
SVOJŠICE 2018
Ostrý start části volební kampaně do
„komunálek“ sice propršel, ale lidé
nejen z východních Čech přijeli. Na
pódiu nechyběl předseda strany
Vojtěch Filip, předseda klubu
poslanců Pavel Kováčik, místo-
předsedové Petr Šimůnek a Václav
Ort, krajská předsedkyně Věra
Žižková i krajský předseda Jan
Foldyna, stáli tu spolu s mnoha
poslanci včetně Zdeňka Ondráčka.
Mezi hosty byla poprvé místo-
předsedkyně i europoslankyně Kate-
řina Konečná, europoslanec Jaromír
Kohlíček a hosté z německé DieLinke.
Zúčastnila se samozřejme kandidát-
ka do voleb senátních Soňa Marková
(na vozíku jen dočasně) a přednesla
svůj čtyřlístek cílů pro obvod č. 47.
O svých prioritách informovali kan-
didáti do Senátu Jaroslav Hájek za
Chrudimsko a Milan Mňuk za
Svitavsko. Hodnotný kulturní pro-
gram i diskuse byly všem odměnou.

Volby do Senátu nebývají příliš ve stře-
du zájmu voličů, konají se však společně
s volbami komunálními. Byli bychom rádi,
kdyby naše kandidátka Soňa Marková
– s pomocí hlasů z Náchodska a Hra-
decka – úspěšně „porazila“ konkurenty,
kterými jsou např. předseda KDU-ČSL
a poslanec i krajský zastupitel Pavel Bě-
lobrádek, bývalý policejní prezident a kraj-
ský radní Martin Červíček (ODS) či kraj-
ský zastupitel a zastupitel města Hronova
Petr Koleta (ANO 2011) nebo místosta-
rosta Náchoda Miroslav Brát (ČSSD).
Doplňuje je kandidátka SPD, ekonomka
Andrea Pajgerová. 

Ani o komunální volby nebývá velký zá-
jem – v minulých volbách přišlo kolem
45 % voličů. Rozhodování v obci se dotý-
ká přece každého z nás a je dobré si
„doma“ rozhodnout osobně, nespoléhat
na druhé a neříkat, že je to jedno, kdo
TAM bude. Občany zajímá cena vody,
stav chodníků a místních komunikací, obce
zřizují školy a školky, pečovatelskou službu
někde i domovy pro seniory. Paleta
místních problémů je tak široká – od čis-
tého ovzduší po likvidaci odpadků či záj-
mového, kulturního a sportovního vyžití.
To vše mohou obce řešit a výsledky jejich

rozhodování jsou na
očích všech obyvatel
i návštěv. V mnohých
městech a vesnicích se
zvolení zástupci ve sho-
dě se spoluobčany sta-
rají o rozkvět místa, ve
kterém žijí. Když je je-
jich rozhodování v souladu se zájmy větši-
ny, je to i na takové obci nebo ve městě vi-
dět. Vše je pěkně upravené, občané jsou
spokojeni a ve volbách dávají hlas svým již
osvědčeným zástupcům. V některých
místech se to však nedaří. Jsou prosazo-
vány osobní či skupinové zájmy bez ohle-
du na potřeby většiny obyvatel. Hraje tu
roli i osobnost starosty. V minulém voleb-
ním období jsme byli svědky, že v někte-
rých místech došlo k takzvanému „převratu“
a starosta byl odvolán a zvolen nový.
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Volby do zastupitelstev měst a obcí jsou již za dveřmi. Občané budou
5. a 6. října svými hlasy rozhodovat o složení zastupitelstva ve svém měs-
tě či v obci. V Královéhradeckém kraji je i jeden volební obvod, kde budou
volit do Senátu – obvod č. 47 (Náchodsko a část Královéhradecka). Kandi-
duje zde exposlankyně, stínová ministryně zdravotnictví a předsedkyně
OV KSČM Náchod Soňa Marková.
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UDĚLEJTE SI ČAS 5. A 6. ŘÍJNA NA VOLBY DO ZASTUPITELSTEV A DO SENÁTU 

ZASTUPITELÉ ZA KSČM BUDOU INVESTOVAT DO SPOKOJENOSTI OBČANŮ

Pokračování na str. 2 �
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Starosta obce má nejméně deset dní před
volbami možnost (ne povinnost) vyhradit plo-
chu pro vylepení volebních plakátů. Tři dny
před začátkem voleb je zakázáno zveřejňo-
vání předvolebních průzkumů a v den voleb
je zakázána volební agitace uvnitř a v bez-
prostřední blízkosti volebních místností. To
znamená mj. i to, že volič nesmí mít na
oblečení loga stran, ani jejich názvy.

Počet volených zastupitelů je závislý na počtu
obyvatel obce. Volební systém je složitý; je po-
měrný, ačkoliv se tváří většinově. V každé mu-
nicipalitě dostává volič jediný volební lístek se
všemi kandidujícími subjekty. Každý volič má
tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.

Volbu lze provést třemi různými způsoby:
1. Na volební lístku označit jednu volební

stranu (křížkem). V takovém případě dostá-
vá všechny hlasy označená strana.   

2. Může vybírat kandidáty napříč stranami,
přičemž každému dává jeden hlas (tzv.panašo-
vání). Zde je však volba osobnosti pouze ilu-

zorní, hlasy nejdou
primárně zvolené-
mu kandidátovi, ale
straně.   

3. Volič nakonec
může obě metody
i zkombinovat.
Označí tak jednu
stranu a dále vybe-
re u ostatních stran
jednotlivé kandidá-
ty. V tomto případě se odečítá počet hlasů da-
ný jiným kandidátům než zvolené straně od
spodu. Zaškrtnete-li tak například stranu
X a čtyři kandidáty strany Y, čtyři poslední
kandidáti strany X o své hlasy přijdou.

Doplnění ke způsobu volby č. 2
Nelze podpořit jednotlivé kandidáty z růz-

ných stran bez toho, abychom podpořili i je-
jich stranu, za niž kandidují. Hlasy, které ob-
drží strana jako celek, se sčítají s těmi, které
byly dány jednotlivým kandidátům. Pokud

některý z kandidátů získal alespoň o deset
procent více hlasů, než je průměrný počet
hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho
strany, posouvá se na první místo listiny.

Dobrá rada nad zlato :-)
�� Nezapomeňte si občanský průkaz

a zkontrolujte předem jeho platnost.
�� Nelze volit na voličský průkaz mimo

místo svého trvalého bydliště; nevolí nemoc-
ní v nemocnicích, vězni a lidé v zahraničí.

�� Volby jsou tajné: volič proto musí projít zá-
stěnou – a sám! pokud nemá hendikep –, jinak
nemůže být k volbám připuštěn. 

�� Jsou-li rodiče doprovázeni dětmi, měly
by zůstat mimo zástěnu. Rodič=volič by měl
být tím, kdo lístek v obálce do urny vhodí.

�� Čtětě „příbalový leták“ o způsobu voleb,
který dostanete s volební „plachtou“ do
schránky. 

���� Fotografování ve volební místnosti
povoluje předseda volební komise.

����Pokud do volební místnosti už nedojdete,
objednejte si přenosnou volební schránku.

�� V případě neúplné kandidátky KSČM
zakřížkujte stranu. (Zakřížkujete-li ke KSČM
jiného kandidáta z jiných stran či uskupení,
hlasy pro KSČM tím odebíráte!)

Volby do Senátu jsou jednoduché – do žluté
obálky vložíte lístek s vybranou osobností.
Nezapomeňte na případné druhé kolo za 14 dní.

Přejeme co nejvíce hlasů pro kandidáty KSČM.
(vha)

Současná úprava volebního zákona je z roku 2001. Došlo k zavedení uzavírací klauzule
ve výši 5 % hlasů pro stranu, koalici, hnutí a nezávislé a ke změně výpočtu postupujících
zastupitelů. Právo volit a být volen je podmíněno plnoletostí (18 let v den voleb) a své-
právností, je doplněno o podmínku trvalého pobytu v obci. Se vstupem České republiky do
Evropské unie mohou volit a být voleni i občané členských států EU! Takovému voliči či
volenému zastupiteli namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu postaču-
je přihlášení se k registrovanému přechodnému pobytu v příslušné obci. Pokud podmín-
ka trvalého či registrovaného pobytu v obci není splněna (i v průběhu výkonu funkce), je
důvodem k odvolání takového zastupitele usnesením zastupitelstva.

KSČM postavila ve městech okresních
a větších obcích našeho kraje své kandi-
dátky. Někde kandidují naši zástupci na
kandidátkách nezávislých nebo sdružení.
Do zastupitelstev navrhujeme jak zkušené
matadory, tak i nové mladé tváře. Práce
zastupitelů za KSČM si ve většině zastupi-
telstev váží pro jejich znalosti, objektivitu
a přehled. Budou se i nadále aktivně zapo-
jovat do dění ve všech místech, kde kandi-
dují. Svými zkušenostmi přispějí k řešení
místních problémů. V některých místech
nebude úplně jednoduché se do zastupi-
telstev dostat. Při velkém počtu kandidují-
cích stran se hlasy voličů rozmělňují. Pak
je zastupitelstvo názorově roztříštěné a jen
velmi těžko se hledá společná řeč. Byli
jsme toho svědky například i nedávno po
parlamentních volbách. Podobná situace
může nastat i v některých městech.

Volební programy KSČM jsou postave-
ny na znalosti místní problematiky. Zabý-
vají se nejpalčivějšími problémy daného
místa. Je nyní na nás všech, abychom
občany přesvědčili, že naše cíle jsou sta-
novené se zřetelem na jejich potřeby

a nejen pro zájmy podnikatelů. Ve vět-
ších městech například chybějí byty
s dostupným nájemným, jsou problémy
s dopravní přetížeností, někde začíná
chybět dostatek pitné vody... Naši kandi-
dáti si to uvědomují, jsou také jistotou
nekorupčního jednání na zastupi-
telstvech a zbytečného nevyhazování
prostředků určených všem obyvatelům,
brání obecní majetek před rozprodejem
za hubičku. Nyní je v obecních poklad-
nách dost peněz a je někdy problematic-
ké je správně investovat.

Ve zbytku září a v prvním týdnu října
oslovme proto co největší počet občanů,
jak letáky s našimi programy, krajskými
volebními Haló novinami, tak i osobní agi-
tací. Využijme i moderních možností po-
mocí SMS (už chodí... z jiných stran), we-
bů, facebooku, twitru...

Chceme-li dosáhnout co nejlepšího
– dvoumístného – výsledku, je nutné agi-
tovat k volební účasti. Zasa�me se o to,
aby žádný komunista místo voleb nezů-
stal sedět doma. Navštivme méně pohyb-
livé členy a zaři�me u volební komise, aby
její zástupci navštívili i je. Nezapomeňte

na obálku pro Senát. Voliči KSČM by mě-
li dobře znát pravidla komunálních voleb,
abychom zbytečnými chybami při vyplňo-
vání volebních listin nepřišli o potřebné
hlasy. Volte proto raději celou kandidátku
jedné strany. Samozřejmě té naší :-)
a Váš hlas bude v zastupitelstvu vyslyšen.

Zvolení zastupitelé budou ctít heslo: 
Za lepší život ve městech a obcích.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
předsedkyně Kh KV KSČM
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Popis senátního volebního 
obvodu č. 47 

Část okresu Náchod, ohraničená na
severu obcemi Heřmánkovice, Hejt-
mánkovice, Křinice, Police nad Metují,
Ž�ár a Česká Metuje.

Severní část okresu Hradec Králové,
ohraničená na jihu obcemi Hněvčeves,
Benátky, Hořiněves, Sendražice, Loche-
nice, Skalice, Černilov, Divec, Blešno
a Běleč nad Orlicí. 

Podrobnější přehled naleznete na: 
https://www.senat.cz/senat/volby/hledani/
o_obvodu.php?kod=47

KSČM INVESTUJE DO SPOKOJENOSTI OBČANŮ
� Dokončení ze str. 1



V Bystrém v Orlických horách jsme
postavili jednu jedinou kandidátku
složenou z devíti občanů ochotných
pracovat pro obec. Jsou to občané
obce bez politické příslušnosti, jen já
jsem za KSČM. Řada lidí odmítla na
kandiátku jít  s tím, že se nenechá ši-
kanovat za to, že by pracovali pro jiné.
Viz nesmyslné přiznávání majetku
i v malých obcích, kde se určitě nene-
chá na obci zbohatnout, nebo různá
soudní stíhání zastupitelů. 

Podařilo se připravit kostru volebního
programu. Na prvním místě je zateplení
a oprava střechy na našem kulturně
společenském zařízení, kde se konají
plesy, veřejná zasedání nebo hrajeme

ochotnické divadlo.
Na druhém místě
jsou opravy míst-
ních komunikací
a na třetím podpo-
ra výstavby no-
vých rodinných
domků. K tomu je
nutné vybudovat
další infrastrukturu
v lokalitě výstavby

(veřejné osvětlení, další rozvod elektric-
ké energie apod.).

Samozřejmě je pro nás důležitá i kultu-
ra a život v obci. Nadále budeme připra-
vovat koncerty v centru Elada, na které
nám dojíždí posluchači ze širokého oko-

lí a pochopitelně
i podporovat juniory
ochotníky, kteří
každý rok připravují
novou inscenaci, ně-
kdy i dvě. Nakonec
zbývá úkol jako
hrom, příprava nové-
ho územního plánu
a s tím i řada jednání
pro získání nových
pozemků k výstavbě
rodinných domů.

Josef LUKÁŠEK, 
kandidát č. 2 za

Sdružení nezávislých
kandidátů

KSČM v Rychnově nad Kněžnou bu-
de ve volebním období 2018–2022
v zastupitelstvu prosazovat následující
priority:

�� Za důležitý cíl považujeme, aby po
vypršení smlouvy na dodávku vody (rok
2020) dále s vodou, jako důležitou
strategickou surovinou, hospodařilo
město. Za tímto účelem bude nutné roz-
šířit vodovodní a kanalizační sí	 a dále
provést generální opravu čističky odpad-
ních vod. 

�� V oblasti hospodaření města bude-
me prosazovat vyrovnaný městský
rozpočet, další oddlužení města a fi-
nanční příspěvky sportovním a zájmo-
vým spolkům působícím ve městě.

����Naším cílem je také, aby v tomto
volebním období se nezvyšovaly míst-
ní poplatky (komunální odpad, dodáv-
ka tepla, poplatky ze psů, daň z nemo-
vitostí atd.).

�� V oblasti kultury budeme podporo-
vat rekonstrukci místního kina na kni-
hovnu a dále tradiční kulturní akce.

�� V sociální oblasti budeme prosazo-
vat další rozšiřování péče o staré obča-
ny v návaznosti na do-
končenou výstavbu nové-
ho pavilónu sociálních slu-
žeb města a dále budeme
prosazovat zvýšení počtu
bytů pro sociálně slabé ro-
diny.

�� V oblasti městského
majetku požadujeme, aby
o tento majetek bylo řád-
ně pečováno a aby
městský majetek byl
dále rozšiřován.

�� Vedle těchto priorit bu-
deme sledovat výstavbu
obchvatu města, kterou za-
bezpečuje ředitelství silnic

a dálnic a který je pro občany města velice
důležitý v souvislosti s dalším rozšiřováním
nedaleké automobilky Škoda.

Věříme, že v těchto volbách budeme
úspěšní a že výše dané priority našeho
volebního programu budou splněny.

JUDr. Milan NOVÁK, 
lídr kandidátky za KSČM 

v Rychnově n. Kn.

HLAVNÍ PRIORITY volebního programu KSČM 
v Rychnově nad Kněžnou

Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém v Orl. horách.

Nová pěší zóna s obchody v Rychnově je výsledkem
spoluúčasti KSČM na radnici. FOTO – Marie ONDRÁČKOVÁ
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Jediná kandidátka – s jedním komunistou VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Přestože jsme po minulých volbách byli
v opozici (i když jsme je vyhráli), plně
jsme podporovali všechny akce, které
byly ku prospěchu občanů tohoto města
i přilehlých obcí. V této práci chceme
pokračovat. Volte kandidátku č. 6.

BUDEME PROSAZOVAT
A PODPOROVAT

���� Výstavbu podjezdu

���� Zajištění provozu sociálního
zařízení pro návštěvníky měst-
ského hřbitova v době jeho
otevření

���� Výstavbu sociálních bytů ve
městě

���� Provedení analýzy nákladů na
provoz vodovodního a kanalizač-
ního řádu a na základě výsledků
zvážit převedení vodního hos-
podářství pod správu města

���� Podporovat dokončení akcí
připravených v minulém voleb-
ním období

���� Poměrné zastoupení všech 
volebních subjektů v radě,
výborech a komisích

Jedničkou na kandidátce je 
MUDr. Leoš Voborník.

Dejte nám svůj hlas, 
nezklameme vás!



Kandidáta Miroslava Vořechovské-
ho, jenž kandiduje z 3. místa, jsme se
zeptali, co chtějí úpičtí komunisté na-
chystat do volebního programu pro lidi.
„Nedávno město vyhlásilo anketu o míst-
ním koupališti, zda rekonstruovat stáva-
jící požární nádrž jako koupaliště, které

ve městečku chybí. V tom záměru budou
naši kandidáti, po zvolení, pokračovat.
Potom samozřejmě chceme podporovat
sportovní i kulturní akce a spolky. Také
chceme dokončit připravené akce, včetně
přemístění sochy prezidenta Masaryka
ze hřbitova na náměstí...“

Přece jen nejsou v Úpici úplně bez pro-
blémů. Vořechovský zdůraznil, že „bez-
pečnost ve městě a prevence kriminality
bude stále prvořadým úkolem i pro příští
zastupitelstvo.“ V Úpici je totiž velká en-
kláva Romů, bezdomovců a drogově zá-
vislých lidí, kteří obtížně shánějí zaměst-
nání a jejich sociální poměry, jsou i přes
sociální dávky neutěšené. Policejní sta-
tistiky evidují sice méně případů krimina-
lity, když ve městě jsou bezpečnostní
kamery a hlídkují policisté, ale občané se
stále necítí bezpečně.                   (vha)

Ceny nájem-
ních bytů jsou
obecně nepři-
měřeně vysoké
a například pro
absolventy škol
při výší jejich
mzdy, absolut-
ně nedostupné.
Trutnov má,
hned po Hradci
Králové, prak-

ticky nejvyšší kupní ceny bytů i ceny pro-
nájmů. Paradoxně ale pat-
ří k regionům s nízkou
úrovní mezd.

Startovací bydlení je ja-
kousi pomocí do začátků,
na pevně ohraničené ob-
dobí (většinou dva až tři
roky) především osaměle
žijícím osobám. A	 už jde
o absolventy škol, nebo
například osamělého part-
nera po rozpadu manžel-
ství a podobně... Jde
o malometrážní byty a ce-

na bydlení by měla pokrýt reálné nákla-
dy, ale nevytvářet zisk.

Tuto prioritu jsem se snažila s mými ko-
legy zastupiteli za KSČM prosazovat
i v minulém volebním období, bohužel,
v zastupitelstvu města Trutnova k tomu
nebyla politická vůle.

Bc. Iva Řezníčková, jednička na
kandidátce KSČM do zastupitelstva

města Trutnova
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Tak jak trápí celou Českou republiku chybějící cenově dostupné bydlení, je
i pro některé občany našeho města toto velkým problémem. Startovací byd-
lení je v podstatě jeden z typů sociálního bydlení pro mladé či jinak začínají-
cí, s regulovaným nájemným a na dobu určitou.

Malé Svatoňovice 
potřebují zachovat lékaře
V Malých Svatoňovicích jdeme od-

vážně do voleb s neúplnou kandidát-
kou tří komunistů a nestraníka. Jako
jedničku jsme postavili nestraníka
Oldřicha Vosyku (56 let, řidič), který
byl zastupitelem i v minulém voleb-
ním období. Kandidátka komunistů je
z politických stran jedinou, která je ve
Svatoňovicích podaná. Ostatní obča-
né kandidují do zastupitelstva za ne-
závislé nebo sdružení.

V obci žijeme celkem spokojeně. Má-
me školu, školku, údržba chodníků i ze-
leně je dobrá, obchody zde fungují...
Obec dokonce soutěží o Zelenou stuhu
v soupeření o titul Vesnice roku. Samo-
zřejmě zde vzpomínáme výročí bratří
Čapků v jejich muzeu, a také na hornic-
kou minulost – památníkem ke 400 le-
tům hornické činnosti. Jen v poslední do-
bě trápí občany to, že odchází místní
všeobecný lékař do vedlejších Velkých
Svatoňovic. Chybí také pediatr. Obec je
rozložitá, a tak se k lékaři starší občané
nedostávají snadno. Komunisté budou
prosazovat to, aby obec zajistila alespoň
pravidelný svoz k lékaři vhodným auto-
mobilem, který mají k dispozici místní ha-
siči. Sváželi by pacienty i z Odolova. Vě-
říme, že občané podpoří našeho stáva-
jícího zastupitele Vosyku a že i s neú-
plnou kandidátkou uspějeme.

Josef DVOŘÁK, 
předseda ZO KSČM Malé Svatoňovice

VE RTYNI MAJÍ NA KANDIDÁTCE
SPOLEHLIVÉHO „KONĚ“

Již po čtyři volební období pracuje
ve rtyňském zastupitelstvu za KSČM
Milan Romančák. 

Vykonával funkci předsedy finanční
komise, nyní se věnuje investičním ak-
cím města. Kromě práce v zastupi-
telstvu se angažuje při práci s dětmi ja-
ko vedoucí a trenér družstev mládeže,
konkrétně oddílu kopané TJ Baník Rty-
ně. Dále pracuje jako předseda odborů
důchodců dolu Zd. Nejedlý. Pracuje ta-
ké jako člen výkonného výboru Oboro-
vého svazu pracovníků hornictví, geolo-
gie a naftového průmyslu v Praze. Jeho
velkým koníčkem je fotografování. Fo-
tografie zveřejňuje hlavně v místním
zpravodaji a na výstavách. Pravidelně
se zúčastňuje akcí pořádaných naší
stranou, na nichž také informuje o své
práci v zastupitelstvu. Přejeme mu, jako
jedničce na rtyňské kandidátce KSČM,
mnoho úspěchů v další práci.

Petr HOJNIC Milan Romančák           FOTO – P. HOJNIC

KSČM v Úpici bude usilovat hlavně o bezpečí 
Ve městě Úpice má KSČM svého starostu. Stal se jím Radim Fryčka

(KSČM, dlouholetý zastupitel a místostarosta), když se před rokem staros-
ta za ČSSD vzdal svého postu ze zdravotních důvodů. Na kandidátce do le-
tošních voleb se v Úpici podařilo naplnit všech 13 potřebných míst.



Od května jsme využívali každou pří-
ležitost, abychom se zeptali hra-
deckých spoluobčanů, co by v našem
městě chtěli změnit. Vyplněné anketní
lístky poskytly orientaci v přáních
a potřebách voličů – a tak jsme podle
nich „ušili“ volební program KSČM
v Hradci Králové.
�� Situaci v dopravě ve městě chceme

řešit jako celek. Z výnosu parkování
může být dotována hromadná do-
prava, a tím podstatně zlevněna. Zří-
dit záchytná parkoviště s napojením
na MHD a parkovací domy uvnitř
města.   

���� Jsme rezolutně proti tzv. zahuš�o-
vání sídliš� na úkor zeleně.  

���� Jako investiční prioritu vidíme rekon-
strukci Benešovy třídy a dokončení
rozpracovaných investic. Požaduje-
me úsporné a rychlé investování do
budoucnosti města.  

���� Distribuci vody chceme vrátit
do rukou města.   

������Roste potřeba malometrážního
bydlení s dostupným nájemným.
To lze zabezpečit jen tak, že se město
samo stane stavitelem a majitelem by-
tů a může tím pomoci seniorům
a mladým rodinám.   

����Komise místní samosprávy musí
být partnerem vedení města, v první
řadě jde rozhodování o místních in-
vesticích.   

����Neschvalujeme další rozprodej
městského majetku.  

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za
vaše podněty. Větší počet mandátů by
nám usnadnil prosazovat to, co opravdu
chcete a potřebujete.

Vaši kandidáti KSČM
z kandiátní listiny č. 12
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Když se řekne „módní přehlídka“,
každý si představí krásné, vysoké,
štíhlé modelky, extravagantní obleče-
ní, přehlídkové molo... Já jsem se zú-
častnila přípravy takové módní pře-
hlídky v klubu seniorů na Moravském
Předměstí v Harmonii I. 

Bylo úžasné sledovat s jakým elánem,
nadšením a s jakou nápaditostí seniorky
k přípravě svých modelů přistoupily. Mo-
dely nejsou ty nejmodernější, ale každá
vybrala ze svého šatníku to nejhezčí ze
své letní kolekce, doplnila náušnicemi,
korály, náramky, na hlavách se objevily
slušivé klobouky, mezi sebou se půjčo-
valy kabelky, botky a další nezbytné do-
plňky. Všem 12 ženám to nesmírně slu-
šelo. Pak se trénovala chůze a vlastní
předvedení, komentář ke každému mo-

delu za doprovodu hudby. No paráda.
A co legrace bylo. K vidění byla tato
přehlídka 12. září na akci „Rozloučení
s létem“ u pergoly na Harmonii I.

Znovu jsem si uvědomovala, jak se do-
vedou i senioři bavit, jaké dovedou při-
pravovat zajímavé akce k pobavení
ostatních a jak je důležité tuto činnost
podporovat. Podporovat nejen účastí na
akcích, ale i finančními prostředky. Jak
je nutné zajistit pro seniory nejen vyso-
ce kvalitní péči zdravotní a sociální, ale
i pestré možnosti trávení volného času,
sportovní a kulturní nabídky. Klub senio-
rů na Moravském pracuje velmi dobře.
Jen je škoda, že společenské prostory
v Harmonii jsou velmi malé a stísněné.
Když se sejdou všichni členové na be-
sedu, na promítání, na přípravu akce,

nedá se místností
ani projít. Moravské
Předměstí, a spe-
ciálně Benešova tří-
da, by si zasloužila
důstojnější prostory
pro činnost klubu
a vznik dalšího by
byl jenom dobře.
Vše však naráží na
možnosti finanční

a částky na úhradu nájemného a provo-
zu nejsou na „Benešovce“ malé.

Věřím, že nové zastupitelstvo a nové
vedení města najde i v této oblasti řeše-
ní a nezůstane jenom u slibů. A pokud
KSČM ve volbách v Hradci Králové
uspěje, určitě bude dané sliby plnit. 

Táňa ŠORMOVÁ, 
jednička na kandidátce KSČM 

v Hradci Králové

PROGRAM šitý Hradečákům NA MÍRU

Nejen retro módní přehlídka seniorek

ZNALOSTI PRO ZDRAVÍ
Rád bych prosadil, aby se do školních

lavic zavedla výuka první pomoci a s ní
spojená veškerá další odvětví, jako je na-
příklad výuka zdravého životního stylu. 

Je důležité, aby se mladí lidé dozvěděli
a naučili, jaká rizika jsou spojena napří-
klad s vysedáváním u počítače. Je důleži-
té, aby pochopili, jakým je pro ně příno-
sem pohyb a tělesná výchova. Mladí lidé
by měli být připravováni také na zvládnutí
stresových situací, abychom předcházeli
situacím, kdy se třeba sebepoškozují...
Včas jim ukázat důsledky návykových lá-
tek, se kterými se můžou setkat. V dneš-
ní době jsou pořádány přednášky na tato
témata, ale bohužel jejich počet je nedo-
stačující. Výuka by měla započít už na
prvním stupni školy. Žáci by se měli při-
pravit na zvládání situací, kdy se stane
úraz, šok, ztráta vědomí třeba na dětském
hřišti, v dopravních prostředcích, při cestě
do školy a v neposlední řadě v rodinném
prostředí. Je zapotřebí do výuky zavést
modelové situace s názornými ukázkami.
Jen takto budeme mít větší jistotu, že se
nám každý den děti vrátí v pořádku domů.

V tom by měla pomoci i politika měs-
ta, v níž bych se rád angažoval.

Zdeněk ZELINKA, 
trojka na kandidátce KSČM 

v Hradci Králové



Jednou z volných otázek ankety pro
Hradečáky, kterou letití zastupitelé
města s novými kandidáty do říjno-
vých komunálních voleb položili pro
přípravu volebního programu, byla
otázka, jak zlepšit život seniorům
a mladým rodinám.

Respondenti nejčastěji odpovídali, že by
město potřebovalo svou vlastní výstavbu
bytů a výstavbu městského domova se-

niorů. Senioři by uví-
tali více pečovatel-
ských služeb, více
parků a zeleně pro
trávení volného ča-
su, slevy na vstupné
na kulturní akce (pro
děti zdarma), ne-
chtějí rušit pošty,
uvítali by podporu
malých kamenných
prodejen. Mladí lidé odpovídali na tuto
otázku podobně, k tomu zmiňovali přání,
aby bylo více míst v městský jeslích a ma-
teřských školkách. Obě generace se
shodly na požadavku vstřícnějšího cho-
vání magistrátních úředníků a pracovníků
podobných institucí.

Pravdou je, že zastupitelé města za
KSČM dlouhodobě nepodporují volný
prodej obecních bytů s argumentem právě
nedostatku nové výstavby. Odmítali hlaso-
vat i pro zástavbu sídliš� na úkor zeleně.
Myslíme si, že ani další prodejní plochy
město fakt nepotřebuje. O potřebnosti vý-
stavby domova seniorů se hovoří již dlouho,
bohužel, vedení města má jiné priority.

Děkujeme všem za názory.

Lenka FIALOVÁ,
čtyřka na kandidátce KSČM

v Hradci Králové

Zastupitelem města Hradec Králové
jsem od roku 1991. Dva roky jsem byl
zastupitelem kraje. Mám tedy bohaté
znalosti a zkuše-
nosti s komunální
politikou. Znám zá-
kulisí mnoha dějů
v městě a dokáži
odhadnout vývoj
mnohých procesů.

Po celé mé fungo-
vání v zastupitelstvu
města jsem byl proti
zbytečnému rozpro-
deji městského majetku každému, kdo si
o něj řekl, mnohdy za podezřele nízkou
cenu. Bojoval jsem proti předání distribu-
ce vody Veolii, proti předání svozu TKO
firmě Marius Pedersen, proti předání par-
kování v centru Hradce Králové firmě
Atol, dnes ISP i proti vstupu Pardubic do
hradeckého hokeje, což město stálo po-
zději dosti peněz za výkup akcií.

Inicioval jsem udržení hradeckého fot-
balu ve městě, když ho tehdejší majitel
chtěl prodat jinam. Od devadesátých let
minulého století pracuji na přípravě pře-
stavby Všesportovního stadionu na mo-

derní fotbalový. Byl jsem jedním z těch,
kteří prosadili rekonstrukci Benešovy tří-
dy, a dlouhodobě jsem upozorňoval na je-
jí špatný stav. Jsem přesvědčen, že re-
konstrukce Velkého náměstí se dá udělat
daleko levněji a s menším odporem ně-
kterých spoluobčanů.

Jsem přesvědčen, že město musí stavět
byty vlastní investiční výstavbou, která je
jednoznačně levnější než nákup bytů od
developerů. Tyto byty, za dostupné ná-
jemné, přednostně poskytovat mladým
rodinám s dětmi (startovací byty), senio-
rům a lidem s tělesným postižením a vy-
braným chybějícím profesím, které jsou
potřebné pro další fungování a rozvoj
města.

Chtěl bych prosadit ukončení smlouvy
s ISP (Atolem) a z výnosu placeného par-
kování, které bude příjmem města, doto-
vat snížení cen jízdného MHD, případně
výstavbu parkovacích domů v centru
města s nízkým parkovným.

Chci, aby město sloužilo svým
občanům.

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN,
pětka na kandidátce KSČM

v Hradci Králové

MĚSTO MÁ SLOUŽIT SVÝM OBČANŮMInvestiční priority města
Můj osobní názor ve srovnání s názo-
ry občanů města Hradce Králové

Sám za sebe vidím největší shodu
v prioritách investic Hradce Králové
u Benešovy třídy, které vidí shodně

i občané města, dle
ankety KSČM. Je
tedy zřejmé, že toto
téma by mělo být
na prvním místě
v řešení budoucí
rady města. Není
přece možné, aby
občané čekali dal-
ších 20 let, než se
vyřeší havarijní

stav této lokality. Pokud by to takto by-
lo, tak je očividné, že při dokončení re-
konstrukce bychom mohli začínat
u momentálně zrekonstruovaných čás-
tí Benešovy třídy nanovo.

Prioritou číslo 2 by měla být rekon-
strukce nebo revitalizace Velkého
náměstí, na čemž se taktéž shoduji
s občany města. Vždy� přeci historické
jádro města by mělo být reprezentativ-
ní a turisticky přitažlivou částí města,
na kterou bychom měli být hrdi, což
v tento moment bohužel není možné.

Co Hradečáky pálí dále? Parkování
u fakultní nemocnice! S nímž souvisí
výstavba možného parkovacího domu
u nemocnice a rekonstrukce křižovatky
Mileta, která by velmi ulehčila dopravní
situaci. Jednou, dočasnou, možností
snadnějšího parkování v tomto prosto-
ru by bylo dohodnout pro zaměstnance
nemocnice parkování na velmi často
poloprázdném parkovišti u hradecké
univerzity. Stačí od něj přejít po pře-
chodu do práce. Domnívám se, že par-
kovací stání v těsné blízkosti nemoc-
ničních budov by mělo sloužit hlavně
pacientům. Považoval bych to za dob-
ré dočasné řešení, než by bude parko-
vací dům postaven.

Další kapitolou na velkou diskusi je
přestavba fotbalového stadionu. Sa-
motnému mi nejde do hlavy, proč se
navýšil rozpočet na rekonstrukci o 150
mil., když dodnes není jisté, zda bude
schválena dotace, která byla v minu-
losti slíbena. Proto chápu, že spousta
lidí si klade stejnou otázku. Sám mám
fotbal velmi rád, každopádně se do-
mnívám, že by si měl tento sport ale-
spoň částečně sám na sebe vydělat.

Přeci jenom si myslím, že třeba zrov-
na ta Benešova třída hoří více a dále
se ptám, které jiné projekty byly nebo
budou právě o těch 150 mil. ochuzeny.

Vladimír BERGER, 
trojka na kandidátce KSČM 

Hradce Králové
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Na Pražském Předměstí je to se zelení zatím
dobré.

Co chtějí v Hradci mladí a co ti starší obyvatelé



JIČÍNSKO
Šedesátiny uvítal Václav Cimbál z Nové

Paky a 75 let oslavil Václav Dlouhý ze Sta-
ré Paky.

Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu
se základními organizacemi všechno nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje
za dosavadní práci pro stranu a společnost.

TRUTNOVSKO
Marie Pavlištová oslaví osmdesátiny

a Jitka Steinerová 75. narozeniny, obě
z Trutnova.

Moho zdraví, spokojenosti a štěstí do
dalších narozenin přeje OV KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO
Sedmdesátiny oslavili: Jiří Koš	ák, ZO 38

HK, Zdeňka Sehnoutková ze Smiřic a osla-
ví je Milan Horák, ZO 75 HK. * Ladislava
Smolová, ZO 93 HK, oslaví 75. narozeniny.
K osmdesátinám přišli přát Boženě
Havránkové ze ZO 53 HK. * František Ma-
	átko, ZO 20 HK, a Zdeněk Červinka, ZO
42 HK, oslavili 85 let. * Zasloužených de-
vadesátin se dočkali Marie Erbsová, ZO 13
HK, Marie Tomášková, ZO 34 HK, a Ján
Lorenc, ZO 34 HK. * František Skalický,
dlouholetý člen a funkcionář ZO KSČM,
4. září oslavil životní jubileum 85 let a Marta
Duřtová, rovněž dlouholetá členka a funk-
cionářka ZO KSČM, životní jubileum osla-
vila 11. září. Jubilantům stálé zdraví, štěstí
a pohodu do dalších let přeje ZO KSČM
Nový Bydžov.

Všem přejeme dobré zdraví, trochu štěs-
tí a dosti optimismu do dalších let z králo-
véhradeckého OV KSČM.
RYCHNOVSKO

Sedmdesátiny oslavili František Vanžura
z Častolovic, Lenka Lingerová z Lípy nad
Orlicí a Marie Novotná z Kvasin. Josef
Král z Rychnova nad Kněžnou oslavil osm-
desátiny.

Všem přejeme ddalší roky prožité ve
zdraví, spokojenosti a s elánem do života.
OV KSČM Rychnov n. Kn.

NÁCHODSKO
František Bogusz a Jaroslava Vaněčko-

vá z Náchoda se dožívají 70 let. ZO a OV
KSČM jim přeje mnoho zdraví, pohodu
a dlouhá léta. * Ještě svěžích 65 let se do-
žívá v plné síle Luboš Beneš z Červeného
Kostelce. ZO KSČM a OV mu přeje mnoho
zdraví v dalších letech. * Zasloužených 93
let se dodožili Věra Doubravská z Nácho-
da a Marie Bernardová z Červeného
Kostelce. Oběma OV KSČM děkuje za celo-
životní práci pro stranu.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Videa ze Svojšic: https://www.youtube.com/watch?v=6tv1y1qxMzY
https://www.youtube.com/watch?v=4yLeV44TMc8

V Hořicích se konala členská předvo-
lební schůze za účasti vedení OV
KSČM Jičín a předsedkyně KhKV
KSČM Věry Žižkové. Představili se na
ní někteří kandidáti z města. 

Na prvním místě kandidátky je opět
Václav Šmatolán (59 let), už pošesté. Na
kandidátní listinu s sebou přivedl celou ro-
dinu – manželku, syna i dceru. Sice ně-
kteří řeknou, že je to rodinkaření, ale ví-
me, že zřejmě ne všichni z rodiny do za-
stupitelstva po volbách postoupí a jak
– při masivní antikomunistické perma-
nentní masáži veřejnosti – je složité na
kandidátky vůbec někoho dostat. Po Ho-

řicích není žádný tajemstvím, že je to ro-
dina „koňáků“. Koně chovají a trénují. 

Mladý Vašek Šmatolán (19 let, na foto)
začíná úspěšnou závodní kariéru
v parkuru – i na kandidátní listině :-). Le-
tošní sezóna je opravdu dobře rozjetá, ale
Vendu čeká ještě několik závodů. Za svo-
ji mladou kariéru vyhrál již 62 parkurových
soutěží jak v ČR, tak v Německu a Pol-
sku. Alespoň někdo na koni dobře repre-
zentuje Hořice. Dcera Alena (33 let) je
rovněž zdatnou parkurovou bojovnicí, by-
la dvakrát bronzová na mistrovství ČR
v parkurech.

Za co se v Hořicích budou brát Šma-
tolánovci a všichni ostatní z kandidát-
ky KSČM?

�� Jelikož Hořice mají svoji nemocnici
a dům pro seniory, tak je třeba udržet
v zařízeních co nejlepší zdravotnickou
péči a co nejvyšší standard pro seniory.

�� Zasazovat se o co nejrychlejší reali-
zaci průtahu městem, které je dlouhé
roky v plánu města.

�� Podílet se na realizaci projektu Ho-
řický zámek.

�� Podílet se na realizaci projektu
dostavby Věže samostatnosti dle pů-
vodních historických projektů.

�� Pomáhat při realizaci projektu re-
konstrukce historických Slunečních
lázní na koupališti Dachová.

�� Prosazovat obnovu jízdárny TJ Start,
aby mládež mohla opět sportovat na koních.

�� Podporovat sportovní i kulturní
spolky, tím umožnit aktivity mládeže
a předcházet tak kriminalitě mládeže.

�� Podporovat a prosazovat dokončení
všech prospěšných začatých akcí města.

(vha, vš)

DOBA PLASTOVÁ NÁS NESMÍ DOSTAT
Věnujte pozornost tomu, co se děje s život-
ním prostředím. Do kamapaně „Plast je
PAST!“ pomáhá zapojit veřejnost Středisko
ekologické výchovy SEVER (Horní Maršov a
Hradec Králové). Informace na webu:
https://www.plastjepast.cz/o-kampani/
Pomozte také uklidit svět, uklidit Česko –
15. září je hlavní termín úklidu. Můžete
uklidit podle svého času.

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v září 2018 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 výše uvedenou  adresu, nebo na e-mail: kra-
janek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku
budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. 
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Volby Hořice – suprově rozjetá sezóna

PŘEDEJ DÁLE!

Srpnový krajský výbor projednal těsně před
akcí přípravu 28. setkání ve Svojšicích. Akci se
podařilo slušně pořadatelsky zajistit. Členové
se seznámili se zprávou z jednání finančního
výboru k hospodaření kraje a s diskusemi
koalice v kraji kolem zdravotnictví. Z. Ondráček
informoval o hlasování k padesátému výročí
21. srpna, které prosadila ve sněmovně KDU-
ČSL. Projednán byl příspěvek na jízdné pro
účastníka setkání mladých v Přední Výtoni
(12.–14. 10.). Dále se KV seznámil s hospo-
dařením za sedm měsíců a schválil výdaje na
mimořádné akce pro okresní výbory Náchod a
Jičín. Rozpočet je zatím v plusu. Přípravu na
komunální volby rozebrali zástupci okresů.
Financování, tisk a roznos volebních letáků
zajiš�ují okresy. Doručení zvláštních volebních
Haló novin a Krajánku bude na zářijovém jed-
nání KV.                                                (vha)

PODĚKOVÁNÍ ZA SVOJŠICE
Děkuji všem občanům, kteří na akci přijeli,

zúčastněným organizátorům z pěti okresů
za práci na přípravě setkání a účast na akci,
za zrealizovaný přenos z akce a zhotovení
záznamu, a také za zajištění hromadné
dopravy do Svojšic.                   Věra ŽIŽKOVÁ

��� Jednal KV KSČM
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Klub LKŽ HK – 11. 10. od 14 h. v zasedačce
u Švagerků. Rozebereme volby a připomeneme si
100. výročí vzniku republiky. Přineste dobové
fotografie či pohlednice. Další schůzka bude 8. 11.
u martinské husičky.  

LKŽ Hradec Králové uspořádal ve čtvrtek 13. září
besedu s kandidátem do zastupitelstva Hradce
Králové Zdeňkem Zelinkou, ředitelem Zdravotní
asistenční služby a s Táňou Šormovou, jedničkou
do ZM HK.

Přednáška  ke 100. letům ČSR
v Jičíně 29. 9. od 10 hodin, Porotní

sál zámku

BESEDU SE ZAJÍMAVOU OSOBNOSTÍ

chystá Česko-ruská společnost v druhé
polovině října. Termín oznámí pozvánkami. 

��� POZVÁNKY

PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ,
NEJEN NA ČAJ

Okresní výbor KSČM v Náchodě zve
občany na úterý 25. září 2018 

od 14 do 16 hodin
na náměstí TGM v Náchodě.

Přij�te si popovídat u šálku dobrého
čaje a poslechu příjemné hudby. 
Na vaše otázky budou odpovídat:

� kandidátka do senátu Soňa Marková
� europoslankyně Kateřina Konečná
��kandidáti do zastupitelstva města 

za KSČM a další zajímaví hosté.

Jambalaya
Pro 2 osoby: 

���� nožička ma�arské klobásy (cca 150 g) ��
2 velké zelené papriky ���� 2 lahůdkové
cibulky ���� 2 malá rajčata (nebo 2 lžíce
pasírovaných rajčat) �� lžička oleje ��

lžička grilovacího koření ���� lžička sladké
papriky ���� sůl.

Na oleji orestujte na
kostky pokrájenou klo-
básu. Jakmile se ope-
če, přidejte nasekanou
cibulku i s natí a restu-
jte. Okořeňte, přidejte
na silnější proužky na-
krájenou papriku, osol-
te a přiklopené poklič-
kou duste ve vlastní
š�ávě, případně podlij-
te trochou vody. Duste
10 minut, přidejte po-
krájená, nebo pasíro-

vaná rajčata a pět minut poduste. Pokrm
má mít trochu š�ávy, protože se podává
zásadně s dušenou rýží. Zkuste tuto
americkou obdobu obligátního leča. Bu-
dete mile překvapeni. 

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

Výstava „ Zahrada východních Čech“
se koná od 4. do 7. října 

na obvyklém místě od 9 do 17 h.
v neděli do 16 h. 

Výstava sklizně ovoce, zeleniny, květin,
včel a dalšího zboží ke koupi především

od zahrádkářů východních Čech.

Vstupné: děti do 6 let zdarma; 6–15 let
a ZTP 30 Kč, důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí a 1–4 děti) 170 Kč.
Parkovné po celou dobu výstavy je zdarma.

Podrobněji: https://www.zahradkari.com/

SVOJŠICE BYLY SICE DEŠTIVÉ, ALE OPTIMISTICKÉ

PODZIMNÍ ČASTOLOVICE

Vojtěch Filip diskutoval
s občany, zde s bývalou
poslankyní Marií Pěn-
číkovou. Pak v diskus-
ním stanu odpovídal
na dotazy. Vysvětlil
postupy vedení KSČM
a vyjádřil se k dalšímu
směřování komunistů.

Kateřina Konečná se na setkání téměř nezas-
tavila, ráda je prý v pohybu...

Soňa Marková, přes dočasné upoutání na
vozík, si Svojšice užila... Vypustila balonky
za Levicové kluby žen a setkala se s mnoha
přáteli nejen z poslaneckého klubu KSČM.

FOTO – Krajánek a Petr HOJNIC




