
„Dále pro tento zákon hlasovali poslanci
KSČM. Budiž, to je strana, u které mi toto
opatření dává smysl. Dlouhodobě podporuje
ochranu českého průmyslu i na úkor zhor-
šení ekonomické situace a na úkor svobod
spotřebitele.“ (https://jakubjanata2.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=764294) Ozvalo se od
pravicových komentátorů a dále: budeme
mít hlad, prázdné regály jako před 40 lety
a ceny se zvýší. Kdyby to nebylo tak smutné,
museli bychom se smát. Opravdu, podpora
domácího zemědělství, zpracovatelského
průmyslu a obchodu je pro pravičáky málem
zločinem. Zhorší kvóty opravdu ekonomic-
kou situaci podnikatelů a zhorší svoboda
výběru zboží pro spotřebitele?

Naopak! Zvýšený odběr potravin od českých
zemědělců nastartuje další rozvoj zpracovatel-
ských firem, namísto jejich likvidace a prodeje
do cizích rukou. Uvědomme si, že domácí
zemědělci jsou nuceni nízkými výkupními ce-
nami produkce přecházet na dotovanou pro-

dukci řepky a obilí vozí i do bioplynek, prodá-
vají teleta na tzv. zástav do zahraničí (tím
často zachraňují ekonomiku své firmy),
vyvážejí tam i syrové nezpracované mléko
(domácí mlékárny byly zničeny jakož i cukro-
vary). Protože zahraniční zemědělci jsou
bohatěji dotováni, aby vydržely fungovat jejich
malé statky a dotují je nejen z EU, ale zejmé-
na jejich vlády. Mohou tak dodávat produkci
levněji do ČR, včetně dovozu a zpracování
u nich doma.

Dotování potravin má i sociální dopad. Proto
zaměstnanci a dělníci těchto států nestávkují,
že se z nízkých výplat neuživí. V ČR také
s podivem drží papuly (půl a více výplaty za
nájem či hypotéku a zbytek za jídlo). Levnější
produkce je nacpána do ČR, do řetězců,
kterýchžto výstavbu s lehkým srdcem povolu-
jí všechna zastupitelstva. Výkupní ceny
zemědělské produkce jsou pak v ČR na
hranici produkčních nákladů nebo pod nimi.

Památník v Odolově má v zimě své kouzlo. FOTO – Petr HOJNIC
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Předjaří dává naději
Únor, zimní měsíc, kdy již sílící

svit slunce nás připravuje na
přicházející jaro. I dnes máme
pocit, že by se mělo vše obrátit
k lepšímu. Výskyt nemoci se
snad sníží, budeme se moci vol-
něji nadechnout vlahého vzduchu
vonícího předtuchou rašení.

S velkým očekáváním sledu-
jeme jak domácí, tak i zahraniční
události. Nový americký prezi-
dent vždy evokuje naděje na
zlepšení situace nejen v samot-
ných USA, ale i ve světě.
Z dlouhodobých zkušeností však
víme, že i když prezident nastu-
puje s velkými ideály, postupně
pod tlakem různých skupin musí
své původní plány na zlepšení
situace měnit podle tlaku vliv-
ných lobby. Když včas ne-
pochopí svou úlohu loutky, sáhne
se po tvrdším řešení. Nyní bude
záležet, jaké cíle mají různé
finanční skupiny a váleční jestřábi.

Na naší domácí scéně je též
zahájen politický boj o příští
vládu. Je potřeba si všímat, jaké
postoje jednotlivé strany, po-
tažmo jednotliví poslanci, zaují-
mají. Vždy se ptáme, v čí je to
prospěch?

Je to ve prospěch EU, USA,
Německa, nadnárodního ka-
pitálu nebo ve prospěch občanů
tohoto státu? V době pandemie
slovo vlastenectví doznalo dů-
ležitějšího významu. Vlastenec
je ten, který pracuje ve prospěch
všech občanů své země. Vší-
mejme si, jak blaho občanů leží
na srdci některým stranám
a poslancům. Jak rozhodují o naší
budoucnosti.

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Jan Dawidko 
MASOPUST

Buchy, buchy buch
otevřete dům,
otevřete všechna vrata
na návštěvu jde k vám chasa.
Na zápraží hudba hraje,
masek rej tu v kole pěje.
Pití jídla všeho dost,
máme přece masopust.
Masopustní veselí
je ho plné stavení.

Pokračování na str. 2 �Pokračování na str. 2 �

Poslanecká sněmovna v lednu schválila zavedení kvót při prodeji potravin.
Zavádění kvót by se mělo týkat kolem stovky z více než 15 000 typů prodá-
vaných potravin, které lze v Česku vyprodukovat. Obchody by jich tak měly
v roce 2022 nabízet zprvu nejméně 55 procent, později procent více.



Umírají především staří lidé, a snad
proto se občas setkáváme s nepocho-
pitelným sobectvím a neporozuměním
restriktivních omezení v osobním životě,
v podnikání, v obchodech, ve školství,
sportu i kultuře. Negativní úlohu sehrává
přetrvávající neschopnost vlády srozu-
mitelně vysvětlovat, chaotičnost a častá
nelogičnost přijímaných opatření. I přes
chybějící přesvědčovací kampaň, vidí již
polovina obyvatel jedinou cestu k náv-
ratu k normální-
mu životu v do-
brovolném očko-
vání. Podle
schválené stra-
tegie se první
očkují zdra-
votníci v první
linii a senioři.
Nejen v Králo-
véhradeckém
kraji nám ale
někteří vyvolení
„předbíhají ve frontě“. 

V lednu konečně začalo očkování
seniorů i ve FN v Hradci Králové a své
vakcíny se dočkaly i prioritní skupiny
v ostatních okresních městech. Kromě
nemocnic vzniknou postupně vakcinační
centra v náchodském Beránku, v Trut-
nově a Jičíně na zimních stadionech,
v Rychnově nad Kněžnou ve společen-
ském centru. Menší očkovací místo
vznikne na střední průmyslovce ve
Dvoře Králové nad Labem. 

Kromě toho se jedná o vzniku doplň-
kových center v Broumově, Jaroměři

a Novém Bydžově.
Měly by proočkovat
kolem 50 tisíc lidí
měsíčně. Nyní zá-
leží na tom, jestli
bude dostatek vak-
cín a odborného
zdravotního per-
sonálu i dobrovol-
níků. 

Je škoda, že se
Česká republika
spolehla pouze na
dodávky vyjednané
Evropskou unií
a nevyvinula vlastní
iniciativu směrem
k jiným výrobcům,

třeba v Rusku nebo Číně tak, jak to
opakovaně navrhuje KSČM. 

Soňa MARKOVÁ, 
stínová ministryně zdravotnictví,

kandidátka do PS 

Se zvýšením možností odbytu
budou moci pěstovat místo řepky

ony brambory (a není pravda, že nevy-
rostou bez pesticidů) a zeleninu, sázet
nové ovocné sady. Ptejme se, kdo rozbil
mnoho zemědělských družstev a neo-
chránil vrácenou zemědělskou půdu
restituentům před rozprodáním na ná-
kupní centra podobná jen velkým
stodolám a skladům? Ty musely být
naládovány zbožím, které nakonec
neprodané končí „prošlé" v potravi-
nových bankách – naštěstí tam. Tím
byly zničeny mnohé menší prodejny.

Budou české potraviny ještě dražší než
nyní? Možná zpočátku. A� zemědělci dos-
tanou odpovídající cenu a mohou svůj
podnik rozvíjet a pěstovat produkci, i tu
s vyššímu náklady živé práce. Konec-
konců kvóty známe od EU – na vyrobený
cukr, mléko... Tak proč nedat kvóty své?

Naši zemědělci nejsou zaostalí – na
polích jezdí počítačem řízené traktory ja-
ko v zahraničí... Až produkci zvýší, tak
se zlevní. Není to tedy jen voda na mlýn
Agrofertu. Pro malé zemědělce stačí vy-
budovat odbytová družstva a hypermar-
kety a� sníží nároky na dodané množ-
ství. Rozhodně budou potraviny kvalit-
nější – místo náhražek si opět pochut-

náme. (Pročpak se asi vracejí socialis-
tické výrobky se značkou RETRO?)
Stačí koupit méně. Přejídat se, a pak
vyhazovat nespotřebované jídlo přece
není třeba. Jídlo se pak zachraňuje – za
skoro 300 mil. ročně pro 100 000 sociál-
ně potřebných občanů. 

Půda devastovaná, nedá úrodu – i to
zaznívá od obchodníků – není to vinou jen
velkých zemědělských korporací včetně
Agrofertu (ten alespoň také zpracovává).
Dovezly se sem obrovité stroje, když
Zetory šly do háje, které půdu stlačují,
ničí vše živé a méně se oře, hony se ještě
zvětšily – a pak nastupuje sucho. Nyní už
se hony rozumně zmenšují na 30 ha.

Prosím, v nejbližší sámošce a obchůd-
ku si uvědomte, pro jaký výrobek to
vlastně saháte, nejděte jen po ceně.
Dbejte, a� má u čárkového kódu č. 8,
aby nebylo jen přeprodané a přebalené,
volte značku české kvality. Možná bude
nabídka značek jogurtů a paštik (české
jsou na trhu též) užší, zato bez náhražek
a jiného složení pod stejnou značkou –
bez dvojí kvality.

Prospějete svému žaludku a správné
výživě, a také našim zemědělcům –
malým i velkým. 

Mirka VOHRALÍKOVÁ

Poslanecká sněmovna projednávala
zákon o zahrádkaření a podílu do-
mácích potravin v nadnárodních ře-
tězcích. Některým poslancům se tyto
zákony nelíbí. Je však otázkou, nebude
potravinová soběstačnost jedním z klí-
čových momentů budoucnosti? Neměli
bychom tedy podporovat domácí
výrobu i zpracování zemědělských pro-
duktů? Co nám přináší obchodní ře-
tězce, když víme, že řada k nám dová-
žených potravinářských výrobků má
zcela jiné, vždy však horší a méně kva-
litní složení oproti výrobkům stejné
značky dodávaných na sousední trhy?
Naše domácí a tradiční výrobky jsou
vytlačovány a nahrazovány šmejdy.
V čí prospěch všechny tyto zásahy
jsou? Posoudíte jistě sami.

Jsou představitelé stran, kteří pod-
porují naší bezmeznou závislost na
zahraničních dodávkách vlastenci?
Pracují ve prospěch občanů této
země? Měli bychom je volit? Posu-
zujme zdravým selským rozumem, co
a kdo je pro nás nejlepší. Dejme svůj
hlas těm, kteří budou opravdu hájit
zájmy většiny.                  Věra ŽIŽKOVÁ
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Předjaří dává nadějiZdravotnictví je pod obrovským tlakem

KVÓTY, KTERÉ POMOHOU ZEMĚDĚLSTVÍ
�

Hotel U Beránka v Náchodě poskytne místo oběda vakcínu.

Soňa Marková

Zdravotnictví v kraji je nejvíce sledovanou oblastí stejně jako v celé
České republice. Epidemie Covid – 19 zasáhla do našich životů
obrovským množstvím nakažených, hospitalizovaných a bohužel i více
než 15 tisíci zbytečně zemřelých. 



Podle architektonické studie by v tří-
podlažním domě mělo najít přechodnou
péči 35 klientů. Vzniká tu pět jednolůž-
kových a 15 dvoulůžkových pokojů,
architekt počítal též s tělocvičnou, tera-
sou, kadeřnictvím či pedikúrou i s kli-
dovým koutem v zahradě s pergolou.
Zkrátka idilka. Zahrádky a alej kaštanů
„Kaštanka“, která zatím lemuje želez-
niční tra�, by nebyla také špatnou sou-
sedkou. Jenže...

Bohulibý záměr má tu vadu, že je
umístěn v opravdu hlučném koutě
města. Jinde prý občané Hradce pro-
testovali, když nechtěli přijít o kus zeleně

u sídliště výstavbou většího domova pro
seniory, a tak padlo rozhodnutí na vybyd-
lený objekt po zahrádkářích v Honkově
ulici mezi dvěma železničními tratěmi.
I když moderní vlaky nejsou tak hlučné,
přece jich tu po vybudování dvoukolejky
projede prý více než pět desítek denně.
Rovněž komunikaci kolem domu vy-
užívá stále více řidičů aut, kteří se chtějí
vyhnout kolotoči u křižovatky Koruna. 

Stromy Kaštanky, aleje roku 2019,
zatím tlumí hluk, stejně jako jej bude
kočírovat chystaná protihluková stěna.
Až se bude stavět druhá kolej trati na
Pardubice, možná i podjezd a rekon-
struovat nedaleké nádraží, tak si senioři
jistě zde „výborně“ odpočinou. Sarkas-
ticky mohou podporovatelé projektu
dodat, že hluk vadit tolik nebude, ve
vyšším věku stejně lidé špatně slyší...
Jenže dýchat zplodiny a prach staříci
a stařenky budou muset.

Proč právě zde roste onen dům –
i o sobotách a nedělích – na nevhodném
místě? Snad proto, že byl pozemek
i bouraný dům v majetku města. Zde

proti umístění protestoval hlavně zdravý
rozum, jenže peníze byly a byly slíbeny
také z evropských fondů. Cena stavby
se vyšplhala, než se začalo stavět, z pů-
vodních asi 75 miilionů na milionů sto
šestnáct.

Protesty onoho zdravého rozumu z ko-
mise místní samosprávy, v níž zasedá
člen KSČM, a tří zastupitelů za KSČM
nic nezmohly. Praktické důvody pře-
vážily. Město totiž potřebuje kolem 600
lůžek v DD, přitom ten největší – Domov
U Biřičky – ročně může přijmout zatím-
jen asi 140 lidí. Jeho přístavba a přes-

tavba také vázne na dohadování o po-
zemcích a o podobě rekonstrukce.

Až utichne stavební ruch, možná nebu-
dou nevýhody umístění objektu pře-
važovat. Zatím však ještě pokračují
spory na městě o tom, kdo bude vlastně
pečovatelskou odlehčovací službu
poskytovat. Snad bude její cena příznivá
i pro nízkopříjmové rodiny.

(vha)

Kaštanka bude mít za tratí pečovatelský dům
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Krajský výbor KSČM v lednu po-
prvé jednal prostřednictvím video-
koference. Nejprve tuto cestu vyz-
koušel výkonný výbor KV KSČM
a projednal novou možnost schvalo-
vání usnesení per rollam, tedy kore-
spodenčně. Přijal podmínky, za
jakých se takové hlasování o usne-
sení koná a kdy je platné. 

Členové KV se seznámili s informa-
cemi z Ústředního volebního štábu
a harmonogramem příprav parlament-
ních voleb, které prezident vyhlásil
nečekaně brzy. Bylo nutné proto
posunout termín krajské nominační
konference z března na 20. únor.
Z okresních konferencí, které se musí
uskutečnit za přísných hygienických
opatření, se dostanou návrhy kan-
didátů na krajskou kandidátku. Do PS
volí voliči za Královéhradecký kraj 11
poslanců (podle počtu obyvatel kraje).  

Pokud se neuvolní hygienické pod-
mínky pro kontakt více občanů, musí
být jednání delegátů uskutečněno též
prostřednictvím videokonference. Prob-
lémem jsou tajné volby pořadí osob-
ností na kandidátní listině. Volební
lístky musí delegáti doručit volební
komisi osobně. Nejspíše přijedou
delegace z okresů postupně a odhla-
sují. Před volbami je nutné udržet
v chodu webové stránky, proto se
uvažuje o sloučení krajského webu
s okresními weby. Neméně důležité
bude dále prodiskutovat rámec voleb-
ní kampaně a volební program KSČM.  

(vha)

Jan Dawidko

VZPOMÍNKA

Mezi kopci dolinou
malebná vesnička
domov můj.

Rád se tam vracívám
k chaloupce roubené
doškami pokryté.

Klikatá cestička
do kraje utíká,
vzpomínkou na mládí
srdce se potěší.

Mezi kopci dolinou
malebná chaloupka
domov můj.

��� Jednal KV KSČM

Potože v Hradci Králové chybí odlehčovací služby a čekací doba na umístění
v domově seniorů je běžně delší než půl roku, vznikla na magistrátu a v zas-
tupitelstvu už před lety myšlenka využít prostor po zanedbaném patrovém
objektu pro výstavbu domu pro seniory s odlehčovací službou a pomoci tak
přetíženému Domovu U Biřičky na Novém Hradci Králové.



Podobné je to i v bytové oblasti. Před
každými volbami slibují politici, že právě
pro ně jsou mladé rodiny tou největší pri-
oritou a až vyhrají, začnou stavět byty
pro mladé. Jaká je však skutečnost?
Stát žádné byty již třicet let nestaví.
Výstavbu bytů přenechal developerům,
ale kdo z mladých lidí si může dovolit
takový byt koupit? Není to tak dávno,
kdy jsme s manželem řešili stejný prob-
lém. Nakonec jsme se rozhodli pro indi-
viduální výstavbu domku, i za cenu, že ho
budeme splácet do konce života a s ne-
ustálými obavami, abychom nepřišli
o práci.

Ještě v roce 1989 bylo v České repub-
lice dokončeno více než padesát pět
tisíc bytů. Nejvíce jich bylo postaveno
formou družstevní výstavby. Byty se
nebály stavět obce a města. Ten, kdo se
rozhodl stavět domek individuálně, mohl
počítat s příspěvkem státu. V již zmiňo-
vaném roce 1989 jich bylo dokončeno
víc než třináct tisíc. V porovnání s rokem
1989 klesl počet nově postavených bytů
v roce 2017 skoro o polovinu. Družstevní
výstavba téměř neexistuje, obce a měs-
ta se raději bytů zbavila, než aby stavěla
nové. Výjimkou jsou takzvané startovací
malometrážní byty, na které obce získá-
vají dotace a zachraňují tím zbytky

domů, které jim zůstaly ve vlastnictví
a se kterými si do té doby nevěděly rady.
A tak výstavbu nových bytů zachraňují
již zmínění developeři a mladí lidé, kteří
mají finanční podporu svých rodičů
anebo ti, kteří riskují celoživotní zadlu-
žení, podobně jako naše rodina.

KSČM by prostřednictvím svých pos-
lanců ve sněmovně měla prosazovat
takové zákony, které budou ku pros-
pěchu nám obyčejným lidem, tak jak
jsem již zmínila v předchozích řádcích.
V bytové výstavbě podpořit zákony
umožňující družstevní formu výstavby
bytů,  která je prověřena zkušenostmi
minulých let.

Kateřina DĚDKOVÁ

K zajištění základních životních potřeb potřebují naši spoluobčané
v produktivním věku dobré pracovní příležitosti a slušnou odměnu za
svoji práci. Pro svoji práci potřebuje mít každý člověk také solidní zázemí,
tedy slušné bydlení. Samozřejmostí by mělo být ve jedenadvacátém sto-
letí kvalitní školství, dostupné všem žákům a studentům, bez ohledu na
finanční možnosti jejich rodin. Cílem našich poslanců by mělo být, aby
zdravotní péče byla dostupná všem občanům a základní péči o zdraví
občanů by měl garantovat stát.

MLADÍ CHTĚJÍ BYDLET SPOLU
A ZÁROVEŇ SAMI

Údaje: Český statistický úřad

Bytová výstavba v České republice 

 1989 1999 2004 2009 2017 20181) 

 BYTY CELKEM 

Dokončené byty celkem 55 073 23 734 32 268 38 473 28 569 33 868 
v tom podle formy 
výstavby:       

družstevní 21 038 292 1 739 850 274 . 

komunální (obecní) 16 282 6 277 6 538 757 343 . 

individuální 16 238 12 532 16 867 20 675 16 066 . 

ostatní  1 515 4 633 7 124 16 191 11 886 . 
Podíl bytů podle formy 
výstavby v %:       

družstevní 38,2 1,2 5,4 2,2 1,0 . 

komunální (obecní) 29,6 26,4 20,3 2,0 1,2 . 

individuální 29,5 52,8 52,3 53,7 56,2 . 

ostatní  2,8 19,5 22,1 42,1 41,6 . 
Podíl bytů v rodinných 
domech v % 24,0 38,9 41,2 49,7 53,1 . 

Intenzita bytové výstavby 
(počet dokončených bytů 
na 1000 obyvatel) 5,31 2,31 3,16 3,67 2,70 . 

 BYTY V RODINNÝCH DOMECH 

Dokončené byty 13 204 9 238 13 302 19 124 15 170 19 156 

Moravské předměstí, Hradec Králové – „králíkárny“ ze 70. až 80. let.
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V posledních třech letech zde byly
vybudovány stovky lůžek v nových
apartmánech a hotelech Hradec, Svatý
Vavřinec či Pecr Deep. U sjezdovky
Javor byl navíc rozšířen apartmánový
dům Zelený potok a nedaleko centra
roste projekt nizozemského podnikatele,
rezidence Vlčice s dalšími desítkami
apartmánů a garáží. Protože se centrum
již nedá nafouknout, chystá se nyní
pražský developer Bau-Invest vystavět
komplex pěti domů se 70 apartmány,
restaurací a wellness na Malé Pláni.
Domy budou mít podle projektu dvě až
pět nadzemních podlaží, podkroví a až
dvě podlaží podzemní. Předpokládaná

cena je 300 milio-
nů korun a bude
zastavěno 2 700
čtverečních metrů,
ze 127 parkova-
cích míst jich bude
87 v podzemních
garážích. Na Velké
Pláni si svůj pod-
nikatelský záměr
zase splní i bývalý
fotbalový repre-
zentant a po zbou-
rání penzionu Avia zde vyroste 17 apart-
mánových bytů. 

Pokrok se samozřejmě zastavit nedá,
ale vybudovat v Krko-
noších „velkoměsto“
s vysokými budo-
vami a s apartmány
po nejméně 6 milio-
nech, podzemními
garážemi, luxusními
obchody a restaura-
cemi, kde jsou ceny
vyšší než v Praze, je
více než sporné.
V Peci pod Sněžkou
novým projektům
mnoho lidí naklo-
něno není, nejen
proto, že se v okolí

lokalit, které se mají zastavět, už několik
penzionů nachází. 

Když pomineme obrovskou změnu
rázu unikátní krkonošské krajiny, není
jasný ani přínos pro obec, ani pro zdejší
obyvatele. Jaká bude dopravní situace
a kdo se tu bude rekreovat? (Prostí děl-
níci těžko.) Ani daně z rekreační nemovi-
tosti zde majitelé neodvádějí vyšší, jak je
tomu v zahraničí. Je otázkou, proč vedení
městečka souhlasí s takovými megalo-
manskými záměry a co dělá správa
Krkonošského národního parku? 

Zachování unikátní přírody a krajiny,
nikoliv zisk jednotlivce, by mělo být
v dnešní přetechnizované době na
prvním místě. 

Soňa MARKOVÁ, 
Východočeška

Poslanec a člen VV ÚV KSČM
Zdeněk ONDRÁČEK, přednesl  v Pos-
lanecké sněmovně na jednání sta-
novisko poslanců KSČM k nouzové-
mu stavu. Vystoupil nejen v pořadu
Události, komentáře.

Ve stručnosti uvádíme požadavky
KSČM na vládu:

�� povolit návrat žáků a studentů do
lavic od začátku února – mladší školá-
ci a žáci posledních ročníků základ-
ních a středních škol;

�� rozvolnit provoz obchodů a služeb;
�� ukončit zákaz nočního vycházení; 
�� upravit režim pro lyžařská stře-

diska, aby se na vleky rozjely a snad-
něji regulovat návštěvníky;

�� nouzový stav má platit maximálně
do neděle 14. února – bylo již odhla-
sováno; 

�� diskutovat
o legislativních
úpravách vzh-
ledem k epide-
mii koronaviru
(návrh zákona,
který má u-
možnit Správě
státních hmot-
ných rezerv,
aby i po ukon-
čení nouzo-
vého stavu

mohla ještě půl roku nakupovat mimo
zákon o zadávání veřejných zakázek
a připravit se na další vlnu); o zákonu
o ozbrojených složkách.

�� Byl přijat také dlouho pos-
lancem P. Kováčikem navrhovaný
a očekávaný zákon o zahrádkách
a zahrádkaření jako o veřejně
prospěšné činnosti.

��� Střípky z Poslanecké sněmovnyVýstavba bytů a domků
v Královéhradeckém kraji

V roce 2018 byla v Královéhradeckém kraji zahá-
jena výstavba 1 696 bytů, což je o 268 bytů více
než v roce 2017. Meziročně se zvýšil počet zahá-
jených bytů zejména v okrese Rychnov nad
Kněžnou. Dokončených bytů bylo v roce 2018
cekem 1 474, což je o 259 bytů více než v roce
předcházejícím. 

Z dlouhodobého pohledu byl vývoj bytové výs-
tavby v Královéhradeckém kraji v období let 1996-
2018 značně kolísavý. Pokles počtu zahájených
bytů trval téměř nepřetržitě od roku 2008 a podaři-
lo se ho zvrátit v roce 2015. Maximum počtu zahá-
jených a dokončených bytů v daném období bylo
v roce 2008. V posledním desetiletí (2009-2018)
došlo ve srovnání s desetiletím předchozím (1999-
2018) k významnému poklesu počtu zahájených
i dokončených bytových jednotek (u počtu zahá-
jených bytů o 4  504 bytů, u počtu dokončených
bytů o 2 067 bytů).           ČSÚ, Makroekonomika

��KKrraajjáánneekk  �� 22//22002211  55

Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

Krkonoším sluší přiměřeně velké stavby z tradičních materiálů.        
FOTO – Soňa MARKOVÁ

Pec pod Sněžkou v roce 2013 s hotelem přezdívaným „boží prst“, který
vzbuzoval už při výstavbě za minulého režimu rozpaky.

FOTO – Shashenka7

Každý, kdo si jako já pamatuje ze svého dětství
a mládí idylické chaloupky – i písničku o nich – s krás-
nou přírodou krkonošské Pece pod Sněžkou, je v pos-
ledních letech překvapen. Ne vždy mile, jelikož staveb-
ní boom přímo v centru kdysi malebného (s jednou
výjimkou) horského městečka soulad s přírodou ruší.
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Karel Koš�ál 
Éterické víly

Všechny ty éterické víly
Jsme si rozebrali
Když bylo nám dvacet
Kde však dnes jsou?
Řešíme již snad posté
S kamarády v hospůdce
Na Růžku.

Chlapi, musím domů
Volá mě Mářa
Nemůže najít brýle
Praví Franta,
Nevíte, kde mám hůl?

Odšoural se 
A my s povzdechem
Vzpomínáme na Marušku
Královnu všech víl
Kterou jsme tenkrát
Chtěli všichni

Jak jen si mohla vzít
Takového podpantofláka?
Vrtá nám hlavou
Mlčky platíme
A každý sám pro sebe
Vzpomínáme na tu svou
Vílu svého mládí…

17. 6. 2020

Začátek devadesátých let minulého
století byl značně neklidný, reálně
vznikaly návrhy na zákaz KSČ a za-
bavení veškerého jejího majetku. Na
ustavujícím sjezdu v Praze byla za-
ložena dnešní KSČM. Intenzivně se
také jednalo o nových sídlech –
budovách, ve kterých by komunistická
strana mohla dále pracovat.

Podobně tomu bylo také v Rychnově
nad Kněžnou, kde tehdejší KSČ sídlila
v nové, rozsáhlé budově, která byla dána
do provozu v roce 1986, a jejím vlast-
níkem byl ÚV KSČ Praha. V dubnu 1990
proto začala jednání o výměně nové bu-
dovy za menší sídlo, které by novému
okresnímu vedení strany vyhovovalo.
Jednání byla značně náročná. Cílem teh-
dejšího popřevratového vedení, ještě
ONV v Rychnově n. K., bylo žádnou
budovu KSČ neposkytnout. 

Po náročných jednáních byla konečná
smlouva o výměně budov podepsána

začátkem května 1990, a protože obě
strany se vzdaly práva odvolání, nabyla
smlouva platnost. Stát, potažmo město
Rychnov nad Kněžnou získalo nádhernou
budovu s většinou vybavení a KSČM
menší budovu (bývalý chudobinec, zná-
mý to pojem z Poláčkova díla s postavou
Zilvara z chudobince, později sídlo tehdej-
ší zvláštní školy) ve Svatohavelské ulici –
viz foto. Byly nutné drobné
úpravy, nová fasáda, oprava
střechy, úprava vnitřních pros-
tor apod. OV KSČM zde sídlí
dosud. Touto výměnou zís-
kala i Zvláštní škola v Rych-
nově n. Kn., které bylo pře-
dáno sídlo bývalého Domu
politické výchovy.

Někteří představitelé teh-
dejšího Občanského fóra se
však s uzavřenou smlouvou
nechtěli smířit a podali různá

trestní oznámení na neplatnost smluv
a zabavení veškerého majetku komunis-
tické straně. Výrazně se v tom anga-
žovala bývalá poslankyně paní Petrová. 

Několik soudních jednání však u okres-
ního soudu v Rychnově nad Kn. jasně
prokázalo platnost uzavřených smluv.
Tehdejšímu předsedovi OV KSČM výz-
namně pomohl zástupce ÚV KSČM
JUDr. Čestmír Kubát, který svými argu-
menty a fakty přiváděl advokáta žalující
strany do značných rozpaků.

OV KSČM Rychnov nad Kněžnou

MĚSTO SI POLEPŠILO ZA PENÍZE
ČLENŮ STRANY

Z kolika procent je Česká republika schopna pokrýt poptávku 
některých potravin  alias  KAM POKLESLA NAŠE SOBĚSTAČNOST



TRUTNOVSKO

Václav Brdička (DK) oslaví 75 let a Fran-
tišek Stejskal ze Žacléře oslaví 80 let.
Pevné zdraví a dobrou náladu do dalších let
přeje OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO
František Dědeček oslaví úctyhodných
100 let (za měsíc bude již 73 let členem
komunistické strany) a Jiří Chrtek 75 let,
oba z Jičína. 
Oběma přeje OV KSČM Jičín hlavně hodně
zdraví a optimismu do dalších let.

KRÁLOVÉHRADECKO
Padesátiny oslaví Zdeněk Zelinka, ZO 53
HK. Člen OV Záviš Jirásek, ZO 81 HK,
a Miloslava Mezerová, ZO 54 HK a členka
LKŽ, slaví 75 let. Zasloužených 90 let oslaví
Luboš Ducháč a Vojtěch Kroulík, oba ze
ZO 38 HK.
Pěknou oslavu a dobré zdraví do dalších let
přeje OV KSČM Hradec Králové a děkuje za
odvedenou stranickou práci.

NÁCHODSKO
Pěkných 85 let se dožívá Irena Marková
z Broumova a Alena Balcarová z Náchoda
se dožívá 65 let a ZO KSČM jí přejí mnoho
zdraví, štěstí a pohodu v dalších letech. 

RYCHNOVSKO
Anna Šolínová oslaví zasloužených 100 let
a Hana Hlušičková 70 let, obě z Albrechtic
n. O. Jana Vrbová oslaví 80 let a Vlasta
Kuhnová 91 let, obě z Kostelce n. O.
Jaroslava Holcová ze Skuhrova nad Bělou
oslaví 75 let, Jindřiška Procházková z Doud-
leb n. O. má 85 let a Josef Kašpar
z Týniště n. O. oslaví sedmdesátiny. 
Pevné zdraví pro všechny oslavence,
dobrou mysl přeje a za věrnost straně
děkuje OV KSČM Rychnov n. Kn.

Vše co dělal, dělal rád...
Český básník, spisovatel a novinář Jan

Dawidko, člen Unie českých spisova-
telů, Výboru národní kultury a spo-
lupracovník časopisu Lípa, se narodil

31.3.1946 v Praze. Po absolvování SOU
chladírenského v Častolovicích pracoval
v Kovoslužbě Praha. V letech 1968 až
1988 žil v Chodově u Karlových Varů.
Pracoval jako mechanik měření a regu-
lace v Palivovém kombinátu Vřesová

HDB Sokolov. Po ukončení dvouleté
večerní školy pro začínající novináře,
externě působil jako člen redakční rady
Sokolovského revíru. Zároveň byl ve-
doucím redaktorem časopisu Vřesovské
mládí. Mezi lety 1988 až 1997 pracoval
jako správce na Škole v přírodě v Rych-
nově nad Kněžnou. Poté rok působil
jako člen Bankovní ochranné služby Ko-
merční banky v Kostelci nad Orlicí. Od
roku 1999 byl zaměstnán jako školník,
údržbář a topič na obecním úřadu Čas-
tolovice. V červnu 2001 odchází do dů-
chodu. Od téhož roku je členem UČS
a VNK. Věnuje se psaní pohádek, dět-
ských říkadel, básním a kolážím pohled-
nic. Od roku 2001 žije v Ličně v okrese
Rychnov nad Kněžnou. Letos stejně
jako vloni dostal Čestné uznání za
literární uměleckou tvorbu v soutěži bás-
níků O Modrého slona.

BLAHOPŘEJE redakce Krajánku 
a děkuje za zaslané básně.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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� LKŽ HK – Milé ženy, zdá se, že se ne-
budeme moci sejít na besedě 11. února
o Transibiřské magistrále a zřejmě také
ne k MDŽ na povídání se Zdeňkem
Troškou. Těšíme se však, že oba přijedou
v jiném termínu, až bude po kovidu. 

��� POZVÁNKY

K životnímu jubileu oslavencům z Valdic, a to Marušce Svobodové, která oslavila 90 let,
a Jaroslavu Petrovi k jeho osmdesátinám, popřáli za OV KSČM Jičín František Koloc a Jiří
Šmidrkal. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví.                               FOTO – OV KSČM Jičín

K osmdesátým narozeninám jsme
poblahopřáli Josefu Mokrénovi (na
foto vlevo) ze Rtyně v Podkrkonoší.
Soudruh Mokrén je členem strany
od roku 1959, od svých 18 let.
Vyučil se horníkem v Malých Svato-
ňovicích od roku 1958 pracoval na
DZN až do jeho uzavření v roce
1990. Několik let byl předsedou ZO
KSČ na dole. Příkladná byla jeho
angažovanost ve všech funkcích.
K významnému jubileu přišli blaho-
přát i zástupci OV KSČM v Trutnově.

FOTO – Petr HOJNIC
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Pro 4 osoby: � uzené maso podle dalšího využití (500 g
žebírek) � 300 g brambor � 100 g kořenové zeleniny �

100 g kapusty � cibule � pórek � stroužek česneku � lžíce
mouky � lžička oleje � pepř � majoránka � sůl
V litru vody uvařte maso doměkka a vyndejte ho. Na oleji

osmahněte cibulku, přidejte strouhanou kořenovou zeleninu,
osmahněte, zaprašte moukou a za stálého míchání zalijte
horkým vývarem. Po chvíli přidejte brambory nakrájené na
kostičky, najemno nasekanou kapustu, pórek a utřený česnek.
Vařte doměkka, pak vra�te část pokrájeného masa a okořeňte
majoránkou a pepřem. Dosolte podle chuti.
Zbytek masa můžete přidat k hrachu, čočce, nebo bram-

borové kaši.
Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ
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Havířská bramboračka

ebyl jsem poprvé na operaci a tak,
když jsem pocítil poplacávání po

tváři a zaslechl: Haló, haló, probu�te se!
– Věděl jsem, že mě z narkózy
probouzejí k životu. Když jsem však
zaostřil zrak, zahlédl jsem nad sebou
jakousi andělskou tvář. Rozpuštěné
blon�até vlasy, samé kudrlinky… Tak to
ne, tohle je mi velmi podezřelé. Ta oper-
ace se asi nevydařila a já už jsem v nebi.
Tahle blon�atá kráska je určitě anděl.

Vzpomněl jsem si na katechetu, který
nás učil náboženství. Vtloukal nám do
hlavy učení víry pravé, a tak jsem si dal
dohromady jedno k druhému a byl jsem
doma... Tedy ne doma, ale v nebi! Co to
kecám – já a v nebi? Bezvěrec, který se
dal vypsat z náboženství a během svého
života spáchal pěknou řádku hříchů proti
mnohým z deseti přikázání Božích?
Musel bych se smažit v pekle a ne se
vyhřívat v nebi. Jenže, co s tou
blondýnkou?

Po pár minutách jsem se přece jen
probudil ze sladkého limbu a rozeznal
jsem na tabulce, která se tomu anděl-

skému stvoření houpala poblíž levého
ňadra, nápis. Ne, to není možné – četl
jsem jednou, dvakrát, třikrát – a bylo to
jméno nejkrásnější ženy světa. Tak tohle
už je na mě trochu moc. Česko má
nejkrásnější ženu světa a posílá ji budit
staré dědky z narkózy. To tak! Zřejmě
jsem se zbláznil, nebo mám halucinace,
což se u takových složitějších operací,
jakou jsem právě absolvoval, může
snadno přihodit… 

Zavřel jsem oči a znovu jsem je
otevíral, opatrně a pomalu. Co
když zahlédnu upíří zuby? Ne,
byla to táž andělská tvář s cedulk-
ou se jménem královny krásy
a žádala mě, abych jí podal ruku,
že mi odebere pár kapek krve.
Proč jen pár kapek? Mohu klidně
dát, třeba i litr. – No, po té operaci
možná trochu méně.

V době, kdy mi ta kráska ode-
bírala moji drahocennou tekutinu,
zevrubně jsem si prohlížel její slič-
nou tvář a všiml jsem si, že
v koutcích očí a ještě na pár
místech tváře této andělské bytosti
prosvítají sotva znatelné vrásečky,
které svědčí o tom, že už jí  dávno

není dvacet let. „Vy, vy jste  ta, ta miss?“
„S tou královnou krásy je to tak – je to

moje dcera a já jsem zdravotní sestra,
jsem zde zaměstnaná a tu krev vám
budu odebírat denně.“

Když jsem se probudil ze šoku, byla již
dávno pryč. Jak jsou některé věci jedno-
duché. Když jsem se uzdravil a vyprávěl
kamarádům, jak za mnou denně chodila
Ta	ána Kuchařová, mávali rukama: „To
víš, to ti tak budeme věřit.“

Jiří KNOPP
P. S. Jistě vás znovu potěšil feje-

tonek z roku 2006. Jiné by to bylo
letos, kdyby anděl měl roušku...

� Pepa čte: Vodka s ledem poškozuje
ledviny. Rum s ledem poškozuje
játra. Gin s ledem poškozuje srdce.
Whisky s ledem poškozuje mozek...
Je vůbec možný, že ten led je takový
hnus?

� Kde jsou ty doby, kdy se po kýchnutí
ozvalo: „Na zdraví!“

� Babička k vnučcce: „Já jsem v tvém
věku už pracovala!“ Vnučka kontruje:
„A já ve tvém věku ještě budu!“

� Zdál se mi v noci sen: Bylo léto 2021
a svět svírala zrovna pandémie nezná-
mého střevního viru. Seděli jsme na
pláži, na sobě pemprsky a někdo říká:
„Ty roušky vloni nebyly zas tak špatný...“

� Z rozhovoru duchovních: „Myslíš, že
se dočkáme konce celibátu?“ – „My
ještě ne, ale naše děti určitě ano.“

� Jan Werich – moudra 
Nemysli. Když myslíš, tak nemluv. Když
mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepode-
pisuj. A když podepíšeš, tak se nediv.

Nejhorší srážka v životě je srážka s blb-
cem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství.
Z takové srážky vyjdete vždycky jako
největší blbec pod sluncem.

Smích chytré lidi léčí a jen blbce uráží.

Největší umění je – být živ posvém.

Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne
Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302

www.halonoviny.cz

MOJE SLADKÉ PROBUZENÍ
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��� Smějeme se 
s KrajánkemN
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