
Armáda naší republiky, ozbrojené jednotky
profesionálů, které platíme ze svých daní, by
měla v první řadě sloužit pro bezpečí našich
občanů a obranu naší(!) země. Vinou vstupu
republiky do agresivního paktu NATO, který
proběhl bez referenda a nadlouho určil orien-
taci státu, slouží naše jednotky především
cizím zájmům. Jako „věrný“ spojenec pro-
sazujeme v cizích zemích cizí zájmy. Opravdu
si platíme armádu na to, aby hájila zájmy nad-
národního kapitálu a krvácela v nesmyslných
misích, jako třeba té v Afghánistánu? Určitě
ne, a proto oprávněně požadujeme stažení
všech vojáků naší armády z misí v zahraničí.
Musíme si uvědomit, že to je jen první krok,
jak přestat být agresorem v cizí zemi. 

Zásadní  požadavkem je vystoupení naší re-
publiky z paktu NATO. Požadavkem, na který
vládnoucí menšina jaksi odmítá reagovat.
Důvod je zřejmý – tolik se bojí vlastních lidí, že
chce mít v zádech mocné spojence, kteří
nezaváhají zasáhnout proti neposlušným
občanům.  

Naše země by měla mít co nejširší kontakty
s jinými státy, především pak s těmi, které jsou
u NATO na černé listině – s Ruskem a Čínou.
Je bohužel příznačné, že na slepotu naší
zahraniční politiky, která poslušně vykonává
příkazy z USA, doplácejí naši výrobci. Zatím-
co vláda ohýbá hřbet v uctivém lokajském

NEDOSTATEK
Jakžtakž jsme ustáli zimní nápor

covidu a s létem máme možnost
se trochu volněji nadechnout.
S omezením cestování se mnozí
vrhli na zvelebování svého okolí.
Někdo opravuje dům, jiný byt,
terasu nebo zahradu.

Ve své činnosti ale čím dál
častěji narážejí na nedostatek
materiálů. Mnohé menší provo-
zovny, které objednávají materiál
podle zakázek a jsou zvyklé, že
dodávky byly dodány během
krátké doby, dnes čekají a nemo-
hou pracovat. I velká firma, jakou
je např. Škoda auto, má nucenou
odstávku, protože chybí některé
díly a auta nelze kompletovat. 

Obce postižené tornádem chtějí
co nejrychleji napravit škody, ale
opět narážejí na nedostatek pot-
řebných stavebnin na trhu. Doda-
vatelsko-odběratelské vztahy váz-
nou. V dlouhé řadě výrobků
a surovin jsme odkázáni na do-
voz. I mnohé výrobky, které jsme
byli dříve schopni u nás vyrobit,
nyní dovážíme.

Je-li něčeho nedostatek, potom
zákonitě stoupá i cena. Za pos-
lední měsíce můžeme pozorovat
nejen růst cen potravin, ale i ji-
ných komodit, jako je např. sta-
vební dřevo, železo, mě�, hliník,
polystyrén... Lidé opět budou jen
platit a platit. Kapitál odsává
finance ze všech zdrojů. Ničí malé
podnikatele, ožebračuje pracu-
jící...

Je potřeba, aby nadnárodní
firmy a banky odváděly daně
našemu státu a nevyvážely zisky
do zahraničí. Je potřeba zvýšit
zdanění těch nejbohatších.

Věra ŽIŽKOVÁ
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Š�astné dětství v mírovém světě
Budoucnost každé společnosti je dána budoucností jejích dětí. První podstatnou

podmínkou je život v míru, ve světě, kde se konflikty řeší jednáním a ne silou. To
předpokládá zásadní změnu vojensko-politické orientace vlády. Také péče o zdravý
vývoj dětí a jejich vzdělání potřebuje změny, především změnu přístupu.

Pokračování na str. 2 �

CO MÁM RÁDA

Mám ráda konvalinky
na očích modré linky,
jahody z vlastní zahrádky,
včelky a jiné bodláky.
Mám ráda dárečky,
kávu a vánočky.
Z cukrárny od Myšáka
čokoládové věnečky.

Jan Dawidko 
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předklonu, trhy v těchto zemích ovládají
firmy ze zemí našich „pánů“. A aby národ
nereptal, omezí se přístup k informacím
cenzurou internetu.

Pokud chceme zabránit agresi mezi
státy, pak musíme začít u sebe. Tvrdě
postihovat všechny agresivní projevy. Je
hrozné, když je útok na lidský život hod-
nocen mírněji, než útok na majetek. Pro
nás je lidský život a důstojnost prioritou,
pro jiné má člověk hodnotu jen do výše
svých příjmů. Ještě tvrději bychom měli
postihovat projevy agrese vůči dětem,
včetně oblíbené kyberšikany.

Všechny děti si zaslouží stejný přístup
ke vzdělání, jeho kvalitu a dostupnost,
včetně internetu ve školách zdarma,
stejně jako dostupné kulturní a sportovní
aktivity. Učebnice a školní pomůcky by
měly být zdarma pro všechny, stejně
jako stravování ve školkách a na základ-
ním stupni škol zdarma.

Budoucnost národa je v jeho dětech,
jejich vzdělání a sociálních dovednos-
tech. Vzdělaným lidem se svobodným
přístupem k informacím a schopností
tvořit si vlastní názor se těžko vládne,
jsou obtížně manipulovatelní... 

Učinit alespoň prvních pár kroků na
cestě k svobodné budoucnosti, je naším
úkolem.

Ta�ana LANKAŠOVÁ

Kostelečtí komunisté a sympatizanti se
sešli 5. srpna za velice nepříznivého po-
časí na zahradním posezení (pod stře-
chou) s opékáním klobás. Jednali
o situaci ve straně a přípravě voleb. Set-
kání se účastnili i kandidáti do posla-
necké sněmovny, pedagog a spisovatel
Josef Lukášek a ekonomka Věra
Kučerová. Přítomné pozdravil předseda
OV Jan Janeček. Mezi hosty jsme přiví-
tali Evu Frantinovou a básníka Karla
Sýse, který je kosteleckým rodákem.
Rád zavítá do míst svého mládí a za-
vzpomíná na místní spoluobčany.

Přes vytrvalý déš� a chladno se akce
vydařila. Účastníci se rozcházeli spoko-
jeni a v dobré náladě.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
předsedkyně ZO KSČM Kostelec n. O.

SETKÁNÍ ZADEŠTĚ

22 � KKrraajjáánneekk  �� 88//22002211

� Dokončení ze str. 2

Š�astné dětství...
Byly doby, kdy se vláda s účastí ANO a ČSSD (já

této vládě důvěru nikdy nedal) ústy ministra
Hamáčka chlubila, že jsme šestou nejbezpečnější
zemí na světě. Když jsme se propadli, tak už říka-
jí, že jsme jednou z nejbezpečnějších zemí. Jaká je
realita?

Je až dojemné slyšet poslance Žáčka a dalších
z demožumpy, že nejmenování plk. Koudelky na
dalších pět let do funkce ředitele BIS je ohrožením
naší bezpečnosti, a jak mu musíme být vděčni za
Vrbětice. Jo, to byl od BIS a Národní centrály proti
organizovanému zločinu (NCOZ) s mediální pod-
porou VSZ opravdu majstrštyk. O absolutní
chaotické a zpackané reakci vlády ani nemluvě.  Už

se těším až vyšetřovatelé předloží důkazy, které jim umožní zahájit trestní
stíhání, které dovedou až k pravomocnému rozsudku. Jenže toho se nikdy
nedočkáme! Tady totiž šlo pouze o špinavou politiku. Myslete na to vy, kteří
díky tomu přijdete o zakázky v Rusku a další možná i o práci. 

Proč se však nikdo z těchto rádoby bezpečnostních expertů demožumpy nevy-
jadřuje k tomu, co vede k přímému ohrožení bezpečnosti nás všech? Oni snad
nevědí, jaké jsou personální podstavy u policie a že se v letošním roce předpok-
ládá, že řady Policie ČR opustí kolem 4 tis. zkušených příslušníků. Vědí tito
„experti“, že už zcela pravidelně dochází ke spojování hlídek dvou sousedních
oddělení? Vědí tito „experti“, že mnohá policejní oddělení už neplní funkci od-
dělení, ale jen policejní stanice? Tuší vůbec tito „experti“, že se díky tomu prod-
lužují dojezdové časy a že čekat na hlídku i hodinu je realitou? 

Já vím, koho by v Praze, kam jezdí stovky a tisíce policistů na výpomoc, zají-
mala bezpečnost někde v Horní Dolní, někde v okrese na severu či jihu repub-
liky? Jenže i tam žijí lidí, kteří mají právo na stejné standardy bezpečnosti. 

Stačí, že už jste nám tady zrušili zdravotní střediska a zubaře, poštovní úřady
a v podstatě i veškerou kulturu.

Sakra lidi, probu	te se už! Toto jste fakt chtěli? Do kdy chcete mlčet?!

IN: 3.c tsSrgtpcuna vpohc guu16nufald:15nsSorced

Záznam z rozhovoru se Z. Ondráčkem v ČT
https://www.ceskatelevize.cz/.../22141100037.../video/855591

5P – PODMÍNKY PRO žIVOT

V BEZPEČÍ A MÍRU

5P – PÉČE O DĚTI
A JEJICH VZDĚLÁNÍ

V sobotu 3. července jsme uctili památku obětem represí proti fašistickým okupantům u památ-
níku Libuše. Atentát na nejvyššího představitele  protektorátní moci byl velmi tvrdě potrestán
a represe dosáhly i do našeho okolí. Bohdašín u Červeného Kostelce unikl osudu Lidic a Ležáků
jen o malý kousek.U pomnku Soňa Marková a Jaroslav Manych.                      OV KSČM Náchod

��� ZDENĚK ONDRÁČEK na facebooku



A to si podle vědátorů nechají říkat Homo
sapiens sapiens. Takže člověk dvakrát
moudrý. Když se rozhlédnu po vlastech
českých, ale i po světě, notně o té moudrosti
pochybuji. Natož aby se vyskytla dvakrát.
Nedávno jsem se byl s vnoučaty podívat ve
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. V ex-
pozici Valašská dědina je krásně ukázáno, jak
před sto lety lidé žili. Jak dosazovali lesy, jak se
starali o domácí zvířectvo, jak udržovali svá
políčka. Věděli, že když tak nebudou činit,
zahynou.

Doba se změnila. Mocní tohoto světa ve
jménu snazšího vládnutí vypustili virus zvaný
globalizace (možná i nějaký jiný), který před
třiceti lety naplno zasáhl i českou kotlinu. Ne,
že bychom se v dobách před půjčením vlády
těm, co byli u komunistů, o přírodu starali
vzorně, ale bylo to podstatně lepší než
v současnosti. 

V dobách hlubokého míru (kterou někomu
užiteční přiblblíci nazývají  komunismem)
mělo zemědělství ve společnosti podstatně
důstojnější postavení. Bylo řízeno a bylo
řízeno odborníky s vizí do budoucna.
Zajiš�ovalo levné produkty pro výrobu
potravin, některé komodity se vyvážely, byly
podstatně tvrdší normy na kvalitu. Dodr-
žovaly se čtyř až šestileté osevní postupy,
pravidelně se hnojilo statkovými hnojivy.
Současné zaorávání  rostlinných zbytků je
sice dobré, ale ta hovínka tam chybí a budou
chybět víc a víc.

V lesích byli hajní, kteří obešli a prošli něko-
likrát do měsíce svůj revír a věděli včas třeba
o výskytu kůrovce a včas také byli schopni za-

sáhnout. Takže například kůrovcová kalamita
v roce 1983 byla prakticky do roka zažehnána.
Podobná kalamita vypukla před třemi lety a díky
amatérismu a nesystémovosti stále trvá.

Ten nesystém je ale jev objímající celou spo-
lečnost. O nesmyslně předimenzované dopra-
vě jsem už psal, stejně jako o neprozře-
telném zabírání půdy. Předloni byl v nějakém
diskusním pořadu jistý ekonom, který vys-
větloval národu, že ekologie je nákladná
záležitost, jíž si nemůžeme dovolit. 

Kapitalistické zřízení je sebevraždou. Tam
jde o prachy a vše ostatní je jenom prost-
ředek, jak je získat. Naše vlády od roku 1989
nás dostaly do závislosti na dovozu potravin. 

Naše zemědělské podniky jsou často
v rukou zbohatlíků i zahraničních – a třeba
pětileté osevní postupy změnily na agro-

nomický trojboj, tj.
řepka, pšenice a ku-
kuřice. Sleduje se
sice vyživenost pů-
dy, ale ne už podíl
humusu. Jak dlou-
ho to může vydr-
žet?

Ale nejde jen o ze-
mědělce a lesníky. Mnozí naši spoluobčané
se chovají dle rčení po mně potopa. Na-
příklad cyklisté. Před několika lety byla
zprovozněna cyklostezka Hradec Králové –
Kuks a už dva týdny po otevření ji lemovaly
kelímky, PET lahve, plechovky od piva a po-
dobné skvosty. Nebo příklad od nás z České
Skalice. Máme tu přehradu Rozkoš, výcho-
dočeské moře. Sem s oblibou přijíždějí
rybáři. Jeden by si řekl: jsou to lidi milující
přírodu. Třeba ji milují, ale ne natolik, aby
nechali vozidlo na silnici nebo těsně u ní.
A tak než by zvedli z auta pozadí, raději doje-
dou téměř k vodě. V současnosti už je tam
skoro 300 metrů dlouhá a osm metrů široká
cesta přes louky a vznikají další. 

Myslím, že by bylo vhodné s trochou
pokory se vrátit k moudrosti našich předků
a s velkou pokorou se podřídit potřebám
přírody. Příroda nás nepotřebuje. My potře-
bujeme přírodu.

Jak praví jedno čínské moudro: Tuto zem
jsme nezdědili, máme ji půjčenou od svých
dětí. Mějme to na paměti.

Jiří ZVÁRA,
kandidát KSČM do PS

Jen co se uvolnily kovidové regule, napláno-
valy si ženy LKŽ a KR Česko-ruské společnos-
ti z Hradce Králové výlet do Prahy. Začalo to
pozváním našeho poslance Zdeňka Ondráčka
do Poslanecké sněmovny. Zde jsme navštívili
(i s několika muži) krásné sněmovní prostory
malostranských paláců a kromě milého a přá-
telského přijetí a besedy s poslanci a poslan-
kyněmi jsme shlédli přímo jednání Sněmovny.

Využili jsme nabídku Jiřího Klapky, předsedy
Česko-ruské společnosti a navštívili jedinečnou
výstavu dokumentárních plakátů z druhé světo-
vé války. Tam nás očekával a srdečně přivítal ře-
ditel Jazzové sekce Karel Srp. Provedl nás
expozicí a informoval o mnoha zajímavostech
při vzniku výstavy i z jejího průběhu. Zaujala nás
mj. zdravice, kterou zaslal organizátorům výs-
tavy prezident Vladimir Putin. Viděli jsme plaká-
ty sovětské, protože padlých bylo nejvíce právě

ze Sovětského svazu, plakáty britské, americké i plakáty dalších států
a také panel věnovaný Protektorátu Čechy a Morava. Ze záznamu

jsme slyšeli autentické hlasy z válečného rozh-
lasového vysílání. Hudební ilustrací výstavy pak
bylo pásmo dobových písní, které zněly na všech
stranách fronty v provedení, koho jiného než,
Jiřího Klapky. 

Prohlídka Prahy pak pokračovala přes roman-
tickou Kampu a Karlův most na Staroměstské
náměstí, kde jsme přímo v 15 hodin zastihli
v pohybu orloj, až jsme se dostali do Slo-
venského domu, kam nás pozval Jiří Klapka. On se
zasloužil o moskevské vydání knihy Jaromíra
Slušného Nejstarší slovanské mýty a báje, před-
stavena byla i pozoruhodná a krásně výtvarně
vypravená sbírka básní Radovana Masára
Slavjan. Akci vtipně a zasvěceně moderoval ředi-
tel Slovenského domu Vladimír Skalský.

Pět žen si 6. července u pomníku mistra Jana Husa
v Sukových sadech připomnělo výročí jeho upálení.    

Hanka ŽATEČKOVÁ

LEVICOVÉ SENIORKY NEZAHÁLEJÍ

5P KSČM 
PŘÍRODA ZDRAVĚJŠÍ,
žIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČISTĚJŠÍ

TUTO ZEM JSME NEZDĚDILI
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Máme krásnou zemi s bohatou (zatím ještě) přírodou. Ale, jak již napovídá závorka, něco
není v pořádku. Kdysi básník Jiří Žáček zplodil citát: Sloni jsou bakterie, které se přírodě
vymkly z rukou. Já  bych vyměnil podmět. Lidé jsou těmi bakteriemi. Zaplavili planetu
a důsledně ji vysávají a nehledí, co po sobě zanechají  budoucím generacím.



Žijeme ve společnosti, která nepocho-
pitelně toleruje fakt, že pracující občan
nemá dostatečný výdělek na to, aby
mohl žít důstojně. Mnozí se tomu nepo-
divují... 

Nejspíš proto, že si to ani nedokáží před-
stavit, že zaměstnavatelé nabízejí i za velmi
náročnou práci minimální mzdu, kterou navíc
často podnikatelé kritizují jako vysokou
a naléhají na politiky, aby její regulaci zrušili
úplně. Kam bychom bez jakékoliv regulace
nakonec došli? 

Jak je možné, že zaměstnanec na plný
pracovní úvazek není schopen svým
výdělkem uhradit náklady na bydlení,
stravování, vzdělání, výchovu dětí a další
základní životní potřeby? Stát nejenže
nečinně přihlíží, ale ještě těmto lidem
vyplácí navíc sociální dávky ze svého roz-
počtu. Tedy v podstatě dotuje to, co někteří
nesoudní podnikatelé svým zaměstnan-
cům vyplácejí a z čeho se skutečně
nedá žít. Konec levné práce je stále
v nedohlednu. 

Existují samozřejmě firmy, které
nabízejí velmi slušné mzdy, nebo mají
i sociální programy pro své zaměst-
nance. Takových je ale v České re-
publice menšina. Ti zbývající, podle
základního principu liberalismu, usilují
pouze o maximalizaci zisku. Nikoliv
o spokojené zaměstnance a jejich
důstojný život. Ještě stále slýcháme,
že za dveřmi čekají davy jiných,
a pokud nečekají, přece máme agen-
turní zaměstnance. A těm „otrokářské“
podmínky tolik nevadí.

Jakýkoliv pokus, a to především ze strany
KSČM, vylepšit Zákoník práce ve prospěch
zaměstnanců, je podroben drtivé kritice
Hospodářské komory a dalších sdružení
zaměstnavatelů. Totéž se děje v případě
návrhů odborových svazů, které se snaží
prosazovat navýšení minimální mzdy
anebo pět týdnů dovolené pro všechny za-
městnance. Tyto body má ve svém voleb-
ním programu také KSČM. Navrhuje
zvýšení minimální mzdy na 60 % mediánu
mzdy průměrné v zemi, což není nic neob-
vyklého v některých evropských zemích.

Výše zmiňovaná agenturní práce by měla
být podrobena razantní změně a podmínky
pro zaměstnance agentur zásadně zpřís-
něny a jejich dodržování kontrolováno pod
vysokými sankcemi. Jen tak se podaří nas-
tolit plošně důstojné mzdy pro zaměstnance. 

Zákoník práce pak musí chránit mnohem
více i občany před důchodovým věkem,

mladé absolventy škol a matky s malými
dětmi. Tyto tři skupiny jsou na pracovním
trhu nejvíce ohrožené a často z nouze do-
nuceny pracovat za velmi nízkou mzdu
anebo bez pracovních smluv v „šedé eko-
nomice“. Jakmile dojde na propouštění
v sektorech, kde ekonomické výkyvy
zásadně ovlivňují produkci firem, tito nejs-
labší jsou první na řadě. Sociální systém při
ztrátě zaměstnání nedokáže sanovat
výpadek příjmů tak, aby takový člověk
dokázal dál hradit své závazky. Následkem
toho se pak propuštění zaměstnanci dostá-
vají do dluhových pastí, počty exekucí
a insolvencí stále narůstají a velká část
z nás se ani neptá proč.

Jak dlouho si necháme tohle vše líbit?
Copak velká část voličů – zaměstnanců –
nevidí, že volba pravicových stran pro ně
znamená zhoršení pracovních a životních
podmínek? Není to tak dávno, kdy se po

osm let nezvyšovala minimální mzda,
kdy vláda ODS z nemocných invalid-
ních důchodců udělala zdravé a vzala
jim důchody anebo přidala starobním
důchodcům jen 40 Kč za rok! 

Opravdu chce většina naší spo-
lečnosti zpět tohle? Tak rychle jsme
zapomněli… Anebo si konečně uvě-
domíme, že solidarita, sociální jistoty,
ochrana slabých a zaměstnanců je
tou správnou volbou? Tedy volbou
KSČM, která tyto postoje a priority
prosazuje.

Mgr. Iva ŘEZNÍČKOVÁ (BPP),
kandidátka do PS za KSČM

Co je to ovšem poctivá mzda? 
Většina zaměstnavatelů jen zneužívá

nastavení pracovního trhu a dává svým
zaměstnancům pouze tolik, kolik musí
ve smyslu rčení „ušetřená koruna =
vydělaná koruna“. 

Málokdo zná zaručenou mzdu, vychá-
zející ze zákoníku práce §112. Ta je od
2. skupiny až po 8. skupinu. Zaručená
mzda se před novelou ZP nazývala mini-
mální mzdové tarify! Minimální mzdu
(1. skupina) ale zná každý a většina si
naivně myslí, že když dostane alespoň
minimální mzdu, pak je to v pořádku.
Z pohledu prodavačky: Je třeba rozlišit
prodavačku, která doplňuje v rámci samo-
obslužného provozu zboží (1. skupina =
15 200), prodavačku pohonných hmot
(2. skupina = 16 800), prodavačku, která
provádí samostatný prodej zboží, jeho pře-

jímku, uskladnění (3. skupina = 18 500),
nebo prodavačku uměleckých předmětů
včetně jejich oceňování, výkupu zlata nebo
jiných drahých kovů (4. skupina = 20 500).

Od ledna 2021 zvýšilo minimální mzdu
hned 17 členských zemí EU, kde je mini-
mální mzda stanovena. V ČR se před
každým zvýšením napřed projednává
v Tripartitě (zástupci vlády, odborů a za-
městnavatelů), kde zaměstnavatelé (stej-
ně jako pravicoví politici) křičí, že se bude
po navýšení zvyšovat především neza-
městnanost. Opak je pravdou – viz data
ČSÚ! Vždy, když se minimální mzda
navýší, významně to pomáhá i ve vyjed-
návání nárůstu mezd mezi odbory a za-
městnavateli.

Nezasloužíme si pracovat za 1/3 ně-
meckých mezd, kupovat dražší a pod-
řadnější potraviny! Proto je požadavek

KSČM na navýšení
minimální mzdy na
20 000 zcela legi-
timní, a tím i růst
zaručené mzdy.
Také můžeme dis-
kutovat o tom, jak je
zákonná pracovní
doba rozložena v týdnu.

Chceme jen poctivé peníze za poctivou
práci! V Lucembursku si pracující vydělá
nejméně 332 Kč za hodinu, ve Francii 268 Kč,
v Nizozemí 270 Kč, v Irsku 266 Kč,
v Belgii 257 Kč, v Německu 248 Kč
a v ČR pouhých 90,50, to znamená mzdu
15 200 Kč za měsíc. 

Máme snad v ČR horší žaludky nebo
méně schopné lidi?

Josef DUŠEK (BPP),
kandidát  do PS za KSČM

Za poctivou práci poctivá mzda i důchod
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PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE

Zdeněk Ondráček a Iva Řezníčková na akci.



Občany Hradce
Králové, Náchoda,
Jaroměře, Nové
Paky, Doudleb i dal-
ších měst neúměr-
ně zatěžuje náklad-
ní doprava a spolu
s nedostačující pro-

pustností komunikací opakovaně způ-
sobuje dopravní kolapsy. Pomohlo by
převést tranzitní nákladní dopravu na
železnici, ale to se zatím nedaří. Pro
nezbytnou výstavbu obchvatů je nutné
překonat povolovací mašinérii, těžkosti při
výkupech pozemků a protahující se pro-
jekční přípravy. To vše trvá i neuvěřitelné
desítky let. 

V Náchodě proto KSČM iniciovala vznik
Spolku Obchvat Náchoda a po dlouhých
letech se snad „blýská na lepší časy“.
Letos v prosinci se ale možná dočkáme
i zprovoznění magistrály do Jaroměře.
O nutném pokračování na Trutnov se
stále spíše jen hovoří. Proto KSČM
prosazuje, i kvůli urychlení životně
důležitých liniových staveb, posílení insti-
tutu vyvlastňování ve veřejném zájmu,
samozřejmě za odpovídající úhradu.
Zároveň podporujeme rozvoj veřejné
dopravy. Pro žáky základních i středních

škol a seniory prosazujeme jízdné zdarma
nebo aspoň s výraznou slevou. 

Další prioritou je pro KSČM dostupnost
kvalitní zdravotní a sociální péče. Zvy-
šující se nedostatek stomatologů a prak-
tických lékařů chceme řešit nejen zvý-
šením finančních prostředků do systému,
zlepšením vzdělávání a organizace práce
zdravotníků, ale také zavedením legisla-
tivní možnosti pro kraj a ministerstvo
zdravotnictví zřizovat mobilní ordinace

tam, kde by nedostatek zdravotnických
pracovníků ohrožoval poskytování potřeb-
né zdravotní péče občanům. 

Děti mají právo na š�astné dětství.
Dostupnost kvalitních předškolních a škol-
ních zařízení je proto nezbytná. KSČM
proto prosazuje zrušení poplatků za pobyt
v MŠ, školních družinách a klubech,
učebnice na základních a středních
školách zdarma, stejně jako internet pro
školy a rodiny s dětmi. Investice do veře-
jného školství, sociálních a zdravotních
služeb i dopravy se vždy vyplatí! 

Soňa MARKOVÁ,
kandidátka KSČM do PS

DOPRAVA, KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ
je cestou rozvoje královéhradeckého regionu

i celé České republiky

Budova soukromé základní školy Sion v uli-
ci Kleinerových roste před očima – titulek
článku v Hradeckém deníku 5. 8. 2021
a fotografie budovy, která vyrostla o dvě
další patra a přístavbu, tak je celý prostor
dvakrát větší než ten původní. Je smutným
výsledkem neúspěšné dlouholeté snahy oby-
vatel okolních domů tak megalomanskou
„rekonstrukci“ nepřipustit, neschválit a za-
chovat v dané lokalitě klidný ráz bydlení se
ZŠ M. Horákové a mateřskými školkami. 

V loňském roce mohlo město Hradec
Králové využít svého předkupního práva roz-
hodnutím zastupitelů vrátit budovu zpět do
svého vlastnictví a zrekonstruovat ji pro potře-
by MŠ. Ve městě je přetrvávající nedostatek
míst, speciálně v lokalitě Moravské předměstí.
Ve zmíněném článku je uvedeno, „Sion for-

málně převáděl budovu mezi dvěma svými
spolky…“ (mimochodem dost zavádějící
informace), ale už není zmíněno, proč byl zři-
zovatel škol Křes	anské centrum Sion „Sbor
Jednoty bratrské v HK – Sion“ uveden v roce
2016 samotnou Jednotou bratrskou, jejíž
součástí bylo KC od roku 2001, do likvidace.
V květnu roku 2014 KC Sion z Jednoty bratr-
ské vystoupilo a nebylo její součástí, přesto
ještě další dva roky poskytla Jednota bratrská
právní ochranu KC Sion a dala mu prostor pro
převod na nového zřizovatele. 

Po dvou letech však zřejmě došla trpělivost,
možná i díky hrubému porušení školského
zákona, které odhalila inspekce v roce 2015
(viz Inspekční zpráva z 24. 4. 2015) a zřizova-
tel „Sbor Jednoty bratrské“ byl uveden do
likvidace. Nový zřizovatel byl registrován od

1. 1. 2019 a již v září
stejného roku získal
SION pravomocné sta-
vební povolení na pro-
bíhající rekonstrukci
a přístavbu a díky dotaci
z IROP mohl začít. 

Vlivem liknavosti, ne-
přesných a zavádějících
informací ze strany vedení města HK nakonec
předkupní právo těsnou většinou hlasů zas-
tupitelstvo nevyužilo. Vedení města argumen-
tovalo i tím, že se městu z důvodů výše
provozních nákladů na jednotlivé školy vyplatí,
když školu provozuje soukromý subjekt. Takže
peníze nade vše. To se to rozdává – a z měst-
ského a podniká! A další na řadě by mohlo být
povídání o městských pozemcích. Ale to až
příště.   

Táňa ŠORMOVÁ,
a kandidátka KSČM do PS 
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Intenzivní doprava v Hradci Králové vede kolem Fakultní nemocnice a v odbočení na
Pardubice. Je stále hustá i v noci, se zácpami. Nejen zde je to „husté“. Dopravě ulehčí až
zprovoznění D35 z opatovické velekřižovatky, nejprve směrem na obec Opatov a dále
k Mohelnici.                                                                                               FOTO– Krajánek 

Královéhradecký kraj dlouhá léta sužuje stav dopravní infrastruktury.
Protahuje se dokončení D11 a tempo výstavby R11 na Jaroměř a Trutnov je
pomalé, zoufale chybějí obchvaty měst a stav silnic druhé a třetí třídy je víc než
žalostný. To každodenně komplikuje život obyvatel při cestách za prací, k lékaři
nebo nákupy a je brzdou rozvoje našeho krásného a turisticky ojedinělého
regionu. 

Jak je snadné získat obecní majetek



1. PRÁVO NA DŮSTOJNÝ žIVOT
„S občany České republiky se nesmí jednat 

jako s druhořadými obyvateli EU!“

• Za poctivou práci poctivá mzda i důchod • Za srovnatelnou 
práci stejná mzda pro muže i ženy • 35hododinový pracovní 
týden při zachování mzdy • Zrušení pracovních agentur 
• Konec soukromých exekutorů • Novomanželské bezúročné
půjčky • Státní a družstevní byty dostupné pro každého 
• Konec nezdaněného kšeftování s byty • Zachování koruny 
• Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě 
bez ponižujících sbírek a spoluúčasti pacientů

2. PODPORA POCTIVÉ PRÁCE, 
VYŠŠÍ ZDANĚNÍ BOHATÝCH

„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“
• Výrazné zdanění nadnárodních firem • Zdanění komerčních
internetových gigantů • Konec vyvádění zisku vytvořeného 
v ČR • Miliardářská daň • Zachování současného zdanění 
u podprůměrných mezd • Zvýšení daňových úlev pro rodiny 
s dětmi • Zavedení bankovní a digitální daně • STOP další 
privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí

3. PODMÍNKY PRO žIVOT

V BEZPEČÍ A MÍRU
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“

• Vystoupení České republiky z paktu NATO • Obnova 
všestranných vztahů s Ruskem a Čínou • Konec informační     

cenzury internetu • Obnova systému civilní ochrany 
obyvatel • Referendum o pokračujícím členství ČR v EU    

• STOP ilegální migracI
• Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí
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ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

www.5priorit.cz � www.kscm.cz � www.sancenanovyzacatek.cz   

Poslanecká sněmovna 
nedávno schválila zrušení

ústavní péče pro děti do tří let.
Prakticky to znamená zrušení
kojeneckých ústavů, které se
starají o nejmenší děti. Péči

o ně by měli převzít pěstouni.

Během tolerance jsem dokázali prosadit část našeho
programu. A te� si představte, co všechna bychom
dokázali pro lidi udělat, kdybychom byli ve vládě!

Máme právo
na důstojný

život
Minimální mzda alespoň 20 000 Kč

Stejná mzda pro muže i ženy
Novomanželské bezúročné půjčky

Konec soukromých exekutorů
Státní a družstevní byty dostupné

pro každého
Rovný přístup pacientů 

k moderní léčbě

S KSČM máte 
šanci na nový

začátek!



Před 70 lety, v roce 1951, byl v Čes-
koslovensku přijat zákon o ochraně státních
hranic. K tomuto výročí probíhala celostátní
setkání na různých místech naší vlasti. Jedno
z těchto setkání, které v Upici zorganizoval
Klub českého pohraničí, z. s., v Králové-
hradeckém kraji. 

Významným hostem tohoto setkání byl
plk. RSDr Milan Richter, čestný předseda
republikového KČP, dále poslanec PČR
Zdeněk Ondráček se svým otcem Ja-
roslavem Ondráčkem. V průběhu jednání
řada členů klubu obdržela ocenění na počest
schválení zákona o ochraně státních hranic. 

Při dvoudení akci, která byla zoorganizová-
na na několika významných místech včetně
památníku v Odolově, se setkali lidé, kteří
odsuzují překrucování naší historie a angažují
se v levicově orientovaných organizacích.

Text a foto – Petr HOJNIC

TRUTNOVSKO
V Trutnově oslaví Jitka Vostrovská 85

let, Emil Gorol 65 let a Martin Häckel
45 let. Ve Rtyni v Podkrkonoší se sejdou
k oslavě Jana Hejnová – 65 let – a obě-
tavý Petr Hojnic – 75 let. Vladislav
Halenár ze Žacléře slaví 75 let a Božena
Švihálková z Havlovic má 65 let.

Mnoho zdraví a spokojenosti do dal-
ších let přejí ZO a OV KSČM svým jubi-
lantům.

KRÁLOVÉHRADECKO
Alena Černá, ZO 57 HK, oslaví 70 let

a zasloužených devadesátin se dožívá
Zdeňka Dědková, ZO 53 HK. Ze ZO č. 48
oslaví Oldřich Sedlář zasloužených 94
let, Oldřich Š�astný oslaví v říjnu 89. na-
rozeniny a v únoru oslavil 93 let Josef
Čáp.

Všem přejí jejich soudruzi a OV KSČM
mnoho pěkných dnů prožitých ve zdraví.

RYCHNOVSKO

V srpnu oslaví osmdesátiny v Týništi
n. O. Olga Kulhánková a Jan Holoubek.
V Rokytnici v O. h. slaví 75 let Magda-
lena Neubauerová, šedesátiny Zuzana
Kašparová a 45 let Michal Souček.
V Rychnově n. Kn. oslaví 92 let Anna
Horáková a Marie Fridrichová sedm-
desátiny. Jaroslava Holubová z Alb-
rechtic n. Orl. má 75. narozeniny, Hana
Vojtěchová z Ledců oslaví osmdesátiny
a Pavel Střihavka z Opočna oslaví svěží
padesátku.

Jubilantům přeje OV KSČM v Rych-
nově n. Kn. vše dobré, hlavně zdraví
a pohodu, alespoň po malou chvilku
v každém dni, který je čeká.

JIČÍNSKO

Zdeněk Mašek se dožívá 75 let, Marie
Brádlová sedmdesátky a Hana
Coufalová oslaví 45 let – všichni z Nové
Paky. Ivan Erlebach ze Zběře u Vyso-
kého Veselí oslaví sedmdesátku.

Všem jmenovaným přeje OV mnoho
zdraví, životního optimismu a rodinného
štěstí.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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kscmkrhk.cz * kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * facebook.com/kscmjc/
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * 5priorit.cz

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 22, č. 8, vyšlo v srpnu 2021 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. Neotištěné příspěvky,
zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

Zákon k ochraně hranic Československa měl výročí

�����������������

NÁCHODSKO
Jaromír Stejskal z Police nad Metují oslavil

v plné síle 95. narozeniny. 
ZO KSČM a OV KSČM v Náchodě přejí mnoho

zdraví, štěstí a plno sil pro další léta.

Formulář přihlášky ke vstupu do
KSČM ke stažení zde: 

https://www.kscm.cz/cs/prihlaska
a 

http://kscmkrhk.cz/pridejte-se-k-nam

Soňa Marková a Jiří Žoček blahopřáli Zdeňku
Láskovi k jeho červencovým devadesátinám.
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Pro 2 osoby: � 2 velká (nebo 4 menší) rajčata � 150 g mletého
hovězího � 50 g anglické slaniny � malá cibule � uzená paprika 
� pepř � sůl

Omytá rajčata podélně rozkrojte a vnitřek opatrně lžičkou vy-
dlabejte. Oddělte semínka a dužinu nasekejte. Nadrobno
nasekanou cibuli orestujte na jemně pokrájené slanině (plátek
si nechte na ozdobu). Na osmažené cibuli opečte za stálého
míchání maso, přidejte koření a dužinu rajčat a zakryté zvolna
poduste 5 minut. V případě nutnosti podlijte lžící vody. 

Prochladlou masovou směsí naplňte půlky rajčat, povrch
ozdobte kousky slaniny. Naplněná rajčata urovnejte do
pekáčku, podlijte lžící vody a odkryté pečte 15 minut v přede-
hřáté troubě. Podávejte s bramborem.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ Rajčata plněná masem

Svojšice 4. září
od 10 do 16 h., mítink a kulturní program, 
diskusní stan
Choustníkovo Hradiště 11. září
od 10 h. pietní akt u hromadného hrobu 
umučených vězňů z konc. tábora
Lipiny 11. září
od 10 h. grilování kuřat. Čas začátku
bude možná posunut.

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
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��� POZVÁNKY

Vážení zájemci o akci, informujte se u okresních výborů KSČM, zda poskytnou autobus,
nebo organizují jízdu osobními auty. Využijte šanci, dopravit se na hl. vlakové nádraží
v Pardubicích a nastoupit do autobusu od OV Prardubice. Odjezd v 9.30, zpět v 16 h.

KSČM a KČP Trutnov 
pořádají

tradiční mezinárodní setkání 
na Pomezních Boudách

Setkání se uskuteční 
v sobotu 28. srpna od 10 hodin
u bývalé Celnice na Pomezních

Boudách (Horní Malá Úpa)
Účast přislíbili

poslanec Zdeněk Ondráček 
a poslankyně Květa Matušovská

Po setkání následuje výstup 
na Sněžku

Letos si připomeneme již 99 let 
od prvého setkání v roce 1922. 

Organizátoři se těší na vaši účast!


