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I když se před vánočními svátky snížil počet
zachycených případů, stále zbytečně umírají
lidé, nemocnice plně neobnovily poskytování
potřebné zdravotní péče a zdravotníci pečující
o nemocné COVID-19 jsou přetíženi. Oni si klid-
né a pohodové sváteční dny rozhodně neužili. 

Nová vláda zasahuje
Vláda P. Fialy avizovala, že nebude prodlu-

žovat nouzový stav a případná další omezující
opatření zveřejní až po analýze dat o šíření
nakažlivější varianty omikron z Velké Británie.
Ministr zdravotnictví Válek, který neblaze
proslul svým tlacháním a nesrozumitelnými
výroky, pouze vyzval k rychlému proočkování
třetí posilující dávkou a k dobrovolnému ome-
zování kontaktů. Je otázkou, jestli pětikoalice
neohrozila zdraví a životy občanů, když nevza-

la včas na vědomí zhoršování situace v okol-
ních evropských zemích i v USA. Tam omikron
převládal již před Vánoci a vlády Velké
Británie, Nizozemí, Německa i Francie bu� již
zavedly, nebo postupně zavádějí přísnější
opatření v omezování zábavy, vzdělávání
a setkávání. 

Skutečně se nová česká vláda domnívá, že
ti, kteří dosud očkování a jakákoliv omezení
odmítali, popřípadě hledali cesty k jejich
obcházení, je dobrovolně začnou dodržovat?
A jak se vypořádá s nutností novelizace
zákona o veřejném zdraví a pandemického
zákona, jehož významná část v únoru 2022
pozbude platnosti?

ROK 2022 ZAČÍNÁ

Opět je tu začátek nového
roku s pěknými číslicemi
2022. Bude se nám dobře
pamatovat. Byli bychom
rádi, abychom měli na tento
rok co nejlepší vzpomínky.

Bohužel, nastalý vývoj
tomu příliš nenasvědčuje.
Je tu pandemie coronaviru,
převysoké ceny energií,
prosazování často dost nes-
myslných direktiv z EU,
byrokratické nařizování co
si smíme myslet, co mů-
žeme jíst, co vyrábět, s kým
se přátelit a kdo je náš
nepřítel.

Smyčka zdražování kolem
občanů se neustále stahuje.
Zájmy nadnárodního ka-
pitálu se prosazují ve všech
směrech společenského
života. Podporuje se to, na
čem je možné ještě něco
urvat, občana ožebračit,
použít ho jen jako uži-
tečného vola, který se jed-
nou za čas nechá přes-
vědčit planými sliby, aby
u voleb vložil svůj osud do
rukou těch pravých nefalšo-
vaných zástupců, kteří
umně této moci obratem vy-
užijí ve svůj prospěch a lidi
nazvou lůzou.

Nyní musíme být jako
ostříži a hlídat každý krok
vládnoucích stran.

V letošním roce budeme
opět volit, a to do zastupitel-
stev měst a obcí. Měli by být
zvoleni, občané bezúhonní, 
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Vstupujeme do roku 2022, do třetího s Covid-19. Ten se stal třetí nejčastější příči-
nou úmrtí.  Jako základní příčinu ho lékaři uvedli u každého dvanáctého zemřelého.
Úmrtnost se ve srovnání s minulými lety citelně zvedla, nejvíc za posledních 35 let.
Zkrátila se i průměrná doba dožití. Smutná statistika. 
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Pane premiére, 
členky a členové vlády,

nemůžeme dále přihlížet k nečinnosti
a neschopnosti vládních představitelů
řešit problém s extrémně se zvyšující
cenou elektřiny a plynu, která ohrožuje
statisíce občanů. Odpuštění DPH, jak
navrhovalo hnutí ANO 2011, ale i návrhy
objevující se v souvislosti s představiteli
nové vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL,
STAN a Piráty, že by tento problém měl
být řešen pomocí sociálních dávek, nejsou
rozhodně systémovým řešením, které by
reálně lidem pomohlo. Opravdu jsme se
dopracovali tak daleko, že lidé, kteří pocti-
vě pracují nebo celý život pracovali, jsou
nuceni chodit žebrat o dávky, aby mohli
zaplatit elektřinu?

Česká republika vyrábí více elektrické
energie, než spotřebovává. Aspoň v této
oblasti jsme tedy zůstali zatím sobě-
stační. Je proto děsivé, že občané naší
republiky tuto výhodu zatím nijak nepo-
ci	ují. Jak je možné, že z toho profitují
například Němci a Rakušané, jejichž
kupní síla je ve srovnání s našimi občany
mnohem vyšší?

Proto vás vyzýváme – okamžitě zastav-
te obchodování s emisními povolenkami,
jejichž cena se významně promítá do
koncové ceny elektrické energie. Emisní
povolenky původně vznikly jako nástroj
na podporu zelených projektů, dnes však
devastují energetiku a přispívají k ener-
getické chudobě. Staly se zdrojem
nehorázných zisků bank a spekulantů.
Například Polsko ale již našlo odvahu
ukončit tyto praktiky. V zájmu českých
občanů je sebrat energii z rukou speku-
lantů a zásadně posílit dozor nad tímto
trhem.

Další dny mlčení a vyhýbavých od-
povědí budou jen dále prohlubovat ohro-
žení českých domácností a podniků.

S pozdravem 
vedení KSČM       

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně 
ÚV KSČM, 
Petr ŠIMŮNEK, 1. místopředseda,
Marie PĚNČÍKOVÁ, místopředsedkyně,
Leo LUZAR, místopředseda, 
Milan KRAJČA, místopředseda, 
Jiří HORÁK, člen vedení KSČM, 
Vladimír CHALOUPKA, člen vedení KSČM

(Praha 17.12. 2021)

Jak budou přijímat případná opatření na
ochranu zdraví lidí? Koalice SPOLU
a PirSTAN předváděla čtyři minulé roky
v Poslanecké sněmovně jen destrukci
a hádky. Říkali, že to budou dělat líp, ale
konkrétní „jiné a lepší“ návrhy ne-
předložili. Vypadá to, že tato ryze pravi-
cová vláda „neodborníků“ bude pro
občany České republiky zdraví a životu
nebezpečná. A to nejen kvůli koronaviru.
Jejich plány na zavádění komerčního
zdravotního připojištění jsou známy
a objevily se i v koaliční smlouvě. 

Cesta z pandemie
Očkování nás již více než sto let neod-

diskutovatelně chrání před smrtelnými
nakažlivými a nevy-
léčitelnými nemoce-
mi. I dnes je to
hlavní způsob, jak
šíření viru zastavit
a případně ochránit
před těžkým prů-
během nemoci.
Rozdíl mezi sou-
časnou epidemií
a tou před rokem je v tom, že vloni epi-
demie spojovala zdravotníky, veřejnost
a také pacienty. Nepřítel byl nepředví-
datelný, prakticky neznámý a neměli jsme

proti němu jasnou obranu. Ta je nyní k
dispozici právě ve formě očkování. Pro
zdravotníky, i když dělají svou práci, je
velmi obtížné pečovat o pacienty, kteří
jsou ve vážném stavu, nebo dokonce
umírají, s vědomím, že mohli být oč-
kováním chráněni. Že nemuseli onemoc-
nět, nebo jen s lehkým průběhem. Je to
pro ně frustrující, zvláš	 pokud jsou lidé
ještě agresivní a slovně i fyzicky je
napadají. 

Je třeba si také uvědomit, že nákazu
mohou šířit i ti, co se cítí zdraví nebo ne-
mají žádné příznaky. Že se oni cítí fit, nez-
namená, že nenakazí jiné lidi, kteří již
lehký průběh mít nemusí. Cesta z pan-
demie, která za uplynulé dva roky přines-
la obrovské lidské a miliardové materiální
ztráty, fatálně omezuje plánovanou
zdravotní péči, způsobila nebývalé zhor-
šení mezilidských vztahů, nárůst agresivi-
ty a sobectví i vlnu dezinformací, vede
přes očkování a dodržování hygienických
opatření. 

Věřím, že jsme si pod vánoční stro-
meček nadělili i méně sobectví a více
odpovědnosti. Zdraví se totiž koupit nedá.
To si bolestně uvědomíme až tehdy, když
ho ztratíme.

Soňa MARKOVÁ, 
expertka KSČM 

pro oblast zdravotnictví
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pracovití, obětaví
a poctiví, pro které
je blaho spolu-
občanů na prvním
místě. Takové lidi je
obtížné najít a ještě
mnohdy obtížnější
je přesvědčit, aby
kandidovali. 

Je na čase, abychom vyvinuli aktivity
k přípravě kandidátek. Chceme přeci,
aby se do čela našich obcí nedostávali
prospěcháři, nadutci, arogantní náfu-
kové a samolibí narcisi... 

Mnoho zdraví, spokojenosti a zdaru
v novém roce 2022 vám všem přeje 

Věra ŽIŽKOVÁ

� Dokončení ze str. 1
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Prosincové zasedání KV KSČM v Hrad-
ci Králové se soustředilo na projednání
plánu práce na rok 2022. Výbor bude
jednat každý měsíc, až na červenec.
Byla věnována pozornost akcím okre-
sů, které kraj podporuje účastí. Je to 8.
5. pietní akt Odolov, 4. června Mírový
výstup na Deštnou, pietní akt
Bohdašín (termín v červnu bude
upřesněn), 3. září Setkání antifašistů
na Pomezních Boudách a Setkání
občanů v Sekeřicích v termínu
10. září 2022. (Sekeřice – okr. Jičín,
obec mezi Kopidlnem a Novým
Bydžovem.) KV schválil změny do jed-
nacího a organizačního řádu, předjed-
náno bylo obsazení krajských i ce-
lostranických komisí a organizační
zajištění dubnové krajské konference,
stanoveny přípravné komise konferen-
ce a počty delegátů z okresů. Okresní
výbory se připravují na své konference.  

(vha)

��� Jednal KV KSČM

vyzvala vládu: ZLEVNĚTE ENERGIE!

Jiří KNOPP
POHÁDKY

Těžký sníh skláněl smrky do kolen
Lesem se prohnala fujavice
Nikomu se nechtělo z tepla ven
A lidé zavírali okenice
Taková zima je zdravá
Maluje tváře do červena
To je ta zima, jakou chceme
Krásná, jak na pivu pěna
Chybí jen saně s rolničkami
A člověk zabalený do kožichu
Jelen s laní a kolouškem
Pst, bu�te chvíli potichu...



Milé soudružky, 
vážení soudruzi, přátelé!
Jsme na prahu nového roku 2022

a řečeno slovy jednoho bývalého politi-
ka, naše země nevzkvétá. V důsledku
epidemie koronaviru a polistopadových
vlád, které se přesunuly od konání blaha
pro lidi ke zvyšování svých osobních
zisků a výhod pouze pro vybrané, se
Česká republika potýká s obrovskou
vlnou zdražování, ztrátou šance na důs-
tojný život pro velkou část občanů
a zhoršením mezilidských vztahů. To
vše v situaci, kdy KSČM prakticky ztrati-
la možnost ovlivňovat politická roz-
hodování. 

Přeji nám, abychom v letošním roce
dokázali společným úsilím vrátit naší
straně místo ve společnosti, které ji
právem náleží. Obhajoba zájmů neprivile-
govaných pracujících, dětí a seniorů je
našim posláním již více než sto let. Naši
předkové za myšlenky sociálně spra-

vedlivého světa pokládali i své životy.
Věřím, že to nevzdáme, zanecháme osob-
ních nepřátelství i preferování vlastních
zájmů a každý z nás komunistek a komu-
nistů přiloží ruku ke společnému dílu.

Protože se devět desetin našeho štěstí
skládá ze zdraví, přeji vám a vašim
blízkým hlavně zdraví. Prožijte letošní
rok v míru, lásce, pohodě, přátelství
a radujte se z každé maličkosti.

Mgr. Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM Náchod

Vážení spoluobčané, soudružky
a soudruzi!

Jménem Okresního výboru KSČM
v Hradci Krá-
lové vám všem
v novém roce
2022 přeji pevné
zdraví a dosta-
tek životní vitali-
ty, kterou v této
covidové době
všichni tolik
potřebujeme. 

Přeji vám,
abyste zažili
š	astné chvíle

a vždy našli spřízněnou duši, která vás
vyslechne a pomůže v obtížných život-
ních situacích. Prostě přeji všem, abyste
v novém roce žili naplno a spokojeně.

Nikomu  bych nepřála vážné onemoc-
nění, ztráty blízkých lidí a pocit izolo-
vanosti, odcizení od společnosti. Nepřála
bych nám, komunistům, aby pokračo-
vala i v novém roce nedůvěra občanů
v naše cíle a v naše síly bojovat za jejich
zájmy. Spoluobčanům nepřeji rozča-
rování ze skutečnosti, že nová vláda
bude problémy státu řešit na úkor nás,
občanů. Snad nakonec poznají, kdo je
na jejich straně a kdo jen hezky žvaní.

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
předsedkyně OV HK  

Vážené soudružky, 
soudruzi a přátelé! 
Dovolte mi popřát Vám všem, jménem

OV KSČM v Jičíně i jménem svým, do
roku 2022 především hodně a hodně

zdraví. Spolu s ním
i mnoho sil a ener-
gie. Zde musím ten-
tokrát to přání
rozšířit. Vedle té
energie fyzické
a životní, musím
přát i dostatek ener-
gie elektrické, a to
za přijatelné ceny...
Z pohledu politické-

ho vůbec nevím, co predikovat. Asi bu-
deme všichni hodně překvapeni. Ten
minulý rok pro nás opravdu nebyl dobrý.
Naše strana má nové vedení, ale nevím,
zda s ním souzní plná většina členské
základny. Máme trochu svázané ruce
tím, že nás čeká na jaře další řádný
sjezd. Musíme pracovat a doufat v lepší
zítřky. Jen to dobré Vám přeje 

Petr TYPLT, 
předseda OV KSČM Jičín

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2022 Přeji vám všem příjemné prožití
vánočních svátků,  v novém roce
pevné zdraví, hodně dobrých
myšlenek, pozitivní náladu a mnoho
chuti do další naší vzájemné
spolupráce v této těžké době. Též
přeji vašim rodinám hodně zdraví,
osobní a rodinnou pohodu. Berte
vše s nadhledem a snažte se po
celý rok usmívat. Smích prodlužuje
život, a ten je potřeba si pořádně
užít.                                                    

Jaroslav  ONDRÁČEK,
předseda OV KSČM Trutnov  

Z Rychnovska vám přejeme všem
do Nového roku ,,věci, co se špat-
ně balí“ – štěstí, zdraví, mír a lásku.
A to, co nás dnes trápí, a� se s nás-
ledujícím rokem ztratí. A� se nám
vyhýbají podvodníci jak energetičtí,
tak političtí, finanční i citoví.  

Hlavně si uchovejme optimismus.

Jan JANEČEK,
OV KSČM Rychnov n. Kn.

... a posílá dva novoroční
��Na policejní služebnu byl přiveden chlapík,

který prý na veřejném místě křičel a dělal
rozruch. Někteří  přihlížející mu tleskali, jiní to
považovali za výtržnost. „A co tedy ten člověk
vykřikoval?“ ptal se náčelník. „Komouše
vykopat a ódeesáky a Fialu na jejich místa!“
– „Nó... ale...,“ povídá náčelník, „to přece
vzhledem k současné situaci není nic špat-
ného...“ – „Nojo, on to ale křičel na
hřbitově!“ 

�� Děda přijde do banky uložit sto korun.
Pokladní vypíše doklad a bere od dědy stovku.
V tom děda cukne a říká: „Co když krachne
pobočka? Nepřijdu o tu stovku?“ – „Ne-
přijdete, dědo, za ty peníze vám ručí celá
Erste Bank.“ – „A když krachnou i Erste
Bank?“ – „Pak vám za to, dědo, ručí celá
vláda.“ –  „A co když krachne celá vláda
v čele s Fialou?“ – „Ale dědo, to by vám
snad za tu stovku stálo!“

Milí čtenáři Krajánku, vyrazte s námi do
roku se samými dvojkami. Nebojme se
překážek, špatného počasí nebo zlých
jazyků... Jistě se vše v lepší obrátí!
Dobrou zprávou je také pokračování
Haló novin se zastupujícím šéfredak-
torem Romanem Blaško.
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Investice do bytů, kultury
a hospodaření s vodou

Mezi významné investiční akce lze
zařadit dokončení výstavby městského
bytového domu se 16 byty, který byl

nájemníkům předán na přelomu března
a dubna 2021. Tato investiční akce  byla
uskutečněna za zhruba 50 miliónů korun
(dotace státu byla 45 mil. Kč). Na přelomu
listopadu a prosince 2021 bylo započato

s výstavbou dalšího městského bytového
domu s 16 byty, který má být dokončen do
30. června 2023 (investice mají být též
ve výši 50 mil. Kč s dotací státu ve výši
45 mil. Kč).  

Město se může pochlubit novou městskou
knihovnou, které byla zrekonstruována
z bývalého kina za náklady ve výši cca 95
mil. Kč. Tato stavba byla vyhodnocena
v rámci Královéhradeckého kraje jako
„Nejlepší stavba roku 2020“. 

Město reagovalo i na červnové tornádo na
Moravě a Moravské Nové Vsi byl z rozpoč-
tu města poskytnut dar ve výši 500 tis. Kč. 

Dalším bodem programu bylo schválení
rozpočtu města na rok 2022. Hospodaření
města bude deficitní ve výši kolem 66
miliónů korun. Tento deficit představuje
zejména investice do čističky odpadních
vod, s jejíž rekonstrukcí bude započato
v roce 2022 bez potřeby úvěrů. 

Schodek bude dorovnán přebytky z pře-
dešlých let. Výše zadlužení města ke
konci tohoto roku bude cca 23 mil. Kč. Za
11 let (kdy je KSČM součástí koalice) byl
dluh města ponížen zhruba o 114 mil. Kč
bez dalšího požadavku na úvěrování.

Dále je třeba zmínit, že město již rok
hospodaří s vodou a snaží se Vodovody
a kanalizace Rychnov nad Kněžnou za
provozu vybavit tak, aby časem byly
soběstačné bez nároku na služby od
jiných vodohospodářských organizací. 

Milan NOVÁK,
radní města

V současné době má KSČM
Jičín v zastupitelstvu pouze
jednoho člena. Dalších sedm
zástupců KSČM pracuje
v komisích a výborech města.
Většina těchto členů ve
výborech a komisí jsou členy
ZO nebo OV. Díky tomuto
složení jsou ostatní členové
informování o chodu města.

V příštím roce město Jičín
zahajuje nejvyšší investiční
akci v historii, a to výstavbu in-
ženýrských sítí po bývalých
kasárnách v Lipách. Rozpočet
této akce je cca 250 mil. Kč
a město si bere úvěrový rámec
ve výši 190 mil. Kč. V této
lokalitě po dokončení těchto sítí
bude prostor pro výstavbu 48
rodinných domků a 12 bytových

domů. Pro prodej pozemků se připraví
dražba. Výstavba těchto nemovitostí by
měla začít do dvou let.

Petr KEBUS, 
zastupitel města Jičína
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Zasedání městského zastupitelstva se konalo v Rychnově nad Kněžnou 16.
prosince. Mezi jinými body bylo projednání úpravy rozpočtu města na rok 2021
a schválení rozpočtu města na rok 2022. Dle upraveného rozpočtu města na rok
2021 bude hospodaření města s přebytkem ve výši 25.708.209 Kč. 

V Rychnově investují do bytů a vody

Za bývalými kasárnami připraví město Jičín sítě pro stavbu nových bytových domů a domků.
FOTO – Jiří ŠMIDRKAL

Moderní budova rychnovské knihovny vznikla přebudováním nevyužívaného kina.                               
FOTO – Jan JANEČEK

Rozpočet Jičína se neobejde bez úvěru
Dne 15. 12. 2021 na 25. zasedání zastupitelstva města Jičína byl hlavním bodem

rozpočet města ve výši 568 mil. Kč. Tento rozpočet byl schválen všemi hlasy pří-
tomných koaličních zastupitelů a dvěma hlasy zástupců opozice.



Náměstkyně nové menšinové koalice
ODS a ANO Monika Štayrová (ANO)
připravila schodkový rozpočet s tím, že je
prorůstový a proinvestiční a město si může
dovolit vzít úvěr. Rozpočet počítal se
schodkem 507 milionů korun při příjmech
2,29 miliardy korun a výdajích 2,79 miliardy
korun. Schodek mělo město uhradit
z ušetřených financí i z úvěru 170 milionů

korun. Výdaje na investice by byly ztrojná-
sobeny na 716 milionů korun oproti le-
tošním 225 milionům. Připravený rozpočet
byl podroben kritice. Opoziční zastupitelé
(jenž jsou z HDK, Změna pro Hradec,
Zelení, Piráti a KSČM) s ním nebyli spoko-
jeni, protože navyšuje výdaje nerov-
noměrně jednotlivým odborům a zejména
ve školství nepočítal s navýšením, v sociál-
ní oblasti jen malý nárůst.

Rozpočet kritizovala zejména Pavlína
Špringerová (HDK). Koalici vyčítala nejen

ona špatnou komunikaci nad přípravou
rozpočtu, i když s námitkami někteří zas-
tupitelé čekali až na tuto rozpravu.
V rozpočtu byly např. velké akce jako lávka
přes Labe (přes 161 mil. – se státní dotací
102 mil.), přestavba fotbalového stadionu,
nebo nověji schválená stavba loděnice na
Orlici (30 mil.) a další. Stále není opraveno
Velké náměstí ani rekonstruována Bene-

šovka. Na nátlak opozice musí ná-
městkyně rozpočet přepracovat. Za KSČM
byl jeden proti přepracování a dva se
zdrželi při podpoře tohoto usnesení.

Další období s financováním činností
města nebude jednoduché. Také státní
rozpočet bude hospodařit v provizoriu. Pro
toto období schválili zastupitelé pravidla,
která platí až do 31. 3. 2022.

„Neschválení rozpočtu je velice špatné
rozhodnutí pro další fungování města
Hradec Králové i pro jeho organizace. Je

velice zajímavé, že
na jednání fi-
nančního výboru,
kde jsou zastoupe-
ny všechny poli-
tické kluby, neza-
zněly připomínky
přednesené na
zastupitelstvu a vý-
bor doporučil, velk-
ou většinou hlasů,
rozpočet ke schválení. Rozhádanost vlád-
noucí koalice a politické kličkování opozice
způsobili neschválení rozpočtu. Před-
nesené argumenty byly pouze zástupné,“
okomentoval neschválení rozpočtu zastu-
pitel KSČM Lubomír Štěpán, který je
členem finančního výboru.

Jízdné v MHD zatím zdraženo
nebude

Při projednávání Návrhu plánu dopravní
obslužnosti se Rada města rozhodla neu-
platnit svůj původní návrh na zdražení jízd-
ného v MHD. Diskutovalo se o tom, zda je
město přísné na seniory, či ne. Ale roli
sehrály i kočárky, z nichž by se mělo platit...
Proto i primátor Hrabálek uznal, že to neby-
lo v původním návrhu správné. Mnoho
měst má veřejnou dopravu zdarma pro
všechny, nebo zdarma pro občany nad 70
let, nebo na ni města více přispívají.
Zachování jízdného uvítají jistě i „přespol-
ní“ návštěvníci krajského města.

Pro zvýšení jízdného by zastupitelé
KSČM nehlasovali. Předseda klubu
Lubomír Štěpán to potvrdil: „V žádném pří-
padě v současné době zdražovat ne.
Myslím si, že město má dost prostředků na
to, aby bylo schopno propad, který bude
dopravní podnik mít, nějakým způsobem
zvládnout. Zkusíme to řešit úpravou jízd-
ních řádů a tak podobně. Aby prostě
doprava byla o něco méně ztrátová.“

Prosincové jednání zastupitelů Hradce Králové bylo, i při sledování online, rušné
a dlouhé. Na konci roku 2021 zbylo do programu mnoho bodů, při nichž se rozvi-
nula širší diskuse. Stěžejním bodem bylo jednání o rozpočtu města.

Na výpadovce z Hradce Králové smě-
rem na Pardubice vyrostla konečně pro-
tihluková stěna. Dlouhá je tři čtvrtě kilo-
metru a vyšla na téměř 50 milionů
korun. Díky ní se sníží denní hladina
hluku o 9 decibelů, noční o 3,5 decibelu.
Ochrání tak po desetiletích urgencí
sídliště s několika tisíci obyvatel před
nadměrným hlukem z třiceti tisíc auto-
mobilů a kamionů, které zde denně
projížděly. Stavba Ředitelství silnic
a dálnic byla zahájena v květnu 2021. 

Stěna je rozdělena na dvě části, které
dělí křižovatka. Bohužel konce stěn zde

nejsou zaoblené. Výška stěn je od 4,2 do
6,2 metru. Konstrukce stěny je doplněná
gabionovými koši s použitím výplňového
materiálu z pěnového skla, které pohlcuje

zvuk, a panely určenými pro oboustranné
prorůstání popínavými rostlinami. Během
stavby byly přeloženy sítě a bylo vybu-
dováno nově osvětlení. 

Další dobrou zprávou je otevření
dvou dálničních úseků: na Par-
dubicku od Opatovic do Časů a od
Hradce Králové do Smiřic a na
Jaroměř, celkem 22,4 km za
4,1 mld., s účastí peněz z EU. Při
otevření byl primátor Hradce
A. Hrabálek i hejtman Králové-
hradeckého kraje M. Červíček.
Úbytek zejména kamionů je již na
průjezdu Hradcem Králové trochu
znát.                                     (vha)

KONEČNĚ TIŠEJI

Hradečtí zastupitelé odložili rozpočet i zvýšení jízdného
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Prostor na Moravském předměstí v Hradci Králové po zbourané Miletě. Na sídlišti by měl vyrůst nový
velký bytový dům. Problémy jsou s napojením ulice Durychovy na Benešovu třídu. Vpravo je objekt
domu pro seniory Harmonie.                                                                                    FOTO – Krajánek

Pokračování na str. 6 	



Příjmy byly navýšeny proti roku 2021
o 5 % a vycházejí z inkasa schválených
daní, které byly vyšší, než se počítalo,
uvedl Cogan. Do příjmů se dostanou
peníze ze státního rozpočtu  – 256 mil.
– a nedaňové příjmy. 

Výdaje pokrývají nejen běžný provoz
kraje, ale také investice. Z krajských
peněz se má hradit především nový
pavilon v jičínské nemocnici a moderni-
zace nemocnice trutnovské i ve Dvoře
Králové. Zastupitelé byli ujištěni, že
běžné výdaje kraje jsou navrženy ve
výši předpokládaných přijatých daní. 

Kraj v příštím roce začne splácet úvěr
900 mil., který byl přijat v roce 2018 na
dostavbu a modernizaci náchodské
nemocnice, se splátkou 180 mil. Dále

byl přijat nový úvěr ve výši 1,2 mld. pro
modernizace dalších krajských nemoc-
nic a sociálních zařízení. Náměstek
Cogan doufá, že ještě budou úspěšně
čerpány dotace národní i evropské.
Mezi ně patří spolufinancování výstav-
by průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
(106 mil.) a z fondů EU je to 345,1 mil.
z celkových 372,1 milionů korun.
V dotačním fondu má kraj 90 mil. a ve
fondu rozvoje a reprodukce 806,9 mil.
(zahrnuje i čerpání první části 600 milio-
nů z nového úvěru). Kraj počítá s re-
zervním fondem ve výši 50 mil. 

V diskusi se někteří zastupitelé tázali,
zda není průmyslová zóna Solnice-Kva-
siny příliš preferována, že tam nepracu-
jí jen lidé z Rychnovska a nepodnikají

firmy české. P. Bělobrádek (KDU-ČSL)
vysvětlil, že území kolem Solnice
a Kvasin se znehodnotilo, je potřeba to
napravit. Hejtman i senátor Martin
Červíček (ODS) ujistil, že financováno
je podle memoranda k zóně mezi
státem, krajem a Škodou Auto. Sem
spadá například i dílčí projekt 2. obch-
vatu Opočna. 

Ivan Adamec (ODS) upozornil i na
růst ceny energií, které zvýší výdaje
kraje, výdaje by se neměly tzv. projíst.  

Schodkový rozpočet nepodpořila
s Monikou Štayrovou (ANO) ani
odcházející ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová (ANO). Na jednání KZ
připomněla, že státní rozpočet bude
fungovat v provizoriu a výše příjmů není
jistá. Rozpočet pak čerpá a vydává
finance po měsících, podle uplynulého
roku.  Pro královéhradecký rozhlas se
vyjádřila, že „rozpočet není dostatečně
připraven na rizika, která budou.“ 

Rozpočtový schodek je vysoký, i když
je třeba zajistit i v nejisté době služby
pro občany, a zatěžuje jej dvoumiliar-
dový úvěr.                                    

(r)

������Z krajského zastupitelstva
Královéhradecký kraj přijal schodkový rozpočet
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Krajský rozpočet na rok 2022 je navržen se schodkem ve výši 420 milionů
korun. Na straně příjmů se počítá s částkou 5 115,5 milionu korun. Výdaje
mají dosáhnout  5 535,5 milionu. Rozpočet zdůvodněný náměstkem hejt-
mana Rudolfem Coganem (STAN – koalice ODS +STAN+VČ) schválilo kraj-
ské zastupitelstvo 6. prosince – až na dvě zastupitelky z ANO.

K životu na sídlištích mají co říci
Komise místní samosprávy

Revitalizaci veřejného prostoru za domy
po obou stranách Benešovy třídy hájila

při jednání Táňa
Šormová: „Pros-
tor je dlouhodobě
zanedbán, nedo-
plňovaná spíše
mizející zeleň, pro
mnoho starších
obyvatel jediná
možnost letního
odpočinku. Zaslou-

ží si úpravu.“ Architekt Rudolf Grimm
mínil, že je to neperspektivní, že se tam
může ještě dále stavět, protože je tam
místa dost. Přirovnal zastavěnost a počet
obyvatel na m2 k pražským sídlištím.
Tomu Šormová oponovala: „Ale to přece
nelze. Hradec by měl být pyšný a chlubit
se vzdušným, prostorným a příjemným
sídlištěm. Z klimatického hlediska už je to
ale i tam nekomfortní. Potvrzují to výstupy
ze studie, kterou město zadalo zpracovat.
Nelze porovnávat dům se zahradou
a domy na sídlištích obklopené parkovišti
a auty, která mimo jiného způsobují pře-
hřívání a sucho sídlištních lokalit. Nové
výsadby tolik není. A velké, vzrostlé stro-
my a zelené plochy rychle mizí s každou
novou stavbou."

Táňa Šormová se postavila i proti
opakovaně navržené změně usnesení
přijatého zastupitelstvem v dubnu tohoto
roku. Toto usnesení podmínilo stavbu
bytového domu v Durychově ulici,
nedaleko Benešovy třídy, výhradním
vjezdem do tohoto domu z  propojky Du-
rychova – Benešova, která by měla být
vybudována. Investor stále požaduje
vjezd do BD přes parkoviště před
Harmonií (dům pro seniory). Město zde
stále ustupuje investorovi a na námitky
z komise místní samosprávy nebere
ohled. Architekt Grimm napojení přes
parkoviště prosazuje jako výhodné (pro
koho výhodné???), slibuje, že dojde i ke
zkulturnění a přibudou parkovací místa.
Jenže ta dle občanů stačit nebudou a uli-
ce nebude průjezdná ani pro záchranné
sbory. Architekt se oháněl nelegálním
parkováním. „Nelegální parkovací stání
městská policie toleruje, protože opravdu
není v dané lokalitě kde parko-
vat. Pokud se zrekonstruují
parkoviště, tak se maximálně
nelegální parkování stane
legálním, ale nárůst počtu aut
výstavbou dalších 95 bytů to
nevyřeší. Investor potřebuje
147 parkovacích stání na
svém pozemku a 110 jich
bude mít v domě. Pokud bude
jezdit přes parkoviště před
Harmonií pak zbytek bude mu-

set  hledat místo venku, a to i na veřej-
ných parkovištích. To je špatně a nelíbí se ob-
čanům ani komisi místní smosprávy,“  argu-
mentovala Šormová. „Tímto postupem
hájíme jako komunisté i volební program –
nezahuš�ovat sídliště a nedovolit ztrátu
zeleně,“ uvedla. Změna neprošla.

V dalším průběhu jednání apelovala
předsedkyně KMS v Kuklenách A. Neko-
lová na výstavbu potřebné školní jídelny.
Zastupitel Alois Havrda (za KSČM) ji
doplnil a navrhl, aby alespoň projektová
dokumentace na novou školní jídelnu
v Kuklenách, jež se chystá dlouhá dese-
tiletí, byla pořízena a zaplacena. 

Město dojednává s min. zdravotnictví
směnu budovy ubytovny (viz foto) u Média
naproti Futuru za pozemky u Fakultní
nemocnice, aby zde po její přestavbě
mohly být nové byty pro mladé. Na
směněných pozemcích u FN by se měl
postavit parkovací dům v jižní části nemoc-
nice, kde má být výstavba nového pavilonu.   

(vha)

Hradečtí zastupitelé odložili ...
	 Dokončení ze str. 5



Na armádního generála a našeho
prezidenta Ludvíka Svobodu jsem si
vzpomněl při příležitosti vzpomínkového
shromáždění u pomníku, který připomí-
ná jeho rodiště v Hroznatíně na
Třebíčsku. Shromáždění, na které mne
upozornili moji internetoví kamarádi.

Armádní generál Ludvík Svoboda je
a bude různými historiky vždy hodno-
cený různě. Jedni mu kladou za vinu
účast na čistkách v nově budované
armádě po roce 1948, jiní se ho budou
zastávat. Nejsem historik a při hledání
v pramenech dostupných v dnešní

době na interne-
tových strán-
kách jsem právě
takové informa-
ce našel. 

Jako obyčejný
kluk jsem od
svého otce
vždycky slyšel
k Ludvíku Svo-
bodovi obdiv.
Možná právě
proto jsem se

tehdy jako student zúčastnil besedy
v kulturním domě v Dobrušce. Myslím
si, že to bylo kolem roku 1960, kde
Ludvík Svoboda hovořil a odpovídal na
dotazy občanů. Do dnešní doby jej mám
v paměti, jak stojí na jevišti ve vojenské
uniformě ozdobené řádovými stužkami.
Mimochodem, byl nositelem mnoha
domácích a zahraničních vyznamenání
a medailí – Zlaté hvězdy hrdiny SSSR,
Zlaté hvězdy hrdiny ČSSR, řadou pol-
ských, jugoslávských, britských, fran-
couzského Řádu čestné legie, americ-
kého řádu Legie cti a dalších. Život si
s ním, rodinou a příbuznými zahrál podi-
vnou hru,  popisovat všechny detaily
jeho životní cesty by zabralo hodně času
a stránek. Kdo však má zájem a chu�
dohledá na stránkách Wikipedie nepře-
berné množství informací. 

A co mne nejvíce těší? Naše rodina má
ve vlastnictví dopis podepsaný gen.
Svobodou jeho typickým krásným pod-
pisem. Dopis z Kanceláře prezidenta
republiky je poděkováním za zaslané
blahopřání k narozeninám, kdy byl ge-
nerál Svoboda prezidentem. 

Prosím, uchovejme památku na
armádního generála Ludvíka Svobodu,
vojáka, prezidenta, občana naší republiky
v paměti.

Václav BAJER
FOTO – archiv

Schůzka LKŽ HK 13. 1.
od 14 h. u Švagerků v zasedací míst-

nosti. Připravíme plán do roku 2022. 
V únoru – 10. 2. od 14 h.

Vítáme všechny v novém roce 2022
a popřejme lednovým jubilantům.

TRUTNOVSKO
Zdeněk Pilař a Marie Vašíčková (oba

z Trutnova) oslaví osmdesátiny. Danuše
Stehlíková z Jívky má 70 let,  Jaroslav Vrba
z Malých Svatoňovic oslaví 75 let a Helena
Adamcová z Dolní Olešnice sedmdesátiny.

Oslavencům přeje OV KSČM Trutnov do
dalších let života zejména pevné zdraví.

JIČÍNSKO
Milada Jirásková z Jičína oslaví úctyhod-

ných 90 let, Růžena Herbrychová z Nové
Paky 80 let, Vladimír Jirásko z Lázní
Bělohrad 85 let a Marcela Kováčiková
z Hořic v Podkrkonoší slaví svěží padesátiny. 

Všem jmenovaným přeje OV Jičín hodně
zdraví.

NÁCHODSKO
V lednu se dožívají 65 let  Helena Dostá-

lová z Červeného Kostelce a Jiří Zvára zastu-
pitel z České Skalice. Osmdesátiny oslaví
Arnošt Kohl z České Metuje. Zasloužených 92
let se dožívá Zdeněk Janda a 87 let Karel
Lajvr, oba z Jaroměře. Miloslava Brádlerová
z Broumova se dožila 98 let. 

OV KSČM Náchod a ZO KSČM jim přejí
mnoho zdraví, štěstí a pohodu v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Josef Karlec z Častolovic slaví 70 let,  Jana

Bezdíčková z Krchleb slaví osmdesátiny,
Miroslav Kalivoda má svěžích 65 let a Josef
Kovaříček, oba z Trnova, se dožívá 95 let.
Vlasta Sýkorová a Stanislava Hejlková slaví
75. narozeniny, obě z Týniště n. O. Jiří
Martinec ze Sopotnice oslaví 75 let.

Všem přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. do
příštích let stálé zdraví a spokojenost,
dostatek péče a životních sil.

HRADECKO
Jiřina Komárková, ZO 53 HK, oslaví 65

let. Sedmdesátiny budou mít Marcela
Chudá, ZO 42 HK, a Helena Rumanová, ZO
36 HK. Ludmila Michková, ZO 93 HK,
oslaví 75 let. Karel Černý, ZO 33 HK, se
dožívá 85 let. Zasloužené devadesátiny
oslaví Ladislav Vašata, ZO 75 HK,
a Helena Kodrlová z Chlumce n. C.

OV KSČM Hradec Králové spolu s jejich
organizacemi posílá přání pevného zdraví.

��� 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 23, č. 1, vyšlo v lednu 2022 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.

��� POZVÁNKY

ROZLOUČENÍ
ZO KSČM v Kuklenách se rozloučila s JUDr.

Iljou Knotkem, dlouholetým členem. Zemřel
8. 12. ve věku 76 let.     Čest jeho památce! 

ZO KSČM 54 na Moravském předměstí HK
oznamuje, že 29. listopadu zemřel její dlou-
holetý člen Jaroslav Pavlát, býv. učitel KPŠ,
ve věku 82 let.              Čest jeho památce! 

� Moje vzpomínka na Ludvíka Svobodu

Předmětem rozdělování
(shora) se stávají 

i školní děti

� NAPSALI JSTE NÁM

Přestože děti do 18 let mají výjimku
z nařízení k očkování, a tedy ze získání
jakéhosi certifikátu – dříve o bez-
infenkčnosti – a mohou se prokázat
testem, oddíl jedné organizace pro děti
se zachoval jinak. Přistoupil k segre-
gaci, rozdělení neočkovaných a očko-
vaných dětí. 

Předvánoční akce, která byla určena
pro veřejnost – roznášení –, byla povole-
na jen očkovaným dětem! Vedoucí nap-
sali toto oznámení rodině. 

Proč se to stalo? Rodina si myslí, že
proto, že vedeni je očkované a již pře-
mýšli v rovině rozdělování a segregace
mezi neočkovanými a očkovanými. (Ač
osobní údaje o zdravotním stavu mají být
chráněny, stále se jimi nyní musíme
prokazovat.) Provádí to tak svévolně
v „zájmu veřejného zdraví“, domnívá se
rodina. Trochu to zavání preferencí jedné
elity nad jinými neelitními občany – zde
dětmi, které se neumí bránit a jen přijíma-
jí autoritu. Bylo by jim to líto, že jsou
z akce vyřazeni.

Rodina to tak nenechala a vedení oddí-
lu změnilo urychleně přístup. Tedy, že
i testované děti se mohou akce účastnit.
Nicméně rodiče se ptají, proč se tak
původně vedoucí rozhodli? Kdo jim dal
právo takto dělit ty nejmenší a nejcitlivější
– naše děti? Nespadá takový přístup
(a nejen těchto vedoucích)  již náhodou
do jiné než etické roviny? KSČM se bude
proti takovým postojům ohrazovat.

(dc)



Pro 2 osoby: 
�� 300 g mražené květákové rýže �� 2 lžíce strouhanky �� 100 g
strouhaného sýra �� 2 vejce �� bílý pepř �� sůl �� olej na pečící
papír.

Květákovou rýži (nadrobno nasekaný květák) rozmrazte
v mikrovlnce, přidejte strouhaný sýr, strouhanku a vejce,
osolte a opepřete. Směs dobře promíchejte a urovnejte na
vymazaný pečící papír. Pečte ve středně teplé troubě dozla-
tova. Podávejte s bramborem, ovšem diabetici se obejdou
i bez brambor.

Možná vám toto snadné a lehké zeleninové jídlo přijde po
vánočních orgiích k chuti.

Vařila 

Ta�ána LANKAŠOVÁ Květákový nákyp
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��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY

K mnoha akcím Levicové ženy i Česko-ruská společnost v květnu 2021, v době uvolnění kovido-
vých předpisů, přidali výlet do Prahy. Začalo to pozváním poslance Zdeňka Ondráčka k návštěvě
Poslanecké sněmovny. Zde navštívili krásné sněmovní prostory malostranských paláců. Kromě
milého a přátelského přijetí a besedy s poslankyněmi a poslanci KSČM shlédli v „přímém přeno-
su“ také jednání Poslanecké sněmovny. (Netušili, že po volbách bude čtyřletá pauza...) Prošli pak
historickým centrem až do Slovenského domu. FOTO – archiv

Redakce Krajánku vyzývá členy  strany
i sympatizanty, aby si zajistili předplat-
né tištěných Haló novin u České pošty
na telefonu 800 300 302, nebo
http://www.postabo.cz/titul/6901.
Předplatné přináší pravidelný příjem
redakci. Chceme přece mít přísun
aktuálních informací z levicového
spektra názorů. Od ledna budou nové
přílohy – z přírody, vědy a techniky,
společenské obory, o cestování, přílo-
ha Vize mladých. Zůstává středeční
LUK, pokračování stávající literární
přílohy pod vedením Karla Sýse.
Nebudou chybět ani hobby rady.

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

www.halonoviny.cz

Jaroslav Štrait, východočeský historik,
kantor a exposlanec neustává ve své
publikační činnosti. V září 2021 vydal
čtivou knihu Činorodý a pestrý život
českého vlastence MUDr. Františka
Cyrila Kampelíka (1805–1872).

Kampelík je spjat především s naším
regionem – od Jičína přes Opočno a dal-
ší obce až k hradeckým Kuklenám, kde
je pochován. Spolu s Kampelíkem si
projdeme obcemi a městy, kde se on
(i jeho rodina) v průběhu 19. století pos-
tupně zabydloval a zase je opouštěl.
Jeho životní pou� jako lékaře, lékaře
především chudých, jej také spojila
s mnoha osobnostmi a vlastenci národ-
ního obrození. Mnohé známé autor při-
pomíná, ale více je těch málo známých,
či skoro zapomenutých, o kterých se

právě v knize dozvíme. V mnoha textech
těchto osobností, které autor přepisuje
a připomíná, je skryto jeho velké bada-
telské úsilí a čas. 

Historik prošel v nesnadné kovidové
době nejen zaprášené archivy škol a dal-
ších institucí, ale místa Kampelíkova
života také projel. Z historie fakta pře-
nesl, např. ve fotografiích, až do součas-
nosti a v poznámkách k soudobé politice
trefně obě časové roviny propojil.

Koho by zajímalo, jak to bylo s Kampe-
líkem a kampeličkami, tak prozradíme jen
to, že Kampelík žádnou kampeličku ne-
založil, ale napsal o záložnách spisek
a hospodářské otázky jej zajímaly. 

Kdo byste si chtěl knihu koupit, najdete
ji na webu nakladatelství Orego.  

(vha)

Nová kniha o opomíjeném vlastenci MUDr. Kampelíkovi


