
Mnozí se dostali do svízelné situace ztrátou
zaměstnání, nemocí v rodině, rozchodem
s partnerem, ale i vlivem závislosti na alko-
holu či drogách. Ti všichni poci�ují nesmlou-
vavý a likvidační systém, který nezná slito-
vání. Náprava milodary a různými sbírkami
neřeší podstatu problému, ale jen několika
vybraným lidem poskytuje jakousi pomoc.

Komunisté vždy hledali řešení ve změně
společenských poměrů. Vždy chtěli, aby se
zisky z výroby přerozdělovaly spravedlivěj-
ším způsobem a nekončily jen v rukách
několika jedinců. V posledních letech se
skupina těch nejbohatších světa neustále
zmenšuje, ale přesto procento ovládaného
bohatství raketově roste. Většina obyvatel
Země má jen drobky z celosvětového bohat-
ství. Mocní jim milostivě dají jen tolik, aby byli
schopni vytvářet pro ně nové a nové zisky.

Kdo má peníze, chce mít i moc, aby si své
bohatství ochránil. Mají prostředky, jak ov-
livňovat veřejné mínění prostřednictvím tele-
vize, rozhlasu, dnes v menší míře novin, ča-

sopisů, ale hlavně prostřednictvím internetu
a sociálních sítí. Tažení proti takzvaným fake
news, nepravdivým zprávám, rádoby boj za
ty správné myšlenky není nic jiného, než boj
za ovládání mysli lidí ve prospěch oligarchů.
Co je to za hnutí Milión chvilek? Kdo za ním
stojí, kdo ho organizuje a hlavně, kdo ho
platí? Když se podíváme blíže na jeho expo-
nenty, můžeme se domýšlet, co je asi cílem.
Je to prolomení Benešových dekretů? Již
takové pokusy nastaly. Je to přepisování
dějin, kdy agresor je zaměňován s obětí?
I tady vidíme důsledky v ničení památníků
Rudé armády a stavění pomníků vlasovcům.
Co ještě je skryto za rádoby správnými
požadavky této skupiny? Čas nám jistě
pravou motivaci brzy ukáže.

Jako strana, která patří mezi kritiky kapi-
talistického systému, se zabýváme i vizemi
do budoucnosti. Každá politická strana má 
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Již 30 let prožíváme v novém, kapitalistickém prostředí. Mnozí se plně přizpůsobili
a využívají všechny výhody skulin v zákonech ve svůj prospěch. Tito lidé jsou s vývo-
jem ve společnosti spokojeni a jen by si přáli, aby možnosti bohatnutí byly ještě větší.
Naproti tomu je tu velká část obyvatel, která dennodenně zápasí s dopady kapitalismu.

KDO JSME A CO CHCEME

Rok 2020, rok plný
událostí

Čeká nás v začátku roku hned plno
práce. Ve čtyřech okresech jsou
pořádány okresní konference.
V Rychnově nad Kněžnou se již
soudruzi sešli na konferenci koncem
listopadu. V polovině února se bude
konat konference krajská. Na všech
těchto jednáních budeme vybírat
kandidáty do krajského zastupitelst-
va, které budou v říjnu, a též se
připravovat na XI. sjezd strany.

Krajské volby jsou v této situaci
mimořádně důležité, nebo� po něko-
lika slabých volebních výsledcích
v posledních letech bychom rádi
zažili trochu úspěchu. Konkurence je
velmi silná, hlavně v hnutí ANO.
Ostatní politické strany nemají tak
dominantní úlohu, ale pro velký
počet subjektů, které se mohou
dostat do zastupitelstva se síly tříští,
a počet mandátů se drobí. Vidíme to
i v dnešním složení krajského zastu-
pitelstva či v mnohých městech, kdy
se koalice skládají z velkého počtu
subjektů s malým počtem mandátů.
V této konkurenci solidně obstát
bude velmi náročné a všichni
musíme vynaložit co největší úsilí. Je
potřeba, abychom podporovali kan-
didátku jako celek, bez ohledu na
zájmy jednotlivců či regionů. Jedině
společným postupem můžeme
prosadit jak místní zájmy, tak
i uspokojit ambice kandidátů. Jsme
stranou, která sází na sílu kolektivu,
spolupráci a vzájemnou podporu.
Jistě nám není cizí heslo Jeden za
všechny a všichni za jednoho. A s tím
bychom měli jít do letošního roku.

Věra ŽIŽKOVÁ

Do roku 2020 přeje KV KSČM
všem členům a příznivcům
vše nejlepší, hodně zdraví

a spokojenosti. 

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Rychnovský zámek Kolowratských a jeho podzámčí. FOTO – Krajánek
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„Výročka“ odborů
Dne 10. prosince 2019 se

konala výroční členská
schůze místní organizace
Odborového sdružení Čech,
Moravy, Slezska. Z pražské
centrály přijel tajemník
František Křížek. Mj. se
hovořilo o boji francouz-
ských odborářů za za-
chování penzijního systé-
mu. OS ČMS je partnerem
francouzské odborové úst-
ředny CGT. Mezi odboráři
stále platí: jednota, stávka,
vítězství. Držíme jim palce.
Na obr. zleva: taj. F. Křížek,
členka výboru A. Svatoňová a dr. J. Koutník. Text a foto J. ŠTRAIT

svůj program, kterým se řídí. My máme
doposud takzvaný Kladenský program
z roku 1992. Nyní nastal čas, znovu se
zabývat otázkou, jak dál a co můžeme
lidem nabídnout za řešení současné krize
kapitalismu. Až do dubna, kdy bude XI. sjezd
KSČM v Brně, se může široce diskutovat,
co by mělo a nemělo v novém programu
být. Je potřeba, aby se široká stranická
veřejnost tímto dokumentem důkladně
zabývala. Jsou v něm myšlenky. Které
bychom měli dostat mezi občany, aby si
uvědomili, že jiná cesta je možná. 

Z navrhovaného programu, mne
zaujaly hlavně tyto myšlenky:
� Prosazujeme co největší účast obča-
nů na řízení věcí veřejných, od komu-
nálních až po celostátní, protože jen tak
mohou být hájeny jejich skutečné zájmy
a demokracie ve společnosti.
� Stavíme se proti prorůstání ekono-
mické a mediální moci do politického
rozhodování a do hospodářského řízení.
� Říkáme STOP politické, finanční
a mediální mafii a vůbec všemu, co
většinu občanů omezuje, vykořis�uje
a vyjídá. 
� Má-li být kulturní dědictví uchováno,
pak kulturní a umělecké hodnoty musí
být dostupné všem občanům.
� Podporujeme kvalitní vzdělání dostup-
né všem lidem. Základní právo na
vzdělání nesmí být předmětem
soukromého zisku a zadlužování
mladé generace.
� Prosazujeme kvalitní všeobecné vzdě-
lávání na základě jednotných učeb-
ních osnov pro základní školy a jed-
notlivé obory škol středních.
� Roste napětí mezi zeměmi EU v přís-
tupu k řešení problémů daných zejména
historickými vazbami a zájmy evrop-

ských koloniálních
mocností.
Komunisté odmí-
tají jakoukoliv vnu-
covanou politiku
včetně povinných
kvót.
� Změna krizových
jevů uvnitř i vně EU
může přijít jen se
systémovou změnou – novým
uspořádáním, jehož prioritou budou lidé
evropských národů, nikoliv diktující
oligarchie a dnes i neuvěřitelně
rozvětvený byrokratický aparát Bruselu,
plnící zájmy velkokapitálu.
� Trváme na vystoupení České repub-
liky z agresorského společenství
paktu NATO bu
 rozhodnutím vlády
a Parlamentu nebo vypsáním všeli-
dového referenda. Řešením není ani
vytvoření armády Evropské unie.
� Jsme zásadně proti tomu, aby na
našem území byla přítomna cizí
vojska. Nesouhlasíme s navyšováním
výdajů na zbrojení.
� Kategoricky odmítáme jakékoliv
snahy o vybudování cizích vojenských
základen a příslušné infrastruktury na
území České republiky.

Jistě stojí za to, abychom je prosazovali
a všemi způsoby je dostávali do povědomí
občanů. Musíme si uvědomit, co společ-
nosti hrozí a jakým směrem se v součas-
nosti ubírá. Na obrátkách nabírají fašis-
tické tendence, nesnášenlivost, hrubost
až vyhrožování násilím, zastrašování
těch, kteří mají jiný názor.

Před 30 lety lidé volali po demokracii
svobodě myšlenek, ale dnes je nutno se
k těmto heslům vrátit, aby neplatily jen
pro ty, co cinkají penězi.

Věra ŽIŽKOVÁ

KDO JSME A CO CHCEME
� Dokončení ze str. 1
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Vše nejlepší v roce 2020
Soudruzi a soudružky, vážení sympa-

tizanti, přeji Vám v novém roce 2020
dosti pevného zdraví, klidu a hlavně
míru. Chci Vám všem poděkovat za
práci, kterou vykonáváte, a jste příkla-
dem pro mladou generaci. Připíjím
sklenkou dobrého vína na Vaše zdraví
a přeji mnoho sil do dalšího boje.

Jaroslav Ondráček
OV KSČM Trutnov

Za celý OV KSČM Jičín, přeji všem
našim členům, příznivcům i jejich rodi-
nám především hodně zdraví, lásky
a porozumění. Těm v produktivním
věku dostatek dobře zaplacené práce,
seniorům splnění jejich životních přání.
Všem děkuji za jejich práci a podporu
v naší činnosti. Petr Typlt, 

OV KSČM Jičín

V roce 2020 nás čekají dvě významné
události, XI. sjezd KSČM a volby do kra-
jských zastupitelstev a části Senátu
PČR. Věřím, že KSČM potvrdí svoji
důležitou úlohu moderní levicové strany
bojující za zájmy většiny občanů naší
vlasti. Přeji si, abychom i v příštím roce
mohli spokojeně žít v míru a bezpečí,
radovat se z přítomnosti svých blízkých.
A jelikož devět desetin našeho štěstí
spočívá ve zdraví, přeji všem našim
členům a sympatizantům právě to zdraví.

Soňa Marková, 
OV KSČM Náchod, stínová 

ministryně zdravotnictví za KSČM

Přál bych všem lidem, těm které je
možno takto označit, hlavně zdraví
a štěstí, ale i to (a to souvisí úplně se
vším), aby se jim vyhnula srážka s lid-
skou hloupostí. S tou prostou i tou, kdy
nositel je sice vzdělaný, ale inteligence
a sociální cítění mu chybí. Proto přeji
úspěšný rok 2020 beze „srážek“.

Jan Janeček, 
OV KSČM Rychnov n. Kn.

Vážení spoluobčané, 
milé soudružky a neméně milí soudruzi!

Vstoupili jsme společně do roku 2020.
Všem lidem dobré vůle přeji, aby pro
ně byl tento rok úspěšný, aby je
netrápily problémy zdravotní a finanční,
daně a poplatky (o exekutorech nemlu-
vě). Přeji všem, aby se nemuseli
rozhodovat, zda si koupí raději rohlík,
nebo doplatí za léky. Přeji každému
z Vás, aby našel ve svém okolí vní-
mavé uši a otevřené srdce, jemuž se
může svěřit s tím, co ho trápí. Slibme
si, že si všichni budeme více všímat lidí
kolem nás. Doufám, že se i v novém
roce budeme moci opřít jeden
o druhého. Pokud si budeme navzájem
oporou, nikdo nás nezdolá, nikdo nás
nerozeštve, nikdo nám vážně neublíží. 

Ta�ána Lankašová, 
OV KSČM Hradec Králové  



Když zastupitelé schválili dotace na indi-
viduální účel, tak radní pro finance
Rudolf Cogan (STAN+VČ) představil
rozpočet na rok 2020. Kraj poté, kdy letos
umořil svůj předchozí dluh, začne čerpat
z přijatého 900 milionového úvěru 400
milionů. Hospodařit bude tedy v čer-
vených číslech. Příjmy plánuje na
5,4 mld. Kč, zejména z daní určených
pro kraje, které vzrostly o 12,2 %. Budou
o 503 mil. vyšší než letošní. Příjem
k daním tvoří nedaňové příjmy, dotace
a úvěr. Výdaje kraj plánuje 5,4 miliardy
(včetně dluhu). Z fondu rozvoje je určeno
na 631 mil. pro stovku akcí, největší bude
investice do náchodské nemocnice.
Částka 1,4 miliardy korun – směřuje do
oblasti dopravy. Oblast školství počítá
s příjmy 401 milion korun, zdravotnictví
s 644 miliony korun (3 mld. uvolní také
zdravotní pojiš�ovny) a oblast sociálních
věcí s 251 milionem korun. Na investice
a evropské projekty kraj uvolní 512 mil-

ionů korun. S 672 miliony korun bude kraj
v příštím roce hospodařit ve fondu rozvoje
a reprodukce, určeného pro obnovu kraj-
ského majetku. Kultura dostane 228 mil.
Jako rizika rozpočtu uvedl Cogan dotace
od státu pro kraje na dopravu nebo na
sociální služby (chybí 190 mil.), jejichž
výše není dána. Vladimír Derner
(Koalice pro KHK) v sociální oblast vidí
též riziko špatného odhadu, i odhad, kolik
dají pojiš�ovny a kolik kraj bude muse
doplatit. Kraj chce investovat hlavně do
svého majetku – škol, nemocnic, domovů
pro seniory a silnic. Investice jsou na 1,5
mld., což činí 30 % výdajů.

Nejistými příjmy od státu si koalice rýpla
do vlády, proto pak zastupitelé ANO
zpochybnili podporu průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny, nebo růst individuálních
dotací ze 16 na 28 mil. Při hlasování
o rozpočtu se všichni za ANO zdrželi.
Rozpočet však byl schválen 30 zastupiteli.
Návrh na 4. změnu rozpočtu prošel také

s mnoha připomínkami zastupitelů ANO.
Do nemocnic kraj vkládá nejvíce financí –
664 mil. Kč. Na pokrytí akutní lůžkové
péče nemocnic, včetně FN HK, jde pro
jičínskou 30 mil., pro dvorskou 20 mil, pro
náchodskou 67 mil. – rozděleno bude
pro rychnovskou, broumovskou a novo-
městskou. Kraj také schválil, že každá
nemocnice musí držet sedm důležitých
oddělení, další oddělení podle výkonů. 

Nejednotný přístup zastupitelů se pro-
jevil ve snaze založit Centrálu cestovního
ruchu pro sedm již existujících organiza-
cí, ale návrh prošel. Zdeněk Ondráček
navrhl zvýšit částky pro Dobrovolná
sdružení hasičů. Podle vyjádření Otakara
Rumla (předseda klubu zastupitelů
KSČM) byly schváleny další podpory pro
boj s kůrovcem pro vlastníky do 50 ha
lesa, umožní též pomoc hasičů. Posíleny
budou částky pro dopravní obslužnost au-
tobusovou a regionální vlakovou (o 17 %
více než letos) – 882 mil. Kč, pro prů-
myslovou zónu Solnice-Kvasiny 36 mil.
Kč na výkupy pozemků a infrastrukturu.

Byly přijaty akční plány pro rozvoj vzdě-
lávání nebo koncepce rodinné politiky či
aktualizace střednědobého plánu sociální
péče. 

Příští jednání bude 27. ledna 2020, jed-
nání je vždy veřejné.                       (vha)

ROZPOČET NA ROK 2020 SCHVÁLEN
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��� Z jednání krajského zastupitelstva

Poslední jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje roku 2019 bylo opět 
celkem plynulé. O připravených 124 bodech jednali zastupitelé do odpoledne. 
Zastupitelé projednávali zejména důležitý bod: rozpočet na rok 2020. 

V roce 2018 se uskutečnilo mezinárodní šetření žáků
devátých tříd a prvních ročníků středních škol – PISA. Toto
šetření probíhá každé tři roky a vždy se zaměřuje na jednu
tzv. gramotnost – čtenářskou, přírodovědnou nebo matem-
atickou. V šetření 2018 to bylo testování porozumění textu,
které je velmi důležité pro vzdělávání ve všech oblastech
života. České děti podle výsledků rozumějí textu jako před
18 lety, nedopadly dobře a tento stav je alarmující. 

Kde je asi chyba? Podle reakcí české školní inspekce v České
republice víc než v jiných zemích závisí úspěch dítěte ve škole
velmi často na rodinném zázemí – tzv. socioekonomický status
rodin – ESCS. Ten v podstatě říká, jaké je průměrné rodinné
zázemí v jednotlivých krajích. Kombinuje informace o dosa-
ženém vzdělání rodičů, o jejich povolání, informace o vybavení

domácností, o vztahu ke kultuře a vzdě-
lávání. Kladná hodnota indexu odpovídá
lepšímu sociálnímu, kulturnímu a ekonom-
ickému zázemí, než je průměr zemí
OECD, záporná hodnota znamená horší
zázemí (zdroj: PISA). Praha má výsledky
nejlepší a odráží se to i na nejlepších výsledcích v testování
čtenářské gramotnosti. 

Školství v České republice rozdíly mezi žáky, kteří přicháze-
jí z různých rodin, nezvládá vyrovnávat, naopak náš vzdělá-
vací systém tuto nerovnost ještě prohlubuje. 

Země, které jsou podobného sociokulturního a ekonomického
prostředí jako my, v PISA 2018 výrazně posílily (Polsko
a Estonsko). Jak je to možné? Kde hledat důvod? Není to tak
složité. V obou zemích všechny tamní školy mají nějakou stan-
dardní úroveň, nedělí se na školy elitní a průměrné, nerozdělují
děti již v pátých ročnících na ty lepší a horší. V České republice
– stálé odsouvání řešení víceletých gymnázií. A druhým důvo-
dem jsou stále se rozvírající nůžky mezi rodinami chudými
a bohatými. Nedostatečně podnětné rodinné zázemí, a to velmi
často souvisí s finančními možnostmi rodin, může dítě dovést
k nedokončení základního vzdělání, a už vůbec ne vzdělání střed-
ního. Takové děti mohou a s největší pravděpodobností budou
mít v dospělosti velký problém se vůbec pracovně uplatnit. 

Je nutné, aby se změnil přístup ke vzdělávání všemi zúčastněný-
mi – dětmi, rodiči, učiteli, veřejností, změnil se obsah vzdělávání
a začala se konkrétními kroky snižovat nerovnost v přístupu ke
vzdělání. Snad není ještě pozdě a naše děti svými vědomostmi
znovu vrátí Českou republiku na přední místa mezi porovná-
vanými zeměmi světa.                                   Táňa ŠORMOVÁ

Co stojí za propadem vědomostí českých žáků
V posledním čísle Krajánku jsem se věnovala oblasti vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Ráda bych se

k této oblasti vrátila ještě jednou.

Pozvání do divadla u příležitosti MDŽ
Krajská rada Seniorů ČR HK 

Vás zve na divadelní představení PRODANÁ NEVĚSTA
v neděli dne 8. března 2020 
od 15 hodin ve Filharmonii

Hradec Králové
Hrají a zpívají členové Spolku

divadelních ochotníků Alois Jirásek 
z Úpice. Vstupné 130 Kč

Vstupenky je nutné si objednat co
nejdříve u Hanky Žatečkové,

tel.: 604 289 434 



��� Otázky pro Zdeňka Ondráčka
Na váš návrh dostane policie ve stát-

ním rozpočtu o 120 milionů korun
více. Částka je určena na munici
k výcviku střelby a na neprůstřelné
vesty. Proč právě na tyto věci?

Protože mám kapitolu 314 Ministerstva
vnitra, a tím tedy i Policie ČR, již několik
let na starost jako poslanec – zpravodaj,
znám tedy potřeby jak MV, tak i Policie
ČR či Hasičského ZS. V minulém roce,
tedy v rozpočtu na rok 2019 jsem v rámci
pozměňovacích návrhů prosadil 70 mil.
na dostavbu a výstavbu hasičských zbroj-
nic. V tomto roce jsem navrhl 90 mil na
nákup munice, která v policejních skla-
dech chybí již řadu let a ztěžuje to
potřebný střelecký výcvik policistů. Díky
podpoře poslanců z mnoha stran, tedy
nejen vládní koalice, to celkem hladce
prošlo a já za to kolegům i touto cestou
děkuji. Stejně jako vloni, tak i letos jsem
navrhl a bylo chváleno 30 mil. Kč na
nákup balistické ochrany. 

Balistickou ochranou policistů se
zabývám již od roku 2016 a jsem hrdý, že
se mi podařilo iniciovat přijetí koncepce
balistické ochrany. Mým cílem je, aby
život a zdraví každého policisty byl chrá-

něn. Dnes je to
pouze u necelých
dvou třetin poli-
cistů. Doufám, že
mi zase nikdo
nebude vyčítat
péči o policisty
a snahu o dobře
fungující bezpeč-
nostní sbory.

Jste s částkou
spokojen? Bude
dostačující?

Samozřejmě, že plně spokojen nejsem,
ale jsem také realista a vím co jako poli-
tik, jehož strana pouze toleruje tuto koalič-
ní vládu ANO a ČSSD, mohu prosadit.
Abych byl spokojený musel bych být
ministrem vnitra. V takovém případě bych
od rozpočtu odstřihl všechny politické
neziskovky a bylo by dost peněz jak na
platy, tak i na provoz a investice. 

Jaká je situace ve výcviku policie
podle vašich informací? 

Informace samozřejmě mám, ale nevi-
dím důvod je zveřejňovat a možná tak
znepokojovat širokou veřejnost. Velkým
problém je už jen to, že u policie chybí
více než 2 600 příslušníků, v našem Krá-

lovéhradeckém kraji to je kolem 100 poli-
cistů a mnozí zkušení profesionálové
avizují úmysl odchodu ze služby. Nábor
nováčků se nedaří a když ano, tak to trvá
řadu let, než se z nováčka stane plno-
hodnotný policista. Věřím, že mnou
navržené a poslanci schválené návrhy
jednoznačně povedou k větší profesní
připravenosti policie.

Co připravujete v oblasti bezpeč-
nosti do budoucna?

Společně se skupinou poslanců jsem
předložil novelu zákona o obecní policii.
S současné době jsme v legislativním
procesu podávání a přijímání pozměňo-
vacích návrhů. Účinnost, když to vše
půjde jako doposud, očekávám někdy
v polovině příštího roku. Nyní, zcela čer-
stvě, pracujeme na legislativní úpravě
zákona o zbraních, kterou reagujeme na
tzv. zbraňovou směrnici EU. K její realiza-
cí v našich podmínkách jsme připravili
navazující zákon o nakládání se zbraně-
mi, který opět předkládáme jako skupina
poslanců všech politických subjektů zas-
toupených ve Sněmovně. Potvrzuje se,
že kde je vůle, tam se najde i cesta.

Dovolte mi, abych na závěr popřál
všem čtenářům Krajánku mnoho
zdraví a štěstí v roce 2020 a poděkoval
za podporu v mé politické práci.

Plnit sliby se daří

V roce 2010 bylo zadlužení města 140 mil, v současnosti je
sníženo o 100 milionů. V roce 2022 předáme město s minimál-
ní zadlužeností. Rozpočet města byl po celou dobu vyrovnaný
a v mínusu byl maximálně o splátku úvěru. Poplatky nebyly
zvyšovány za odpad, ze psů, za teplo ani za vodu a daň
z nemovitosti též ne. V roce 2020 musíme navýšit jen cenu
tepla asi o 20 Kč na GD. Je to z důvodu, že firma FAB přestane
teplo odebírat z místní teplárny. Ale občané to mnoho nepocítí.

Koalice  – ve složení Nezávislí za Rychnov, ODS, Nestraníci
a KSČM – nezažila žádný korupční skandál.

Do městského majetku stále investujeme. Je to vidět – upra-
vené chodníky, parkoviště, místní komunikace apod. V roce
2019 bylo zprovozněno nízkokapacitní zařízení pro seniory za 60
mil. Slouží pro třicet osob, které potřebují celodenní péči. Na
zařízení přispělo město, kraj a ministerstvo pro místní rozvoj.
Zařízení je plně obsazeno a klienti jsou zde spokojeni. V tomto
roce byla započata rekonstrukce kina, a to se přeměňuje v měst-
skou knihovnu. Přestavba za 90 mil. bude dokončena v březnu. 

Za hlavní téma volebního programu považujeme vodu.
V současné době s vodou hospodaří cizí firma. Chceme docílit
toho, aby s vodou hospodařilo město, a podnikáme v tom
patřičné kroky. Věřím, že se tento záměr podaří uskutečnit.

Co je v Rychnově 
problémem

Je to především neutěšená
dopravní situace. V Kvasinách došlo ke značnému nárůstu
zaměstnanců ve Škodě auto. Pracuje v ní a v přidružených
výrobách kolem 12 tisíc zaměstnanců. Vláda v roce 2015 přijala
usnesení, že přispěje na zlepšení dopravní infrastruktury. Od té
doby se nic významně nezlepšilo, spíše se zhoršuje. Stavba se
má posunout až do roku 2026. To je pro naše občany nepřijatelné.

Dalším problémem je rychnovská nemocnice. Byla slíbena
výstavba nového pavilonu za 300 milionů. Tento záměr je stále
odkládán. Zde by měl zvýšit aktivitu kraj, který je zakladatelem
nemocnice. V září 2019 nás navštívila předsedkyně rozpoč-
tového výboru PS Miloslava Vostrá. Byla přijata starostou města
Ing. Skořepou. Bylo dohodnuto, že poslankyně připomene
v rámci svých kompetencí vládě, že je třeba plnit usnesení. Prý
již se tak stalo.

Bylo by dobré, kdyby krajští zastupitelé a poslanci za KSČM
tomu věnovali pozornost a zajímali se o výstavbu obchvatu
Rychnova a výstavbu nového pavilonu v nemocnici. Jsem
názoru, že do státního rozpočtu jdou díky automobilce značné
finanční prostředky a že vláda by nám měla formou dotací přis-
pět na vyřešení těchto důležitých problémů.

Milan NOVÁK (KSČM), člen rady města 

Rychnovská koalice plní své sliby
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K POSLANECKÉMU BILANCOVÁNÍ

KSČM vstoupila v Rychnově nad Kněžnou do koalice po volbách v roce 2010. V té době
jsme uzavřeli dohodu o tom, že snížíme zadlužení města, rozpočet bude vyrovnaný,
nezvýšíme městské poplatky, zachováme poměrné zastoupení v orgánech města,
zamezíme korupci a řádně budeme hospodařit s majetkem města.



Město Úpice se chystalo na vybu-
dování koupaliště. Jak dopadla anketa
a bude se stavět?

Zájem obyvatel města Úpice vyznívá pro
přestavbu současné požární nádrže
v části Radeč na funkční, normám od-
povídající koupaliště. Takto to bylo
vyjádřeno při přípravě strategického plánu
rozvoje města Úpice na období let 2016
až 2025. Potvrdila to také anketa, která
k problému koupaliště proběhla na přelo-
mu měsíců ledna a února 2018. Na výběr
byly občanům předloženy dva návrhy a to
na nerezové, nebo plastové provedení
přestavby požární nádrže. Anketa
probíhala dvěma způsoby, elektronicky na

webu města Úpice a osobním doručením
anketních lístků do připravených uren –
výsledky byly zpracovány 19. 2. 2018.
Celkem na výzvu k anketě odpovědělo
1452 občanů, což je cca 26%. Výsledek
hlasování vyzněl nepatrně pro nerezové
provedení přestavby. Komise která byla
určena k přípravě návrhu doporučila zas-
tupitelům přijmout usnesení k vypsání
výběrového řízení na zhotovitele projektu
a zhotovit projekt výstavby koupaliště jako
podklad pro další kroky zastupitelstva
a případnou možnost získání dotace. Ke
schválení usnesení však nedošlo, bylo
rozhodnuto počkat do komunálních voleb.
Nové zastupitelstvo které vzešlo z komu-
nálních voleb v roce 2018, se tímto prob-
lémem dosud nezabývalo, přestavba
požární nádrže byla zatím odložena.  

Víme, že máte ve městě problémy
s vyloučenou lokalitou. Město připravi-
lo opatření, že nebude vyplácet
doplatek na bydlení...

Zastupitelstvo Města Úpice dne 26. 3.
2018 uložilo určené komisi vypracovat
žádost na vydání Opatření obecné
povahy, kterým se stanoví oblast se zvý-
šeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů. Důvodem bylo omezení narůsta-
jícího přílivu romských očanů do Úpice.
Šlo o to, ovlivnit vyplácení doplatku na
bydlení, který je nejzneužívanější dávkou
v této zemi, v drtivé většině bohužel
slouží k rozkvětu obchodu s chudobou
a zároveň podporuje nepřizpůsobivé
občany v jejich způsobu života. Komise
postupovala dle zákona 111/2006 Sb.
§33d a předložila na základě vyjádření
zainteresovaných orgánů (OSPOD,

Měst. policie, Policie ČR, Sociálního
odboru města a dalších) návrh k vydání
Opatření obecné povahy na celou oblast
města. Opatření bylo zastupitelstvem
města přijato v srpnu 2018. Bohužel, na
podnět ombudsmanky Šabatové Krajský
úřad toto opatření v říjnu 2019 zrušil
z důvodu, že jím není možné postihnout
celé město. Nestalo se tak jen v Úpici, ale
také v jiných městech ČR. V Úpici bude
v nejbližší době toto opatření upraveno
na konkrétní oblasti města a bude znovu
vydáno.

Máte novou městskou policii. Pro-
jevila se opatření v bezpečnosti ve
městě?

V minulém volebním období, ve kterém
jsem pracoval coby místostarosta a poz-
ději starosta, byla přijata řada dalších
opatření ke zlepšení bezpečnosti v Úpici.
Byly zrušeny všechny herny na území
města, byla omezena otevírací doba něk-
terých restauračních zařízení, byla za-

počata spolupráce s exekuční kanceláří
a další opatření. Těmito opatřeními se na
území města nezlikvidovala zcela trestná
či přestupková činnost, ale rozhodně
došlo k jejich omezení. Koalice v součas-
ném zastupitelstvu rozhodla postavit si
vlastní městskou policii, místo dosud
využívané městské policie z Trutnova,
která v Úpici působila jen omezenou
dobu. Nedomnívám se, že by vlastní poli-
cie byla účinnější než ta trutnovská, snad
jen bude mít více času na hlídání do-
držování vyhlášek a nařízení města.
Trutnovská městská policie stála asi 500
tisíc Kč za rok, náklady na vlastní policii
jsou dosud vyčísleny na 3 500 000 Kč
za rok, což opozice, které jsem nyní členem,
považuje při osmi pracovnících, mzdo-
vých a dalších nákladech, za ne-
dostatečné a navíc zbytečně ukrajující
z rozpočtu města. Jak se toto opatření
projeví na bezpečnosti ve městě, na to si
budeme muset ještě počkat.

Co byste vyhodnotil jako nejpřínos-
nější pro obyvatele města v poslední
době?

Jako nejpřínosnější hodnotím to, že
nové vedení města pokračovalo v prů-
běhu roku 2019 na těch akcích, které byly
minulým zastupitelstvem připraveny
a které tím byly dokončeny. Jde zejména
o zateplení části ZŠ Bří. Čapků a přilehlé
tělocvičny, oprava omítky v zadním traktu
ZŠ Lány, rekonstrukce části Chelčického
ulice, dokončení stavby nových te-
nisových kurtů, obsazení a zprovoznění
nově postaveného kulturního domu na
náměstí TGM v Úpici, pokračování rekon-
strukce čističky odpadních vod. Připra-
vovaný rozpočet pro rok 2020  je velmi
napjatý. Uvidíme, čím se budeme moci
pochlubit za rok.

Děkuji za odpovědi.

FOTO – Petr HOJNIC

Úpice

V Úpici jednají zastupitelé zodpovědně
Zeptali jsme se zastupitele města Úpice Radima Fryčky

Radim Fryčka

Stránky připravila Mirka VOHALÍKOVÁ
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Do jednání delegátů ve zprávě o čin-
nosti a do diskuze se promítla roz-
jitřená politická situace v našem státě
ovlivněná dennodenní antikomunistick-
ou kampaní. Předseda OV KSČM ve
zprávě zmínil rozdílné názory straníků
i veřejnosti, například na podporu
KSČM vládě ANO a ČSSD. Jan
Janeček obhajoval správnost podpory
vládě získáním politické stability a poli-
tického vlivu KSČM. Komunisté doká-

zali dosáhnout splnění některých svých
priorit. Zejména růst důchodů i platů,
rodičovských příspěvků je pozitivní. „Na
průměrnou mzdu nedosáhnou tři
čtvrtiny pracujících, podobné je to
u důchodců. Přidání hned odebere růst
cen potravin a energií, do neskutečných
výšin se dostaly náklady na bydlení,“
upozornil Janeček.

I na Rychnovsku komunisté stárnou
a je jich více ve vyšším věku, na jejich
aktivitách se to zatím neprojevuje. Drží
stabilně na více než desítku větších
akcí v okrese a ve volbách získávají
v kraji nejvíce procent hlasů. Po vol-
bách obecních dostala KSČM členy
rady v Rychnově, Opočně a v Lípě
n. O. je místostarosta, v obcích pracuje
22 zastupitelů. Komunisté se věnovali
chystanému programu strany a litují
ztráty času nad přípravou alternativních
programů. Chystají se věnovat počí-
tačové gramotnosti a školení i pro
veřejnost. Předseda poděkoval organi-
zacím v Týništi, v Ledcích a Bolehošti
i v Borohrádku. Předseda pochválil
několik komunistů a poděkoval bývalé

předsedkyni Marii Ondráčkové za
aktivní práci ve funkcích. 

Příprava krajských voleb byla také
středem pozornosti. Představeno bylo
11 kandidátů (včetně čtyř žen), kteří
mají dostatek odborných i životních
zkušeností. Zaujal především plukovník
v záloze Josef Radocha, který má
široké znalosti nejen z obrany státu.
Josef Lukášek – mj. též místostarosta
v Bystrém, informoval o tom, že „kraj-

ská koalice objevuje Ameriku“ a vrací
se k plánům a projektům bývalého ve-
dení kraje (KSČM a ČSSD). Jeho pozi-
ce mezi kandidáty na senátory nebude
lehká. Chce se proto věnovat zejména
besedám s veřejností. „S lidmi je nutné
hovořit běžným jazykem a sdělovat
názory na život,“ zmínil v diskusi řidič
autobusu Miroslav Kalivoda. Krajská
zastupitelka Táňa Šormová se obává,
že by mohla skončit stipendijní podpora
učňům a odměn odborným učitelům.
„Tím by ale skončily učňovské obory,
kde studuje jen pár studentů, a napřík-
lad švadlenou se nechce nikdo stát,“
uvedla. Poděkovala za pomoc Petru
Forchemu a dalším s pionýrským tá-
borem ve Slatině nad Zdobnicí. Bedřich
Chasák se věnoval obsahu výročních
členských schůzí a Luboš Bodlák zase
upozornil na to, že zaměstnancům
nevadí, když pracují pro zahraniční
firmy. Věra Žižková si přeje užší
spolupráci okresních výborů a vzájem-
nou podporu společných akcí, jako jsou
v Odolově nebo Svojšice. Zdeněk
Ondráček reagoal na dotazy a podotkl

v diskusi k eurovolbám: „Chybělo jen
2500 hlasů v republice a měli jsme
dva posty v EP.“ Václav Ort zdůraznil
potřebu plnit povinnost placení člen-
ských známek a dobrého hospodaření.
Rychnovské OV má jako jeden z mála
vyrovnaný rozpočet díky Marii
Holoubkové. 

Nově potvrzený předseda OV KSČM
na závěr apeloval na to, že je třeba se
stále zviditelňovat, pokud nechceme
být ze Sněmovny vytlačeni.                

(vha)
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Stále na špici v zaměstnanosti i ve volbách
Štafetu okresních konferencí zahajují v kraji jako první vždy na Rychnovsku,

tak tomu bylo i letos 30. listopadu v sídle OV KSČM v Rychnově n. Kn.
Konferenci řídila Věra Žižková. Významnými hosty byli poslanec Zdeněk
Ondráček, místopředseda pro ekonomiku ÚV KSČM Václav Ort a krajští zas-
tupitelé Táňa Šormová a Josef Lukášek. V tajné volbě pak obhájil stávající
předseda své místo v čele organizace i pro další období a do Senátu byl zvolen
za kandidáta Josef Lukášek.

Královéhradecký KV KSČM se sešel
na začátku prosince na posledním jed-
nání v roce v Hradci Králové. 

O chystaném schvalování státního
rozpočtu v PS informoval poslanec
Zdeněk Ondráček. KSČM měla připra-
vené návrhy k přesunům financí do
sociální oblasti, pro policii i na vědu
a vodovody. (Poslanci schválili o tři dny
později.) Zmínil též směrnici EU o ozbro-
jování, kterou se nepodařilo na evrop-
ském soudu odvrátit ve prospěch práva
v ČR. Jsou připravovány novely, aby ČR
nemusela platit pokutu 200 mil. za
neuvedení do souladu s evropskými
předpisy.

Krajský zastupitel O. Ruml přiblížil pro-
gram chystaného jednání zastupitelst-
va. Optimalizace struktury řízení ve
zdravotnictví bude odložena. Schva-
lován má být mj. akční plán pro školství,
podpora hospodaření v lesích, indi-
viduální dotace, a také chystaný
rozpočet na rok 2020. KV se seznámil
s prvním návrhem programu pro kra-
jské volby, dopracují jej stávající zas-
tupitelé a kandidáti. 

Byly schváleny hlavní akce: pietní akt
Odolov 8. 5. v 10 h. a Svojšice 5. 9.
(10–16 h.); Akce s krajskou podporou:
Výstup na V. Deštnou 6. 6. od 10 h.,
Pomezní Boudy 29. 8. 2020 od 10 h. 

Předsedkyně KV Věra Žižková všem
poděkovala za práci v uplynulém roce,
popřála v příštím roce zdraví a rozdala
vlastnoručně připravené malé dárečky.   

(vha)

��� Jednal KV KSČM

Za řečnickým pultíkem Táňa Šormová.



Jedna malá zahrádkářská osada založená
v roce 1968 rozhodnutím rady města dostala
přidělené pozemky a původní vlastníci
dostali náhradní (lepší), ale vzdali se jich, že
je nepotřebují. Byly vypracovány a schváleny
plány a podle nich vybudována osada.

V klidu si žila svým zahrádkářským životem.
Ze začátku v potu tváře lidé zúrodňovali ladem
ležící půdu, která byla málem černou skládkou.
Odváželi navezený odpad a dováželi lepší

zeminu, dělali komposty a vozili hnůj, aby na té
jílovité půdě vůbec něco rostlo. Podle schvá-
leného plánu si vystavěli zahradní chatky,
zavedli pitnou vodu a vybudovali zpevněné
cesty. V sousedském soutěžení, komu vyrostou
lepší rajčata, papriky, nebo květiny, komu se
podaří vypěstovat něco, co jiný nemá a naopak
výměnou roubů a sazeniček se spojovalo
zahrádkářské přátelství. Pomalu odrostla jedna
generace a do práce na zahrádkách i rekreaci se
zapojila druhá generace někde i třetí.

Změna nastala v roce 1992, kdy se původní
majitelé rozhodli požadovat tyto pozemky
nazpět. Najednou nesouhlasili s náhradními
pozemky, viděli, že zde je zúrodněná půda, vys-
tavěné chatky a cítili možnost mít určitý příjem
z nájmů. A stát jim nakonec tyto pozemky vydal,

ale zároveň bylo stanoveno v územním plánu,
že zde bude osada fungovat nadále i s tím, že
pozemky jsou v chráněné zóně a bude zde
zeleň. Byly podepsány příslušné smlouvy a sta-
noven symbolický nájem. A osada si bez-
starostně žila zase svým životem. Původní
majitelé zestárli, ale zahrádky pro ně byly zdro-
jem radosti, místem setkávání s přáteli a pro
mnohé už jediným možným způsobem alespoň
nějakého vyžití a fyzického pohybu na čerstvém
vzduchu. Až přišel zlom, po 50 letech zemřel
jeden z původních majitelů pozemků a jeho
potomci se rozhodli pozemky prodat. Úplně
obešli nějaká předkupní práva majitelů chatek
a 2/3 pozemků prodali místnímu zbohatlíkovi.
Ten okamžitě nasadil ,,tržní nájemné“ 16x
vyšší, než bylo původní. Právem většinového
vlastníka rozhoduje o tom, co se bude na těch-
to pozemcích dělat. A snaží se postupně chatky
od zahrádkářů vykoupit.

Žádná zákonná obrana není podle stávající
legislativy možná, vše je smluvní vztah a stáva-
jící zákony nahrávají většinovému vlastníku
a ani nedodržení ustanovení zákona není důvo-
dem ke zrušení platnosti kupní smlouvy. A tak
když není opora v zákoně a žádné předkupní
právo na koupi těchto pozemků pro zahrád-
káře, není zbytí a zahrádky pomalu s velkou
lítostí i vztekem opouštějí. Pouze si mohou od-
koupit 2/3 pozemku pod chatou, což nic neřeší.
Tak po 51 letech nejspíše osada skončí a lidé,
kteří celý svůj život zasvětili práci na zahrádce,
přijdou na sklonku svého života o jeho smysl
i jedinou možnost vyžití.

I když bude ,,ZAHRÁDKÁŘSKÝ“ zákon schvá-
len, pro tyto lidi už je pozdě, ale pro to, aby se
to jinde nemohlo opakovat, je třeba se zasadit
o co nejrychlejší schválení tohoto zákona.

V zákoně by zahrádkaření bylo považováno za
veřejně prospěšnou činnost.

Jan JANEČEK

www.kscmkrhk.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v lednu 2020 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
v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.
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ROZLOUČENÍ
Dne 29. 11. jsme se rozloučili s dlouho-

letým členem strany Stanislavem Micherou
(77), spolehlivým předsedou ZO KSČM
v Častolovicích. Pracoval v obecním zastu-
pitelstvu, vždy ochotný pomoci, kdykoliv
bylo potřeba, nejen v KSČM, ale i při
akcích zahrádkářů (organizace parkoviště). 

ZO KSČM č. 36 z Malšovic se rozloučila
listopadu s Čestmírem Kalouskem (nedož.
88), dlouholetým členem strany.

Čest jejich památce!

TRUTNOVSKO
Osmdesátiny oslaví Hana Trdlikátová z

Úpice a Marcela Vlčková ze Žacléře bude
mít 75 let.

Oběma přeje OV KSČM Trutnov a jejich zák-
ladní organizace udržení dobrého zdraví a
pohodu do dalších dní.

JIČÍNSKO
Jaroslava Vejnárková ze Sobotky slaví 85 let,

Ludmila Rubínová z Chomutic bude mít
osmdesátiny. Marie Škaloudová z  Butovse má
75 let. Dlouholetý krajský zastupitel Otakar
Ruml z Nové Paky oslaví sedmdesátiny. 

Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín se ZO
vše nejlepší, zdraví a spokojenost do dalších
let a děkuje za dosavadní práci pro stranu
a společnost.

KRÁLOVÉHRADECKO
Irena Nenjuková oslaví 1. února

osmdesátiny a 6. února bude Zdeňce
Koukolové 70 let. Oběma blahopřeje
Levicový klub žen. 

Ostatním lednovým oslavencům po-
přejeme v únoru.

NÁCHODSKO
V lednu se dožívá 96 let Božena Vlčková

z Náchoda. Devadesáti let se dožívá Vladimír
Vít z Nového Města n. M. Karel Lajvr z se
dožívá 85 let a šedesátku oslaví Zdena
Kyšková, oba z Jaroměře. OV KSČM jim
přeje mnoho zdraví, štěstí a pohodu
v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Jaroslava Sováková z Borohrádku slaví

osmdesátiny. Blažej Fleischman z Rych-
nova nad Kněžnou a MUDr. František
Vavřička z Týniště nad Orlicí oslaví 85 let.

Dobré zdraví, péči rodiny a mnoho poho-
dových dní přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. 

Proč je také nutné schválit Zahrádkářský zákon

Když jsme poprvé udělali v Týništi
Mikulášskou besídku, ani jsme netušili,
že se z toho vyvine každoroční tradiční
akce. Od té první, kdy přišlo 6 dětí, až po
letošní s asi 80 dětmi. Chceme, aby
každé dítě dostalo dárek  –  ten, kdo se
stydí, i ten, kdo ješte jen kouká z kočár-
ku. Pro všechny účastníky máme
připravené balíčky s různými dobrotami.
A potom, až Mikuláš s družinou odejdou,
nastane čas pro soutěže, především
taneční, ale oblíbená je i soutěž v po-
jídání koláčů. Poděkování patří všem
organizátorům z Týniště n. O.

Marie ONDRÁČKOVÁ
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Dovolujeme si vás pozvat na XXVIII. ples
pracujících do Týniště nad Orlicí dne
11. ledna 2020 od 19.30 hodin do Kulturního
domu (divadlo). Předtančení ve 20 hodin.
Hraje hudba Filipa Koláře. Těšíme se na vás. 

Vstupenky (70 Kč) 
Zve Městský výbor KSČM, Týniště n. O. 

a OV KSČM Rychnov
���

MDŽ v královéhradecké Filharmonii
OV KSČM Hradec Králové zve své členky

a členy na představení Smetanovy Prodané
nevěsty, které organizuje KR Seniorů. Komic-
kou operu v provedení úpického Spolku di-
vadelních ochotníků Alois Jirásek můžete
zhlédnout 8. března od 15 h. ve Filharmonii HK.
Vstupenky u Hanky Žatečkové (tel. 604 289 434).

���

LKŽ HK – První schůzka v novém roce bude
9. ledna od 14 hodin v zasedačce u Švagerků
(přineste zbytky cukroví). Dne 6. 2. se uvidí-
me na besedě a koncertu Švagerků a 8. břez-
na na Prodané nevěstě ve Filharmonii.

��� POZVÁNKY

Nelze s určitostí předvídat, zda budou první měsíce roku mrazivé,
bílé či na blátě, a to i když známe předpovědi kvalifikovaných od-
borníků. Natož abychom předvídali, jaká bude situace v současné
vládě, jak to bude vypadat ve zdravotnictví, školství, v policii a vůbec.
Nezbývá, než to vzít hopem – ono to nějak dopadne. 

My nejstarší, ale i starší občané, jsme si svoje odžili, mávali jsme
mávátky, transparenty, chrastili klíči, křičeli jsme hurá, když jsme
mohli vyjet za hranice naší vlasti, přivoněli jsme ke svobodě
i k demokracii. Ta svoboda a demokracie nám daly zabrat. Ani jsme
se nestačili ohlédnout a tatam bylo bezplatné školství a zdravot-
nictví, zčista jasna tu byli gembleři, drogově závislí i alkoholismus.
Jako houby po dešti vyrostli zlodějíčkové, ale i zloději, tuneláři, lob-
bisté; vyrostla nám korupce, podplácení a najednou jsme zjistili, že
za peníze se dá koupit beztrestnost i láska. Zjistli jsme, že vedle toho
létání za sluncem na ostrovy a k moři se nám vynořilo mnoho nega-
tivních jevů, které jsme nechtěli. Zatímco jedni pracují za mizerný
plat, jiní se nestydí bojovat o platy o desetitisíce vyšší a mnozí si
nechali vyplácet nehorázné tučné prebendy a milionové odměny jen
za to, že jsou někde napsáni na výplatní listině. Katoličtí kněží
a biskupové se dopouštějí závažných trestných činů, aniž by se sty-
děli, žehnají zbohatlíkům nakradený majetek – jejich honosné vily,
auta a bazény.

Těžko předvídáme, jaké bude počasí, a o vývoji naší krásné země se
budeme jen tak nesměle dohadovat, přesto se s rozběhem pus�me do
nových dní roku, který sotva začal...                                 Jiří KNOPP

Krajská rada Česko-ruské společnosti v HK a LKŽ si Vás dovolují
pozvat na koncert naší již známé zpěvačky z Volgogradu, paní
Natelly Imědašvilli, která zazpívá oblíbené ruské romance.

Zpěv bude doplněn besedou s promítáním o městě Volgogradě,
kdy se o své dojmy s Vámi podělí Jana
Holická a Hanka Žatečková. Odpoledne
bude věnováno 77. výročí bitvy 
u Stalingradu. 

Akce se uskuteční v sále U Švagerků 
ve čtvrtek dne 6. února 2020 od 16 hodin.  

Vstupné dobrovolné

Kuřecí pánev
Pro 2 osoby: 
��150 g kuřecích prsou � 200 g brambor �

100 g cukety � 100 g papriky � půlka
většího jablka � 8 malých rajčátek � malá
cibule � 1 dl bílého vína � lžička oleje
�� lžička grilovacího
koření � lžička zázvoru �

sůl.
Na větší pánvi

nechte na oleji zesklo-
vatět nadrobno
nasekanou cibulku,
přidejte nudličky
kuřecího masa a malé
kousky brambor.
Zvolna zakryté opékej-
te. Po deseti minutách
přidejte kostičky
cukety, jablka
zbaveného jádřince
a papriky, podlijte

vínem, okořeňte, osolte a pod poklicí
duste dalších deset minut. Přidejte
překrájená rajčátka a ještě pět minut po-
duste tak, aby v pokrmu bylo minimum
š�ávy.

Za půl hodinky máte lehký zdravý oběd. 
Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNOHO HRNCE

S ROZBĚHEM DO NOVÉHO ROKU

� Povánoční úklid: Přišla jsem
domů a všude ležel prach. Tak
jsem si lehla taky.
� Jak se pozná pravý válečník?
No, v hospodě nechá sekeru
a před hospodou šavli.
� V levé kapse mám tisícovku a
v pravé také tisícovku. Jak je to
možné? – Máš cizí kalhoty!

� Na stole leží krabička s náboji
a papír se vzkazem. Proboha,
snad mám čekat sebevraždu? –
Přivolaná policie zjistí, že v kra-
bičce nejsou náboje, ale čípky.
A ten papír je recept od doktora!
� Po flámu, mokrý hadr na
tlamu. (Rada herečky Evy Ho-
lubové.)                           (JiK)

��� Smějeme se s Krajánkem po Silvestru

Senioři, seniorky a ženy z LKŽ z Královéhradecka přijely na před-
vánoční koncert Romantického bandu Petra Hubáčka do znovuvybu-
dovaného kostela se skleněnou střechou v Neratově.


