
Zdravotnictví
S využitím prostředků Zdravotního nadač-

ního fondu KHK byl formou stipendií podpo-
řen nástup absolventům lékařských fakult do
nemocnic v našem kraji. Výše stipendia byla
od 100 do 150 tis. Kč dle oboru. Podobně
byly zřízeny v minulém a letošním roce zdra-
votní nadační fondy v Jičíně, Náchodě, Trut-
nově, Rychnově n. K.  a ve Dvoře Králové
s cílem poskytování stipendií zdravotním
sestrám nastupujícím po absolvování studia
do nemocnic KHK ve výši 60–80 tis. Kč.
V oblasti hospodaření nemocnic došlo
k mírnému zlepšení, značné rozdíly v hospo-
daření nemocnic stále zůstávají. Nyní se
projevuje výpadek zdravotnických výkonů
jako důsledek výskytu a nutných opatření
souvisejících s Covid-19. Došlo ke značným
změnám v organizaci řízení nemocnic s cílem

vytvořit jednu organizační jednotku, vzhle-
dem k velké rozdílnosti názorů není tento
záměr dokončen. V současné době se real-
izuje největší investice v Oblastní nemocnici
(ON) Náchod ve výši 1 350 mld. Kč, zahaju-
je se investice v ON Trutnov za 250 mil. Kč,
řeší se financování investice za 400 mil.
v Rychnově n. K., uskutečňuje se  stavba
vjezdu do nemocnice a lékárny v ON Jičín za
50 mil. Kč a již delší dobu se připravuje velká
investice v ON Jičín za cca 650 mil. Kč. Vše
je důležité a již nějaký čas odkládané, určitě
budeme trvat na realizaci.

Školství 
Nejvýznamnější záležitostí bylo slučování

nebo splynutí celkem 21 středních škol a od-
borných učiliš� do 10 nově vzniklých subjektů. 
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Bořitelé soch
Ve světě vře další etapa krize

současné společnosti. Epidemie
koronaviru odhalila mnohé slabiny
kapitalistického systému. Země, které
se nejvíce honosí pojmy, jako je svo-
boda a volný trh, měla i svobodnou
vůli v podobě statisíců nemocných
a desetitisíců mrtvých, v rozpadu sys-
tému zdravotnictví, vzestupu neza-
městnanosti a s tím propadem valné
části obyvatel do hluboké chudoby.
Další kapkou bylo i hysterické po-
čínání ochránců pořádku vůči obyva-
telstvu. Napovrch vyplavala dlou-
hodobá frustrace, potlačované emo-
ce, pocit bezmocnosti, sociální,
etnické nerovnosti a touha něco
změnit. Pouliční bitky, rabování
a násilí doprovází boření soch, které
jsou symboly určité doby, určitého
myšlení. O sochách se mnoho mluví
i u nás. Někdo sochy boří, ale druzí
jiné staví a oba akty vzbuzují nevoli.
Sochy, zvláště vládců, politiků a růz-
ných hrdinů jsou symboly. Jedněm
připomínají jejich sílu, druhým
porážku.

Již odpradávna lidé stavěli sochy
svým bohům, ale i vládcům, kteří se
mnohde k bohů přirovnávali, nebo
i dokonce byli za ně prohlašováni. Ale
ani to nezabránilo později jejich nás-
tupcům, aby památky připomínající
předchůdce nebořili a neničili. Vítě-
zové ničí připomínky na slávu a moc
poražených a na oslavu své síly staví
nové a nové památníky. Jen málokteré
skulptuře se podaří přežít tisíciletí,
jako je tomu např. s egyptskou sfin-
gou, která nesymbolizuje žádnou
osobu, ale záhadnost věčného života,
vzestupy a pády říší, pomíjivost slávy
a nesmrtelnost moudrých myšlenek.

Měli bychom stavět takové sochy,
na které ještě za dlouhou dobu
spočine oko milovníka umění se
zalíbením, když půjdeme kolem,
potěší nás pěkné tvary, dobře zpraco-
vaný materiál a ladné zasazení do kra-
jiny.

Věra ŽIŽKOVÁ

Sobota 5. září

30. setkání
občanů

ve Svojšicích

Od 10 do 16 h.
kulturní program 

a mítink

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Hezké léto!
FOTO – archiv Soni Markové

Po čtyřech letech v opozici (2016–2020) zhodnotil klub zastupitelů KSČM své pů-
sobení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. S vědomím toho, že KSČM skončila
v opozici a zasahování čtyř zastupitelů a občanů ve výborech kraje do rozhodování zas-
tupitelstva nemohlo být tak razantní, dosáhla naplnění mnoha závazků voličům.
Hodnocení předkládá předseda klubu krajských zastupitelů KSČM Otakar Ruml, též
uvolněný předseda výboru pro zemědělství a životní prostředí.

SVÝM ZÁVAZKŮM VOLIČŮM JSME V KRAJI DOSTÁLI



Řešení této problematiky bylo velmi
emotivní i uvnitř koalice. My jsme s před-
loženými návrhy nesouhlasili, koalice si
však návrhy náměstkyně Berdychové
prosadila. Dosavadní zkušenosti jsou dle
mých poznatků často negativní. Dařilo se
dále rozvíjet námi v minulém volebním
období započatou spolupráci  škol a za-
městnavatelů.

Hospodaření kraje
Podporovali jsme využití evropských

dotací. Nelíbí se nám však příliš vysoká
podpora různých církevních spolků
a aktivit. Kraj k roku 2019 dosáhl v hospo-
daření mírný přebytek 240 mil., protože
příjmy z rozpočtového určení daní se proti
minulému volebnímu období o hodně
zvýšily, což umožnilo finančně podporovat
mnoho aktivit kraje. V březnu 2020 byly
splaceny všechny úvěry a začíná se čer-
pat investiční úvěr 900 mil. na výstavbu
Oblastní nemocnice Náchod. Dle našeho
názoru vzhledem k finančním možnostem
mohly investice postupovat rychleji. V
současnosti se projevují dopady koronavi-
rových omezení a pokles daňových
příjmů – zatím přibl. o 370 mil. proti ste-
jnému období minulého roku. Další vývoj
finančních příjmů bude záviset na da-
ňových výnosech a na rozhodnutí vlády
o pomoci obcím a krajům.

Životní prostředí
Výstavba spalovny, kterou jsme odmí-

tali, se nedostala na pořad jednání zas-
tupitelstva. Zato se v průběhu volebního
období významně prohloubila problemati-
ka vody a sucha. To má především za
následek kalamitní výskyt kůrovce na
smrkových porostech a usychání ostat-
ních lesních dřevin. Pro rok 2019 se
podařilo schválit dotaci 10 mil. Kč na eli-
minaci následků kalamity. Stát poskytuje

tuto podorou též, proto částka bude
využita do vodohospodářské struktury.
V průběhu volebního období byl při-
pravován rozsáhlý a komplexní materiál
„Ucelená politika Královéhradeckého
kraje o vodě“, který byl schválen na
červnovém jednání zastupitelstva kraje.
Běžně jsou řešeny otázky ochrany
přírody, podpora regionálních výrobců
potravin aj. Velké úkoly kraj čekají
v oblasti odpadového hospodářství vzhle-
dem k předpokládaném omezování
a zdražování skládkování směsných
komunálních odpadů. Koncepční řešení
problematiky odpadů bez legislativní pod-
pory vidím jako velmi problematické.
Svoz a třídění odpadů nemá vážnější
problémy, ale ve využití odpadů lze oče-
kávat problémy. 

Doprava
K opravě a rekonstrukcí silnic nelze mít

vážnější výhrady, velmi pomohla projek-
tová připravenost při účasti KSČM ve
vedení kraje, dobře se daří využívat
všechny dostupné finanční zdroje.
V autobusové regionální dopravě je kra-
jem podporováno 18,5 mil. kilometrů
smlouvami s dopravci, je zde také velmi
vysoký nárůst nákadů na tuto dopravu,
který může v příštích letech představovat
problém pro tvorbu rozpočtu kraje.
Výběrové řízení na autobusové dopravce
kraje na příštích deset let bylo vy-
soutěženo na částku 7,5 mld. Kč. Podob-
ně finančně velmi nákladná je i regionální
vlaková doprava. Naše situace v tomto
může být dost složitá, na jedné straně
chceme, aby dopravní obslužnost byla
zabezpečena, na druhé straně musíme
vidět odpovědnost za hospodaření kraje
a podporovat i ostatní odvětví.

Sociální péče
V této oblasti došlo k významnému na-

výšení finanční podpory krajem, na druhé
straně se potřeby
oprávněně zvyšují.
Pro sociální péči je
nutné například
vybudovat tisíc
nových lůžek, jsou
schválené inves-
tice ve výši 1,5 mld.
Kč, je nutné řešit
mnohde napjatou
personální situaci.
Pokud bylo mož-
né, podpořili jsme
finance pro odle-
hčovací služby.
Pro zlepšení situa-
ce v sociální oblasti

bude také potřebné
získat větší zapo-
jení obcí a měst.  

Rozvoj kraje
Největší podpo-

ra kraje šla dlou-
hodobě do rozvoje
průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny.
Zdaleka nevy-
čerpané možnosti jsou v rozvoji cestov-
ního ruchu, i přesto, že statistiky ukazují
nárůst. Ten by pomohl právě pohraničním
částem kraje. V tomto volebním období
došlo ke zpomalení prací na budování
dálkových cyklotras, kterých má být na
území našeho kraje přes 300 km a ne-
dostatečné je využití možné finanční pod-
pory. Na druhé straně kraj finančně pod-
poroval budování některých místních cyklo-
stezek. Kraj již po dva roky se umístil
v celostátní srovnávací soutěži „Nejlepší
místo pro život“ na prvním místě. Dále je
nutné podporovat dotační titul Program
obnovy venkova – např. podporu provozu
venkovských prodejen částkou minimálně
3 mil. ročně a další. V oblasti rozvoje kraje
je nutné zvýšit úroveň spolupráce s městy
a obcemi.

Kultura a sport 
Podporu v oblasti kultury dostala např.

rekonstrukce pevnosti Dobrošov, při-
pravená též za vedení kraje KSČM.
Dalším úkolem bude záchrana Braunova
betlému. Volnočasové aktivity jsou pod-
porovány většinou na základě žádostí
spolků a klubů o dotace. Individuální
dotace, které přiděluje Rada kraje, bez
pravidel udělování, směřují většinou do
velkých klubů a jejich akcí. Tento trend
jsme na zastupitelstvech kritizovali a je
třeba jej zastavit. 

Závěrem si dovolím konstatovat, že
jsme v krajském zastupitelstvu pova-
žováni za konstruktivní opozici, které
záleží na rozvoji kraje a spokojeném
životě občanů a jako krajští zastupitelé
děláme v kraji KSČM dobré jméno.
Důkazem toho může být například
skutečnost, že kolem našeho působení
v krajském zastupitelstvu nikdy nevznikla
žádná aféra i přesto, že jsme jasně
vyjádřili v některých věcech nesouhlas.
Dodnes se setkávám s kladným hodno-
cením našeho působení ve vedení kraje
ze strany zaměstnanců krajského úřadu,
starostů, zástupců zájmových a spo-
lečenských organizací aj. Ze současných
poznatků z ne příliš dobrých zkušeností
se současnou koalicí věřím, že máme
vytvořené předpoklady pro lepší uplat-
nění našich programových cílů v kraji. 

Otakar RUML, předseda klubu 
krajských zastupitelů za KSČM
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Oblíbené krajské dožínky se letos konat nebudou.



Mou prací ve velkoobchodu je práce ve
skladu, kde připravuji a kompletuji
zakázky, které si objednali naši zákazníci.
Jsou jimi z velké části restaurace a hote-
ly. Po krizi tak 30 % zákazníků tvoří naši
spoluobčané z Vietnamské lidové repub-
liky. Oni neúnavně pracuji skoro, jak se
říká, dnem i nocí ve svých obchodech,
což jsou většinou bývalé Jednoty nebo
malé obchody Smíšeného zboží na ves-
nicích a nebo v tzv. střediskových obcích.
Moje profese je velmi náročná na přes-
nost a čas. Právě čas je v mé profesi
nedostatkovým zbožím, protože jsem ten
poslední člověk, co tu objednávku musí
připravit fyzicky: zabalit ji a připravit řidiči
na odvoz. Pokud já udělám chybu,
zákazník zboží nedostane, takže je to i
profese stresově náročná.

Rád bych změnil ohod-
nocení pracovníků ve
službách, jejichž práce
není doceněná, pracuji ve
svátek o víkendech často
i 12hodinových směnách
a berou v našem kraji
sotva 26 tis. hrubého. Zato kolegové
v kanceláři mají jen jednu směnu, max-
imálně osmihodinovou. My děláme ve
dvou směnách, nebo te� ve třech
směnách, protože bude léto a tedy
sezona, takže nápor na zboží bude rapid-
ní. Oni berou min 30 až 35 tis. hrubého,
a to nosí jen papíry. Nevím, jestli jejich
míra práce a odpovědnosti za ty peníze
stojí. Nepovažuji to za spravedlivé.   

Petr FALTA, 
kandidát do krajského zastupitelstva
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Přestože ke druhé
změně rozpočtu za-
zněla řada připomínek
především k financo-
vání inovativního cen-
tra a školství, nakonec
byly body z oblasti
financí schváleny, když
restriktivní opatření
prošla těsnou většinou
23 hlasů. V diskusi ke
školství byla zastupitel-
ka Táňa Šormová
(KSČM) překvapena
hodnocením konkursu
na ředitele střední
školy v Jaroměři, kdy
oba kandidáty hodnoti-
la výběrová komise
jako nevyhovující,
přičemž jedním z kan-
didátů byla dosavadní
ředitelka, která úspěšně vede školu 11 let.
Absolventi školy jsou vyhledávanými
řemeslníky jak v oboru kovářství, keramice,
tak i v oborech gastronomie a škola si
získala velmi dobré jméno. I tak byl vyp-
sán nový konkurs (?).

Před projednáváním individuálních dotací
z rozpočtu kapitoly 18 doporučil hejtman
PhDr. Jiří Štěpán  (ČSSD) zastupitelstvu
rozšíření o mimořádnou individuální dotaci
ve výši 3 miliony korun pro obce postižené

přívalovými dešti především na Rych-
novsku a Jičínsku. Prostředky mají sloužit
k úhradě nákladů sborů dobrovolných
hasičů, kteří se podíleli na záchranných
a likvidačních pracích. Celkové škody na
svých majetcích řeší obce se svými
pojiš�ovnami. Návrh hejtmana byl schválen
všemi přítomnými zastupiteli.

K individuálním dotacím z kapitoly 48
(dotační fond) se rozpoutala vzrušená
diskuse. Bylo kritizováno, že jsou všechny

dotace předkládány v jednom „balíku“
a není možné je kriticky posoudit. Bylo
doporučeno připravit pro příště alespoň jed-
notlivé obory a oblasti ve skupinách a řádně
je zdůvodnit. Nakonec byly schváleny
dotace obcím a organizacím v celkové výši
87 808 286 Kč, z toho 20 768 000 Kč nein-
vestičních a 67 040 286 Kč investičních.
V této době je to pro dotované obce vítaná
pomoc.

Ostatní body, s výjimkou neschválení
dotace pro o.p.s. Prostor pro, která byla
předkládána samostatně, byly krajským
zastupitelstvem schváleny. Je třeba zmínit
i materiál předložený radním pro životní
prostředí a zemědělství Bc. Karlem Klímou
a odborem ŽP pod názvem „Ucelená politi-
ka samosprávy Královéhradeckého kraje
o vodě“. Kraj tak získává důležitý a ucelený
dokument pro další rozvoj vodo-
hospodářské oblasti a lepší hospodaření
s vodou v krajině. Příští řádné zasedání je
svoláno na 14. září 2020. Zřejmě bude
poslední před říjnovými volbami.

Josef LUKÁŠEK

��� Z jednání krajského zastupitelstva

Čas –  špatně zaplacené nedostatkové zboží

KRAJ PŘIDĚLOVAL FINANCE
V pondělí 22. června se konalo 29. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého

kraje, tentokrát již v obvyklém prostoru v budově krajského úřadu. Na programu
bylo celkem 85 bodů, přičemž mezi ty důležité patřily především body týkající se
rozpočtu kraje a dotací na individuální účel. Hned v úvodu zasedání stáhli radní z
programu jednání body týkající se optimalizace struktury řízení zdravotnických
akciových společností Královéhradeckého kraje a zprávu o 2. etapě modernizace a
dostavbě oblastní nemocnice v Náchodě.

Červnové jednání KV v Hradci Králové
mělo na programu několik závažných
bodů. Pro péči o památník Odolov byl
založen zapsaný spolek Odolov, který tak
může přijímat členy, příspěvky i dary (na
transparentní účet) pro opravy a udr-
žování památníku. Okresní výbory pořídi-
ly z pietních aktů fotografie hrobů
a památníků v kraji. Vytvoří se z nich
pamětní CD.

Informaci před jednáním krajského zas-
tupitelstva podal Otakar Ruml. Požadavky
na individuální účelové dotace dosahují
297 mil. Kč, rozděluje se 87 mil. Zas-
tupitelstvu bude předložen důležitý mate-
riál o hospodaření s vodou. Krajské
dožínky se letos nebudou konat.
Připravuje se rozpočet na rok 2021.
V Poslanecké sněmovně jde jednání
o novele zákona o veřejných zakázkách, 
jak informoval Zdeněk Ondráček. KV se 
zabýval zajištěním volební kampaně, která 
bude především vedena na sociálních 
sítích. Členové se seznámili se vznikající-
mi volebními koalicemi. Je třeba zajistit 
propagaci kandidátů na webech okresů, 
Krajánku, volebních novinách a na krajské 
stránce v Haló novinách i na jejich 
vlastních facebookových profilech.

KV se seznámil s průběhem pietních
aktů, kterých se uskutečnil velký počet
i při zpřísněných hygienických opatře-
ních. Uskuteční se pietní akt v Bohdašíně
(3. 7.). Projednána byla příprava zářijové
akce ve Svojšicích (5. 9.), která zahájí
intenzivní část volební kampaně. 

(vha)

��� Jednal KV KSČM
Mezi investice, které se nebudou moci realizovat kvůli nedostatku
financí kraje z důvodu nízkého příjmu daní, bude rekonstrukce
opočenské nemocnice na domov pro seniory, při němž se spojil
Královéhradecký kraj, město Dobruška a Opočno. Stejný osud
postihl i školní jídelnu u bývalého domova hluchoněmých
v Hradci Králové, za níž roky bojovala Táňa Šormová.           (vha)



�� Na jaké aktivity se chystáte v nas-
távajícím létě?

Léto budu věnovat především organi-
zaci a přípravě voleb do krajského zastu-
pitelstva v našem náchodském okrese.
Na začátku července se sejdeme na
Bohdašíně, kde si v rámci 75. výročí
konce druhé světové války připomeneme
tragické události z dob Heydrichiády.

Tehdy Bohdašínu u Červeného Kostelce
hrozil stejný osud jako Lidicím a Le-
žákům. Právě zde se totiž ukrýval
parašutista a radista Potůček s vysílačkou
Libuší po útěku z Ležáků. Na září chys-
táme velkou předvolební akci v Jaroměři
Jezbinách s představením kandidátů
a kandidátek. Bude to také pohodové
odpoledne s hudbou a zábavou pro malé
i velké. Na obou akcích nás přislíbil pod-
pořit i předseda ÚV KSČM a místo-
předseda Poslanecké sněmovny V. Filip.
Musíme také při-
pravit naše členy
i sympatizanty do
okrskových voleb-
ních komisí a inten-
zivní předvolební
kampaň mezi lidmi.
Nezapomínáme ani
na kampaň prost-
řednictvím moder-
ních médií. Sa-
mozřejmě, že si ale
najdu čas i na své
úžasné vnučky a bá-
ječného manžela,
který mě ve všem
podporuje.

�� Jaké máte
oblíbené činnosti,

když není právě činorodé léto? Při
čem si odpočinete před říjnovými kra-
jskými volbami?

Miluji přírodu, les a vodu. Zajímám se
o historii a ráda čtu detektivky. Jsem zak-
ládající členkou trampské osady a s tím
souvisí i folková hudba a muzicírování
s kamarády a kamarádkami nejen
u ohně. Moji velkou chloubou je krko-
nošsko-japonská zahrada u chaloupky
pod horami. Ponořit ruce do hlíny, je pro
mě ten nejlepší relax.

�� Jaké problémy trápí lidi kolem vás
nejvíce? Mohla byste je z krajského
zastupitelstva pomoci nějak vyřešit?

Královéhradecký kraj se pyšní svými
pracovitými obyvateli, přírodními a kul-
turními zajímavostmi i množstvím his-

torických památek. Je proto třeba aktivně
rozvíjet všechny oblasti turistického
ruchu, včetně projektů příhraniční spo-
lupráce a usilovat o zdravé životní prost-
ředí. K plné spokojenosti obyvatel i hostů
chybí pokračování dálnice D11 ve formě
rychlostní komunikace, životně důležité
obchvaty měst, včetně Náchoda a Ja-
roměře. Potřebujeme opravit silnice
a fungující veřejnou dopravu. Zdraví je
pro nás pro všechny tou nejdůležitější
věcí. Je proto nezbytné zajistit dostupnou
a kvalitní zdravotní péči, zachovat sí�
krajských nemocnic, podporovat po-
hotovostní služby i péči praktických,
dětských a ambulantních lékařů. Aby
se všem lidem v našem regionu skutečně
dobře žilo, je třeba postavit z veřejných
finančních prostředků dostupné nájem-
ní byty pro mladé rodiny a seniory,
zajistit všechny druhy sociálních
služeb, školská a předškolní zařízení,
včetně jeslí pro děti do tří let. To jsou
mé priority, které budu prosazovat.

Krajánek děkuje za  odpovědi.
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��� TŘI OTÁZKY PRO SOŇU MARKOVOU

ZDRAVÝ KRAJ 
PRO LIDI

Královéhradecký kraj je jedno z „nej-
lepších míst pro život“. Zajištění kvalitní
a dostupné zdravotní péče hraje při tom
důležitou roli. KSČM se v roce 2010
zasloužila o to, aby vznikla historicky
první koncepce krajského zdravotnictví
a došlo k ukotvení základní sítě
lůžkových zdravotnických zařízení. Kraj
je zodpovědný za „své“ zdravotnictví,
každoročně ho dofinancovává stovkami
milionů a investuje do modernizací
budov i přístrojů. Někdy to ovšem příliš
nezvládá. O tom svědčí dlouho odklá-
daná rekonstrukce náchodské nemoc-
nice a mnohá špatná personální rozhod-
nutí. Největším problémem zůstává
nedostatek zdravotnických pracovníků.
Často hrozí omezení či uzavírání jed-
notlivých oddělení. Příliš nepomáhají ani
stipendijní programy pro mediky a sestry
vypsané krajem a nábory z Ukrajiny.
Nemohou, protože se neustále pro-
hlubují mnohatisícové rozdíly v od-

měňování mezi holdingovými a státními
nemocnicemi. Sestrám se vyplatí
dojíždět do Hradce Králové a lékařům
odcházet do soukromých ordinací nebo
do zahraničí. Vzhledem k nevhodně nas-
tavenému systému vzdělávání, kompe-
tencí a množství přesčasů odcházejí ne-
lékaři často i mimo zdravotnictví. Krajské
nemocnice se také dlouho nedokázaly
domluvit se zdravotními pojiš�ovnami na
srovnatelných platbách. To se nyní
zlepšilo a jsem ráda, že jsem k tomu
mohla určitou měrou jako členka SR VZP
přispět. Díky KSČM byly opakovaně
navýšeny příjmy do veřejného zdravot-
ního pojištění a platby za státní
pojištěnce, aby nebyla navyšována
spoluúčast pacientů. Problémy v za-
jiš�ování potřebné zdravotní péče pro
obyvatele Královéhradeckého kraje v ob-
lasti nemocniční a dlouhodobé péče,
péče ambulantních specialistů a praktick-
ých lékařů i v zajištění pohotovostní
služby nicméně trvají. KSČM má
připravena řešení.  

Mgr. Soňa MARKOVÁ
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Broumovsko FOTO – M. Vohralíková

Expertka na zdravotnicví a stínová ministryně zdravotnictví za KSČM,
předsedkyně OV KSČM, pětka na kandidátce KSČM do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje



Před třiceti lety byl náš stát bohatý, ne-
měl dluhy, české hospodářství řízené
státem prosperovalo ve všech oblastech
hospodářského a společenského života.
Je to opravdu o hlavě, nebo	 odpovědi
jsou zcela jednoduché. Po převratu
v roce 1989 nastoupila skupina lidí, tzv.
odborníků, kteří tvrdili, že stát nepotřebu-
jeme, vše za nás vyřeší trhy. Vymysleli
privatizaci a zlikvidovali vše, co v této
zemi prosperovalo. Zlikvidovali zeměděl-
ství, průmysl, zpracovatelský průmysl,
cukrovary, mlékárny, české obchody.
Rozkradli a prodali banky, spořitelny, za-
oceánské nákladní lodě. Prodali do
zahraničí vodu a vodní zdroje. Prodali
nerostné bohatství. Přestali stavět byty.
Rušili školky a jesle. Kdo to vše zavinil?

Přemýšlej občane – je to vo hlavě!
Připomínám to jen proto, že v současné

krizi, která není náhodná, se všichni
obracejí na stát a volají o pomoc. Stát se
bude zadlužovat a hodně se bude
zadlužovat. Musí.

Jako místopředseda ÚV KSČM pro
ekonomiku a hospodářské záležitosti se
podílím na předkládání racionálních
požadavků vedení KSČM na vládu ČR,
které povedou ke zlepšení života občanů
ČR. Naše požadavky jsou zcela jasné.

Co chceme
Vrátit vodu do majetku státu, KRAJE,

měst a obcí. S pomocí krajských financí
zajistit soběstačnost ve výrobě potravin,
obnovit zpracovatelský průmysl a skla-
dovací kapacity. Požadujeme masivní
podporu výstavbě státních a družstevních

bytů, malým
českým fir-
mám podnika-
jícím v tu-
ristickém ru-
chu. Zvýšení fi-
n a n č n í c h
prostředků na
opravy a údr-
žbu silnic 2.
a 3. třídy. 

Požadujeme zřízení státní komerční ban-
ky a obnovení bankovního trhu se 100%
vlastnictvím státu. 

Chceme jednu státní zdravotní
pojiš	ovnu. Každý, kdo podniká na území
ČR, musí platit daně a odvody na území
ČR bez výjimek. Zcela jasný je požadavek
KSČM na zvyšování výdajů v oblasti
sociálních služeb, důchodů a minimální
mzdy. Na druhé straně požadujeme
snižování výdajů na zbrojení.

Na podzim se budou konat volby do
krajských zastupitelstev. Poj�te k volbám,
nenechte propadnout svůj hlas. Věřte, je
to vo hlavě. Vy, občané ČR, budete
rozhodovat o rovných podmínkách pro
život každého občana, o lepší budouc-
nosti nás všech. 

Prosím: Volte kandidáty KSČM!
Václav ORT, 

místopředseda ÚV KSČM, 
trojka do krajského zastupitelstva
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JE TO VO HLAVĚ

Sobotecko – Nepřívěc

�� Na jaké aktivity se chystáte v nas-
távajícím létě? 

Už 38 let je to skoro stejné. Připravuji
letní pionýrský tábor na táborové základ-
ně ve Slatině nad Zdobnicí. Tedy nejen já,
ale další nadšenci a bezvadní lidé z naší
Pionýrské skupiny. Většina z nich na
našem táboře vyrostla a te� už
pokračují jako vedoucí nebo
instruktoři – ti mladší. Zdálo by se,
že po tolika letech je to už rutina
a jak se říká jde to „levou zadní“,
ale letošní příprava je trochu komp-
likovanější. Od poloviny března
(opatření kvůli Coronaviru) jsme
netušili, jak to vůbec s tábory bude.
Děti se nehlásily, rodiče měli obavu
a nejistota byla veliká. Pak přišla
první informace, že budou povole-
ny pouze srpnové běhy, pro nás
veliký smutek. Letos tábor nebude.
Nakonec byl uvolněn i červenec a
pustili jsme se do příprav. Nic
lehkého. Vše se muselo zvládnout
velmi rychle a v podstatě na pos-
lední chvíli. O to víc mrzí, vzhledem

k požadavkům hygieny, a tím i k nároč-
nosti příprav – sehnat desinfekci, zajistit
požadované vybavení, předělat celý pro-
gram...., že asi díky obavám nemáme
úplně plnou kapacitu. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem, kdo se od
táborů nedali odradit, pustili se do příprav

a vzali na sebe veškerá rizika a problémy,
které mohou přijít. A hlavně těm z naší
skupiny. No, a po táboře uvidím. Podle
počasí výlety s přítelem, voda, kolo,
Hradecké lesy, Stříbrný rybník u HK, rodi-
na, vnučky, maminka. Zkrátka aspoň na
chviličku oddech.

�� Jaké máte oblíbené činnosti, když
není právě činorodé léto? Při čem si
odpočinete před říjnovými krajskými
volbami?

Vezmu to odzadu. Před krajskými vol-
bami asi moc odpočinku nebude. Po
prázdninách vypukne naplno předvolební
kampaň a při té se neodpočívá. Chceme-
li uspět, je potřeba být mezi lidmi, mluvit
s nimi, přesvědčit je, že naše práce je
poctivá, máme dobrý program a chceme
lidem pomáhat, ne jim škodit, jak je nám
stále podsouváno. Být mezi lidmi nestačí
jen při volební kampani, ale pořád. Jsem
členkou komise místní samosprávy, která
působí v lokalitě, kde bydlím. Navštěvuji
seniory, chystám koncerty, soutěže pro
děti, podařilo se mi zastavit nebo zatím
„přibrzdit“ akce, které by měly nedobrý
dopad na obyvatele našeho sídliště, jsem
členkou ČSBS a zastupitelkou města
HK. Ale kdyby přece jenom čas na nějaký

Pokračování na str. 6 �
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��� TŘI OTÁZKY PRO TÁŇU ŠORMOVOU
Mgr. Táňa Šormová – městská a krajská zastupitelka, čtyřka na kan-
didátce KSČM do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Táňa Šormová předává ocenění Královéhradeckého
kraje – Nejlepší obecní Zpravodaj roku 2019. 

Ano je to o hlavě. Také jsem si myslel, že není nutné se vracet k minulosti, ale
více myslet na budoucnost. Současná krize způsobená pandemií Covid-19
ukázala v plné nahotě, jak na tom jsme, zejména v ekonomické oblasti. Zákonitě
si musíme klást spoustu otázek, proč jsme na tom tak špatně.



Kdybych postoupil do krajského zas-
tupitelstva, zajímal bych se o odpadové
hospodářství, i když patříme v EU mezi
nejlepší. Odpad mi totiž denně prochází
doslova pod rukama.

Každý z nás vyprodukuje ročně více
než 540 kg komunálního odpadu: 22 kg
papíru,15 kg plastu a 14 kg skla. Aktivně
třídí něco málo přes 70 % obyvatel.
V ČR máme více než 500 000 sběrných
nádob na separační odpad, a to se klad-
ně projevilo snížením a leckde i úplným
zmizením „černých skládek“, a tím
výrazným zlepšením životního prostředí.

V Královéhradeckém kraji již máme
více než 16 000 nádob na tříděný
odpad. V celé ČR je Královéhradecký
kraj v třídění nejlepší. Například v obci
Rychnovek u Jaroměře se papír vytřídí
podle využití na jednotlivé druhy papíru,
noviny nebo papírovou lepenku a dále

se vrací zpět do papíren k recyklaci na
šedý papír, například na výrobu novin.
Plasty se vytřídí na PET láhve, poly-
styren a obaly, které po vytřídění a sli-
sováni putují zpět na zpracovaní, třeba
na láhve nebo umělá vlákna či obaly.

Co se týká postupného rušení igeli-
tových tašek nebo plastového nádobí
v rychlém občerstvení, je to cesta dobrá,
i když přišla za pět minut dvanáct.
Přínosem by bylo i zavedení zpětného
odběru PET láhví. V současné době se
zpět k výrobci vrátí zhruba 60 % láhví
a zavedením by se zpět vrátilo až 98 %
láhví, což by vedlo k menšímu zatížení
životního prostředí, a tím i snížení finan-
čních nákladů na svoz a třídění. Tento
systém již funguje mnoho let v zemích
jako například Švédsko, Finsko,
Německo a další země, jako Slovensko
nebo Lotyšsko, mají zavedení již brzy
v plánu. Bu�me ohleduplní i při náku-
pech potravin balených v umělých
sáčcích nebo odnášení nákupu v igelito-
vých taškách, používejme tkané sáčky
nebo tašky.

Rezervy ale stále máme především
u BIO odpadu, který stále tvoří okolo
50 % obsahu nádoby na komunální
odpad, i když většina měst už zdarma
sváží hnědé nádoby a BIO odpad pak
ukládá na kompostárny, což v roce 2018
tvořilo více než 670 000 tun.

Určitě by se mladší generace měla
zamyslet proč láhev od nápoje nebo kra-
bici od džusu bez rozmyšlení vhodí do
černé nádoby určené pro komunální
odpad. Nebo, že staré a dosloužilé

spotřebiče může
každý občan zdarma
odevzdat na sběr-
ném dvoře. 

Osvěta by měla
začít už od těch nej-
menších v mateř-
ských školách, na-
příklad formou hry. Tím by už od mala
každý věděl, proč je dobré třídit
a recyklovat. Přírodu máme jen jednu,
proto si jí musíme vážit a chránit a je
pouze na nás, jak s ní budeme zacházet.

Minimalizujme odpad, a ten který
vyprodukujeme, tři�me: MÁ TO SMYSL.

Zdeněk KOUDELKA, kandidát 
do krajského zastupitelstva

odpočinek byl, tak určitě sáhnu po pěkné
knížce, sednu na kolo, půjdu si zaplavat,
mám ráda les a toulky přírodou, ráda si
občas i jen tak zalenoším u pěkného filmu
nebo české pohádky, mám ráda své tři
vnučky a doufám, že i na ně čas bude.

�� Jaké problémy trápí lidi kolem vás
nejvíce? Mohla byste je z krajského
zastupitelstva pomoci nějak vyřešit?

Obecně si myslím, že je to v současné
době veliká nejistota, co bude dál po uvol-
nění opatření po nouzovém stavu. Zda
nepřijde znovu omezení života. Jak to
bude s ekonomikou, pracovními místy,
propouštěním, nezaměstnaností. Jaké
budou příjmy... Co bude s důchody –

budou stačit, když už dnes se potraviny
raketově zdražují? S tím je samozřejmě
spojené zajištění základních životních
potřeb. Rodiče trápí, zda děti doženou
školu, jak to bude s maturitami, přijímací-
mi zkouškami... Lidi trápí stav zdravotní
péče – málo zubařů a drahá zubařská
péče, málo obvodních lékařů, konkrétní
nejasnosti kolem náchodské nemocnice.
V naší ulici (Benešova třída v Hradci
Králové) je nejpalčivější nejistota, zda se
dočkáme roky slibované revitalizace,
která se stále odkládá. Trápením je
mnohde i neutěšený stav vozovek, špat-
né spoje, zrušené železniční zastávky,
zrušené pošty, zrušené malé obchody
v obcích, chybějící školky a jesle
a pokračovat ve výčtu bych mohla ještě
dlouho. Kraj může udělat mnoho, např. ve

zdravotnictví (nemocnice), v dopravě,
v opravách vozovek, ve vzdělávání,
sportu, v ochraně přírody, v ochraně lesů
a vodních zdrojů, může řešit i finanční
pomoc obcím na akce, na které jejich
rozpočet nestačí, na zachování např. ob-
chůdků... 

Může pomáhat téměř ve všech ob-
lastech života člověka. Jsem učitelka
a celý život se věnuji výchově a vzdělá-
vání, práci s dětmi nejen ve školních lavi-
cích, ale i v jejich volném čase a ve spor-
tovních aktivitách. Těmto oblastem
a životu seniorů (už mezi ně také patřím)
bych se ráda věnovala i nadále a pomoc
hledala všude, kde to bude možné. Naše
práce zastupitelů je a bude prací pro lidi,
ne pro vlastní kapsu. Myslím, že jsme to
už v několika volebních obdobích
dokázali.

Krajánek děkuje za  odpovědi.
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CHRAŇME PŘÍRODU A TŘIĎME

Chraň se i motýlů
I nůž, kterým krájíš chléb,
je zbraň.
I lék i jed,
i tvor i netvor,
i voda i vzduch ...
A já, který tě tolik miluji.
dávám ti otrávené jablko,
aniž to vím...
Mrakodrapy – nežity civilizace,
metastáze lidské pýchy,
rakovina dolarů,
smrt spěchá po strmé dráze...
I muška bude zabíjet,
když pán tvorstva bude chtít,
snad i ten malinkatý motýlek,
který usedá na květ
bude mít na křídlech
smrtonosný prach...
A dítě řekne: mami, ten je krásný,
mohu si ho vzít?
Mám o vás, lidé, strach.

Jiří KNOPP, 
sbírka Doteky křídel, 2004

� Dokončení ze str. 5

��� TŘI OTÁZKY PRO TÁŇU ŠORMOVOU

Zdeněk Koudelka, 35 let, KSČM, žije v Trutnově, je řidičem ve
službách pro město a zajímá ho zejména stav životního prostředí.
Jeho heslem je: V jednoduchosti je síla.



Ženy z LKŽ v HK a Česko-ruské společnosti
se zúčastnily v sobotu dne 6. června setkání
u Památníku antifašistů na Žalém na
Benecku. Akci pořádal OV KSČM Semily.

FOTO – Jaroslav BEN

Piety se účastnili a květiny položili významní
hosté, především konzulka Slovenské repub-
liky Zuzana Warderodou, třetí tajemník vel-
vyslanectví Ruské federace Jevgenij Golikov,
senátor Jaroslav Doubrava, starosta Dvora
Králové Jan Jarolím, starosta obce
Choustníkova Hradiště Jan Vogl, Helena
Vrzalová za ÚV KSČM, Věra Žižková za Kh KV
KSČM a další delegace komunistů z Trutnovska,
Rychnovska, Jičínska, Náchodska i Hradecka,
květiny položily delegace KČP i vedení ČSBS. 

O slovo požádali další hosté. Bývalý pos-
lanec a emeritní velvyslanec v RF Jaroslav
Bašta odsoudil zrůdnost rasistické ideologie,
„nemluví se o tom, co se odehrálo mezi 30.
lednem 1933 a 9. květnem 1945..., pamět-
níci událostí i pachatelé již zemřeli a o to
více se zmiňují zločiny po skončení války,“
připomněl Bašta. „Starý rasismus je zpět
v novém hávu. Tentokrát se maskuje jako
antirasistické hnutí..., na černých životech

záleží... a princip kolektivní viny se vrátil
a nikomu to nevadí,“ komentoval současné
události v zámoří.

Předseda ČSBS Jaroslav Vodička pozval
přítomné do Vojenského historického muzea
Miroslava Frosta v Josefově, před kterým
chtějí vybudovat pomníčky za koncentrační
tábory, kde zahynuli Češi, a za vypálené obce.
„Dovolte mi, abych vám poděkoval za pří-
tomnost zde, o to více mne mrzí, že si sem
nikdo z kraje nenašel cestu...,“ upozornil
poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) na nepří-
tomnost představitelů Královéhradeckého
kraje. Milena Městecká, autorka literatury
faktu, upřesnila, že v hromadném hrobě

v Choustníkově Hradišti leží 145 vězňů a v ne-
dalekých Hajnicích dalších 34. Snaží se orga-
nizovat vzpomínkové pochody, které kopírují
trasy těchto pochodů hladu a smrti.

Na závěr piety Jaroslav Štrait, emeritní
poslanec, zdůraznil motto piety: „Takový osud
připravili lidé lidem“. Shromáždění  udělil
záštitu prezident Miloš Zeman, což pořa-
datelé ocenili. I v nepříznivém deštivém po-
časí se sešlo na osmdesát účastníků a hrála
statečně dechová hudba Policie ČR. Spo-
lečnými pořadateli byl především Klub
českého pohraničí Královéhradeckého kraje,
vedený Jaroslavem Nehybou a moderátorem
akce Jaroslavem Štraitem, obec Choustníkovo
Hradiště, členové ČSBS Královéhradeckého
kraje a pořadatelé z KČP Úpicka.

(vha)

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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RYCHNOVSKO
Eliška Pašková z Merklovic se dožívá

zasloužených 99 let. Jana Zářecká z Týniště
nad Orlicí a Václav Hloušek z Borohrádku
slaví osmdesátiny. Maruška Peldová oslaví
75 let a Oldřich Kubec 70 let, oba z Rychnova
n. Kn. František Holoubek Vamberka oslaví
70 let. Jaroslava Šebestová z Doudleb nad
Orlicí oslaví šedesátiny a Jitka Marková
z Týniště n. O. čtyřicátiny.

Pěkně prožité další roky ve spokojenosti a
zdraví přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.
KRÁLOVÉHRADECKO

Pěkných 75 let oslaví v Hradci Králové v
červenci Jaroslav Krapata, Václav Kupka,
Jaroslava Komendová, Hana Kubrychtová.
Osmdesátiny oslaví Jiří Matys, Božena
Martincová a Josef Barták oslaví 85.
narozeniny.

Všem jubilantům přeje OV KSČM Hradec
Králové štěstí, dobré zdraví  i optimismus
do dalších let.
TRUTNOVSKO

Josef Šrejber oslaví devadesátiny a Jiří
Ondráček 65 let, oba z Vlčic. Hana Kobrová
z Arnultovic slaví 65 let, František Bleha z
Úpice má 85 let,  Jaroslava Rejlová ze
Dvora Králové n. L. a Jaroslava Mýlová z
Chotěvic slaví 70 let. Miloslava Kovářová
z Vrchlabí má osmdesátiny, Jaroslav Švan-
da z Černého Dolu slaví 65 let a Jaroslav
Zavřel z Trutnova oslaví 75 let.

Z OV KSČM Trutnov a za ZO přejí
oslavencům spokojenost, stálé zdraví i elán
do dalších let.
JIČÍNSKO

OV KSČM blahopřeje všem, kteří slaví
v červenci narozeniny. Ty kulaté v červenci
nikdo neoslavuje.

NÁCHODSKO
Zasloužených 94 let se dožívá Jaromír

Stejskal z Police n. M. a 91 let se dožívá
Eržika Mrázová z Teplic n. M., 90 let se
dožívá Anastázie Modrá a 85 let oslaví
Václav Novák, oba z Jaroměře. Terezie
Čechová a Alena Vítová z Nového Města n.
M. slaví též 85 let. Osmdesátiny čeká
Václav Brožek a 75 let Anna Blümelová,
oba z Broumova. Jan Ryšavý z Náchoda
oslaví též 75. narozeniny. Sedmdesátku
má Eva Lisičáková z Teplic n. M.

OV KSČM Náchod a ZO KSČM jim přejí
mnoho štěstí, zdraví a pohody.

Uctění památky zavražděných vězňů při pochodu smrti – 75. výročí
U hromadného hrobu v Choustníkově Hradišti uctila veřejnost památku ukončení životů 179

vězňů pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rossen. V únoru roku 1945, před
blížícím se koncem války nemilosrdní členové stráže SS, místní četníci a členové NSDAP
ukončili životy převážně mladších, již vyčerpaných vězňů ruské, polské, slovenské, ma	arské,
běloruské, ukrajinské, židovské, české i německé národnosti. 

K velkému společnému hrobu emeritní
velvyslanec v RF Jaroslav Bašta, poslanec
Zdeněk Ondráček a senátor Jaroslav
Doubrava.

Helena Vrzalová, předsedkyně ÚRoK KSČM,
v doprovodu Jaroslava Ondráčka staršího.

kscm-Nachod.cz * kscmjc.cz * kscmhk.cz * kscm-Trutnov.cz * 
kscmrk.cz * kscmkrhk.cz

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21. Toto číslo vyšlo v červenci 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.



Na počátku června se konal již 29. ročník Mírového výs-
tupu na Velkou Deštnou v Orlických horách. Tradičně jej
pořádají rychnovští komunisté. Na čtyřicet příznivců,
v rozpětí od čtyř do 85 let, se shromáždilo v Luisině Údolí. 

Na úvod srazu se povedlo opéci špekáčky a pro děti uspořádat
minisoutěž s cenami. Předvolební kampaň zde, bez velkého
humbuku, zahájili kandidáti KSČM do krajských voleb a představil
je předseda OV KSČM Rychnova n. Kn. Jan Janeček (na foto
vpravo). Nechyběli (zleva) Josef Lukášek, Václav Ort, Josef

Radocha, poslanec Zdeněk Ondráček a Táňa Šormová. Krátce
k přítomným promluvili a Josef Lukášek zdůraznil heslo
Nedejme se! Na Deštnou se vydala, kromě kandidátů, na
dvoukilometrovou trasu ipředsedkyně KVKSČM Věra Žižková,
její vnoučata i někteří osmdesátníci. Téměř všichni účastníci vys-
toupali na novou rozhlednu. Děti se mohly cestou po Deštném až
k boudě na vrcholu potěšit postavou Kačenky na její pohád-
kové stezce, za níž „může“ Pepa Lukášek. (vha)
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Smetanové brambory 
s masem

Pro 4 osoby
�� 500 g brambor �� 400 g kuřecích prsou
(nebo vepřové pečeně) �� 2 lahůdkové
cibulky �� 300 g zakysané smetany ��

máslo na pekáček �� bílý pepř �� sůl

Očištěné brambory nakrájejte na plátky,
maso na tenčí plátky
a cibulku nadrobno i s natí
nasekejte. Do vymazaného
pekáčku rozložte vrstvu
brambor, osolte, opepřete.
Na brambory urovnejte
plátky masa, osolte,
opepřete a posypte sekanou
cibulkou. Překryjte další
vrstvou osolených a opep-
řených brambor. 

Smetanu rozšlehejte a pře-
lijte jí obsah pekáčku. Pečte

zakryté hodinu a nakonec odkryjte
a nechte zezlátnout.  

Další vrstvou může být na maso urov-
naná pokrájená zelenina, třeba broko-
lice, paprika, kapusta nebo houby. Pokud
zůstanete u klasiky, podávejte s kopcem
zeleného salátu.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNOHO PEKÁČE

��5. 9. setkání občanů ve
Svojšicích 
� LKŽ HK – Zveme členky na 5. září do
Svojšic, pojede autobus v 9 h. od VČE
HK. Dne 10. září od 14 h. na exkurzi
u pražírny kávy LamCafé, Tomkova
188/1, na Starém městě v HK . Další
schůzka 8. 10. – blahopřání k jubileím,
u Švagerků od 14 h. v zasedačce.

Dokončenou akcí Opočna je koupal-
iště pro širokou veřejnost. Slavnostně
jej otevřeli ve čtvrtek 25. června
odpoledne. 

„Rekonstrukce trvala devět měsíců,
vlastně mezi posledními loňskými a prv-
ními letošními koupacími dny. Náklady
na rekonstrukci za zhruba  31 milionů
korun jsme uhradili z rozpočtu obce, ale
s pomocí úvěru,“ řekl Krajánku mís-
tostarosta Václav Slezák, který je dlou-
holetým zastupitelem. V nerezových
bazénech se vyřádí děti i dospělí. Pro

nejmenší je dětský bazen s tobogán-
kem, ty větší využijí skluzavku a další
herní prvky. „U velkého bazénu jsme

nechali nainstalovat zvedák,
který umožní koupání hendi-
kepovaným osobám s doprovo-
dem,“ dodal místostarosta a po-
kračoval, „na obchvatu Opočna,
který financuje Královéhradecký
kraj, by v příštím měsíci měla být
dokončena lávka pro pěší, vodo-
rovné značení a měl by začít fun-
govat zkušební provoz.“ Opočno

dále organizuje práce na kanalizaci
v Čánce a Kostnice u Mariánského kos-
telíku.                                           (vha)

Opočenské koupaliště poslouží i hendikepovaným spoluobčanům

V pátek 3. července se jako každý rok sešli
komunisté a sympatizanti z Náchodska,
Úpicka a Rychnovska u památníku epilogu
Heydrichiády v Bohdašíně u Červeného
Kostelce. Právě zde se ukrýval radista
J. Potůček s vysílačkou Libuší po útěku
z Ležáků. Ti, kteří mu pomáhali, byli
popraveni a obci hrozilo vypálení. Všichni
zúčastnění v čele s předsedkyní OV KSČM
S. Markovou a kandidátem do Senátu za
Rychnovsko J. Lukáškem si připomněli
nejvyšší obě� těch, kteří zemřeli, abychom
my mohli žít.                                        (sm)

��� POZVÁNKY

Na Deštnou s odhodláním 

FOTO – archiv



10.00 – 11.00   Reprodukovaná hudba 

DJ PETR
11.15 – 12.45 Hraje kapela

EXPRESS
14.15 – 15.30 Country kapela 

DOHODA

Zveme do letního areálu ve Svojšicích
Vstupné 60 Kč

Děti zdarma * Změna programu vyhrazena
DOPRAVA AUTOBUSY

Z Hradce Králové od VČE v 9.00; zpět v 15.00
Z Pardubic od nádraží ČD v 9.30; zpět v 16.00

MMMMÍÍÍÍTTTTIIIINNNNKKKK
oooodddd    11113333    hhhh....

�� Přelouč �� Pardubice

�� Choltice

�� SVOJŠICE

�� Heřmanův ����Chrudim
Městec

Zadavatel: KSČM / Zhotovitel: KSČM

SETKÁNÍ OBČANŮ

SVOJŠICE
sobota 5. září 2020

30.

DOPLŇKOVÝ
PROGRAM

� Den s Haló novinami
� Předání novinářské ceny
� Slosování vstupenek (ve 14 h.)
� Soutěže pro děti o ceny
� Prodej regionálních specialit
� Parkování zdarma

DISKUSNÍ STAN
Občané diskutují s poslanci,

vedením KSČM a kandidáty

Moderují: Soňa Marková 

a Květa Matušovská
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