
Zákony EU přímo nařizovaly vznik konkuren-
čního prostředí v tomto oboru i centralizování
dodeje energie nejprve na evropskou burzu,
poté zpět zákazníkům. Mezi neviditelnou ruku
trhu a zákazníky se vloudily i nečestně se cho-
vající firmy. S tím si tržní prostředí poradí velmi
těžko – nemá to v popisu práce... Nejsou dos-
tatečné zákony, kontroly – a dohled přece v de-
mokracii nepotřebujeme. Takže to řešíme ad
hoc, až se běh věcí pokazí. 

Prý se růst cen očekával, ale vypukl naplno až
po volbách. To, že se mnohonásobně vyšší ceny
energie promítnou do zdražení dalších výrobků i
potravin, nikdo nezpochybňuje. Očekává se
šestiprocentní – i vyšší – inflace. Dalším drápem
bude zdražení úvěrů a hypoték, tedy cen bydlení
včetně nájmů. Váznou některé výroby při výpad-

cích surovin, při rostoucích cenách energií, a pak
musí nutně výrobky zdražit. Proč je v tomto sys-
tému vždy dražší a dražší to, co právě nejvíce
potřebujeme, např. kabát v zimě nebo energie,
i když je jí údajně dostatek? Proč při vyšších
cenách potravin nedostanou zemědělci dob-
rou cenu?

Mnoho radosti tedy v naší kotlině neo-
čekáváme. Zůstávají jen do široka otevřené oči
udivených lapených občanů, kteří nechápou,
jak se vše mohlo přihodit. A� zkoumají kroky
vlády, podnikatelů a institucí, nenacházejí snad-
ného viníka. (Pardon, občas je to jasné –
Rusko.) Že je to vše v kořenech pohybů kapi-
talismu, se snad ani neodvažují pomyslet jak
občané, tak samozřejmě pravicoví komentátoři.

(vha)

PRIVATIZACE STÁTU
Máme dva měsíce po vol-

bách a již se začínají zřetel-
něji rýsovat postoje a zájmy
budoucí vlády. Pravicové
koalice nadšené svým vítěz-
stvím již kují pikle, jak zatočí
se všemi odpůrci. Dávají jas-
ně najevo, že jejich parla-
mentní většina se nebude
demokraticky bavit s nikým ji-
ným. Stát jsme nyní my a bude
vše po našem. Zájmy občanů,
kteří volili jiné strany nebo
zájmy občanů, kteří nešli
k volbám jsou jim lhostejné. 

Mnozí voliči, kteří pod-
porovali koalici Spolu z přes-
vědčení, že zachraňují bu-
doucnost země, protože Ba-
biš ji zadlužil a chudáci naše
děti to budou jednou splácet,
si neuvědomili, komu dávají
do rukou moc. Novým vlád-
cům bude přednější jejich
vlastní obohacování a pocit
moci než poctivá správa zále-
žitostí této země. Rodí se
více postů a funkcí – kde jsou
řeči o úsporách a snižování
státní byrokracie?

Koalice, ač mají plno sloga-
nů o demokracii, nyní dávají
jasně najevo, že stát jsou
nyní oni a vše bude tak, jak si
budou přát. Obyčejní lidé jsou
pro ně jen lůza, s kterou ne-
chtějí mít nic společného.
Vždy� jsou to blbouni, kteří
nám zase sedli na lep. Už je
na nic nepotřebujeme, jsou
jen přítěží, dokud z nich ještě
nevytaháme poslední peníz
pro různé energošmejdy.

Občané by měli pro příště
více zvážit, komu dávají moc
do rukou. Demokracie má být
vláda lidu, ale v současné
době je to vláda úzké skupiny,
která bude prosazovat zájmy
EU, USA, Landsmanschaftu,
církve a jiných cizáků.

Věra ŽIŽKOVÁ
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DO NOVÉHO ROKU
přeje  

váš Krajánek
a KV KSČM

Už delší dobu byl avizován růst cen potravin, inflace pomalu nabírala na rychlosti,
stejně jako problémy s nárůstem nemocných Covidem-19. Tím dalším zatnutým
drápem se stala cena energií. Bude ji řešit nejprve skoro milion podvedených
zákazníků firem za cenu vysoce zvednutých záloh. Zaskočeni však nejsou jen něk-
teří občané a hlavně firmy, na jejichž účet si možná další dodavatelé energií přilepší,
ale také obce a kraje, které se též naučily nakupovat elektřinu přes burzu.

Kapitalismus vytasil drápy na Čechy až po volbách
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JJaann  DDaawwiiddkkoo

Povolební situace České republiky
je ve znamení snahy sloučit ne-
slučitelné pod vidinou pohodlných
ministerských křesel pro mocichtivé.

S plnou vážností při znalosti situace
proto odmítáme toto kupčení vedoucí
k uspokojení osobních ambicí všech pěti
stran ve dvou koalicích tvořících většinu
v Poslanecké sněmovně. Chtivost po
moci nesmí být na úkor odbornosti
a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vlá-
da nesmí zastupovat pouze zájmy úzké
skupiny voličů!

Lidé oprávněně očekávají řešení akuál-
ních problémů, které dosluhující vláda již
nemůže řešit a nová vláda nepředložila
ani elementární návrhy, jak bude pos-
tupovat.

KSČM je připravena na levicovou alter-
nativu programového prohlášení vlády
a předloží občanům program pro nepriv-
ilegované, kteří zůstávají dlouhodobě
mimo zájem všech polistopadových
vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují
růst životních nákladů, aniž by se dočkali
návrhů řešení této krize kapitalismu.
Spolu s nimi proto odmítáme jednorá-
zové energetické žebračenky z návrhu

pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé
fronty na úřadech s nejistým výsledkem.

Odmítáme jednostrannost této pod-
pory, která nezohledňuje další skupiny
občanů doposud ekonomicky stabilních
a vržených do energetické chudoby více
než 300 % zvýšením záloh na elektrickou
energii a plyn, s vyúčtováním snad za
rok.

Občané očekávají řešení svého
problému dnešního dne, ne sliby do
budoucna!

Senioři nesmí platit zálohy na
energie větší, než je jejich důchod!

Lidé, kteří investovali do nových
zdrojů energie a ekologických kotlů,
se cítí zrazeni svou vládou!

KSČM vyzývá končící vládu, okam-
žitě zastropujte ceny energií na úrovni
roku 2020 + 25 %!

Vítězné koalice, přestaňte bojovat
o svá korýtka a podpořte toto řešení,
které je jediné schopné zvrátit pád sta-
tisíců občanů České republiky pod hrani-

ci chudoby.

1. 11. 2021
VV ÚV KSČM

Nedávno Česká televize přinesla
informaci o dění kolem zámku v No-
vém Městě nad Metují, respektive při-
blížila to, co restituenti udělali se
získaným majetkem – který před tím
samozřejmě chtěli zvelebovat a de
facto pro občany nic neměnit. Je to
totiž přesná ukázka toho, jak se nemá
nakládat s národním majetkem! V resti-
tuci, která byla i na tehdejší poměry
jedna z nejvyšších, získali Bartoňové
Dobenínové, jež si na svůj původ
v Kanadě vzpomněli až ve chvíli, kdy
bylo jasné, že by z toho „mohlo něco
kápnout“, nejen zámek, ale i lázně,

tisíce hektarů lesů a půdy, středověký
hrad Frymburk, kostel, barokní dům,
fungující vodní elektrárnu a rovněž dvě
textilní továrny.

Nakolik byl tento rod citově svázaný se
svým majetkem, ukazuje ponejvíce to, jak
s ním naložil. Začněme lázněmi. Neznalý
věci by čekal, že to byly lázně, které od
války byly opuštěné a tomu odpovídal
jejich stav. Opak je ale pravdou. Tento rod
dostal prosperující lázně, které fungovaly
dlouhou řádku let. Jejich osud? Lázně
Rezek rodina po převzetí uzavřela s tím,
že po rekonstrukci je znovu zpřístupní
veřejnosti. Už zřejmě tušíte, jak to asi

dopadlo. Lázně chá-
trají. A i když už je
má nový majitel,
jejich otevření pro
občany neplánuje.

Prodeji se postup-
ně nevyhnul ani
středověký hrad,
továrna, kostel,
vodní elektrárna ani
barokní dům, který
navzdory tomu, že
byl kulturní památk-
ou, nový majitel
nechal zřejmě pro-
tiprávně zbourat.

Snad za něj rodina Bartoň Dobenínů
aspoň uronila slzu.

Nyní je na řadě samotný zámek. Ten,
jehož rekonstrukce byla zčásti hrazena
formou dotací, takže z kapes nás všech –
občanů České republiky. Ten, kvůli ně-
muž okolí vynaložilo nemalé prostředky,
aby z něj udělalo pohodlný turistický cíl.
Prodej zámku se už netýká jen rodiny,
která jej restituovala, ale nás všech
a nejvíce občanů, kteří s ním spojili svůj
osud, tedy i Nového Města nad Metují.

Trhá mi srdce, když vidím, jak majetek
a dědictví, které dříve složilo celému
národu, te	 nějaký soukromník roz-
prodává, jak na tržišti, a pak se ještě vym-
louvá, že o zámek nemůže pečovat,
protože na to nemá prostředky. Nech�
tedy alespoň vrátí peníze, které z kapes
občanů do tohoto majetky byly
investovány!

Kateřina Konečná, poslankyně
Evropského parlamentu za KSČM

Zdroj: Haló noviny
______________________________
POZNÁMKA:
Zdenka Kulhavá (KSČM) je zastupitelk-

ou Nového Města nad Metují. Situaci
sleduje a lituje zejména zbourání
domu zahradníka, který byl národní
památkou. Zboural jej však nový
majitel.                                           (r)
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POHÁDKA O JEDNOM ZÁMKU

Přestaňte kupčit s koryty a zastropujte cenu energií!



Na zastupitelstvu se dlouho diskutovalo
o nákupech energií. Zastupitel Petr
Koleta (ANO) kritizoval, že krajská orga-
nizace CIRI (regionální rozvojová agentura
Královéhradeckého kraje) se nepokusila
zakoupit pro kraj včas energie. Radní
Pavel Bulíček (Piráti) se bránil, že ceny
energií se nedají moc předvídat. Počasí,
uskupení, emisní povolenky... mají na
cenu vliv. Nikdo nepředvídal skokový růst,
proto se vše ještě odvíjí – jde i o  Streamu,
zda má povolení. Je snaha nakoupit
energie co nejlépe. Koleta oponoval, že
kraj začal pracovat až v říjnu a že většina
krajů má již nakoupeno. Je to prodělek
150 mil. Hejtman připustil, že je nakoupe-
na vysokokonapě�ová energie, nízkon-
apě�ová ne. Byla predikce, že po zdra-
žení cena klesne. Ale nikdo nepředvídal,
jak to bude v polovině září. 

Bývalý hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se
dožadoval zprávy o stavu desetiletého
výhledu ve školství. „Budou přihlášky do
SŠ, je 10 let po optimalizaci – chceme
o tom přehled. Na konci 2017 to bylo
vyhrocené téma,“ řekl. Současný hejtman
vysvětloval, že je připravováno vyhodno-
cování uplynulého období, a pak se
rozhodne o další optimalizaci na dalších

deset let. Učilištím a středním školám
v Lázních Bělohradě, Opočně, Kopidlně,
Velkém Poříčí nebo Červeném Kostelci
nezbývá než čekat, zda a jak se jich
druhá vlna optimalizace školství dotkne.

Založení Královéhradecké krajské cen-
trály cestovního ruchu, příspěvkové orga-
nizace, bylo na jednání odloženo a pro-
jednával se problém spolku Revitalizace
Kuks, kde je dalších sedm organizací.
Rada chce ukončit svou činnost ve spol-
ku, ale jde ještě o majetek, který byl
majitelům zhodnocen.

Královéhradecký kraj se stal hlavním
koordinátorem příprav stavby parkovacího
domu u Fakultní nemocnice Hradec
Králové (FNHK). Menší, ale rychlejší
změny u nemocnice plánuje i hradecká
radnice. Problém s parkováním mají
pomoci řešit i parkovací automaty.  Výběru
místa pro parkovací dům brání v okolí
chystané investice za desítky miliard.

Krajské jednání jsme sledovali on-line.
KRÁTCE: Kraj stále podporuje rozvoj

průmyslové zóny Solnice-Kvasiny výkupy
pozemků. Zrekonstruovaná je budova
DIGP v rychnovské nemocnici. Zdejší kino
bylo přestavěno na knihovnu a budova se
stala Stavbou roku 2021 Královéhra-

deckého kraje a prestižní Českou cenu za
architekturu dostala rozhledna v Novém
Hrádku, přestavěná větrná elektrárna,
která nebyla spuštěna. Dokončena je
oprava pevnosti Dobrošov, chybí kiosek.
Od 12. 12. budou zvýšeny ceny v kraj-
ské dopravě – vlaky, autobusy.       (vha)

V horšící se ekonomické situaci, kdy
se snesly mnohé problémy na miliony
lidí, tak se také starosti prodraly i do
naší strany. Do funkce nastoupila
nová předsedkyně KSČM Kateřina
Konečná a nově zvolení místopředse-
dové. Start do nového stylu práce
a stanovení hlavních cílů provází,
bohužel, úbytek financí. 

Čenové nového vedení KSČM postup-
ně navštíví kraje, aby s předsedy okresů
zhodnotili skutečnou kondici strany. Funk-
cionáři okresů KSČM Pardubického
a Královéhradeckého kraje se proto sjeli
na počátku října do Pardubic, aby se
seznámili vzájemně s ekonomickou situa-
cí v okresních organizacích a s možnými

východisky. S úsporami si totiž musí po-
radit nejen centrum, ale též okresní výbory. 

Do nového roku je třeba podpořit Haló
noviny. Od redakce a FUTURY se oče-
kává, že přijde s vhodnými opatřeními. 

Po tomto jednání s KV KSČM musí
vedení stále reagovat na politickou situaci
a názory pěti stran, které vévodí Sně-
movně; v opozici zůstalo SPD a ANO.
Nová vláda bude brzy Poslaneckou sně-
movnou podpořena. Poslanci však jed-
nají s nemocným prezidentem Milošem
Zemanem. Obnažil se při tom charakter
pravicových politiků a médií, jež by jej
nejraději odvolali, a tak slídili po jeho
zdravotním stavu. Etika neetika.

Kateřina Konečná hodnotí pravidelně
situaci, vydává svá stanoviska na
videích a snaží se navrhnout levicová
řešení. Poznámky k dění má i Vojtěch
Filip. Tady platí jediné: podporujme (či
kritizujme) snahy nového vedení svými
vědomostmi, radami i povzbuzením...

(vha)

������Z krajského zastupitelstva
Ve zprávě o činnosti Rady kraje informoval (1. 11.) hejtman Martin Červíček

o stavu postupu proti Covidu-19, kdy bylo 320 tisíc občanů kraje naočkováno
(69 %). Královéhradecký kraj je v tomto směru třetí nejúspěšnější v republice
i epidemiologická situace byla na počátku listopadu dobrá. Kapacita nemocnic
zatím stačila. (O měsíc později povolává hejtman na pomoc nemocnicím vojáky.)

Marie Pěnčíková, Kateřina Konečná, Petr Šimůnek, Leo Luzar, Milan Krajča a Vladimír Chalupecký.

Krajské výbory KSČM jednaly s novým vedením strany
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Na říjnovém jednání se krajský výbor
věnoval ještě zhodnocení akce ve Svoj-
šicích. Další akce s podporu kraje – Výstup
na Deštnou, Setkání na Pomezních
Boudách a pietní akt v Bohdašíně – byly
hodnoceny kladně. S hodnocením výsledků
voleb se čtenáři Krajánku mohli seznámit
v minulém čísle. Krajský výbor se dále
věnoval přípravě na mimořádný sjezd,
o jehož konání jsme informovali. 

Na listopadovém jednání byl schválen kraj-
ský rozpočet a podpořeno vycházení Kra-
jánku. KV nyní nemá příjmy z mandátů zas-
tupitelů, naštěstí jsou úspory z minulých let.
Hlavním úkolem pro následující období
bude příprava na řádný XI. sjezd v květnu
2022. 

Hned v lednu odstartují výroční členské
schůze (do 6. 2.), poté okresní konference
(do  19. 3.) a krajská konference (do 16. 4.)
s náročnými úkoly zhodnocení uplynulého
dvouletí, s návrhy na delegáty sjezdu a na
případné kádrové změny v orgánech. Nutné
bude připravit volební programy a návrhy
na osobnosti do obecních voleb a na
Jičínsku-Nymbursku budou volit senátorku
či senátora.                                                   (vž)

��� Jednal KV KSČM



Tato spolupráce se po jejím založení
velmi rychle rozvíjela a o deset let později
dala za vznik Stálého fóra evropské levi-
ce-regionů (SFEL-r). Původní termín
dvacátého a třicátého výročí byl společný,
ale byl několikrát odložen kvůli epidemio-
logickým opatřením a probíhajícím voleb-
ním kampaním v obou zemích. 

Dvacáté výročí vzniku Stálého fóra ev-
ropské levice proběhlo samostatně ve
Svojšicích, kde byla podepsána přístu-
pová dohoda mezi vedením KSČM a Die
Linke, kde poté Václav Ort a Petr Typlt
slavnostně převzali plaketu a plastiku
K. Marxe. Třicáté výročí bylo tedy při-
praveno nyní v listopadu, pod společným

heslem Spolupráce-Přátelství-Solidarita.
Od původního záměru setkání v kruhu
zakladatelů, kde figurovalo i jméno Milana
Špáse, sešlo a bylo rozšířeno o pokračo-
vatele spolupráce a vedení obou stran. Za
KSČM se setkání účastnili Petr Šimůnek
a Milan Krajča a za německou stranu
Katharina Slanina. 

Setkání začalo slavnostním obědem,
poté přivítali účastníky Petr Typlt za OV
KSČM Jičín a mluvčí sítě MAS EL Monika
Schömmelová. Po představení všech
účastníků a hostů byly slavnostně rozkro-
jeny dorty s logem setkání, vyobrazením
červených třešní a červených ponožek
(symboly obou spřátelených stran). Dorty

byly rozneseny a polední pití kávy
doprovázely další přátelské rozhovory.
Hlavní program začal v konferenčním sále
od patnácti hodin, uctěním památky
zemřelých soudruhů a soudružek, kdy
vzpomněli na Jaromíra Kohlíčka (23. 2.
1953–6. 12. 2020). Projevy zakladatelů
z obou stran předcházely promítání filmu
Frithjofa Newiaka, sestaveného z videí
a fotografií z akcí za dvacet pět let činnos-
ti, ale zejména ze samotných počátků.
Byly předány pamětní plakety od pořa-
datelů všem účastníkům a manželé Schö-
mmelovi ocenili významné účastníky
předáním dárků. Odpoledne si účastníci
ještě podiskutovali, o překlad se postarala
Dáša Pokorová a Helga Katschmannová. 

Po slavnostní večeři formou švédských
stolů stihli hosté ještě aukci předmětů
připomínajících léta spolupráce. Její
výtěžek bude příspěvkem na dopravu
české delegace v lednu do Berlína, k uctění
památky R. Luxemburkové a K. Liebknechta,
při LL–demo, již 9. ledna 2022. 

Petr TYPLT

Asi nebude velkým překva-
pením, že tradiční Mikulášské
oslavy se v Opočně nebudou
konat. Vzhledem k tomu, že se na
relativně malém prostoru ná-
městí scházelo mezi čtyřmi až
šesti tisíci lidí, rozhodla rada
města už před časem, že vzhle-
dem ke protikovidovým opat-
řením Mikuláš nebude. Krajánek
o tom informoval Václav Slezák,
místostarosta (KSČM). Opočno
v rušení akcí nebude zřejmě samo. 

Město však čeká příprava nové
dopravní stavby – druhá část ob-
chvatu. „Pro Opočno je důležitější,
že s blížícím se koncem

Opočno se chystá na další část obchvatu města
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Skupina účastníků nepřívěcké akce. FOTO – archiv OV Jičín

Slavnostní krájení dortu. Zleva Břetislav
Holšán, Petr Schömmel, Monika Schömmel-
ová, Blahoslav Tichý.

Slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí vzniku mezinárodní levicové spolupráce
Jičín – Cottbus se uskutečnilo v listopadu v hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky s mot-
tem 30 let – Spolupráce – Přátelství – Solidarita. Setkání bylo také spojeno s čer-
venými třešněmi, tedy symbolem komunistů, a červenými ponožkami, symbolem
zejména DieLinke. O založení a trvání přátelství se postarali zejména soudruzi
z regionů Jičínska a německého Cottbusu.

Setkání „třešní“ a „ponožek“ k 30. výročí spolupráce

Kruhový objezd na Nádražní ulici, do něhož vyústí další část obchvatu pro dopravu od Týniště a Třebechovic.
Komunikace z těchto směrů se spojují u benzinové stanice, auta pak pojedou už po okruhu.  

FOTO – Václav SLEZÁK�



Královéhradečtí zastupitelé spolu
s dalšími a s vedením města řešili
výpově
 danou řediteli soukromé
základní škole Sion. Ta sídlí  od roku
2005 v prostorách školy v Man-
dysově ulici se 60 žáky 1. stupně
(dle informace Denise Doksan-
ského). Nutno podotknout, že sou-
kromou školu město dlouhodobě
různými způsoby podporovalo
a podporuje. 

Výpově	 z uvedených prostor může
být dána bez udání důvodů s tří-
měsíční výpovědní lhůtou na základě
sepsané a platné nájemní smlouvy.

Soukromá škola
má mít nové pros-
tory v jiné rekon-
struované budově
darované městem
Hradec Králové
spolku Sion v ne-
dávné době, jenže
rekonstrukce se
protahuje.

Do konce prosince se má škola
přestěhovat do městem nabídnutých 

Na jejím severním břehu se nachází
autokempink, který od roku 1990 spravuje
město Česká Skalice. No, spravuje…
Správu bych si představoval jinak. Ale
o tom jindy. Před třemi lety  nové vedení
města prozkoumalo stav autokempu a zjis-
tilo, že po téměř třiceti letech bez investic
a jen s tou nejnutnější údržbou kemp
dlouho fungovat nebude. Problém je v tom,
že náklady na zkvalitnění a zmodernizo-
vání čítají minimálně 65–70 milionů. To
samozřejmě město nemá, a tak se shání
nájemce a investor, který by kemp využíval
a postupně zvelebil. Byly vypracovány pod-
mínky tendru, proběhlo výběrové řízení.
Přes určité prognózy a předpoklady se

nepřihlásil nikdo. Možná byly podmínky
pronájmu moc vysoké. Za něco asi taky
mohou omezení související s kovidovou

pandemií a horší finanční kondice případ-
ných uchazečů. Takže má být vypsáno
další výběrové řízení s mírnějšími nároky
na nájemce.

Před zahájením výběrového řízení  bylo
třeba připravit podmínky pro případného
zájemce. Jednou z podmínek je dlou-
hodobá smlouva o pronájmu pozemků
Povodí Labe, na kterých  autokempink
částečně leží. Smlouva byla sepsána,
jenže se objevili noví, či spíše staronoví
kostlivci.

Po dokončení stavby přehrady, před zhru-
ba půl stoletím vznikl Autokempink, kde
kromě chatek, karavanových stání či
stanových ploch pro běžné jednotlivé

pasanty (příchozí) začaly budovat různé
ubikace i podniky z půlky republiky. To bylo
v pořádku. Podniky byly státní stejně jako

kempink. Problém
byl a stále  je v tom,
že mnohé z těchto
staveb (nebo vo-
dovodu, elektřiny
aj.) nebylo zkolau-
dováno. Takže to
jsou černé stavby.
Po sametu se
v tomto stylu pokra-
čovalo. Od  státních podniků stavby od-
koupily osoby fyzické i právnické, stavby
často zvětšily. Samozřejmě bez povolení,
či kolaudace. Navíc mnoho těchto objektů
je na pozemcích Povodí Labe a mnohdy
v zátopové zóně. Těchto chatiček, stánků,
buněk je několik desítek. Takže je tu úkol
pro město, zajistit likvidaci těchto černých
staveb.

Nakonec ještě jednu perličku, možná
perlu. Autokempink se nachází v té části
vodního díla, kam se na jaře či po velkých
deštích přivaděčem přivalí velká voda. Ta
s sebou přinese náplavu posbíranou na
cestě z Krkonoš řekou Úpou. Kdysi býval
tzv. manuál, dle něhož byl provozovatel
nádrže povinen v určitých intervalech tuto
část vyčistit. Má to své opodstatnění.
Jednak může fungovat kemp, návštěvníci
mohou do vody, aniž by se brodili bahnem,
a jednak usazovací část přehrady může
podstatně déle plnit svou  funkci.  Poslední
bagrování v prostoru autokempu proběhlo
před třiceti lety! Na obranu Povodí Labe
musím uvést, že by  bylo nutno odtěžit asi
400.000 m3 sedimentů, přičemž náklady by
šplhaly k půl miliardě. 

Druhý problém souvisí s legislativou
o ukládání odpadu. Kdysi se sedimenty
používaly jako hnojivo. Já myslím, že by to
šlo i dnes. Jen je nutno vytipovat a ovzorko-
vat několik set hektarů zemědělské půdy.
A samozřejmě také vytěžený sediment. To
bude stát též nějakou tu korunu…

Jiří ZVÁRA,
zastupitel České Skalice

Stěhování školáků v Hradci Králové

VÝCHODOČESKÉ MOŘE A CO S NÍM
Moře východočeské alias vodní dílo Rozkoš se nachází v těsné blízkosti České

Skalice. Tato přehrada byla budována od padesátých let minulého století a dokon-
čena byla v roce 1969. O tři roky později byl dokončen Úpský přivaděč, který
zejména při jarním tání odvádí vodu z Úpy do přehrady. Nádrž má něco přes tisíc
hektarů a pojme necelých 77 milionů kubíků vody. Jejím majitelem je podnik Povodí
Labe. Ten vlastní i další hektary pozemků kolem vodní plochy, pro případ velké
vody – tzv. zátopová zóna. Tolik o přehradě.

zkušebního období používání první části obch-
vatu, se připravuje kolaudace a vypořádání po-
zemků dotčených stavbou. Zároveň jsme na město
obdrželi informaci, že byla vypsána a probíhá
soutěž na zhotovitele druhé části obchvatu Opočna.
Soutěž vypsal Královéhradecký kraj. Předpo-
kládaná cena bude asi 225 milionů s DPH. Počítá
se s výstavbou mezi roky 2022 až 2024.
Samozřejmě, že předcházet bude archeologický
průzkum.“ První část provázely komplikace při jeho
dání do provozu, tak snad bude mít druhá část více
štěstí. 

Čtenáři Krajánku se jistě připojí k přání re-
dakce pro místostarostu, aby všechnu zod-
povědnou práci pro občany zvládal i v příštím
roce ve zdraví. (r) 

	

Pokračování na str. 6 	
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Den válečných veteránů
Dne 11. listopadu na Den válečných veteránů přišlo na pozvání Patrika Duška (KR ČSBS)

několik levicových žen k pomníku obětí 1. sv. války na Novém Hradci Králové uctít jejich
památku. Přišly také děti z místní základní školy, které sem chodí každoročně. Dívky

i chlapci přinesli kvě-
tiny.
Marta Kolesová před-

nesla báseň a zdůraznila
to, že na oběti válek
zapomínat nemáme. 

Zastupitelka města
Táňa Šormová (KSČM)
poprosila děti, aby pro-
zkoumaly, zda nemají
mezi příbuznými takové
oběti. Na padlé se
u pomníku vzpomíná
i v květnových dnech.

Sdružení Splav připravuje zajímavou
soutěž již třetím rokem a PaedDr. Josef
Lukášek na akci spolupracuje. Jeho
úkolem, jako pedagoga i pohádkáře, je,
připravit otázky pro olympiádu vě-
domostí pro žáky 2. stupně ZŠ a prv-
ních tříd víceletých gymnázií a při
vlastní soutěži je také vyhodnocovat. 

V olympiádě prověřují znalosti dětí o re-
gionu (Rychnovsko, Dobrušsko, Koste-
lecko) – z historie, přírodovědy a o výz-
namných osobnostech. Děti odpovídají
nejprve v kole školním, vyhodnotí se po
odeslání odpovědí a deset kolektivů pos-
tupuje do dalšího kola, kde se střetnou
naživo. Otázky jsou ohodnoceny body a
v části riskuj, mohou přidělené body z prv-
ní části opět ztratit. „Takže je to velmi zají-
mavé a zamíchá to pořadím...,“ říká
porotce Lukášek. „Deset družstev dětí
připravilo i své výstupy jako živé prezen-
tace. Děti získávaly informace o osobnos-
tech, nebo místech, která si vybraly. Třeba

děvčata připravila
ukázku s Dobro-
milou Rettigovou,
nebo kluci připrav-
ili prezentaci pev-
nostního systému
Hanička, jiní zase
předvedli skotské
hry.“

Na ceny přispí-
vají různé orga-
nizace z regionu, tzn. dávají ceny – letos
dokonce vyhlídkový let. Soutěž zaujala též
královéhradecký rozhlas.

Josef Lukášek je s takovou soutěží spo-
kojen, i když letos byly otázky opravdu
těžké. „Co je ale hlavní, děti mají o soutěž
veliký zájem a stále si rozšiřují znalosti.
Lokální patriotismus je nutný. Jak říká
Švejk, každý odněkud je a je dobře, když
je odněkud,“ doplnil spisovatel-porotce.

(vha)

Školní Olympiáda regionálních vědomostí
na Rychnovsku

Dokončení ze str. 5 �

náhradních prostor základní školy
v Lipkách, kde může setrvat do konce
školního roku. Zastupitelé rozhodli, že
výpově� soukromé škole udělí, i když ta
se brání. Opuštěné prostory město potře-
buje  zrekonstruovat pro děti z Mateřské
školy Sluníčko (tu čeká velká úprava
a obnova) tak, aby odpovídaly hygienic-
kým a provozním normám pro chod MŠ.
Na tuto rekonstrukci město očekává
dotaci 40 milionů, proto ten tlak. Poté by
se sem stěhovaly postupně děti z dalších
mateřských škol zřizovaných městem
Hradec Králové, které se budou rekon-
struovat.

Ředitel Doksanský, i když dlouhodobě
věděl o výpovědi, spoléhal na to, že mu
zastupitelé a posléze rada města při
druhém vyvolaném jednání ustoupí.
Nestalo se a vše se přesunulo do osobní
roviny mezi Doksanským a primátorem
Hrabálkem. Do hry vstupují právníci.

„Zastupitelé za KSČM souhlasí s ře-
šením přestěhovat soukromou školu. Měli
bychom chránit z podstaty především
majetek města a městem zřizované
organizace. Přestěhování není sice
jednoduché, ale také ne nemožné. Sion
může například využít možnosti vyhlásit
ředitelské volno z organizačních důvodů,
určitě rádi pomohou rodiče dětí a nabízí
se i využití volna mezi Vánocemi. Stě-
hování je nutné kvůli žádané a přislíbené
dotaci,“ uvedla Táňa Šormová, zastupitel-
ka města Hradec Králové.

(vha)

Stěhování školáků
v Hradci Králové

Publikace o vodě, kterou vydalo Regionální
sdružení Euroregion Glacensis. 

Voda nám občas chybí
Zajímavou publikaci o vodě v prostoru

česko-polského příhraničí, tedy Pomezí
Čech, Moravy a Kladska, vydal Euro-
region Glacensis v Rychnově nad
Kněžnou a v Klodzku v rámci projektu
„Voda základ života“, a tak se publikace
také jmenuje. (Viz foto vpravo.)

Euroregion Glacensis je právě z pohledu
vodního bohatství velmi cenným územím.
Publikace soustře�uje mnoho informací
o všech podobách vody, o jejích vlastnos-
tech, o geologické historii, o vodních pří-
rodních zajímavostech, o turistickém
využití vodních ploch, až k využití síly vody
pro průmyslová díla a zařízení. Celoba-
revnou publikaci doplnil zajímavými texty

Josef Lukášek. Je v ní na 38 stranách
velké množství krásných fotografií. Za-
chycují přírodní prostředí, současné stav-
by u vody, mosty i stavby historické.
Publikace popisuje i kvalitu vody a využití
pitné vody. Není opomenuto ani lázeňství.
Euroregion sahá totiž až k Jeseníkům. 

Že je voda tím nejvzácnějším bohat-
stvím na planetě, a proto bychom si jí
měli vážit ve všech jejích podobách,
dobře víme. Ale musíme si uvědomit, jak
podotýká vtipně autor na závěr: „Naše
Země je nádherná, ale nevede z ní žádný
kanál, žádný výfuk, žádný komín.
Všechny nečistoty, všechny odpady,
které vyprodukujeme, na Zemi zůstávají.“

(mv)

FOTO – Krajánek
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Redakce Krajánku vyzývá členy
strany i sympatizanty, aby si zajistili
předplatné Haló novin na příští rok.
Může to být váš vánoční dárek.
Předplatné přináší pravidelný příjem
redakci. Je to více financí než
z kupování novin ve stáncích. 
Chceme přece mít přísun aktuálních
informací z levicového spektra názorů
a nejen přecezené informace z tele-
vizního vysílání. Jako bonus máte
každý den stránky s informacemi z his-
torie, z kultury, z oblastí vědy, tradic
nebo zdravé výživy a také křížovku...

Schůzka LKŽ HK 9. 12.
od 14 h. u Švagerků v zasedací míst-

nosti. Předvánoční posezení s loso-
váním drobných dárků, které si přine-
sete, stejně jako trochu cukroví. 

TRUTNOVSKO
Zdenka Hofmanová z Vrchlabí oslaví

85 let a Jiří Čermák z Úpice má osm-
desátiny. Stanislava Kalenská z Vrch-
labí oslaví sedmdesátiny. Vlastimil Cer-
mánek se dožívá 95 let, Ivan Skládal
80 let a Jan Mánek slaví devadesátiny,
všichni jsou  z Trutnova.

Stálé zdraví, spokojenost i to štěstíčko
do dalších let přeje OV KSČM Trutnov.  
KRÁLOVÉHRADECKO

K 75. narozeninám blahopřejeme
bývalému redaktorovi Krajánku i Haló
novin Václavu Vanžurovi. Zdeněk
Zasadil ZO 16 HK oslaví 65 let.
Danuše Svatoňová, ZO 38 HK, se
dožívá 85 let. Devadesátiny oslaví:
Květuše Baliharová ZO 36 HK,
Božena Krouželová ZO 53 HK, Věra
Kutilová ZO 169 Smiřice, Jarmila
Müllerová ZO 25 HK a Vlasta Doub-
ková ZO 38 HK. Zasloužených 95 let se
dožívá Jan Dejmek, ZO č. 34, Hradec
Králové. Boženě Novotné blahopřeje
LKŽ k sedmdesátce, udrž si stálé zdraví! 

Všem jubilantům a jubilantkám přeje
OV Hradec Králové pěknou oslavu
narozenin a do dalších dní i let pevné
zdraví a dost životních sil.
JIČÍNSKO

Jiří Taneček oslaví 70 let a Eva Šep-
sová 80 let. Oba z Nové Paky. Osmde-
sátiny oslaví Hana Špinková z Jičína. 

Do dalších let jim přejeme hlavně
mnoho zdraví a životního optimismu.

RYCHNOVSKO
František Holoubek z Vamberku

uvítá sedmdesátku, Karel Šimerda ze
Svídnice se dožívá 91 let, Ludmila Mar-
šíková z Ledců oslaví 85 let a Jaroslav
Grund a Bedřich Kapler, oba
z Rokytnice v O. h., oslaví sedmdesáti-
ny. Jaroslava Ročňová Rychnova
n. Kn. slaví 60 let, Eva Jandová také
z Rychnova má 65. narozeniny. Jaro-
slav Š	ovíček z Černíkovic slaví 70 let.

Mnoho pěkných dní prožitých ve
zdraví a spokojenosti přeje okresní
výbor KSČM.
NÁCHODSKO

V Broumově se dožívají Břetislav
Středa 93 let a Zdeněk Tošnar 90 let.
Josefa Ježková z České Skalice oslaví
80. narozeniny, Devadesátiny oslaví
Josef Joneš ze Starého Plesu. Členo-
vé jejich ZO jim přejí štěstí, pevné
zdraví a mnoho sil do dalších let.

Ceny rostou, ceny energií skokově.
Nízkopříjmoví občané a „pracující chu-
dobo“, přesvědčte se, zda se můžete
vydat na úřad práce a žádat podporu,
zejména ti žijící single. Pokud tvoří nák-
lady bydlení více než třetinu příjmů,
máte nárok na doplatek na bydlení.
Pokud se jednotlivec, rodina dostane do
finanční nouze, může úřad práce vyplatit
jednorázovou dávku na přežtí. Musíte
však jít na úřad pro žádost, doložit svoji
ekonomickou situaci – příjmy všech
členů domácnosti. Pravidla jsou komp-
likovaná. V tomto ohledu bude nejlepší
se poradit na sociálním odboru nebo
v poradnách zdarma.

Stát sice chystá nějaké úlevy, například
v zastropování výše záloh na energie,
ale pak stejně budete muset zaplatit.
Dosavadní vláda chce též poskytnout
nějaké kompenzace. Jestli to ta nastu-
pující dovolí, je otázkou.                    (r)

Dobrá rada nad zlato
Radu, jak postupovat při enormních

zálohách na energie v systému doda-
vatele poslední instance (DPI), který
má v zákonem stanovených případech
povinnost dodávat elektřinu zákazníkům
za ceny stanovené Energetickým regu-
lačním úřadem, nabízí video Ing. Pavla
Posolda „Jak postupovat proti nespra-
vedlivým zálohám na energie“
(https://youtu.be/_5YAI0sCO-I). 

Co radí? Po obdržení nové výše záloh
musíte zaslat doporučený dopis, že se
stanovenými zálohami nesouhlasíte, že
máte takovou a takovou výši dlouho-
dobé spotřeby. Vypočítané zálohy jsou
nyní z půlročního topného období, takže
vyšší. Pošlete dodavateli poslední
instance zálohy o něco vyšší, než jste
měli, ale ne až ty stanovené. Výše záloh
je reklamována a nemusíte se údajně
bát odpojení elektroměrů. 

(r)

�����������������
Dlouholetý člen strany a významný

funkcionář Luboš Bodlák z Dobrušky
oslaví 5.12. v čilé práci 85 let. Dodnes je
platným členem VV OV KSČM v Rych-
nově n. Kn., kde se stal prvním porevo-
lučním předsedou,
a předsedou ZO
v Dobrušce. Jeho
názory na dění
jsou vždy pod-
ložené a objektivní.
Zúčastnil se mi-
mořádného sjezdu,
kde byl nejstarším
účastníkem, ale
poznat to nebylo...
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��� POZVÁNKY
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Blahopřejeme Kateřině Dědkové k na-

rození chlapečka. Děkujeme, že neodmít-
la být na kandidátce KSČM i v ne-
jedodnoduché situa-
ci přicházejícího
mateřství. Přejeme
jí i Štěpánkovi, sa-
mozřejmě i zbýva-
jícím členům rodiny,
dobré zdraví, elán
ke zvládnutí všech
starostí.     

OV KSČM Jičín

ROZLOUČENÍ
V listopadu zemřel dlouholetý člen

strany, plk. v. v., Jan Lorenc. ZO KSČM 
č. 36 a OV KSČM Hradec Králové děkují za
jeho práci pro stranu.

Čest jeho památce! 

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

www.halonoviny.cz

Senioři mají nárok na příplatek,
ale nevědí o tom



Pro 2 osoby: 
�� 200 g kapřích filetů �� 200 g hlívy ústřičné �� 2 rohlíky �� 1 vejce
�� 4 lžíce mléka �� lžička oleje �� š�áva z limetky �� pepř �� kmín
drcený �� sůl

Hlívu pokrájíte a podusíte ve vlastní š�ávě 10 minut. Pak ji zchlad-
lou rozemelete. Rohlíky nakrájíte na malé kostičky a zalijete mlékem.
Když se mléko vsákne, přidáte hlívu a vejce, osolíte a okořeníte.
Dobře promíchejte a urovnejte na pečící papír. Pečte v předehřáté,
středně teplé troubě dorůžova. Filety kapra zakapejte limetkovou
š�ávou, osolte a okořeňte. Nechte odpočívat a potom je na oleji
opečte z obou stran, po 3 minutách na každé.
Zkombinovala jsem tradiční zjednodušený krkonošský houbovec

s přírodním kapřím filetem a je to dobrota, navíc i zdravá –
detoxikační účinky hlívy jsou dobře známy.

Vařila TAŤÁNA LANKAŠOVÁ Kapr s houbovcem
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ODTAJNĚNÝ TAJNÝ VÝLET 
Příjezd sv. Martina již po kolik let s sebou nepřináší žádnou bílou peřinku, ani

dočasnou, takže se jí nedočkaly ani ženy z Hradce Králové (Klub seniorů, sokolky
a LKŽ), které se vydaly i s několika pány na tajný výlet s cílem pochutnat si někde
na martinské huse. 

Opravdu nikdo, až na řidiče a organizátorku výletu Hanku za LKŽ, nevěděl, kam
to bude. Nejprve všichni obdivovali pomník koní u Střezetic s dlouhými stíny v ran-
ním slunci. Raněný kůň a jezdec připomínají běsy bitvy u Chlumu 1866, kde s lidmi
zahynuly v půlhodině dva tisíce koní. Kolem pamětního místa na Chlumu vedla
cesta autobusu zatáčkami, vesničkami, mezi kopci, poli i lesíky, až se dostal do
Dvora Králové. Zde si prohlédli provoz Družstva umělecké výroby – foukaných
vánočních ozdob. Dělnice jsou tu opravdu šikovné. Například jedna zaměst-
nankyně zde pracuje již 25 let a z jejích rukou vycházely labutě jedna jako druhá.
Mnohé krásné ozdoby, které vzniknou z pouhé skleněné trubičky, procházejí pak
pokrytím stříbrem uvnitř baněk a následně barvením povrchu, malováním nebo
zdobením peřím. Stovky druhů krásných ozdob bylo pak možné zakoupit
v obchodě. Tak k nám zavanulo kouzlo blížících se Vánoc. Stojí to za to, vidět
výrobnu, odkud se ozdoby dostávají do mnoha zemí – i Japonska. I zde ale kovid
zaúřadoval a museli jednu provozovnu zavřít kvůli menšímu odbytu. Dále cesta
autobusu pokračovala kopečkovitou romantickou krajinou přes Chvalkovice do
Ratibořic. Zde v restauraci u Tomášem Magnuskem vybudovaného Hereckého
muzea se všichni dočkali martinského oběda. Sice husa nebyla, ale kačena chut-
nala skvěle. Muzeum bylo právě zavřené, ale cestička s kameny a jmény herců,
kteří věnovali své kostýmy a peníze na jeho vybudování, byla přístupná... Pěkné
počasí vytáhlo partu i do přírody Babiččina údolí s mlýnem, Starým Bělidlem
i splavem. Sice již víme, že to s babičkou Boženy Němcové bylo trochu jinak, ale
zážitky z četby jsou trvalé. Konec konců i zážitky z tajného výletu. 

Vánoce s foukanými ozdobami na stromečku, se vzpomínkou na bílé Vánoce
u babiček a dobré jídlo a� zaženou chmury naší doby.       „Účastníci zájezdu“
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Pomník jezdecké srážky u Střezetic 1866. Vstup do hereckého muzea Tomáše Magnuska v Ratibořicích.

Foukané ozdoby ze Dvora Králové.

Jen pro trénované ženy i muže, jako je předseda KR
Česko-ruské společnosti, byl určen překážkový
závod Gladiator na Stříbrném rybníku v HK.




