

Kulturní život v obci
Známý rodák dr. Václav Vojtěch

(29.11.1901–6.8.1932), který stanul jako
první Čech na území Antarktidy, má zajiš-
těnu péči o rodnou hájovnu, u níž stojí čty-
řistaletý dub. Obec ji prodala s věcným bře-
menem umístění pamětní desky a zatím
péče o ni vypadá nadějně. 

V obci je několik spolků: sportovci – TJ
Slavoj a TJ Sokol, Spolek Skřivaňáci, Klub
seniorů, Myslivecký spolek a Sbor dobro-
volných hasičů Skřivany. Skřivaňáci se těší
například na vítání občánků, na divadelní

představení ochotníků nebo květnové
bublinkování a koncert ke Dni matek či cestu
Pohádkovým lesem. Spolky jsou aktivní, pro-
to je obec také podporuje. Nejen spolky ale
i děti jsou aktivní. Vloni na jaře sbíraly děti
po příkopech, i s myslivci, odpadky. „Děti
dodnes sbírají z chodníků, co tam nepatří, a
dávají do košů. Takže akce měla opravdu
výchovný dopad,“  vzpomíná paní starostka.

Nejen volební program bude 
rozhodovat

Paní starostka má dvě děti a na podzim ji
čeká zlomové období: syn se stane
prvňáčkem, dcera se bude ucházet o střed-
ní školu a budou volby... Paní Hálová se
domnívá, že třeba bude mít pozici těžší než
před čtyřmi roky: „Tehdy si možná mnozí
mysleli: dáme ji tam – má děti, bude spíše
s nimi a do obecních věcí se moc ne-
pohrne...“ Ale to se přepočítali a paní Karo-
lína se snaží pro občany Skřivan stále něco
zlepšovat a zkušenosti již má nasbírané
ivčetně dobrých záměrů.

Do příštího volebního programu by Karo-
lína Hálová zahrnula zmíněnou úpravu
Dělnického domu, hasičárny a dokončení
sokolského sportoviště. Zejména by ráda
měla pro chystané akce hotovou projekto-
vou dokumentaci a stavební povolení. To
budou hlavní akce i pro volební lístek za
KSČM. Jako starostka se starala o „své“
občany i po pracovní době, to se za ty roky
nezměnilo – a stále je onou „lidovkou“, jak
jí občané říkají. Lze doufat, že ji občané
Skřivan podpoří i na další čtyři roky. 

Mirka Vohralíková
FOTO – autorka

VÁLKA – MÍR
Po skončení druhé světové války jsme

si mysleli, že se lidstvo poučilo ze všech
válečných hrůz a ztrát lidských životů
i materiálních škod. Chtěli jsme v míru
budovat spravedlivou společnost. Ale
místo toho jsme svědky desítek lokál-
ních válek, tzv. „barevných revolucí“
v zemícj prý s nedemokratickým reži-
mem. Výsledek: vojenské zásahy těch
„spravedlivých“, totální rozvrat a občan-
ské války.

Hlavní úlohu v tom hrají USA v čele
agresivní organizace NATO. V této sou-
vislosti mne zaujal článek v Naší pravdě
z 5. února 2018 nazvaný „Evropská ar-
máda? Pro koho? Proti komu?“ Napsa-
la ho Eva Novotná – mluvčí iniciativy NE
základnám. Zde je několik faktů z toho-
to materiálu:

� 24. dubna 1999 zveřejnil V. Havel ve
francouzském listu Le Monde mj. V sou-
vislosti s bombardováním Jugoslávie
„...nálety, bomby, nebyly vyvolány ze
zištných zájmů. Jejich povaha je výluč-
ně humanitární..., ve hře jsou principy,
lidské právo...“

� 20. března 2003, USA k operaci
„Irácká svoboda“ lživě tvrdily, že je kvůli
iráckým zbraním hromadného ničení.
(Ty se nikdy nenašly.) Následkem bom-
bardování Američany zahynulo jen do
ledna 2008 – 151 000 Iráčanů. Konec
násilí je v nedohlednu.

� Následuje „arabské jaro“ roku 2011
a řízená migrace do Evropy. Například
NATO vybombardovalo 19. března 2011
Lybyi atd.

� Ukrajinský euromajdan 22. 11. 2013.
Generální tajemník NATO J. Roberts
zmínil uniklou nahrávku telefonátu
s velvyslancem USA v Kyjevě, že
Washington utratil pět miliard dolarů na
zosnování puče na Ukrajině ke svržení
demokraticky zvolené vlády.

� Dne 20. listopadu 2017 oznámil
J. Stoltenberg při rozhovoru na otázku,
jak dlouho musí NATO nechávat zvýše-
ný počet vojáků v Pobaltí a na Ukrajině:
„Budeme tam tak dlouho, jak to bude
nutné.“

Všchna fakta ukazují, že NATO řízené
USA porušuje bezohledně svou vlastní
smlouvu. Hned v jejím 1. článku je záva-
zek: „urovnávat veškeré mezinárodní
spory mírovými prostředky tak, aby ne-
byl ohrožen mezinárodní mír, bezpeč-
nost a spravedlnost a zdržet se hrozby
silou nebo použití síly.“ 

Dalších komentářů netřeba.
Jaroslav PRŮŠEK
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Se starostkou 
o obecních starostech

� Dokončení ze str. 5

� Dokončení ze str. 5

Nový Bydžov funguje...



Ženy na Rychnovsku se umí
pobavit

Šest společných setkání v Týništi, Dobruš-
ce, Rychnově, Častolovicích, Kostelci
a v Bolehošti, nespočet dalších žen obdaro-
vaných květinou nebo perníkovým srdcem
v ostatních městech a obcích okresu – tak
probíhala setkání u příležitosti MDŽ, organi-
zovaná okresním výborem a základními or-
ganizacemi KSČM na Rychnovsku.

Naše ženy jsou pohostinné a rády se pochlu-
bí svým cukrářským uměním. Ale vždy máme

i něco navíc a to jsou bolehoš�ské
ženy, které si každý rok připraví zá-
bavné, ale i poučné kulturní vystou-
pení, živá hudba kapely Vendy Ku-
báta nebo klávesy pana Černíka, vy-
stoupení malého harmonikáře Ja-
kuba v Týništi, pohádkový příběh
od samotného spisovatele Josefa
Lukáška v Dobrušce, nebo bese-
da se starostou Ing. Skořepou
v Rychnově.

Každé takové setkání je jedinečné
a příjemné. Muži si vymění role se

ženami, ti první s úsměvem obsluhují ty druhé
a všude vládne dobrá pohoda. Z pohledu ženy
– takový den žen by měl být 365x do roka.        

(mon)

Stálé fórum evropské levice
– regionů a ženy

Již několik let se setkávají ženy z Die Linke ze-
mě Brandenburg s delegací žen za KSČM k při-
pomenutí MDŽ. Ne jinak tomu bylo i v letošním
roce a 10. března jsme se setkaly na území
Středočeského kraje v Týnci nad Sázavou. Za
Královéhradecký kraj vedla delegaci žen z Jičí-

na Lenka Fejfarová, členka republikové rady
LKŽ. Přátelského setkání se zúčastnil v odpo-
ledních hodinách Jaromír Kohlíček, poslanec
EP a Stanislav Grospič poslanec PČR. V přátel-
ském duchu proběhla výměna květin a dárků
mezi delegacemi žen. Při výměně zkušeností
byly konstatovány jistoty žen v rovných příleži-
tostech s muži, a to jak ve vzdělání, zaměstná-
ní, tak ve volených funkcích a politické práci.
Ne všude na světě je tomu tak. Za rok se uvidí-
me na území země Brandenburg, kdy setkání
organizuje Die Linke a DKP.

Připomínáme konání Europacampu 2018 ve
dnech 10. 5. až 13. 5. ve Störizlandu nedaleko
Berlína. Přesný rozpis cen za ubytování a jídla
bude včas k dispozici. Zájemci o účast, hlaste
se na OV KSČM v Jičíně. 

Jaroslava KURFIŘTOVÁ, 
členka LKŽ Jičín

TRUTNOVSKO
Roman Bezděk z Trutnova slaví 60 let; Jiří

Rolf ze Dvora Králové n. L. má 65 let; Iva Ne-
hybová z Trutnova a Marcela Hančilová
z Úpice oslaví sedmdesátku.

Mnoho zdraví a pohody do dalších dní i let
přeje OV KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO 
Josef Hypius, předseda ZO Dohalice oslaví

65 let. Další oslavenci jsou všichni z Hradce
Králové. Eva Jahelková oslaví 65 let, blaho-
přeje ZO 48; Jaroslavu Landovi bude 70 let
(ZO 81); Na	ěždě Málkové bude 75 let (ZO
26). Marie Marečková bude mít osmdesátku
(ZO 53); Milada Křemenová oslaví 85 let (ZO
25) a Jana Veselá (ZO 54) – blahopřeje také
LKŽ a děkuje za aktivitu! Jaroslav Novotný,
předseda ZO 18, se dožívá 85 let, Květa Hru-
bá oslaví devadesátku (ZO 38) a Miloš Pro-
cházka ze ZO 95 se dožívá 95 let.

Všem oslavencům přeje OV KSČM Hradec
Králové pěknou oslavu narozenin a další dny
prožité ve zdraví.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny oslaví Jana Dudináková z Ho-

řic v Podkrkonoší; 75 let v plné svěžesti oslaví
Jaroslava Kurfiřtová z Valdic, místopředsed-
kyně OV KSČM Jičín. Osmdesátku uvítá Arnošt
Schlesinger z Jičína, dlouholetý stranický
funkcionář. Pěkných 85 let se dožívají Miluška
Wiesnerová z Hořic v P., Miluška Kopalová
z Jičína-Popovic, Jindřiška Ženatá z Jičína
a Radoslav Válek ze Starých Smrkovic.

OV KSČM Jičín přeje všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavad-
ní práci pro stranu a společnost.

RYCHNOVSKO
Dodatečně blahopřejeme k březnovým

sedmdesátinám Janu Křivkovi z Dobrušky.
Helena Hebrová z Borohrádku oslaví 65 let,
Jana Hromková z Lípy n. O. oslaví padesátiny,
Jarmila Pučanová z Potštejna oslaví 80 let.
Milan Novák z Rychnova n. Kn. bude mít 65
let. V Týništi n. O. budou oslavovat Ladislav
Hloupý 75 let, Marie Valentová sedmdesátiny
a Marie Žaludová 75 let. Stanislav Barvínek
z Vamberka oslaví sedmdesátku.

Svým členům, kteří se dožívají významných
výročí, přeje OV KSČM v Rychnově dobré zdra-
ví a pohodu do dalších významných narozenin!

NÁCHODSKO
Květuše Nejedlá z Nového Města n. M.

oslaví 85 let. Vždy patřila mezi přední organi-
zátorky společenského a stranického života
v obci. ZO KSČM ji děkuje za aktivní práci
a přeje ji mnoho zdraví a štěstí. Pěkných 85
let oslaví Miloslav Řezníček z Náchoda. ZO
KSČM mu přeje mnoho zdraví, štestí a poho-
du v dalších letech. Sedmdesátky se v Brou-
mově dožívají Jaroslav Dařbuján, Žofie
Vejrostová a Eva Vítková. ZO KSČM jim
všem přeje dobré zdraví, štěstí a ještě elán do
dalších let.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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PŘEDEJ DÁLE!

NEJEN OSMÝ BŘEZEN PATŘIL ŽENÁM

MDŽ cestou necestou po Tibetu
Netradičně, ale o to originálněji, oslavili MDŽ ženy

a muži U Švagerků v Hradci Králové. Vyprávění o Tibetu
zajistila Soňa Marková, včetně předání šály přátelství Va-
lérii Lukášové z Trutnova (krajská tajemnice ČSŽ). O mu-
ziku a příjemnou pánskou atmosféru se postaral Milan
Špás. Ženy z ČSŽ napekly sladké, předsedkyně OV KSČM
Táňa Lankašová slané. O kulturní vložku se postarala ju-
bilantka Marta Svobodová Kolesová, jež poděkovala za
blahopřání k významnému životnímu jubileu krásnou
básní, kterou vehnala slzy do očí nejedné účastnici.
Všechny ženy si odnesly jako vzpomínku na oslavy MDŽ
krásnou primulku. Některé poseděly u dobrého oběda,
kafíčka či skleničky vína až do pozdního odpoledne. Pro-
žili jsme opět jeden prima den.             Lenka FIALOVÁ



Pomerančová panenka 
Pro 2 osoby: 200 g očištěné panenky (nebo

pečeně), bulva fenyklu, 2 pomeranče, la-
hůdková cibulka, 1 dl bílého vína, 2 lžičky
oleje, bílý pepř, sůl.

Panenskou pečeni nakrájejte na asi
středně silné plátky, jemně rukou nakle-
pejte, opepřete a zakapejte lžičkou oleje.
Zabalené ve fólii nechte asi
hodinku v chladničce odpo-
činout. Mezitím nakrájejte
na plátky fenykl a cibulku
i s natí. Pomeranče okrájejte
z kůry tak, aby na nich nezů-
stalo bílé podkoří, z pro-
středka odkrojte 4 plátky na
ozdobu a zbytek pokrájejte
na kostky. Na lžičce oleje
orestujte cibulku, přidejte fe-
nykl, podlijte vínem a zvolna
duste doměkka (asi 10 mi-
nut). Pak přidejte kostky po-
meranče a ještě krátce po-

duste. Odleželou panenku opečte z obou
stran na nepřilnavé pánvi asi 2 minuty
z každé strany. Při obracení osolte, po-
ložte navrch plátek pomeranče a zakryté
dopečte. Podávejte s fenyklovým zelím
a vařeným bramborem. Získáte neob-
vyklý slavnostní oběd s jemnou chutí.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

JIČÍN

První máj oslavte s námi od 9 h. v pros-
torách OV KSČM a na pozemku u budovy,
včetně hudby, občerstvení...

Pietní akty:

9. 5. v Hořicích od 14 hodin na Gothardu 
a v Jičíně od 16 h. na Čeřovce.

MÁJOVÁ SETKÁNÍ 
V HRADCI KRÁLOVÉ

Svátek práce: Anketa – Ba�kovo náměstí
od 10.00 do 11.30 hod.

Přij�te pomoci zastupitelům města za KSČM
a kandidátům do zastupitelstva určit priority
volebního programu odpově�mi na stručnou
anketu. Každý názor a podnět vítán.

Oběd a beseda – dům U Švagerků
od 11.30 do 14 hodin. Pokračuje neformál-

ní setkání se zastupiteli města a kandidující-
mi  při dobrém grilovaném masíčku na
zahradě nebo za nepříznivého počasí ve
velkém sále. Rodiny s dětmi vítány! Počet
účastníků ohlaste, prosím, předem na OV na
mobilní tel.: 725 646 053. 

Pietní akty k výročí osvobození dne 8. 5.
od 10.15 Lesní hřbitov; v 11.30  hřbitov na
Pouchově; ve 13.00 u památníků obětem
válek na hřbitově v Kuklenách.

V sobotu 3. března se ve velkém sále
Kulturního domu Valdice uskutečnila oslava
Mezinárodního dne žen. Akce se konala za
podpory Ing. Jaromíra Kohlíčka, poslance
europarlamentu; k tanci a poslechu zahrálo
duo OK Styl z Náchoda, s ta-
nečním vystoupením se před-
vedly jičínské sokolky.

Zajištěno bylo občerstvení,
doprava autobusem z vybraných
míst okresu, ženy byly ob-
darovány živou květinou. Hlav-
ními cenami v bohaté tombole
byly dva zájezdy do Štrasburku
spojené s exkurzí do Evropského
parlamentu. 

Účast téměř čtyř stovek osob
zřejmě bude pořadatele motivovat
uspořádat podobné společenské
odpoledne i příští rok v těchto

prostorách. Více snímků najdete ve fotogalerii v
sekci Akce pro veřejnost – Galerie, videa pak na
youtube KSČM Jičín. 

(aja)

��� KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

TÝNIŠTĚ n. O. 
Oslava svátku práce v 10 h. v Areálu chova-

telů, jako vždy: stánky, hudba, kulturní vys-
toupení, hosté...

Pietní akty: 9. 5. od 17 h. v Týništi n. O. , v Kostelci
n. O. Akty v Dobrušce a Rychnově upřesní OV.

TRUTNOV
1. 5. oslava svátku práce na Krakonošově
náměstí od 10.30 hodin.

Pietní akty: 

8. 5. od 10 h. v Odolově
8. 5. Dvůr Králové od 9 h. a Úpice od 9.30
9. 5. v Trutnově na hřbitově od 16. h.

� LKŽ Hradec Králové: Dne 12. 4. od 14 h.
v zasedačce. Dále účast na 1. máji na Ba�kově
nám. i u Švagerků a květnových pietních akcích,
schůzka 10. 5. od 14 h. a 14. 6. – vycházka.

��� POZVÁNKY

ČESKÁ SKALICE
Májové setkání 1. 5. ve 14 hodin na Vše-

sportovním stadionu. Nabídneme občerstvení
a hudební doprovod OK Styl, mažoretky, živé
obrazy, ukázky tanců, hasičské techniky a první
pomoci.           Pořádá ZO KSČM Česká Skalice

Pietní akty: 
9. 5. od 10 h. hřbitov Náchod
9. 5. v 10 h. u památníku v Jaroměři
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Oslava, kterou pořádala
středisková rada v Upici, se
velice vydařila. Vynikající
hudba, tanec, tombola, kvě-
tina pro každou ženu a na
200 zúčastněných. Na akci
přišel starosta Úpice Radim
Frička, poslanec parlamentu
Zdeněk Ondráček (na sním-
ku) a další funkcionáři KSČM
okresu naší strany. Poděko-
vání patří úpickým organizá-
torům za opravdu příjemné
odpoledne.

Text a foto – Petr HOJNIC

Svátek žen ve valdickém kulturním domě se vydařil




