
���� Nechyběla jste ani vloni ve zdejším
areálu. Jak se cítíte na deštivé akci ve
Svojšicích?

Myslím, že už jsme si na ten déš� zvykli…
A te� jsem se dívala, že už pršet dále nemá.
Když vidím tu spoustu nadšených lidí, i přes
to počasí, tak myslím, že nám to náladu
nezkazí. Dobrou náladu nečerpáme jen ze
sluníčka, ale sami mezi sebou, a to je nej-
lepší. Všichni jsme byli zklamaní, že Kuňka
skončila, Svojšice se však stávají dobrou
náhradou a je tu pěkně. Velké poděkování
patří pořadatelům z Královéradeckého
a Pardubického kraje, protože je to skvělé,
co zde dokázali uspořádat.

����Jak jste se znovu zapracovala v Ev-
ropském parlamentu, když jste tam nyní
za české komunisty sama. 

Není to jednoduché, když jsem sama…,
ale vlastně tam sama nejsem. Jsou v něm
další zástupci komunistických stran – skvělí

kolegové z Portugalska, Španělska, Kyp-
ru... Takže, ač národnostně ano, myšlenka-
mi tam sama nejsem. Budu se je snažit
křičet do světa, protože si myslím, že jsou
jediné možné pro budoucnost naši i dalších
generací. Všichni začínáme chápat, i když
mnozí z duše nechtěli, že kapitalismus je
neudržitelný. Věřím, že to, co přijde po něm,
bude socialismus.

���� Nebude těch úkolů, které na vás
čekají, jako na jednu osobu, příliš?

Parlament zasedal poprvé v červenci. Nyní
budeme volit komisaře, zpovídat je, a tak ten
start je vždy pomalejší. Působím nyní už ve
třech výborech, dříve to byly jen dva, a už
jsme začali. Spadla na mne totiž zajímavá
agenda týkající se dopravy, takže toho bude
hodně. Podzim nebude rozhodně jed-
noduchý, ale pevně věřím, že to zvládneme.

KONĚV
Konec léta nám připomněl, že

boj za charakter republiky po-
kračuje. Je potřeba odstranit vše,
co by připomínalo minulou dobu.
Noví vládci bourají architek-
tonické skvosty postavené
v době socialismu, jako byl např.
obchodní dům Ještěd v Liberci či
budova Transgasu v Praze.
Odstraňují památníky osvo-
bození, pokud ještě zůstaly.
Dnešním mocipánům nejde pod
nos, že největší zásluhu na
poražení fašistického Německa
měl právě Sovětský svaz. Roz-
paluje je do ruda jen pomyšlení,
že musí být vděčni za svou exis-
tenci právě socialistickému státu.
Bez vítězství Rudé armády
bychom dnes v české kotlině asi
již nemluvili česky, nemohli
bychom rozvíjet naší literaturu
a kulturu.

Všechny památky, které tuto
skutečnost připomínají, jsou
trnem v oku dnešním posluho-
vačům Západu a musí se odst-
ranit. 

Nejraději by vystavěli památ-
níky odsunutým Němcům
a padlým fašistům, kteří, ač již
bylo jasné, že budou poraženi, do
poslední chvíle řádili mezi
českým obyvatelstvem, zatýkali,
vraždili nevinné, mstili se. Dnes
se tomu říká smíření. Z hrdinů se
dělají vrazi a z vrahů hrdinové.

Boj o sochu maršála Koněva je
též boj o nezkreslený výklad
dějin. Národ, který si nechá vzít
své dějiny, nemá budoucnost.
I v globalizovaném světě bu�me
hrdí na svou minulost a nenech-
me si ji ničit. 

Věra ŽIŽKOVÁ
Pokračování na str. 2 �
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Jičínští účastníci setkání ve Svojšicích s Václavem Faltusem.               FOTO – archiv OV Jičín

Při 29. setkání občanů ve Svojšicích jsme se setkali s europoslankyní Kateřinou
Konečnou a požádali ji o rozhovor.

JSME PŘIPRAVENI JÍT DO TOHO ZNOVA 
A NAPLNO



Mám kolem sebe velmi podobný tým lidí,
se kterými jsem již spolupracovala. Nikdo
z nás se už nemusí tolik co učit, tak to
půjde rychle. Jsme připraveni jít do toho
znova a naplno.

����Kolik máte vlastně asistentů?
Mám v Bruselu dva a v republice dal-

ších pět. Máme nyní novou kancelář
v budově ÚV KSČM, vedoucím je Filip
Zachariáš. Když by někdo potřeboval
pomoc, není problém se na něj obrátit,
domluvit si schůzku. Ráda se budu
s lidmi scházet. S týmem plánujeme
samozřejmě výjezdy po republice do
krajů a do okresů. V minulém období
jsem projela skoro celou republiku.
Doufám, že se mi to podaří znovu.

���� Jak dlouho musíte být pracovně
mimo rodinu?

Čtyři dny z týdnu jsme mimo rodinu.
Většinou úterý až pátek, někdy i ta sobo-
ta přijde…

����Co na to rodina?
Rodina? Už je zvyklá… Zvládli jsme to,

když tatínek byl na místo mne na

mateřské. Malý Šimon chodí už do
školky, tak je to jednodušší. Ti dva už
tvoří tým, který sice po sobě neuklízí,
čekají na maminku, ale rozumí si. Zatím
je vše v pohodě. Už jsme si tak zvykli.
Hlavně, že jsme zdraví. V létě jsme byli
spolu tři týdny a intenzivně jsme si je
užili. Tak jsme si tu moji nepřítomnost
vynahradili. Občas vyšetřím den volna
k těm třem zbývajícím. S rozhodnutím,
že budu znovu kandidovat a absolvovat
volby – tady velké poděkování voličům –
jsme byli smířeni a rodina mne v tom
podržela. To je pro mne nekompromisní,
kdyby řekli ne, tak prostě EP ne.

����Za rok budou krajské volby…
Pevně věřím, že se zpátky vrátíme do

vedení více krajů. Občané si uvědomí,
jaký je to rozdíl, když vládnou komunisté
alespoň v koalici a když jim nevládnou.
Když vidím, jak u nás v Moravskoslez-
ském kraji, a nejen tam, se ruší ne-
mocnice, je to velká škoda – pro všech-
ny občany. Tak si říkám, že by to zase
komunistickou ruku potřebovalo. Pokud
v zastupitelstvech komunisté nejsou, tak
jdou otázky sociální a zdravotní stranou,
a to je škoda. Budu pro úspěch dělat, co
budu umět a moci. Snad si to lidé uvě-
domí a budeme mít šanci vrátit se k nor-
málnosti. Neutrácet za zbytečnosti, ale
utrácet za to, co lidé potřebují a co
žádají.

Mirka VOHRALÍKOVÁ
V EP je Kateřina Konečná zapojena ve

Skupině konfederace Evropské sjednocené
levice a Severské zelené levice (GUE/NGL).

Kontakty: Kancelář na ÚV KSČM, Politic-
kých vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel: +420 222
897 111 (ústředna), mail: info@kscm.cz

https://www.facebook.com/evropskyparla-
ment/posts/10156177148715810

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/23
699/KATERINA_KONECNA/declarations#mep
-card-content

JSME PŘIPRAVENI JÍT DO TOHO ZNOVA...
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� Dokončení ze str. 1

Ve skupince při svojšickém setkání občanů Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Pavel
Kováčik, Lenka Ingrová, Zdeněk Ondráček a příznivkyně. FOTO – Alena KAŇKOVÁ

Zdeněk Ondráček a Kateřina Konečná

Provozní ztráta zimního stadionu
Zastupitelstvo města Hradec Králové se

věnovalo ztrátě Hradeckého zimního sta-
dionu. Ta vzniká z rozdílu mezi výnosy
a náklady. Hlavním důvodem této ztráty
není špatné hospodaření, ale skutečnost,
že rozhodující většinu příjmů tvoří pro-
nájmy ledové plochy. Ta se pronajímá za
cenu obvyklou jako na jiných zimních sta-
dionech v okolních městech. Cena je
nastavena tak, aby byla dostupná pro lidi,
kteří chodí bruslit (školky, školy, rekreační
sportovci, krasobruslení, hokejová mlá-
dež apod.). V současné době je cena za
běžnou hodinu (bez slev pro školy a škol-
ky) 2 600 Kč, bruslení pro veřejnost pro
dospělé za 50 Kč za 1,5 hodiny. 

Pokud by tato cena měla pokrýt nákla-
dy, musela by být dvojnásobná. Kdo by si
z amatérských sportovců pronajal halu
za 5 200 Kč na hodinu a kolik lidí by přiš-
lo na bruslení veřejnosti za stovku?
Protože město má zájem, aby jeho obča-
né sportovali, musí tedy zimní stadion
dotovat. V minulosti byla tato dotace
daleko vyšší, přesahovala částku 12 milio-
nů korun. Díky dobré práci Mountfieldu
HK, a.s., který se snaží zimní stadion
pronajmout i na jiné akce, jako je napřík-
lad pořádání ME a MS v karate, ME žen
v basketbalu, MR mažoretek, kulturních
akcí apod., se podařilo ztrátu snížit na
současných 7,9 milionů Kč ročně. 

Ke snížení ztráty ba rovněž mohl pomo-
ci provoz hotelu, který je součástí areálu.
Ten je ale v tak špatném stavebně tech-
nickém stavu, že je neprovozovatelný.
Zde by mělo město Hradec Králové, jako
majitel, vložit prostředky do opravy a mo-
dernizace. Tyto prostředky by se ve velmi
krátké době vrátily, protože ztráta zimního
stadionu by se brzy přiblížila k nule a je
dosti pravděpodobné, že by nakonec
mohl zimní stadion i vykazovat mírný zisk.

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN
zastupitel města Hradec Králové

Malá hala zimního stadionu u Orlice



Důležitým bodem jednání bylo hospodaření
kraje za 1. pololetí 2019, které skončilo
s přebytkem 307 mil., i při splacení 147 mil.
na starý úvěr. V třetí změně rozpočtu bylo 176
položek změn v dotacích, které odvětví pře-
souvají, nové peníze přišly ve výši 1,7 mld.
Částka 125 mil. jde na Obl. nemocnici Náchod.
Na sociálních službách chybí 55 mil., nyní 25
mil. našly služby zatím u sebe. Ač
se 15 zastupitelů v tomto bodě
zdrželo, především z ANO, i dva za
KSČM se zdrželi, bylo hospo-
daření schváleno. Zajištění osobní
železniční dopravy mezi Hradcem
Králové a Pardubicemi (246 tis.
km na území dvou krajů) je
ošetřeno smlouvou. 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na
pořízení magnetické rezonance do
náchodské nemocnice rozpoutal
také diskusi. Dodatek se mění
počtvrté, uvedl Aleš Cabicar
(TOP 09). Soutěž na magnetickou
rezonanci byla uspořádána třikrát
– cena 18,3 mil bez DPH, stavba
7,325 mil. a servis na 9 let asi za
7 mil. Rezonance bude umístěna
ve staré budově, protože je přínos
40–50 tis. denně za vyšetření 7–8 pacientů
denně. Její instalaci nelze odkládat uvedl radní
Cabicar. Úpravy budou na stávajícím oddělení,
začne fungovat od nového roku. Za několik let
se může přesunout do nově chystané budovy.

Vladimír Derner (Koalice pro KHK) uvedl
finanční zajištění sociální oblasti. Kraj poskytl
příspěvek dalším nekrajským subjektům
v soc. službách. Prostředky pro sociální
služby jsou rozděleny ze státních peněz –
z miliardy od státu. Posílení o 54,6 milionů
v kapitole z rezerv příspěvkových organizací.
Nejprve se však financovaly služby z vlast-
ních rezerv – šlo o 25 mil. Bude třeba dokrýt
některé služby do konce roku 2019. Nepo-
krývají se všechny požadavky na růst mezd,
ale jde o posilování personálu i v terénní péči. 

Meziroční nárůst 3 % není dostatečný. Pro
zachování dostupnosti je třeba sí� dále roz-
šiřovat. Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK)
kritizoval v diskusi, že z ministerstva financí
to byly sliby na dvě miliardy. „Kraj doplácí za
stát financování nemocnic a sí� sociálních
služeb, stát nás nechává vyhladovět…
Bude tlak, aby kraje byly bez rezerv, a tím
byly pod státním řízením.“ (K tomu lze poz-
namenat, že zapomněl na to, že dluhy v so-
ciální a zdravotní oblasti vznikly i za působení

KDU-ČSL ve vládě.) Zastupitelé následně
schválili rozdělení dotací na rok 2020 –
k rozdělení je 880 mil. pro nový dotační pro-
gram od státu. Byla schválena spolupráce
KhK s Opočnem a Dobruškou při zajištění
pobytových služeb pro seniory. Nově vznikne
47 lůžek.

V oblasti školství Martina Berdychová (STAN
a VČ) dostala peníze na Regionální soutěže
a přehlídky pro děti a mládež – 300 tis. (o do-
taci je možno žádat 7.–13. 11.). Schváleno bylo
Memorandum o spolupráci s vietnamskou
univerzitou Ton Duc Thang. Chtěli by zde mít
40 studentů. Budou pracovat následně v ČR.

Pavel Hečko (ČSSD) uvedl dotace na pod-
poru prodeje v obcích, cyklotrasy, obnovu
místních částí obcí a pro asanaci kůrovcového
dříví. Dotační programy pro rok 2020 jsou
připraveny i v oblasti prevence rizikového
chování, volnočasové aktivity (3,5 mil.), sport
a tělovýchova, vrcholový sport (23,1 mil.
a 8 mil. sportovní objekty), cestovní ruch (3,9
mil.), kulturu a památkovou péči (22 mil.).

Josef Lukášek (KSČM) měl připomínku
k dotačním programům v oblasti kultury a pa-
mátkové péče pro rok 2020. „V Hodnocení
regionálního významu projektu 20 bodů
kritérií závisí na individuálním posouzení
radních. Není to moc?“ Petr Hečko odpoví-
dal, že projekt nakonec hodnotí celá komise.
Miroslav Matějka (SPD+SPO) uvedl, že něk-
terá kriteria pro hodnocení jsou už zastaralá.
Ve třetí změně rozpočtu budou změny v do-
tacích na individuální účel posíleny na  19,87
mil. Například FC Hradec Králové – mládež

obdrží 900 000 Kč, z nachystaných 1,5 mil.
a žádat o dataci podle podmínek nemusí.
Projekt Smart akcelerátor KhK II, vratný
příspěvek na 25 mil. (z 85 % dotace) na rozvoj
výzkumného a implementačního prostředí –
na tým, vzdělávání, propagaci kraje a spol.
CIRI  – nebyl podpořen. 

Bestselerem jednání KZ je odpuštění zbytku
půjčky Benediktinskému opatství sv. Václava
v Broumově. KhK propůjčil 5,5 mil. a zbývá
uhradit 1,35 mil. Dluh vznikl na projektovou
dokumentaci, kterou z projektu čerpat nemohli.
Miroslav Kodydek (ANO): „Půjčka trvá od
roku 2011 a splaceno to stále není. Základ
půjčky kraj odpouštět nemůže.“ Další zas-
tupitelé podporovali odpuštění. Případ posloužil
k tomu, aby pravicoví zastupitelé zdůraznili 40
let devastace barokního objektu a to, že na něm
pracovali obyčejní lidé z kraje. Ivan Adamec
(ODS): „Je to druhá barokní perla v kraji.“
Odpuštění dluhu schváleno nebylo. Pro 21 (pro
ODS a koalice), proti 9 včetně 2 za KSČM, 11 se
zdrželo i 2 za KSČM – návrh přijat nebyl.

Nevyčerpali jsme zdaleka všechna rozhod-
nutí KZ, vše šlo rychle a jednání skončilo po
14. hodině. Veřejnost může sledovat jednání
kraje on-line, přístup je vždy v den jednání
v aktualitách na webových stránkách kraje
(h t tp : / /www.kr-k ra love -hradecky.cz
/cz/home_obcan.html) v den konání zastupi-
telstva, ten bude  opět 14. října.            (vha)

REZONANCE MÍŘÍ DO NÁCHODA
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��� Z jednání krajského zastupitelstva

Na srpnovém jednání Kh krajského
výboru KSČM se členové věnovali
především zajistění akce ve Svojšicích,
kterou na zářijovém jednání mohli
zhodnotit. Návštěvnost celorepublikové
akce závisela na počasí. S kulturním
programem a děním v diskusním stanu
byla vyjádřena spokojenost, ale KV
bude hledat cestu zpět pod Kunětickou
horu či jinam. 

KV projednal zprávu o svém hospo-
daření za první pololetí 2019, prozatím
je mírně přebytkové. Krajská revizní
komise neměla připomínky ani krajská
rozhodčí komise neřešila žádné spory.
KV připravuje okresní konference na
leden a krajská konference bude v HK
15. 2. 2020. Krajský a okresní výbory
se připravují na senátní a krajské volby
v příštím roce, aby byli včas navrženi
kandidáti. 

Na zářijovém jednání KV v Rychnově
n. Kn. byla věnována pozornost infor-
macím z jednání výkonného výboru
ÚV, poslanecké sněmovny i jednání
krajských zastupitelů za přítomnosti
poslance Zdeňka Ondráčka. Období je
náročné, roste antikomunismus, jsou
vedeny útoky na naší stranu, ale i na
jednotlivé představitele.

(vha)

��� Jednal KV KSČM

Na zastupitele na poprázdninovém jednání Krajského zastupitelstva Královéhradeckého
kraje čekalo k projednání 128 bodů, z toho bylo 74 bodů k majetkovým záležitostem. Zdeněk
Ondráček (KSČM) byl zvolen předsedou návrhové komise. Jednání bylo klidné a téměř bez
větších rozporů. Na pořadu jednání nebylo kontroverzní téma až na dvě větší diskuse.

K Pivovarskému náměstí v Hradci Králové



Počasí se před jedenáctou umoudřilo
a nepršelo, nefoukal vítr, proto se hlediště
pěkně zaplnilo těmi, kteří si rádi vyslechli
projev předsedy Vojtěcha Filipa. V pro-
jevu zdůraznil jeden moment současnos-
ti, že přes velkou masáž se lidé nenecha-
jí přesvědčit, že minulost byla jen špatná
a že jdou volit levicové subjekty. Před-
seda klubu poslanců Pavel Kováčik
hovořil o zemědělství, o špatné půdě,
suchu i o kůrovci. Mezi poslanci a funk-
cionáři přijela také europoslankyně
Kateřina Konečná, která si řekla své
zejména v diskusním stanu. Dostavila se
poslankyně Květa Matušovská (i s dce-
ruškou), poslanec Zdeněk Ondráček,
místopředseda Petr Šimůnek, poslan-
kyně Miloslava Vostrá, Alena Vrzalová,
předsedkyně CR LKŽ Květa Šlahůn-
ková, šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar
a krajská předsedkyně Věra Žižková.
Předseda KSČM Pradubického kraje Jan
Foldyna moderoval program spolu s Ha-
nou Horskou. 

Kulturní program byl sestaven z vys-
toupení východočeských umělců s per-
ličkami humoru Václava
Faltuse. Muzikantů měla nej-
více holická Barevná muzika,
pak country kapela Pohoda se
čtyřmi fešáky a nakonec
DuoBand – pobavil všemi hity,
hlavně country stylu, z poslední
doby. Však také vyprovokovali
skupinku účastníků, aby si
trochu nakonec zatančili.
Všichni na nějakou případnou
pošmournou náladu rychle
zapomněli.

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
A. KAŇKOVÁ

Duševního povzbuzení je v poslední době
opravdu třeba. Lidem se jej dostalo
i v dikusním stanu pod vtipnou moderací
Soni Markové. Parta redaktorů Haló novin
odpovídala veřejnosti.
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Novinář Roman Blaško převzal nejen oce-
nění od šéfredaktora Haló novin, ale
vyhrál také cenu v tombole... 

Dva borci ze skupiny DuoBand nakonec roztančili
účastníky setkání.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda
Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

FOTO – A. KAŇKOVÁ

Kdo se sedmého září nezalekl mírného ranního deště a dorazil do svojšického
areálu, nebyl jistě zklamán. Účastníků 29. setkání občanů přijelo téměř stejně
jako vloni. Nevyskytovali se jen před pódiem, ale pod deštníky a stánky se
občerstvovali, nebo poslouchali diskuse ve velkém stanu. Někteří účastníci
dorazili nejen z našich dvou pořádajících krajů Pardubického a Králové-
hradeckého, ale samozřejmě z Prahy a dokonce z Hodonína a dalších měst. 

AKCE MEZI KAPKAMI DEŠTĚ

Josef Lukášek přivezl do Svojšic své po-
hádky k prodeji s věnováním. Čtvrtý díl
Orlických pohádek je dotiskován.



Co pro vás, jako člověka s dlouhou
zemědělskou minulostí, dožínky znamenají?

Dožínky jsou velmi krásná česká tradice
a je moc dobře, že se v ní pokračuje. Na
prvním místě je třeba poděkovat zeměděl-
cům za vše, co dělají, aby byla dobrá úroda.
Je to velká prezentace zemědělství pro veře-
jnost. Dnes tady jsou děti ze školek a škol,
takže mohou vidět zvířata a seznámit se
s výpěstky. Pro městské děti je to důležité,
protože se stále méně dostanou někam na
statek a nevidí přirozené chování zvířat.
Bezprostřední kontakt je pro ně nejlepší. 

Jak vypadá úroda po letošním suchu?
Suchý byl počátek roku až do dubna.

Květen byl studený, dokonce byl nejstu-
denější po 28 letech. Staré české přísloví
říká studený máj, v stodole ráj. Takže
rozhodl o tom, že výnosy obilovin budou
dobré, ale neplatí to úplně všude… Někde
měli i rekordní výnosy, jinde na písčitých
půdách a v podhůří to je ovšem horší.
Přetrvávají problémy s pícninami – je
nedostatek krmení pro zvířata a bude drahé.

S obilninami to je tedy v celku dobré
a co ovoce?

Letos byly stromy v květu postiženy
mrazem, někde kroupami, a tak bude úroda
značně nižší. Zejména budou chybět  jabl-
ka. Budou samozřejmě dovezeny – nejsme
soběstační delší dobu nejen v ovoci a zelen-
ině, ale i ve většině zemědělských komodit,
a tím i potravinářských výrobků. Obchod má
často nepřiměřeně vysoké požadavky na
vzhled ovoce, balení aj. Dodavatelské pod-
mínky obchodu jsou pro naše producenty

často neakceptovatelné a kvalita našich
výrobků není objektivně oceněna. 

V horkém létě se stále mluvilo o su-
chu. Co by prospělo tomu, aby se
udrželo v půdě více vody?

To je velmi složité téma. Zastávám názor,
že je v půdě nedostatek organické hmoty,
která vodu zadržela. Do půdy se vracela
statkovými hnojivy a dodržováním klasic-
kých osevních postupů s vysokým zas-
toupením jetelů a vojtěšek pěstovaných na
orné půdě. Stalo se to vlivem velké redukce
chovu skotu už v devadesátých letech. Dále
byly vybudovány bioplynové stanice, do
nichž se rostlinná hmota vozí a zpět jde na
pole jen digestát, který nemá takové vlast-
nosti jako hnůj. Z polí se organická hmota
odváží ve velkém, ale zpátky toho jde velmi
málo. Už před lety Evropská unie uvažovala
o směrnici, která by dávala povinnost
navracet organickou hmotu do půdy. Zatím
není nic přijato. Je to už problém celé
Evropy. Zádržnost půdy – vodní kapacita
půdy – je nízká
a mimo jiné v ní nejsou
dostatečně vázány
živiny. Ty z ní rychle
po deštích unikají.
Navrátit živočišnou
výrobu do původního
stavu nebude asi
možné. Nejsou ka-
pacity, provozy ži-
vočišné výroby jsou
zlikvidované a chovy
jsou náročné na
práci. Proces je téměř
nevratný. Ještě něk-
terá soukromá hos-
podářství zvířata po-
drží, ale některá zvířata už nechovají. 

A co chystaná opatření, kdy se mají
budovat opět mokřady, remízky?

Už dost pamatuji a klimatická změna
nenastala letos. Pamatuji se na podmáčené
louky, kde celoročně tekly potůčky vody.
Když chci budovat mokřad, tak musím mít
zdroj vody. Spousta věcí je nevratných, to
tak je… Velkoplošný způsob hospodaření si
vynutila ekonomika, něco je dáno z minu-
losti, ale je třeba stále zvyšovat produktivitu
práce – takže velké lány. Situaci je ovšem
nutné vždy hodnotit podle místních pod-
mínek. Stroje, jak jsme je viděli i zde, jsou
veliké a zemědělci si je mezi sebou už
půjčují. Hlavně, o opatřeních pro uchování
vody v krajině se toho hodně namluvilo, ale

strašně málo se toho udělalo. Společná
zemědělská politika EU nastaví podmínky
a není rozhodnuto, co bude nebo nebude
podporovat. Osobně bych tam dal kritérium
povinnosti vracet organickou hmotu na pole.
Nikdy jsem nesouhlasil s tím, aby se seno,
sláma, tedy organická hmota, spalovala ve
spalovnách nebo spotřebovala v bioplyn-
kách. Lépe je jí zhodnocovat v živočišné
výrobě nebo kompostováním. 

Co v tomto směru může krajská politi-
ka zemědělcům nabídnout?

Podpora zemědělství je především z EU
přes Státní zemědělský intervenční fond
a kraj do procesu nemůže zasahovat. Může
ale podporovat například zemědělské škol-
ství. Za téměř sto milionů se vybudovala nová
farma školního statku v Hořicích, podporu
dostala Česká lesnická akademie v Trutnově,
kvalitní vzdělávání zabezpečují v Kostelci
nad Orlicí nebo v Novém Bydžově.

Na dožínkách lidé dost nakupují…
Právě zde se mohou spotřebitelé inspirovat

a najít přehlídku regionálních potravin. Je
třeba jim věnovat stálou pozornost a pod-
porovat je. Nezaznamenal jsem, že by s nimi
byly nějaké problémy. Když přichází
potraviny odjinud, problémy s nimi občas
jsou. Domácí potraviny jsou kvalitní a spo-
lehlivé, ale cenová hladina je někdy vyšší.
Přesto je dobré vybírat si kvalitní potraviny,
které prospějí našemu zdraví. Když nakupuji

zeleninu, tak především přímo u pěstitelů,
něco mám ze své zahrádky. V obchodech
prohlížím, zda je to domácí výrobek. 

Jakou pozornost věnuje kraj právě
regionálním potravinám a výrobcům?

Na krajských dožínkách jsou pravidelně
oceněni vítězové soutěže Potravina a
potravinář Královéhradeckého kraje i vítě-
zové Regionální potraviny a letos také
budou oceněni studenti středních škol se
zaměřením na zemědělství. To se musím
pochlubit, že je můj nápad po jednání
s ředitelkou na škole v Kostelci nad Orlicí.
Je třeba motivovat mladé lidi, kteří nastoupí
do zemědělství. A k tomu slouží i krajské
dožínky.

Mirka VOHRALÍKOVÁ
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... říká s optimismem Otakar Ruml, předseda krajského výboru pro životní
prostředí a zemědělství. První den na Královéhradeckých krajských dožínkách
jsme si dali sraz a využili čas k prohlídce stánků, zvířat a k rozhovoru. Páteční
den dožínek tradičně slouží k osvětě mezi dětmi z mateřských a základních
škol, kterými se to v areálu hradecké Flošny jen hemžilo. S chutí tu soutěžily
v poznávacích úkolech. Jsou tu vždy stánky zemědělských institucí a škol
a předvádějí se zvířata. Letos tu byly dvě kozy, telátko a více druhů oveček, ani
přeštická prasátka nechyběla, také králíci a husy.

JE TU MÍSTO PRO PŘÍRODU I ŽITÍ LIDÍ – ZATÍM…



Moji milí čtenáři, mohl jsem napsat čtyři
tisíce, ale chtěl jsem se trochu přiblížit
mluvě  mladých. Není to dávno, co jsme s
manželkou  mluvili o tom, že nás nikdy
nestavěli policisté, ale ani příslušníci veře-
jné bezpečnosti. Těm jsme familiárně říkali
„kluci z páté bé“, podle nápisu na jejich
autech „VB“.

Říkal jsem ženě, že jsme dobrých
čtyřicet let mohli jezdit bez řidičáku.
Vzhledem k našemu seniorskému věku
již jezdíme pouze krátké tratě – do
nemocnice, či na chatu, která se nachází
pouhý kilometr od hranic našeho města. 

Ale, jak se říká – tak dlouho se chodí se
džbánem... Ten den, kdy jsme odjížděli ze
zahrádky, jsme nic zlého netušili. Řídila
manželka, protože já jsem po obědě vypil
jednu desítku. Povídali jsme si o tom, co si
dáme k večeři, když najednou před námi
stála dvojice policistů a žádali na manželce,
aby vystoupila, předložila příslušné legiti-
mace a provedla zkoušku, zda před jízdou
nepožila alkohol. Byl jsem zcela klidný,
když tu na mně promluvil druhý policista a
jestli prý vím, že mám být opásán. Hned
jsem začal hledat pás. „Trochu pozdě,
pane. A kde máte zrcátko?“ Podíval jsem

se a s hrůzou jsem zjistil, že zrcátko
opravdu chybí.

Manželka nadýchala 0,00, všechno měla
v pořádku, a tak začali účtovat. „Tak
mladá paní (hezké oslovení pro 84letou
seniorku ), to zrcátko je na vás, tak to
bychom měli dva tisíce a pán bez opásání
taky dva tisíce, takže suma sumárum by to
bylo...“ – To už jsem mu skočil do řeči a
začal jsem něco o tom, že jsme nikdy nic
neporušili a že napříště se jistě
vynasnažíme a že jedenáct našich prav-
noučat nebude mít Ježíška. „Vážený
pane, nechte mně laskavě domluvit. Na
vás jistě bude platit domluva, víc než poku-
ta. Takže vám domluvíme a pokutu
odpustíme. Ale bez toho zrcátka dojedete
opatrně jen domů. Jasně?“

Tak jsme poděkovali a oba jsme se
dušovali, že příště jistě, na mou duši, už
nikdy v životě… Zasalutovali nám a my
jsme odjeli domů. Právě jsme dopíjeli
uklidňující kávu, když přišel náš syn
a podal nám zrcátko. „Muselo vám upad-
nout na parkovišti před zahrádkami. Ještě,
že vás nechytli policajti, to byste platili dva
tisíce.“ Měl jsem to moje povídání nazvat
spíš: Š�astný den  seniorů.

Jiří KNOPP
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K oslavě 75. výročí SNP
V pondělí 26. srpna jsme se také z Jičínska zúčastnili slavnostního zasedání

u příležitosti 75. výročí SNP v pražském velkém sále ministerstva obrany. Slova se
ujalo několik pozvaných, především to byli velvyslanec Slovenské republiky Peter
Weiss a historik Eduard
Stehlík. Byl připomenut výz-
nam Slovenského národního
povstání, odboje proti fašismu i
krutost nacistů vůči civilnímu
obyvatelstvu. Čtyři z pozvaných
hostů převzali medaili Milana
Rastislava Štefánika, další
ocenění pak obdrželi druhý
československý kosmonaut
Oldřich Pelčák a historik
Eduard Stehlík.

FOTO – archiv 
OV KSČM Jičín

JAK JSME UŠETŘILI ČTYŘI LITRY

V hradecké restauraci
U Švagerků uspořádal
okresní výbor besedu se
stínovou ministryní
zdravotnictví KSČM Soňou
Markovou. Rozebrala
vážnou situaci v našem
zdravotnictví, které se jen
těžce snaží uzdravit z toho,
že zamítlo osvědčené přís-
tupy. Zodpověděla několik
zajímavých otázek od 
přítomných.

KDYSI SLAVNÉ DNY ČSR 
�� SLOVENSKÉ NÁRODNÍ 

POVSTÁNÍ (SNP)
Slovenské národní povstání začalo dne 29.

srpna 1944 v Banské Bystrici. Bylo to ozbro-
jené protifašistické vystoupení lidu, kterého
se zúčastnili nejen Slováci, ale také Češi, přís-
lušníci SSSR, Francouzi, Poláci, Ma�aři,
Jugoslávci i Bulhaři. Slovenské národní
povstání i po jeho porážce však pokračovalo
ve slovenských horách, kde bylo silné par-
tyzánské hnutí.

�� Den Československé lidové 
armády 6. října 1944 

Od tohoto slavného data, kdy se v rámci
KARPATSKO-DUKELSKÉ operace, podařilo
překročit naší státní hranici a vstoupit na naše
území, byl tento den vyhlášen Dnem
československé lidové armády. Od této doby
uplynulo 75 let, Československo se po takz-
vané sametové revoluci rozpadlo na Česko
a Slovensko a začaly se měnit i dějiny. My,
pamětníci těchto dnů nikdy nezapomeneme
na vojáky a partyzány, kteří nastavovali své
životy za osvobození naší vlasti od hitle-
rovského nacismu. Pokud živi budeme, neza-
pomeneme jejich hrdinství. 

Čest vaší památce.  

SOCHY VELIKÁNŮ            
K sochám velikánů vzhlížím s úctou,
nikdy bych si nedovolil přimalovat jim vousy,
nebo z nich dělat tatrmana 
se zelenou barvou hastrmana,
a rudou barvou vraha.
Socha je z kamene, němá
a přesto hovoří a vypráví dějiny…
O nich i o nás.
Tak povalte je a rozkopejte,
jakobyste nic nevěděli
o jejich matkách, otcích, dětech
a hrdinských činech.
Sochy velikánů se nemohou bránit.
Jen němě se dívat do vašich zlých očí… 

ZEMANE, ŠPATNÝ PROROKU!
Snad mi pan prezident promine, že

jsem parafrázoval slova J. S. Koziny
k Lomikarovi. Prezident Zeman byl
prognostik a záhy po roce 1990 řekl, že
komunisty není třeba rušit, že postupně
se vytratí. Tak tedy, te
 zvolám: špatný
prognostiku, my komunisté, jsme zůstali
dalších třicet let. Pravda, nemálo komu-
nistů za tu dobu odešlo do nenávratna.
Není každý komunista tak pro život
vybaven jako soudruh Miloš Jakeš,
kterému do stovky let zůstává pouze pár
let. V našich základních organizacích již
těžko hledáme soudružky a soudruhy,
kteří mohou vybírat členské příspěvky,
roznášet agitační materiály a zvát na
schůze. Nikdo však tuhle práci za nás
neudělá. 

Jiří KNOPP



Základní škola a Mateřská škola, Police n.
M. je školou, která sdružuje více druhů škol
a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám
se postupně součástí našeho subjektu stala
ZŠ a MŠ Bezděkov n. M., Velké Petrovice,
Česká Metuje a v roce 2010 byla přestavěna
část polytechnického pavilonu, kde vznikla
jedna třída MŠ v Jiráskově ulici. Ke škole byla
ještě připojena školní jídelna v Bezděkově
a výdejny ve Velkých Petrovicích a České
Metuji. Jako další zařízení byla připojena škol-
ní družina v Bezděkově n. M.

„Počet zařízení, které náš subjekt sdružu-
je, není zrovna typický a možná se tak
vymyká běžným zvyklostem, jelikož máme
zařízení celkem ve čtyřech obcích,“ říká
Jaroslav Seifert (KSČM), člen kontrolního
výboru města, i když KSČM do obecních
voleb předloni nekandidovala. „Díky vstříc-
nosti jednotlivých obecních úřadů je chod
sloučených zařízení po provozní stránce finan-
cován vždy obcí, ve které zařízení je. Náklady
na mzdy jsou hrazeny z prostředků, které
obdržíme z KÚ Královéhradeckého kraje.“

Všechny obce se snaží zajistit dle svých
možností kvalitní zázemí pro provoz svých
školních budov. V roce 2013 a 2014 došlo

k dlouho očekávaným opravám budov školy
v Polici nad Metují, kdy byly budovy a tě-
locvičny zatepleny a uskutečněny další úpravy
podle návrhu Ing. arch. Jiřího Dařbujána. 

Zatepleny jsou budovy ZŠ a MŠ v Bez-
děkově n. M., kterou financovala obec, a MŠ v
České Metuji. Tuto akci financovali za podpory
EU. Přestaveno bylo podkroví obecního úřadu
ve Velkých Petrovicích, kam byla nově pře-
sunuta mateřská škola. Přestavbou byly
vytvořeny krásné a především větší prostory
pro činnost mateřské školy. Zde pomohla též
EU. V modernizaci školy se pokračovalo
i v dalších letech. 

Školu v Polici navštěvuje kolem 710 žáků,
z toho 49 prvňáčků. Do výčtu škol patří také
ZUŠ, která prošla v posledních letech přes-
tavbou a modernizací a splňuje v současné
době nejnáročnější požadavky na tento typ škol-
ského zájmového vzdělávání. Školu navštěvuje
610 žáků v oborech: hudební navštěvuje 400,
výtvarný 120 a taneční 90 žáků. Žáci jsou
úspěšní v mnoha soutěžích, končí často „na
bedně“. Dobrá úroveň školy přispívá též k
výchově členů už známého symfonického
orchestru z Police.

(jas)

O školáky v Polici nad Metují a okolí je postaráno

www.kscmkrhk.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v říjnu 2019 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: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo
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TRUTNOVSKO
Zdeněk Hladík oslaví 65 let a Věra Sedláč-

ková 70 let, oba ze Dvora Králové n. L.
V Trutnově oslaví obětavá bývalá zastupitelka
Blanka Bubnová 65 let a Miloš Horák
osmdesátiny. Josef Koudelka z Markou-
šovic má sedmdesátku, Marie Lohnická
z Mladých Buků 85 let, Milena Faistaverová
z Vrchlabí slaví osmdesátiny a Marcela
Kubeová z Úpice slaví 75 let. 
Vše nejlepší, pohodu a udržení dobrého

zdraví přejí spolustraníci a OV KSČM Trutnov.
KRÁLOVÉHRADECKO
V říjnu oslaví 65 let Jitka Kutilová ze Smi-
řic a 70 let Miroslav Šmejda ze ZO 87 HK.
Narozeniny 85. oslaví Eduard Frýba ze ZO
5 HK a Alena Antošová z Předměřic n. L.
Významné devadesátiny očekává obětavý
a stále čilý František Šlégr ze ZO 48 HK
a Miroslav Kalousek z Třebechovic p. O.
Zasloužených 95 let oslaví Eliška Vacková
ze ZO 25 HK.
Všem oslavenkyním a oslavencům přeje

OV KSČM Hradec Králové udržení zdraví,
veselou mysl a pohodu do dalšího života.
RYCHNOVSKO
Stanislav Drejsl z Rychnova n. Kn. se

stane šedesátníkem. Eliška Remešová
z Dobrušky a Václav Hynek z Opočna
čekají na 65. narozeniny. Jaroslav Kučera
z Ledců oslaví sedmdesátiny. Ludmila
Martincová z Petrovic a Karel Dvořák
z Doudleb n. O. oslaví 75 let. Anna Furdová
z Kostelce n. O. slaví zasloužených 85 let.
Stálé zdraví, dobrou náladu a pohodu do

každého dne přeje OV KSČM Rychnov n.
Kn. a děkuje za vaše aktivity.
JIČÍNSKO
Osmdesátiny oslaví Jan Kubánek z Nové Paky
a Zdeňka Kňourková z Lázní Bělohrad, 75
let má Břetislav Bryxí z Jičína. Sedm-
desátku uvítá Jiří Matoušek z Vysokého
Veselí a 65 let Jan Kaňka z Valdic a Pavel
Rygl z Jičína.
Za odvedenou práci děkuje a pevné zdraví

a další elán do života přeje OV KSČM Jičín.
NÁCHODSKO
V říjnu se 75 let dožívá 75 let Jiří Panenka,
předseda ZO KSČM z Jaroměře a Marie
Bernardová z Červeného Kostelce se
dožila 94 let. ZO KSČM jim přeje mnoho
zdraví štěstí a pohody v dalších letech.

Za prof. Jiřím Frajdlem (7. 1. 1930 – 3. 7. 2019)
Jsem přesvědčen, že žádný východočeský historik nemůže opomenout práce prof.

Jiřího Frajdla. Studie, knihy, skripta, přednášky na fakultě i ve VUMLu, besedy,
vedení diplomových prací… Vychoval řadu učitelů dějepisu.
Předpokládám, že na svého „kantora na pe�áku“ vzpomínají
dodnes. Vyčerpávající studie o jeho vědecké práci byla pub-
likována ve Sborníku PF v Hradci Králové (historie) č. 51/1989.
Pro nás, mladší kolegy, nikdy nešetřil časem a dobrými radami. 

Osobně jsem Jirku důvěrněji poznal v roce 1978. Setkávali
jsme se velmi často ve zmíněném VUMLu, na katedře dějin
KSČ v Krajské politické škole Josefa Hakena, v historicko-
dokumentační komisi Svazu protifašistických bojovníků
v Hradci Králové a společně pracovali v Celozávodním výboru
KSČ na Pedagogické fakultě.

K opravdovému tříbení názorů a politických postojů došlo v popřevratových měsících
1989. Předlistopadoví funkcionáři prakticky rezignovali v kritických dnech na řízení okre-
su (i kraje). Oprávněnou kritiku tehdy sklidil Hynek Pech, herec hradeckého divadla, člen
redakční rady Rudého práva, který z KSČ ihned vystoupil. Velkou míru statečnosti tehdy
projevila část nového předsednictva OV KSČ Záviš Jirásek, Přemek Foglar, Jiří Frajdl,
Sylva Šlechtová, Miroslav Moule a dva uvolnění funkcionáři OV KSČ (M. Špás a
V. Hrubeš). Dodejme, že Jirka Frajdl si zachoval srdce na „levé straně“ jako jeden z mála
vysokoškolských učitelů. Patřil mezi dopisovatele Nového zítřku i Krajánku, lektory Klubu
českého pohraničí a i nadále obětavé podporoval KSČM. 

Jsem rád, že jsem mohl s Jirkou řadu let spolupracovat. Vážím si i toho, že jsem
patřil mezi jeho přátele. Recenzoval mi celou řadu knih a publikací. Jako malou
splátku jsem mu věnoval knihu „České XX. století – nekonečný příběh“. 

Čest jeho památce.                                                                      Jaroslav Štrait

Police nad Metují je malé město na Broumovsku se 4 300 obyvateli, ale školy mají v pořádku. 



Krkonošská omeleta
Pro 1 osobu:

����150 g čerstvých hub (směs lesních nebo
hnědé žampiony) ����100 g vařených bram-
bor ����lahůdková cibulka ����2 menší vejce
���� lžička oleje ���� lžička másla ���� mletý
kmín ����pepř ����sůl.

Na oleji nechte
zesklovatět pokrá-
jenou světlou část
cibulky, přidejte
pokrájené houby,
opečte a duste
pod pokličku
doměkka. Podle
potřeby podlijte
trochou vody.
K měkkým
houbám přidejte
pokrájené brambo-
ry, zelenou část
cibulky, máslo

a nechte prohřát. Podle chuti osolte,
okořeňte a zalijte rozšlehanými vejci.
Dopékejte zvolna pod pokličkou.
Podle počtu strávníků násobte
suroviny a velikost pánve, na které
dobrotu připravíte.  

Vařili jsme tentokrát v jedné pánvi.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ
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OV KSČM Jičín pořádá
Dne 5. 10. autousový zájezd na dělostř-

eleckou tvrz Hanička, do Muzea Orlických
hor v Rokytnici a na výstavu Zahrada Čech
v Častolovicích. Doprava zdarma, vstupné
si účastníci hradí sami. Přihlášky u Jarky
Kurfiřtové na OV Jičín.

��

OV KSČM Hradec Králové zve
Na besedu s poslancem PS PČR za KSČM

ZDEŇKEM ONDRÁČKEM. 
Besedovat o aktuálních otázkách práce
poslance přij�te v úterý 29. října 2019

od 16 h. do sálu U Švagerků
��

LKŽ Hradec Králové – Schůzka v zasedačce
u Švagerků ve čtvrtek 10. 10. od 14 h.
s výrobky šikovných rukou a zážitky z cest. 

Dne 11. 11. bude společný oběd s martin-
skou husou a vínem v restauraci Vulkán od 11 h. 

Na prosinec je uspořádán zájezd na kulturní
vystoupení v neratovském kostele v Orlických
horách, společně s klubem seniorů (12. 12.).

��� POZVÁNKY��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNOHO HRNCE

Za krásného počasí se uskutečnilo 97. setkání na Pomezních
Boudách, kde se sešlo na 200 přátel z východních Čech, z Německa a
Polska. Hlavními řečníky byli místopředseda ÚV KSČM Václav Ort,
poslanec PČR Zdeněk Ondráček, zástupce Die Linke z Berlína –
Gerhard Langguth, zástupce Polské KS Zbigniew Wiktor, předsedkyně
KV KSČM Věra Žižková, zástupce mládeže Vojtěch Mišičák.   FOTO –
Petr HOJNIC 

SPOLEČNĚ ZA MÍR
V Haló novinách 2. září uvedla o setkání Monika Hoření: „Spojuje

nás jedna velká myšlenka – boj za mír nejen v Evropě, ale i v celém
světě,“ řekl v úvodu asi ke dvěma stovkách účastníků místopředse-
da ÚV KSČM Václav Ort, který současně vyzval mocné světa, aby
ukončili nesmyslné války. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček
poděkoval za společnou ideu socialistického státu, kterou sdílejí
KSČM, Die Linke, německá a polská komunistická strana, jejichž
zástupci se sobotní akce zúčastnili. „Situace je složitá, ale naše
myšlenky zvítězí!“ Předsedkyně Královéhradeckého krajského
výboru KSČM Věra Žižková informovala zejména přítomné polské
a německé hosty, jak se v hlavním městě Praze projevuje otevřená
nenávist vůči osvoboditeli od fašismu maršálu Koněvovi, jehož socha
je ničena a jinak dehonestována. 

Pěkný výlet vlakem na zámek do Chlumce nad Cidlinou podnikly
seniorky včetně členek LKŽ na konci června. Pěkné počasí je prováze-
lo po městě i zámeckou zahradou.                                   FOTO – archiv

Václav Ort s překladatelkou soudružkou Burešovou a Zdeněk
Ondráček                                                                FOTO – Petr HOJNIC 


