
Kraje se celkem osvědčily, i když existují
oprávněné výhrady: například v rámci tvorby
vyšších územněsprávních celků byl snížen
význam Slezska a zejména Opavy, histo-
rické slezské území se neorganicky prolíná s
moravskými územími, stejně jako nebyly
dodrženy historické hranice mezi Moravou
a Čechami. Také existuje výrazná snaha
odebírat krajským úřadům pravomoci a pře-
nášet je na centrální úřady. I když v někte-
rých případech se říká, že kraje „jen pře-
rozdělují“ peníze od státu nebo z fondů
Evropské unie, bez rozhodnutí krajských zas-
tupitelů by směřovaly obtížně k potřebným
subjektům. 

Volební průzkumy dávaly KSČM pro tyto
volby ještě i v září volební preference voličů
kolem pěti procent. O souboji programů ani
tyto volby nejsou. Lidé se nechají olivnit
posledními zprávami i programy televize,
nebo hesly, která s krajskou politikou nesou-

visí. Při stávajícím volebním systému platí,
že strany pod 7 až 8 procent hlasů jsou při
rozdělování mandátů výrazně znevýhod-
něny, někde mezi 10 a 11 procenty systém
přestává strany znevýhodňovat a od 15 pro-
cent výše už je velice zvýhodňuje.

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne  12. 11. 2000

V prvních volbách do krajského samo-
správného orgánu Královéhradeckého kraje
skončili komunisté jako třetí. V celém kraji
získali hlasy od 26 764 občanů, což zname-
nalo 17,99 % z odevzdaných hlasů. Za
KSČM bylo zvoleno deset zastupitelů
(uvádíme bez titulů): J. Vaník, L. Štěpán,
O. Ruml, Ing. V. Prouza,  J. Oš�ádal,
T. Šormová, I. Zoufalá, V. Dobeš,
A. Kapucián a F. Meduna. Skončili v opozici.
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Pravda, nepravda
Naši občané jsou v poslední

době neustále konfrontováni
s množstvím různých názorů. Je
tu hra na pravdu a nepravdu.
Veřejnoprávní media do nás hustí
jedny názory, opozice má zase
jiné názory, po internetu běhají
zase o něco odlišné názory.
Každá rada dobrá, jak si z toho
vybrat. Lidé si kladou otázky, jak
je to tedy s informacemi, které
jsou ty správné, pravdivé a které
nás balamutí? 

V poslední době jsme již po-
několikáté informováni o otravách
novičokem. Jak je to s jedo-
vatostí novičoku, když  Navalnyj
i Skripalovi se z jeho účinků tak
docela dobře vyléčili? Zdá se  mi,
že ti Rusové jsou pěkní packa-
lové, když neumí vyrobit ani
pořádnou otravnou látku a ještě
tak neohrabaně ji použijí. Jako
diváka vychovaného mnoha
detektivními, špionážními a dob-
rodružnými příběhy z USA, ale
i jiných vysoce demokratických
zemí, vysílaných na našich stani-
cích, by mně asi napadlo daleko
méně amatérské řešení.

Další snůška různorodých názo-
rů se jeví kolem zavádění opat-
ření při pandemii coronaviru.
Jedni jsou pro karanténu, nošení
roušek, druzí vykřikují, že je to
omezování osobní svobody, třetí
na vše kašlou a pořádají mejdany.
Máme tu houfy různých odbor-
níků s různými názory. Od zu-
baře po psychologa je každý od-
borník na infekční choroby a sype
z rukávu svá moudra. Je to též
těžké rozhodování, zda se neo-
mezovat a čelit případnému nez-
vládnutí epidemie s tisíci mrtvých,

PODZIM
Příroda poodhaluje

svou nahotu,
spadané listí

krčí se u plotu.
Trávníky zežloutly,

Babí léto odfoukl vítr
za sluncem.

Z léta zbyl jen
krásný sen.

Jan Dawidko

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

�

Pivovarské náměstí Hradec Králové je sídlem krajského úřadu.           FOTO – Krajánek

V listopadu roku 2000 se uskutečnily poprvé krajské volby v nově utvořených 14 kra-
jích zhrua ve stejných hranicích, jako byly kraje mezi roky 1948–1960. Po zrušení osmi
českých krajů, které byly utvořeny v roce 1960, byla činnost „nových“ krajů zahájena
1. ledna 2001. Byl to velký a radikální zásah do fungování České republiky s okresy.
Kraje byly zmenšeny a Východočeši byli tak rozděleni do dvou krajů.

DVACETILETÍ KSČM V KRAJSKÉ POLITICE



Volby vyhrála ODS, druhá skončila Čtyřkoali-
ce (koalice stran KDU-ČSL, US, DEU a ODA). Do
zastupitelstva se dostala ještě KSČM a ČSSD.
vůj hlas odevzdalo 34,74 % oprávněných
voličů. Krajskou koalici vytvořila ODS spo-
lečně s Čtyřkoalicí a historicky prvním hejt-
manem Královéhradeckého kraje byl zvolen
občanský demokrat Pavel Bradík. 

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne  5.–6. 11. 2004

Při druhých krajských volbách skončili
komunisté jako druzí. V celém kraji získali
hlasy od 23 686 občanů, což znamenalo
16,66 % z odevzdaných hlasů. Za KSČM
bylo zvoleno devět zastupitelů: J.Vaník, L.
Štěpán, O.Ruml, V. Prouza, J. Oš�ádal,
J, Gangur, P. Jandera a F. Meduna.
Skončili v opozici.

V historicky druhých krajských volbách
vítězství obhájila ODS, s výrazným odstupem
pak následovala KSČM, ČSSD a KDU-ČSL. Do
zastupitelstva se ještě dostalo SNK sdružení
nezávislých a velmi těsně s rovnými 5 % také
koalice ED, VPM, SOS - Volba pro kraj.
Volební účast činila 32,56 %. Post hejtmana
obhájil Pavel Bradík poté, co vznikla koalice
ODS a SNK - sdružení nezávislých.kandidátů.
ejtmanem Královéhradeckého kraje byl opět
zvolen občanský demokrat Pavel Bradík. 

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 17. –18. 10. 2008

Při třetích krajských volbách skončili komu-
nisté jako třetí. V celém kraji získali hlasy
24 189 občanů, což znamenalo 13,47 % z
odevzdaných hlasů. Za KSČM bylo zvoleno
sedm zastupitelů: V. Dlab, T. Šormová, J.
Lukášek, J. Oš�ádal, O. Ruml, F. Vrabec a
J. Gangur. Skončili v opozici.

Stejně jako v ostatních krajích vyhrála i v Kh
kraji ČSSD, druhá skončila do té doby nejsil-
nější ODS a třetí KSČM, za ní Koalice pro
Královéhradecký kraj a SNK ED. Koalice Volba
pro kraj, která měla do té doby dva mandáty,
se při zisku 4,95 % hlasů těsně do zastupitel-
stva nedostala. Volební účast činila 41,72 %.
Koalici následně vytvořila ČSSD, Koalice pro
Královéhradecký kraj a SNK ED. Hejtmanem se
stal sociální demokrat Lubomír Franc. 

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 12.–13. 10. 2012

Při čtvrtých krajských volbách skončili
komunisté jako druzí. V celém kraji získali
hlasy 31 685 občanů, což znamenalo
19,39 % z odevzdaných hlasů. Za KSČM
bylo zvoleno 11 zastupitelů: Z. Ondráček,
O. Ruml, T. Šormová, J. Lukášek, F. Vra-
bec, L. Voborník, J. Gangur, L. Fialová,
P. Kebus, Z. Šárová a J. Dušek. Dostali
se do koalice krajské vlády. Otakar Ruml
se stal vicehejtmanem a T. Šormová
a J. Lukášek se stali radními. Výrazný ús-
pěch KSČM po období s poklesem zas-
tupitelů přičítáme předchozí ekonomické
krizi v roce 2008, kdy se všem zhoršily
životní podmínky a pravice neuměla ČR
vyvést z krize rychleji.

Volby vyhrála ČSSD, by� s velikou ztrátou
preferencí. Hned za nimi skončili komunisté,
uspělo i nové hnutí Východočeši. Vznikla
koalice ČSSD s KSČM, která však měla velmi
těsnou většinu. Volební účast dosáhla
38,43 %. Hejtmanem zůstal Lubomír Franc.

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7.– 8. 10. 2016

Při pátých krajských volbách skončili ko-
munisté jako šestí. V celém kraji získali
hlasy 15 319 občanů, což znamenalo
9,39 % z odevzdaných hlasů. Zvoleni byli
pouze čtyři zastupitelé Z. Ondráček,
O. Ruml, T. Šormová a J. Lukášek.

Pořadí: ANO, ČSSD, ODS, Koalice pro KhK,
Starostové a VČ a šestá KSČM. Nové politic-
ké Hnutí ANO 2011 vyhrálo s výrazným
náskokem, přesto skončilo v opozici – pět
různých méně úspěšných stran vytvořilo
koalici. Voliči dali přednost pravostředovému
uskupení. Vedení ANO takový krok označilo
jako „podvod na voličích“ anebo „náchodská
klika“. Volební účast byla 37,33 %. Hejtma-
nem se stal Jiří Štěpán (ČSSD). 

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 2.–3. 10. 2020

Do politického souboje o 45 míst v kraj-
ském zastupitelstvu nastoupili v první linii
jak zkušení zastupitelé Z. Ondráček
(1 093 pref. hlasů), T. Šormová (613),
J. Lukášek (462), tak „nováčci“ Petra

Zakouřilová (305) a Václav Ort (457),
velkou posilou na kandidátce byli také
exposlankyně a stínová ministryně
zdravotnictví KSČM Soňa Marková
(878) a dlouholetý zastupitel HK
Lubomír Štěpán (345 pref. hlasů).

Voliči při účasti 41,01 %, bohužel, KSČM
do krajského zastupitelstva nepreferovali
a dali straně v kraji jen 7 992 hlasů, tj.
4,51 procent, a to na mandáty nestačilo.
Kandidáti do Senátu za KSČM rovněž
nepostoupili – Ing. Lubomír Štěpán
získal 1 996 hlasů, skončil na 8. místě
(z 11 kandidátů). PaedDr. Josef Luká-
šek získal 2 491 hlasů a skončil na
6. místě (z 8 kandidátů). Přesto jim děku-
jeme za účast ve volbách!

***
K volbám se pro Krajánek vyjádřil

Zdeněk Ondráček:
„Je to prohra, která možná přišla

minutu před dvanáctou. Bu� to strana
pochopí a přijme mnohá potřebná
opatření a doufám, že i razantní, nebo
to bude za rok, kdy budou volby parla-
mentní, ještě horší. Je to jen na nás.
Vymlouvat se na koronavir nestačí.“

(vha)
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Pravda, nepravda
nebo být ukáznění, podrobit se potře-

bám celé společnosti a dopady nemoci
zmírnit? Dnes je již jasné, že se s touto
chorobou jen tak nevyrovnáme, bu-
deme s ní muset bojovat po delší dobu
a konečné důsledky, jaké to bude mít, si
neodváží nikdo předpovídat. A občane,
ty se v tom orientuj!

Víme, co tedy chceme? Chceme být
zdraví, ale nechceme se v ničem ome-
zovat, abychom nákaze předešli. Většina
předvolebních debat končila u karantény
a kritiky postupu vlády. A� udělá to či ono,
vše je špatně. Dnes již nikdo nechce
slyšet, že v minulých letech se zmenšo-
valo osazenstvo hygienických stanic
s tím, že nejsou tolik potřeba. Byl tu i tlak
na snižování nemocničních lůžek, pa-
cientům je lépe doma. Dlouhodobě se
neřeší stárnutí lékařů, jejich postupný
odchod na odpočinek a nedostatek
mladých, kteří by je nahradili. V takovéto
zátěžové době potom všechny ne-
dostatky systému vyplují napovrch, ale
řešení nemůže nastat ze dne na den.
Jde o dlouhodobé záměry a cíle.

Musíme doufat, že všechny dopady
uneseme, že to nedopadne nejvíce na
ty nejslabší, že důsledky ponesou všich-
ni rovnoměrně. Naši lidé jsou v kritických
chvílích vždy soudržní, pospolití a ochot-
ní pomáhat. Tak tomu snad bude
i v těchto nelehkých dobách.

Věra ŽIŽKOVÁ

�

Děkujeme voličům za hlasy a kandidátům za nasazení při volební kampani!



Zastupiteli Otakaru Rumlovi (KSČM)
předal za dlouholetou práci pro kraj
Pamětní medaili hejtmana Králové-
hradeckého kraje Jiří Štěpán. Stalo se tak
u příležitosti 20. výročí založení novo-
dobé krajské samosprávy při posledním
jednání krajského zastupitelstva.

Soudruh Ruml při své dlouholeté pů-
sobnosti v krajském zastupitelstvu zastá-
val řadu funkcí. Několik období byl
předsedou klubu krajských zastupitelů za
KSČM. Několikrát byl předsedou výboru
krajského zastupitelstva. Ve funkci prv-
ního náměstka hejtmana prosazoval
taková řešení problémů, která vždy byla
ve prospěch většiny občanů kraje. Na
dobrou spolupráci s ním vzpomíná mno-
ho starostů měst a obcí. Jeho názorů si
vážili nejen koaliční partneři, ale i opozič-
ní zastupitelé. Za jeho dlouholetou práci
ve veřejných i stranických funkcích mu
patří poděkování. Přejeme mu, aby se
ještě dlouho mohl věnovat ve zdraví
svým zálibám – myslivosti a včelaření,
aby se mu dařilo i ve funkci městského
zastupitele Nové Paky.

Za krajský výbor KSČM 
předsedkyně Věra ŽIŽKOVÁ

FOTO – J. LUKÁŠEK a Z. ONDRÁČEK 

V úvodu jednání ocenil hejtman PhDr. Jiří
Štěpán, Ph.D. (ČSSD), dlouholetou práci
dvou zastupitelů, kteří působili v krajských
orgánech od počátků kraje a dále již nekan-
didují. Pamětní medaili hejtmana při
příležitosti 20. výročí založení novodobé
krajské samosprávy, převzali zastupitelé
RSDr. Ing. Otakar Ruml (KSČM) a Ing.
Vladimír Derner (KDU-ČSL).

K blahopřání se přidáváme i my, kraj-
ští zastupitelé za KSČM, a rádi bychom
touto cestou poděkovali dlouholetému
předsedovi klubu zastupitelů za KSČM
Otakaru Rumlovi za jeho práci nejenom
pro klub zastupitelů, ale především za
jeho obětavou práci ve prospěch Králo-
véhradeckého kraje a jeho obyvatel. 

V dalším jednání už zazněla i ostřejší kriti-
ka některých radních, např. za výběrové
řízení na pozici ředitele/lky střední řemeslné
školy v Jaroměři, kdy vysvětlení po-
žadovala Táňa Šormová (KSČM). Stejně
tak po náměstku Aleši Cabicarovi (TOP 09)
požadoval Zdeněk Ondráček (KSČM)
výraznější podporu kraje pro zachování
porodnice a pediatrie v krajské nemocnici v

Trutnově. Kritika zazněla na ředitelku domo-
va důchodců v Polici nad Metují, za její
omezení návštěv a přísnější režim karan-
ténních opatření. Je ovšem otázka, zda kri-
tika byla na místě, když zmiňované zařízení
řešilo v minulých dnech nemoc Covid-19
u jednoho klienta. Další jednání už pak
probíhala v běžném režimu. Poměrně
důležité bylo schválení dotačních pro-
gramů pro obce a organizace v králové-
hradeckém kraji pro rok 2021. Sice se
jedná o závazky pro nové zastupitelstvo,
ale pro samosprávy, sportovní organizace
a jiné spolky představuje určitou jistotu,
zvláště v Programu obnovy venkova.

Předseda finančního výboru Ing. Milan
Sommer (TOP 09) požádal o rozšíření jed-
nání zastupitelstva o bod 187, ve kterém
by mělo zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje vyjádřit své znepokojení nad politick-
ou situací v Bělorusku. Proto by se měla
přihlásit k podpoře občanů Běloruska,
kteří veřejně nesouhlasí s výsledkem
prezidentských voleb ve své zemi.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje by
mělo odsoudit represivní postup běloruské

policie a dalších orgánů vůči vlastním
občanům. Bohužel, toto nic neřešící usne-
sení bylo přijato, ale bez účasti našich zas-
tupitelů. Přiznávám, že v té době, kdy se
zastupitelstvo tentokrát nekonečně táhlo,
jsem již byl hejtmanem omluven a odjížděl
na schůzku s voliči do Týniště. Ale docela
mě to mrzelo, protože bych se byl rád
všech našich zastupitelů zeptal, kdo byl
alespoň jednou v Bělorusku, když už
o něm chtějí hlasovat. Proč se třeba
nehlasovalo o Katalánsku? A stejně je to
celé usnesení obyčejné plácnutí do vody,
které v Bělorusku nic neřeší. Hlavně, že se
někdo zviditelnil, když už o něm nebylo
slyšet celé čtyři roky.

Josef LUKÁŠEK,
krajský zastupitel

��� Z jednání krajského zastupitelstva

OCENĚNA DVACETILETÁ PRÁCE V KRAJI

POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí čtrnáctého září, se sešlo třicáté – již poslední – zasedání zastupi-

telstva Královéhradeckého kraje zvoleného pro období 2016–2020. Kdo by
očekával spíše slavnostní závěrečné jednání, tak by byl zklamán. Před zastu-
piteli bylo 186 bodů a ještě byl předložen jeden návrh navíc. 

Krajský výbor se sešel na konci srpna. Byl
zvolen nový zástupce OV Náchod Luboš
Míl. Projednán byl zejména postup volební
kampaně – distribuce volebních novin,
plakátů, billboardů a bannerů, inzerce,
volební okna na webech, krajská stránka
v deníku Haló noviny, akce pro veřejnost.
Všechny náklady kampaně byly hrazeny
prostřednictvím transparentního účtu.
Kontrolována byla příprava mítinku ve
Svojšicích. Krajští zastupitelé informovali
o situaci ve svých rezortech. O. Ruml upo-
zornil na výpadek financí v kraji – koronavi-
rová krize, a tím i dopad na opravy silnic.
J. Lukášek – pokračuje se v připravených
projektech v soc. oblasti, DD mají málo
financí. Z. Ondráček upozornil na zavření
porodnice v trutnovské nemocnici, kraj by
měl mít svoji „záchytku“ a záchr. službu
v Orlických horách. T. Šormová uvedla ke
školství, že priority nastavené před 4 lety
pokračují, trvá podpora technického a uč-
ňovského školství, ale někde slábne, trvá
spolupráce s firmami, problematické jsou
náklady splývání SŠ. Předsedkyně infor-
movala, že od konce roku budou připraveny
nominační členské schůze jako příprava na
parlamentní volby 2021, potom nominační
okresní a krajská konference. Fotografie
z pietních aktů u hrobů rudoarmějců byly
poskytnuty velvyslanectví RF. V kraji byl
ustaven zapsaný spolek Památník Odolov, ten
ze získaných členských příspěvků a darů bude
pečovat o památník a budou zřízeny infor-
mační tabule.

Zářijové jednání KV se uskutečnilo v Rych-
nově n. Kn. Členové z okresů podali informa-
ci o práci s mladými členy, o obsazenosti
volebních komisí a o veřejných předvoleb-
ních akcích. Ty byly, bohužel, pro nástup
covidové infekce po jednání KV následně
zrušeny, až na besedy v Hradci Králové a akci
v Jezbinách. Otakar Ruml se zúčastnil
vyhodnocení potravinářů Královéhradeckého
kraje – za vedení kraje byl přítomen jen hejt-
man, bylo nebývale málo veřejnosti.

Projednán byl stav rozpočtu KV KSČM
a předběžně prodiskutována akce ve Svoj-
šicích.                                              (vha)

��� Jednal KV KSČM
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Konečně se účastníci letošní svojšické akce dočkali
pěkného zářijového počasí. Na mítinku je přivítal předseda
ÚV KSČM Vojtěch Filip projevem, v němž uvedl: „Ti, kteří
horují pro zahraniční kapitál, horují pro to, aby byl ten zisk
vyvezen, aby peníze, které tu vytvoří poctivá práce, skonči-
ly v cizích rukách, a to my si nepřejeme, proto představu-
jeme kandidáty, kteří to nechtějí dopustit...“

Startu do závěrečné části volební kampaně se účastnili
tentokráte nejen někteří poslanci a vedení KSČM, kan-
didáti do zastupitelstev Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje, s lídry Zdeňkem Ondráčkem a Janem
Foldynou, a do Senátu, ale další kandidáti z několika krajů.
Ze setkání mladých komunistů v Trhové Kamenici přijela
skupina mladých komunistů. Akce byla opravdu celore-

publiková, kterou krátce narušila skupina, zejména žen,
které připomněly odsouzení Milady Horákové. 

Mezi vzácnými hosty byla také europoslankyně Kateřina
Konečná a rázně vystoupila: „Nejen kraj pro lidi, ale repub-
lika pro lidi! To je naše motto! Proto jdeme do voleb! Je
třeba vymést Augiášův chlév, kde je to třeba, tam kde
nepůsobíme... Republika vyvádí 300 miliard dividend
ročně do zahraničí, bereme třetinové platy, dostáváme
třetinové důchody, jíme odpadky Evropy – 800 tisíc lidí je
v exekuci, milion žije v chudobě... Takhle to dál nejde! ... Je
třeba začít v krajích. Chceme zastoupení lidí, kteří budou
stavět nemocnice, spravovat domy se sociální službou,
stavět obchvaty... S námi se nespálíte, my umíme sliby
plnit!“ Vyzvala tak voliče, aby šli k volbám.

Hosté mítinku, pokud na ně nevyšlo
na pódiu, se vyjadřovali ke krajské
problematice v diskusním stanu, který
moderovaly Soňa Marková a Květa
Matušovská. Ve třech blocích si pub-
likum vyslechlo názory jak kandidátů
do krajských voleb a Senátu, tak
poslanců a nakonec vedení KSČM.
Dotazy směřovaly k zahraniční politice
i šetření ve stranické kase.          (vha)

SVOJŠICKÝ START DO PŘEDVOLEBNÍHO KLÁNÍ
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V srpnu se několik žen z LKŽ spolu se zájez-
dem seniorů z Olomouce účastnilo programu
v hradeckém planetáriu. Starost o Olomoucké
hosty měla Hanka Žatečková.

HRDÝ BUĎ...
Dnes hrdý jsi, že’s hlasoval,
též zvonil jsi i klíčema,
lživým slibům naslouchal,
co nažvanil nám ničema.

Kolikrát jsi k volbám šel
a naivně dal svoje hlasy
v přesvědčení víru měl,
že budou zlaté časy.

Co se Ti nelíbilo?
Dobrou práci, levný byt a jistotu,
o svobodě se Ti snilo,
ale vycinkal jsi tvrdou robotu.

Cestuj si te� zeměkoulí,
ale na to musíš mít,
nádeník jsi pro cizáky,
s platem almužny te� musíš žít.

Na co dnes jsi vlastně hrdý,
že rozkradena, rozprodána je Tvá zem,
že tvé děti čeká osud tvrdý,
svobodnou to cestou nepůjdem.

Jak te� dál poplynou časy,
nám historie cestu – dí,
vždy	 celý národ dal své hlasy
a darebáky odsoudí.

Tak na co ještě čekáš?
Nastává te� vhodný čas,
jen leností tu možnost zmeškáš,
správným směrem dát svůj hlas.

Ludmila BROKEŠOVÁ

FOTO –
Miroslav
KALIVODA,
Jiří ŠMIDRKAL,
Miroslava
VOHRALÍKOVÁ
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Kam se nám vytratila stále zdůrazňo-
vaná transparentnost a otevřenost 
všude a ve všem, razantně prosazovaná 
radními za Východočechy, STAN, TOP 09 
a ODS? Těžké je uvěřit, že ani na druhý 
pokus nebyla Radou Královéhradeckého 
kraje zbavena mlčenlivosti 1. konkurzní 
komise pro výběr ředitele/ředitelky SŠ 
řemeslné v Jaroměři, aby mohla být 
prošetřena veřejným ochráncem práv 
stížnost na diskriminaci věkem. 

Určitě zajímavé je, že proti zbavení 
mlčenlivosti byli členové Rady za výše 
jmenované politické strany. Sociální 
demokraté a jeden ze zástupců KDU-
ČSL žádost podpořili. Zdůvodnění, že 
veřejný ochránce práv se nemůže 
míchat do samosprávy, se ukázalo 
v tomto případě liché. Radní nevyhověli 
ani doporučení posledního Zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje znovu 
zvážit své rozhodnutí a přehodnotit ho. 
Taková trochu „arogance moci“. Nebo 
přeci jenom je na každém šprochu 
pravdy trochu? Z čeho mají obavu 
Mgr. Berdychová a JUDr. Cogan, kteří 
byli členy komise?

Zajímavé informace zazněly i ve vys-
toupení starosty Lázní Bělohrad, které 
se týkaly výběru ředitelů středních škol.

A rozhodně nebyly lichotivé. Mgr. Ber-
dychová podala trestní oznámení.
Pravděpodobně chce zjistit, kdo infor-
mace o důvodu (věk) nevhodnosti kan-
didátky vynesl (pokud bylo vše ve
zdůvodnění nev-
hodnosti kandidátů
v pořádku, není se
čeho obávat) a če-
ká, až požádá
o zbavení mlčenli-
vosti policie. Pak
prý nebude proti.

Ale kdy to bude?
Jaký je tedy důvod
pro otálení a nevy-
hovění veřejnému
ochránci práv. Že
by hra o čas a „ono
se zapomene“
v předvolebním
a volebním kvaltu?
A po volbách už si
nikdo nevzpome-
ne, nebo bude za-
meteno pod ko-
berec! 

Tak taková trans-
parentnost nám je
nabízena. A udělat

konkurzní řízení na ředitele škol veřejné
(návrh JUDr. Cogana) už zavání fraškou.

Uvidíme, jak si s takovými záležitostmi
poradí noví krajští zastupitelé a Rada
kraje.

Táňa ŠORMOVÁ

Uplynuly čtyři roky současného voleb-
ního období a je na místě se poohlédnout
zpět. Co se podařilo a co ne. Nemohu
samozřejmě posuzovat veškeré dění, ale
pokusím se vyjádřit alespoň k některým
záležitostem v sociální oblasti. Přede-
vším mě mrzí dlouhá doba příprav
investičních akcí, i když jsem rád, že se
podařilo dokončit generální opravu
domova důchodců v Černožicích a ko-
nečně zahájit výstavbu zařízení se zvlášt-
ním režimem v Borohrádku. 

Mohl bych rozebírat i další akce, ale byl
by to pouze výčet investic. Problémem

však zůstává zajištění kvalifikovaného per-
sonálu, a to nejenom v sociálních za-
řízeních, ale především v nemocnicích,
kde chybějí jak lékaři, tak zdravotní sestry.
Vždy, když slyším o nedostatku lékařů
a zdravotnického personálu vůbec, na-
padá mě jedna myšlenka. Stát investuje
do vzdělání lékařů nemalé peníze, tak by
si je také měl zavázat povinností vrátit
státu nějaký čas v našich nemocnicích
a ordinacích. Je smutné, když naši lékaři
pracují v Německu nebo Velké Británii
a naše občany ošetřují lékaři z jiných
zemí. Nezpochybňuji jejich znalosti a do-

vednosti, ale domnívám se, že naši lékaři
by měli působit především ve své vlasti.
Poněkud jsem sice odbočil od sociální
oblasti, ale lékaři pracují i v našich do-
movech pro seniory, a tak jak nám demo-
graficky stárne kraj, budeme je potřebovat
čím dál více.

Na závěr této malé úvahy bych rád
poděkoval všem zaměstnancům pů-
sobícím ve všech oblastech sociální
péče, od terénních ošetřovatelek až po
vedoucí zařízení, i pracovníkům sociál-
ního odboru, za jejich náročnou práci.

Josef LUKÁŠEK
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Otevřenost a transparentnost na kraji chybí

Bilance s dalšími vráskami do budoucnosti

Beseda na závažné téma bezpečnosti naší republiky z hlediska
připravenosti armády, policie či záchranářů a hasičů se konala právě
při znovuzavedení přísnějších hygienických opatření v sále
U Švagerků v Hradci Králové. Mnoho příznivých informací se pří-
tomní besedující zejména o armádě nedozvěděli ani od poslance,
pplk. v. v. Zdeňka Ondráčka, ani od plk. v. v. Josefa Radochy. Na
besedu přijel i Stanislav Mackovík a Květa Matušovská. Hosté besedy
zprava: poslankyně Květa Matušovská, Josef Radocha, Zdeněk
Ondráček a Věra Žižková.

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KSČM V KRAJSKÝCH
VOLBÁCH 2020 PODLE OKRESŮ

2020 Hr. Králové      Jičín         Náchod     Rychnov     Trutnov
Platné hlasy 55 341 24 963 35 099 25 279 36 367
účast v % 43,26 39,84 40,35 41,18 39,21
Pro KSČM 2 403 1 234 1 208 1 430 1 717
v % 4,34 4,94 3,44 5,65 4,71
umístění KSČM 8. 7. 8. 7. 7.

2016 Hr. Králové      Jičín         Náchod       Rychnov   Trutnov
Platné hlasy 51 539 22 986 32 799 22 641 33 114
účast v % 39,08 37,09 37,22 36,27 37,90
Pro KSČM 4 720 2 314 2 463 2 612 3 210
v % 9,15 10,07 7,50 11,53 9,69
umístění KSČM 5. 4. 5. 3. 5.



Až později, kdy nám obětaví učitelé vysvětlo-
vali průběh 2. světové války, kdy jsme začali
chápat historické souvislosti, jsem si uvědomil,
jaká byla obětavost našich rodičů, všech vlaste-
necky smýšlejících lidí v boji proti fašismu,
jaké hrdinství prokázali právě sovětští vojáci.
Skláním se nad hrdinstvím občanů, členů
sokolských jednot a komunistů v době hey-
drichiády, kdy ukrývaly výsadek a telegrafistu
Jiřího Potůčka na Bohdašíně a Končinách
u Červeného Kostelce. Každoročně se účastním
pietního aktu u památníků obětem 2. světové
války na Bohdašíně, Odolově a dalších místech
v regionu.

Jsem hrdý na to, že přes snahy některých lidí
překrucovat historii, likvidovat památníky
a pomníčky padlým, jsou přece jen čestní lidé,
kteří naopak o památníky pečují, udržují a při-
pomínají především mladým lidem, jaká ta his-
torie byla, komu vděčíme za to, že můžeme žít,
žít v míru, vychovávat své děti a vnuky.

Proto již v roce 1974 se občané okolních
obcí, zaměstnanci podniků a závodů a spo-
lečenských organizací rozhodli vybudovat
památník osvobození v Odolově od autora
Václava Jiráska. Místo bylo vybráno tam, kde
Rudá armáda překročila 9. května 1945
Jestřebí hory a přinesla svobodu do
Podkrkonoší. Odpracováno zde bylo tisíce
brigádnických hodin.

Památník osvobození byl odhalen 22. června
1975 za přítomnosti generálporučíka Františka
Šádka. Došlo k pojmenování silnice z Jívky
přes Odolov do Rtyně v Podkrkonoší na „Cestu
osvobození 9. 5. 1945“.

Do nitra památníku je uložena schránka s do-
bovými dokumenty a poselstvím pro budoucí
generace. Památník je koncipován jako dvojpy-
lon. Na pravém je nápis Cesta osvobození 9. 5.
1945 a na levém jsou připevněny tři pamětní
desky, které vyjadřují obsah a poslání památníku.

Jsem potěšen, že mi bylo nabídnuto členství
v nově vzniklém spolku. 18. květen 2020 je den
jeho založení. Hlavním účelem spolku je péče
o Památník osvobození, včetně přilehlého okolí
v katastru obce Malé Svatoňovice-Odolov,
pořádání společenských setkání a vzdělávací
činnost, které mají vést k rozšíření povědomí

o osvobození regionu, včetně informací o his-
torických událostech období 1938–1945 s in-
formováním o obětech z řad místního obyva-
telstva, a to vše ve spolupráci s dalšími záj-
movými spolky působících v dané lokalitě.

Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností
uspokojoval a chránil společné zájmy svých
členů při péči a sezonní údržbě Památníku
osvobození a přilehlého parku v Odolově, při
organizování, moderování setkání občanů
u památníku a jiných společenských, kulturních
a vzdělávacích akcí spojených s historií památ-
níku, při veřejně osvětové činnosti, při pro-
pagování spolku, publikování článků, správě
webových stránek a profilů na sociálních sítích,
pořizování fotografií a video záznamů památ-
níku a ze setkání občanů a následně jejich
zveřejňování na stránkách spolku či na sociál-
ních sítích.

O těchto a dalších záležitostech jednali člen-
ové Spolku Památník Odolov, z. s., na prvním
setkání, které se uskutečnilo 17. srpna 2020
v Úpici, ve starobylé hospodě zvané Dřevěnka.
V tomto, nedávno rekonstruovaném objektu se
v pondělí odpoledne sešlo 34 evidovaných
členů a několik sympatizantů, kteří se v prů-
běhu jednání do Spolku přihlásili. Takže máme
v současné době 40 členů. Nutno konstatovat,
že členové Spolku se rekrutují nejen z Úpicka,
ale také z okresů Náchod, Rychnov n. Kn.
a vzdálených podhorských obcí Krkonoš. Na
jednání byla provedena volba výboru.

Setkání členů spolku Odolov nejen splnilo
záměr, ale konalo se v přátelském duchu. Členo-
vé vyjadřovali odhodlání pomoci dle svých
schopností a sil. Odcházel jsem s přes-
vědčením, že mezi námi žijí lidé, kteří ctí his-
torii, váží si všech, kteří položili své životy za to,
že my můžeme žít.

Luboš MÍL

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KRÁLOVÉHRADECKO
Ladislavu Vašatovi, který oslavil 22. 9.
devadesátiny, blahopřejí členové základní
organizace č. 75 HK a OV KSČM, a� za-
slouženě prožije další roky ve spokojenosti. 
Oslavenci říjen: Marcela Šikulová ZO 5 z HK,
Zuzana Loudová z Chlumce n. C. a Jiří
Dvořák z Třebechovic p. O. – dlouholetý
předseda ZO KSČM, díky za práci – všichni
oslaví sedmdesátku. Jaroslav Doležal, ZO
36, HK, Karla Švandová, ZO 145 a členka
LKŽ, ze Stěžer a Přemek Foglar, ZO 53, HK
oslaví 75. narozeniny. Osmdesátiny oslaví
Zdeňka Mercová z Klamoše a 85 let oslaví
Soňa Linková ze ZO 53 HK. Zasloužených 90 let
se dožívají Stanislava Penzová, ZO 5, a Jaro-
slava Kneislová, ZO 13, obě z Hradce Králové.
Všem jubilujícím přejí členové jejich ZO a OV
KSČM stálé zdraví, dobrou náladu a dobrou
péči okolí.

TRUTNOVSKO
Jubilanty, kterým blahopřeje OV KSČM
Trutnov a jejich spolustraníci, jsou: Eva
Peišmanová z Trutnova slaví 55 let, Josef
Gabriel z Úpice 80 let, Štefanie Burianová ze
Dvora Králové n. L. dosáhla devadesátky
a rovněž tak Jaroslav Moravec z Vrchlabí
a Ladislav Mayer z Bernartic. Karel Baudyš
z Úpice má 65 let, Jaroslav Flegr ze Dvora
Králové n. L. slaví 75 let a Ján Hlaváček
z Trutnova slaví 70 let.      

JIČÍNSKO
Marie Draslarová z Hořic oslaví zasloužených
100 let! Devadesátiny oslaví Jitka Dubská ze
Staré Paky, 85 let Alena Macáková z Cho-
mutic a 80 let Marie Špinková z Jičína. Všem
oslavenkyním přeje OV KSČM Jičín hodně
zdraví a spokojenosti.

RYCHNOVSKO
V říjnu oslavují svá výročí: Karel Jiruška
z Častolovic  85 let, Petr Brožek z Dobrušky
70 let a Petr Friml z Týniště nad Orlicí oslaví
osmdesátiny. Všem přejí spolustraníci a OV
KSČM Rychnov mnoho pěkných dní prožitých
spokojeně a ve zdraví.

NÁCHODSKO
K devadesátinám blahopřeje OV KSČM Ná-
chod i ZO v Polici nad Metujíí Antonínu
Lepeltovi. Přejí stálé zdraví, pohodu a děkují
za podporu straně.

ODOLOV – památník osvobození v péči
Psal se tehdy rok 1945. Jako mladí kluci jsme závěr 2. světové války prožívali jako dobro-

družství. Pletli jsme se našim spoluobčanům, když stavěli barikády a hráli si na vojáky.
Mnohé události jsme již vnímali s obavami o naše životy a poté radovali spolu s rodiči
z příjezdu Rudé armády do našeho města a osvobození. Pamatuji, jak mne maminka
vysadila na kozlík vozu mezi rudoarmějce, jak jsme jim podávali kytice šeříků jako vděk za
osvobození od německého fašismu.

ZALOŽENÍ SPOLKU ODOLOV
Dne 12. června 2020 byl u Krajského soudu

v Hradci Králové zaregistrován spolek
Památník Odolov, z.s. Dále byl založen účet u
banky Moneta MoneyBank č. 234 694 623 /
0600. Tento účet můžete použít na placení
ročních příspěvků, příp. jiných peněžitých
darů. Jaroslav VRBA, 

předseda

ROZLOUČENÍ
V září zemřel soudruh Josef Grund, dlouho-

letý funkcionář ZO KSČM Třebeš. V lednu
oslavil 90 let. Rozloučila se s ním ZO KSČM č.
54 s poděkováním za jeho činnost.

Čest jeho památce!

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

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21, č. 10, vyšlo 12. října 2020 v Hradci
Králové. Evidenční číslo MK ČR: E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova
194, 500 02 Hradec Králové, IČ: 0496936. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte 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.



Jestliže muž jde koupit chleba, koupí
chleba a jde domů. Pokud jde koupit
tričko, koupí tričko a jde domů. 

Jde-li pro chleba žena, pak koupí
dvacet deka salámu, mrkev, citrony,
droždí, holínky pro vnuka, jogurty pro
vnučku, nakládané okurky a chleba
zapomene koupit. Tak se vrátí do
obchodu a koupí sýry, bonboniéru pro
dceru, věnečky pro sebe a chleba
nekoupí. Cestou se zastaví v papírnictví
a koupí propisku pro sebe k luštění
křížovek. Po cestě si vzpomene, že
zapomněla koupit chleba. Mávne rukou
a řekne si, že udělá k večeři omelety,
nebo vdolky. 

Možná, že je to moje vyprávění tak
trochu přitažené za vlasy, ale povídal

jsem si s několika svými známými a ptal
jsem se jich, zda chodí s manželkami na
nákup. Předkládám výsledky malé
ankety.

– Pokud jdu s manželkou nakoupit,
vždy se pohádáme – 10 dotázaných.

– Čekám na ni v autě a čtu si a po-
hádáme se, protože tam byla dlouho –
osm dotázaných.

Když si jde manželka koupit šaty, nebo
svetr, vyžaduje, abych s ní šel a po-
máhal jí při výběru. A tak si sebou vezmu
nějakou detektivku a jdu. V obchodě
vyhledám židli, usadím se a začnu číst.
Po chvíli za mnou přijde žena, má na
sobě nové šaty a zeptá se mne, jak se
mi líbí. Řeknu jí, že jsou krásné, aniž

zvednu oči od detektivky, a ona odpoví,
že jsou nemožné a odejde. Pokračuji ve
čtení. Podruhé se situace opakuje ve
stejném duchu a potřetí řekne, že
v tomhle obchodě nemají žádný výběr
a odcházíme. Ani v dalším marketu
manželka nenašla nic, co by ji uchvátilo,
a tak odchází jinam a zapomene na mě.
Po hodině za mnou přichází s balíčkem
a oznamuje mi, že je spokojena.

Tento způsob nakupování se mi zam-
louvá, ale jsou, samozřejmě, i jiné
možnosti. Můj kolega přesvědčil svoji
manželku, aby s sebou raději brala svoji
přítelkyni. Prodraží se to sice o dvě kávy
a zákusky, ale za čtyři hodiny klidu
a míru to stojí.

Jiří KNOPP (2019)
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Kuře na olivách
Pro 4 osoby:

�� 4 porce kuřete (menší stehna, stehenní
řízky) �� 400 g malých brambor �� 100 g vy-
peckovaných zelených oliv �� 100 g drob-
ných šery rajčátek �� 2 lahůdkové cibulky
s natí �� limetka �� 4 lžíce
kečupu �� 1 dl bílého vína ��

lžička oleje �� lžička másla 
�� oregano �� pepř �� sůl

Omyté brambory pět minut
předvařte a překrájejte na
menší kousky. Do olejem
vymazaného pekáčku vložte
brambory, olivy, rajčátka,
nahrubo pokrájenou cibulku,
oloupanou a pokrájenou
limetku, osolte, okořeňte
a promíchejte s kečupem
a vínem. Urovnejte, nahoru
položte porce kuřete, oso-
leného a okořeněném a na

každou položte plátek másla. Pečte
zakryté asi hodinu, potom odklopte
a nechte zrůžovět.

Vyzkoušejte tuto pro nás nezvyklou
chu� a neprohloupíte.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNOHO PEKÁČE

� LKŽ HK – Zveme členky na schůzku
22. října (!změna!) – U Švagerků od 14
h. v zasedačce. Na 11. 11. si udělejte
volno na tajný výlet „Za kačenkou“ –
autobusem s obědem za 350 Kč.
Odjezd v 8 h., nástupiště J u nádraží
v HK. Dne 10. prosince od 14 h.
v zasedačce – vánoční potěšení. Změna
programu vyhrazena – podle hygienických
opatření.

Krajská rada ČR společnosti a LKŽ HK
pořádají besedu o

TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE 
v úterý 3. listopadu od16 hodin

Hlavní dopravní tepna Ruska – Transsibiř-
ská magistrála, nejdelší železniční tra� na
světě, je cestovatelským snem. V jednomvlaku
poznáte celé Rusko i s jeho obyvateli, kteří
s Vámi sdílí své životy v otevřeném kupé.
Nasednete v Moskvě a obrovskou ruskou
zemí přes rovné sibiřské pláně, široké řeky
i rozeklané hory, dojedete až do dálného

Vladivostoku. Délka tratě je 9288 kilometrů,
tra� překonává 8 časových pásem a vlaky
projíždějí 87 městy a  přes 16 řek. 

Přij	te si poslechnout vyprávění
Mgr. Michala Šorma a jeho kamaráda,
kteří tuto legendární cestu podnikli. 

Vstupné dobrovolné

JAK NAKUPUJE MUŽ A JAK ŽENA

��� POZVÁNKY

Při svátku seniorů zahráli 17. září na Pivovarském náměstí pro své prarodiče mladí
hudebníci orchestru STO JAZZ Orchestra – ZUŠ Střezina. Všichni si užili ještě
pěkného počasí.                                                             FOTO – M. Vohralíková




