
Skupina komunistů z Rychnovska a Hradecka vedená Věrou Žižkovou se zúčastila setkání na Lázku. První
místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek zahájil kampaň do obecních voleb a pak vystoupili další představitelé
ÚV a okresů Pardubického kraje. Na foto zprava: J. Skála, J. Krajča, L. Šulda, V. Snopek, I. Bělohlávek,
J. Bohatec a Květa Šlahůnková za RR LKŽ.                                                                      FOTO – Krajánek

SEJDEME SE
V SEKEŘICÍCH

A U VOLEB
Královéhradecký krajský výbor

připravuje pravidelné zářijové
setkání občanů, tentokrát v Seke-
řicích. Sekeřice jsou malá obec na
pomezí jičínského a králové-
hradeckého okresu, nedaleko No-
vého Bydžova. Je nám líto, že
jsme opět museli změnit místo
konání tohoto tradičního set-
kávání. Nejdříve nám neumožnila
správa hradu Kunětická hora
pokračovat  v areálu pod Kuňkou.
Posléze jsme našli ve spolupráci
s Pardubickým krajským výborem
areál ve Svojšicích. Postupně ros-
tly finanční nároky obce, a tak se
pronájem areálu stal pro nás
neúnosný.

Nyní Vás zveme do nového
místa. Areál je to pěkný a splňuje
požadavky na konání takovéto výz-
namné akce. Zaměříme se hlavně
na setkání občanů s vedením
strany, ale také s kandidáty do
obecních zastupitelstev a na sená-
tora. Pozván je i možný kandidát
na prezidenta Josef Skála.

Dobrou náladu svým vys-
toupením určitě navodí OK-STYL
z Náchoda. Nebude chybět ani
možnost občerstvení. Zveme
všechny, kteří mají zájem něco
nového se dozvědět, aby přišli
mezi nás. Není nic lepšího, než se
vzájemně setkávat a vyměňovat si
názory.

V sobotu 10. září se na Vás
všechny moc těšíme. Přij�te
pobejt! 

Na konci září vás všechny zvu do
volebních místností, abyste pod-
pořili kandidáty za KSČM.

Věra ŽIŽKOVÁ

��� Slovo předsedkyně  
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Obecní volby klepou už pomalu na
dveře. Zastupitelé měst a obcí jsou lidem
nejblíže a měli by tedy nejlépe znát, co
občany obce nebo města trápí, co potře-
bují řešit a s čím chtějí pomoci. Měli by…
Až se budete rozhodovat, zda jít k volbám a
koho volit, mám staletími ověřenou radu
(naleznete ji i v bibli): Podle činů poznáte je.

Možná by bylo dobré začít odpovědí na
otázku, jaké pravomoci vlastně ti, které
budeme volit, mají, co zmohou a na co jsou
krátcí.

Veřejná správa a veřejné peníze
Věci veřejné jsou u nás záležitostí veřejné

správy. Ta se dělí na samosprávné orgány a
orgány státní správy. Nejvyšší formou samo-
správy je parlament, blíž je nám krajské zas-
tupitelstvo a nejblíže pak zastupitelstvo obce
či města. Zjednodušeně řečeno, každá
úroveň samosprávy má své výkonné orgány.
Jsou to vláda, státní orgány jako jsou úřady
práce, finanční úřady, policejní ředitelství,

katastrální úřad, úřad sociálního za-
bezpečení, školní a hospodářská inspekce,
úřad ochrany přírody atd. Státní orgány
spravují podstatnou část veřejných financí,
pocházející především z daní, ale vláda
a parlament si od počátku devadesátých let
minulého století vylepšovaly rozpočet prode-
jem velkých státních podniků a majetků. Chci
jen poznamenat, že současná vláda se snaží
rozprodat i to, co zbylo – Budvar, nebo lesy.
Podobné schéma i podobné praktiky na-
lezneme i na krajské a  místní úrovni. Kraje
hospodaří se svým majetkem a podílem
z daní a totéž v bleděmodrém platí o obcích. 

Nač nám je obecní zastupitelstvo
Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích jsou

vymezeny zákonné mantinely činnosti místní
samosprávy. Podle §67 tohoto zákona je
obecní zastupitelstvo samosprávným orgá-
nem obce či města a §84 pak upravuje práva
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této místní samosprávy. Zastupitelé
rozhodují o programu rozvoje obce,
o rozpočtu a závěrečném účtu obce,
správě a rozvoji majetku obce, nebo
jeho prodeji atd. Ze zákona jsou povinni
zvolit výbory, které se mu pravidelně ze
své činnosti zodpovídají – především
kontrolní výbor a výbor pro územní plá-
nování. Další výbory mohou být zvoleny,
pokud je zastupitelstvo jako poradní
orgány potřebuje.

I zastupitelstvo má svůj výkonný orgán,
jehož úkolem je vykonávat rozhodnutí
zastupitelstva – radu obce a starostu.
Zastupitelstvo si může vyhradit okruh
rozhodnutí, které radě nepodléhají.
Rada pravidelně informuje o své činnos-
tí zastupitele, kteří její rozhodnutí bu�
schválí, nebo ne. Také rada si zřizuje
poradní orgány v podobě komisí. 

Zákon a praxe
Dvaadvacet let starý zákon o obcích byl

změněn jen v nepodstatných detailech.
Pokud jej samospráva či její výkonný
orgán poruší, je nutné podat trestní ozná-
mení. To patří k povinnostem občana.
Nebyl by to ovšem zákon, aby se nedal
aspoň trošku obejít či přizpůsobit. 

Nemohu uvádět příklady odjinud,
musím si vystačit s krajským městem.
Město dostalo do vínku značný majetek,
především nemovitosti. Šlo o bytové
domy i komerční prostory. Úvaha pravi-
cové většiny, která rozhoduje, byla
prostá – nač se starat o nemovitosti,
když se mohou prodat a starat se budou
majitelé. V Hradci proběhlo několik vln
privatizace městského bytového fondu,
kam spadly i původně státní byty.
V prvních dvou vlnách byly ceny bytů
velmi rozumné a mnozí nájemníci je
koupili. V dalších už se cena blížila
komerční. Město si vylepšilo rozpočet.
Problém však je v tom, že si město
neponechalo v majetku dost bytů, které
by mohlo nabídnout třeba lidem, které
město potřebuje. Nyní staví nové byty
developeři, prodávají draze, protože
potřebují vydělávat

Klasickým příkladem „hospodaření“
s obecním majetkem je hradecký parko-
vací systém. Čtyřicet let na městských
pozemcích provozuje placené parkování
soukromá firma. A to původně i placené
parkovací prostory město udržovalo ze
svého. Vodovody a kanalizace jsou
dalším příkladem, stejně jako odpadové
hospodářství města.

Mohli bychom pokračovat, ale je to asi
zbytečné. Koneckonců pražský skandál
STANu je velmi názorným příkladem
toho, jak jsou veřejné finance pro pod-
nikavce a šíbry nejhoršího zrna přitažlivé.
Inu i malá korýtka jsou korýtka. Proto
dobře zvažte, komu dáte svůj hlas.

Nepohodlná samospráva
Život obyvatel Hradce Králové, tak jako

všude, ovlivňuje vedle státní správy také
samospráva v podobě městského zas-
tupitelstva a jeho orgánů – rady, výborů atd.
Nejblíže k občanům by měly být zastu-
pitelstvem zřízené Komise  místní samo-
správy (KMS).

Komise by měly mít vliv na život v měst-
ských čtvrtích. Měly by mít tedy právo
a povinnost se vyjadřovat především
k investičním záměrům a stavbám na
jejich území. Pamatuji dobu, kdy sta-
novisko KMS bylo závazné pro nové pro-
jekty a stavby. Pravda, tehdy měla levi-
cová opozice v zastupitelstvu mnohem
větší sílu a tento postup se zamlouval
i vládnoucí koalici.

Dnes je vše jinak. Dnes si magistrátní
úředníci dovolí nejen nepozvat zástupce
KMS na jednání o stavebních záměrech,
ale dokonce označí jejich účast za
nežádoucí. Jako v případě projektu Pilot 3.
Nehoráznost? Určitě.

Za podobně pobuřující lze označit
i myšlenku, že by z programu jednání
zastupitelstva měl zmizet bod Diskuse
občanů. Podobně podezřelá je i snaha
soustředit více a více rozhodujících pra-
vomocí v rukou rady města. Ona určuje
výši parkovného, cenu jízdného v MHD
a další. Jistě, v informaci o činnosti rady
městskému zastupitelstvu jsou tato
rozhodnutí uvedena. Kdo jednou seděl
v zastupitelstvu ví, jak je snadné je
v balíku rozhodnutí přehlédnout. Proto
opakovaně navrhujeme převést parko-
vací systém i další rozhodování do pravo-
moci zastupitelstva. Jestli se to povede,
záleží na voličích.

Ta�ana LANKAŠOVÁ, 
kandidátka do MZ HK 
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Na červnové zasedání KV KSČM se
sjeli jeho členové do Náchoda. Na jed-
nání přijel první místopředseda ÚV
KSČM Petr Šimůnek. Byla to příležitost
zeptat se na interní záležitosti strany.
Ne všichni zástupci okresů měli např.
na záležitosti kolem Haló novin jednot-
ný názor. 

KV se také zabýval hodnocením
prvních májů, které byly uspořádány ve
všech okresech, úspěšný byl v Týništi
i v Hradci Králové a Jičíně. Pietní akty
pořádaly všechny okresy. Důležitou
částí jednání byla informace o postupu
sestavování kandidátních listin do
obecních voleb. 

Hlavní krajská akce před volbami
bude v Sekeřicích 10. 9. Na mítink při-
jedou zvaní hosté z vedení strany.
K účasti na akci jsou zváni zástupci
nejbližších okresů i z Pardubic.         (r)

��� Jednal KV KSČM

Podpořte Josefa Skálu
Srpnového zahájení volební kampaně

KSČM na Lázku se účastnil i kandidát na
prezidenta Josef Skála. Na besedě s ob-
čany (nebyli všichni členové strany) se
probralo leccos. Sbíraly se i podpisy k jeho
kandidatuře. Nenechme se zostudit, že se
mezi kandidáty nedostane. Podpisy sbírej-
me až do října. Podepsané archy můžete
poslat přímo na ÚV KSČM, Politických
vězňů 9, 110 00 Praha 1.

Jan Dawidko

PODZIM

Orlické hory
barvami podzimu hýří,
vítr prohání se 
po strništi,
kde v oblacích
honí se papíroví draci,
spadané listí 
pod nohama šustí,
herbáře plní se
suchými listy.



Nebojíte se dalších kandidujících 14
subjektů v Hradci Králové?

Volebních subjektů je i pro velké město
opravdu dost a lidé se jistě budou oriento-
vat podle znalosti osobností na kan-
didátkách. V komunálních volbách mohou
tak vybrat z kandidujících stran a nově
vzniklých uskupení jen některé osobnosti.
Doufám, že naši kandidátku KSČM pod-
poří celou a že obhájíme opět tři místa.
Důležité bude, aby vybraní zastupitelé
byli rozumní, pracovití, šlo jim hlavně
o prospěch města a ne o prospěch vlast-
ní kapsy a dokázali spolu místo hašteření
spolupracovat.

Na co kandidáti za KSČM z velkých
akcí nezapomenou a na co budou dbát?

Velkých akcí, které je třeba dotáhnout do
konce, je mnoho – dokončení fotbalového
stadionu, rekonstrukce Velkého náměstí,
realizace komplexu křižovatky Mileta včet-
ně napojení fakultní nemocnice, kam-
pusu a Benešovy třídy a další etapy
rekonstrukce Benešovy třídy. Také je
třeba zrychlit práce na zajištění dop-
ravních staveb města vyvolaných zahá-
jením prací Správy železnic na moderni-
zaci a zdvoukolejnění železničních tratí na
Pardubice a Týniště, včetně přestavby
hlavního nádraží. Nejde zapomínat na

chodníky, bezbariérové komunikace,
opravy vozovek, kvalitní, nepředraženou a
dostatečnou MHD, dostatek
zeleně i na sídlištích… Dbát je
třeba nejen o velké investice, ale
též o udržování a rozvoj kvalitního
prostředí pro život obyvatel města.

Budete se ptát občanů, co
vlastně v Hradci chtějí? 

Občanů se ptají především
komise místní samosprávy, a ty
předávají stanoviska úředníkům
města, radě a zastupitelům. Je
nutné je nepřehlížet, naslouchat
jim a spolupracovat s nimi. Naši
zastupitelé se s lidmi denně
setkávají a jejich názory, pokud
jsou rozumné, se snaží při roz-
hodování zastupitelstva uplatnit.

Co je v současnosti pro ně
podstatné?

O čem víme, že je pro občany
v Hradci důležité a bolavé místo,
je bydlení. Chceme nalézt mož-
nosti družstevní výstavby a výs-
tavby městských domů bez
developerů. Ale nejde jen o výs-
tavbu nových bytů. Problém je
komplexní – byty lze získávat
rekonstrukcemi a přestavbou
stávajících bytů, domů i dožilých
areálů, uvolňováním pozemků města pro
družstevní výstavbu, podílením se na
budování podmiňujících sítí. Důležitá je
podpora městského charakteru zástavby
s vysokým podílem zeleně, odpočinko-
vých míst, sportoviš	 i míst pro pestré
trávení volného času.

Co by tým zastupitelů nerad
zahrnoval do vize rozvoje města?

Pro město a zejména pro obyvatele v zá-
padní části města je zásadním prob-
lémem záměre výstavby obřího nákup-
ního centra. Na orné půdě u Kuklen by
mělo vyrůst další a domnívám se, že
zbytečné, rozsáhlé obchodní centrum se
40.000 m2 prodejních ploch. Není vybu-
dována dopravní infrastruktura, chybí

Jižní spojka a komunikace Nová Zelená –
obchvat centra Kuklen. Nárůst dopravy
zhorší podstatně životní prostředí. Naší
prioritou je vracet život do města a ne
jezdit na okraje. Také se nemůžeme
smířit se znovuoživenou výstavbou
spalovny odpadů poblíž hranic města
a kraje, která může přinést zhoršení život-
ního prostředí (kvalita ovzduší) a nárůst
nákladní dopravy dovozem odpadů. Jsme
si vědomi potřebnosti hledání řešení likvi-
dace odpadů, ale pro nás je prvořadé
maximální třídění a další zpracovávání
možného. Pokud by bylo opravdu nutné
spalovnu budovat, pak s nejmodernější
technologií, bez dopadu na životní
prostředí a s kapacitou, která nebude
vyžadovat dovážení odpadů bůh ví odkud.

Jaké by mělo město Hradec Králové
vlastně být?

Město nezadlužené, kde si budou
občané jisti, že o ně a jejich potřeby jde
radnici především. Společně s občany
budeme usilovat o to, aby město se
zdravými financemi zvládalo aktivně
pečovat o svůj majetek i o jeho další opti-
mální rozvoj, aby bylo městem plným
zeleně, příjemného prostředí, pracovních
příležitostí a aktivit pro obyvatele všech
věkových kategorií. Město musí být
rovnocenným partnerem vůči jiným sub-
jektům a důsledně prosazovat své zájmy,
které musí přinést užitek a prospěch
všem občanům města. Ne jen některým.

Děkuji za odpovědi.
M. VOHRALÍKOVÁ
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PRIORITY PRO HRADEC KRÁLOVÉ
Přij�te volit hradecké kandidáty KSČM do zastupitelstva

Zeptali jsme se jedničky na kandidátní listině KSČM Táni Šormové

V týmu kandidátů na předních místech do královéhradeckého zastupitelstva
jsou zkušené osobnosti. V týmu je osvědčený zastupitel a projektant Lubomír
Štěpán, dřívější zastupitelka města se zkušenostmi z krajského zastupitelstva
v oblasti zdravotnictví Lenka Fialová. Novou tváří je Miloš Berounský, aktivista
v Komisi místní samosprávy, vedle něj kandiduje s nezanedbatelnými zkuše-
nostmi z práce v zastupitelstvu v oblasti dopravy a obhájce Kuklen Alois Havrda.
Na předním místě je i mladý finanční poradce Vladimír Berger, člen Komise
místní samosprávy. Na první místo kandidátní listiny byla na konferenci zvole-
na dlouholetá zastupitelka města Hradce Králové, která má bohaté zkušenosti
z práce v zastupitelstvu kraje, učitelka Táňa Šormová.

č. 10

Přij�te podpořit kandidáty 
do zastupitelstva města 

Hradec Králové
15. 9. na Ba�kovo náměstí od 15 h.



Již páté volebním období se podílím
v základní organizaci č. 1 Jičín, na ses-
tavování kandidátky do městského zas-
tupitelstva. Na kandidátce jsme začali
pracovat již v dubnu, ale teprve nedávno

se nám podařilo sestavit kompletní kan-
didátní listinu. Na kandidátce je deset
členů KSČM. Každé volební období je
čím dál těžší kandidátku zaplnit, protože
většina kandidátů je v důchodovém

věku a mladých,
se zájmem praco-
vat a nastavovat
krk za KSČM
v dnešní době, je
minimum. Prů-
měrný věk kan-
didátů je kolem 65
roků. Vážíme si
nezávislých kan-
didátů, bez nich
nejsme schopni dát
kandidátku dohro-
mady. V dnešní
době je velmi
obtížné spojit se
s jakýmkoli jiným
volebním sub-
jektem.

K hlavním bo-
dům našeho
volebního prog-
ramu patří:

• Urychleně řešit
rekonstrukce silnic
a chodníků v na-

šem městě, které jsou strašně za-
nedbané a ve špatném stavu.

• Prosazovat rekonstrukci stávajícího
aut. nádraží a nepodpořit výstavbu
bipolárního autobusového nádraží.

• Vybudovat cyklostezku mezi Jičínem
a Železnicí, o níž
se již osm let
snažíme a která
naráží dlouhá
léta na adminis-
trativní problémy.

• Jako ve
většině měst je
problém na síd-
lištích i v centru
města s par-
kovacími místy.
Vzhledem k této situaci budeme pod-
porovat zahájení výstavby alespoň jed-
noho parkovacího domu.

Většina bodů našeho programu je
samozřejmě závislá na finanční situaci
města Jičína. Můžeme mít sebelepší
volební program, ale dnešní politická
situace nám vůbec nenahrává tomu,
abychom dosáhli dobrých volebních
výsledků. Bude velmi těžké obhájit i to
jedno místo, které v současné době
v zastupitelstvu máme. 

Od veřejného mítinku jsme upustili,
nebo	 kromě finančních nákladů nám nic
nepřinesl. Před volbami budeme dis-
tribuovat pět tisíc letáků s naším voleb-
ním programem. Věříme, že se přesto
povede zastoupení KSČM v Jičíně
obhájit. 

Ing. Petr KEBUS

Za pár týdnů budou volby do obecních zastupitelstev a v našem jičínském
obvodě č. 37 i volby do Senátu. Kandidát na senátora Václav Ort již zahájil
svoji kandidátskou kampaň na červnovém setkání v Sekeřicích.

To je opravdu otázka záludná a hlavně, těžko proveditelná
v praxi. Zvláště v malé obci, kde většina občanů v produktivním
věku dojíždí za prací i několik desítek kilometrů, je to hodně
obtížné. Doba, kdy se někteří „obrozenci“ hrnuli do funkcí,
v domnění, že si finančně pomůžou nebo prosadí své osobní
zájmy, je už dávno pryč. Dnes už si občané uvědomují, že se za
funkcí v obecním zastupitelstvu skrývá spousta práce a obě-
tování svého volného času. Mnohem jednodušší je kritizovat
a požadovat po obci, aby bylo vše dle představ toho kterého
občana. Zvláště ti největší kritici si nejsou schopni ani posekat
trávu kolem svého plotu. Zahrádku má jako ze škatulky, ale
kolem? –  To už je obecní, tak a	 si to obecní úřad zajistí... 

A když za ním přijdete s nabídkou, poj� s námi do zastupitel-
stva, tak má výmluv – od práce až po zdravotní stav, že je skoro
na umření. A tak nezbývá, když chceme mít alespoň
práceschopné zastupitelstvo, než postavit jednotnou kandi-
dátku. A jsme rádi, že najdeme devítku lidí, ochotných něco pro
obec dělat. A zapojení mladých? Když přesvědčíme dvě nebo
dva, bude to úspěch. Inu tak to chodí na vsi. Nebo máte, vážení
čtenáři, lepší zkušenosti? Podělte se o ně.

Čtenáře Krajánku zdraví 
Josef LUKÁŠEK, 

místostarosta Bystrého

Do voleb vyrážíme s odvahou

Jak sestavit kandidátku?

Na pódiu v Sekeřicích na zahájení volební kampaně do
Senátu V. Orta se u mikrofonu postupně vystřídali vedoucí kan-
didát v Jičíně Petr Kebus, předsedkyně královéhradeckého KV
KSČM Věra Žižková, bývalý náměstek královéhradeckého hejt-
mana a zastupitel v Nové Pace Otakar Ruml a zřejmě
nejvzdálenější host Peter Schömmel. K poslechu i tanci hrála
skupina OK Styl Náchod, taneční vystoupení předvedla Česká
Beseda. Své knihy nabízel Jaroslav Štrait.

FOTO – Alena KAŇKOVÁ
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Josef Lukášek, první zleva, zde jako člen Horské služby v diskusi
s účastníky 31. mírového výstupu na Velkou Deštnou. Účastníky
přivítal předseda OV KSČM Rychnov nad Kněžnou Jan Janeček a kraj-
ská předsedkyně KSČM Věra Žižková. Účastníků se sešlo v Luisině
údolí na třicet a 26 vyrazilo na vrchol, s Věrou Žižkovou, jejími
malými i dospělejšími vnoučaty, Táňou Šormovou i dalšími sedmde-
sátníky a s 85letým Lubošem Bodlákem (na snímku uprostřed), který
se při výstupu vůbec neloudal. Před náročným výstupem se probrala
mezinárodní situace a připomněl nedávný XI. sjezd KSČM. Na cestě
na 1115metrový vrchol s rozhlednou zasvítilo slunce.              (vha)



Nové vedení města vzešlé z voleb v říj-
nu 2018 mělo pramalé zkušenosti, ale
o to více podnikatelského elánu a výhodu
v tom, že  jejich předchůdci jakoby se
drželi hesla: „Kdo nic nedělá, nic nez-
kazí“. Snad s výjimkou prvních let po
převratu a výše zmíněných biotopů.

Z toho, co se povedlo zrealizovat, bych
chtěl vyzdvihnout revitalizaci Husova
náměstí, jižní  část znatelně prokoukla
a druhá polovina by měla prokouknout do
konce roku. Byla dokončena  kanalizace
v okrajových částech města. Bylo vybu-
dováno několik kilometrů cyklostezek
v blízkosti přehrady. Také jsem rád, že
byla rekonstruována dětská hřiště v Zá-

jezdě (část města) a Na Kamenci (síd-
liště). Rekonstrukcí prošlo i hřiště u spor-
tovní haly.

Naopak se nezdařil (zatím) úmysl pro-
najmout, či propachtovat autokempink.
Už jsem psal, že po 30 letech bez zásad-
ních investic se z kempu stal retrokemp.
V současnosti je třeba investovat 70–100
milionů korun na jeho modernizaci. Na to
město nemá, a tak se shání investor. Bohu-
žel, tady špatnou roli sehrály možná vy-
soké požadavky vedení města, a také
pandemie COVIDu a díky ní zhoršené
finanční možnosti případných zájemců.

Takže máme tu první úkol do dalšího
období. Kromě modernizace kempu je

třeba rozjet výs-
tavbu nových
bytů, zejména
pro mladé rodiny,
nebo� město se
pomalu vylidňu-
je. Dlouhodobým
úkolem je budo-
vání cyklostezek
kolem Rozkoše a následně jejich propojení
do Jaroměře a Náchoda. A v neposlední
řadě vybudovat nové školní hřiště.

Do nadcházejících voleb stavíme vlast-
ní kandidátní listinu. Bude nejspíš neú-
plná a nejspíš také poslední. Jako všude
jinde nejen stárneme, ale naše řady říd-
nou a musíme se spoléhat na naše příz-
nivce. A těch také spíš ubývá než
přibývá. To není pesimismus, to je reali-
ta. Já jsem optimista, proto se snažím,
abychom ještě naposled kandidátku, by�
neúplnou, postavili a připomněli, že tu
ještě jsme. A pak – snad vstanou noví
bojovníci. Bude jich třeba.  

Jiří ZVÁRA,
zastupitel 
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Náchod je měs-
tem, které v pos-
ledních letech výz-
namně změnilo
svoji tvář a větši-
nou k lepšímu.
Přesto ještě zůs-
távají problémy,
které sužují obča-
nům život a je
třeba je řešit. Každý den se musíme
potýkat s dopravními zácpami
v důsledku více než dvacetileté
neexistence obchvatu města. KSČM
iniciovala před několika lety vznik
Spolku pro výstavbu obchvatu a podí-
lela se na organizaci několika protest-
ních demonstrací za zlepšení dopravní
situace ve městě. I když přípravné
práce spojené především s výkupem
pozemků již pokročily, ještě se ani zda-
leka do země „nekoplo“. 

Jen pro osvěžení paměti, návrh zákona
o liniových stavbách po vzoru německé
předlohy, který by stavbu obchvatu výz-
namně urychlil, jsme spolu s bývalým
poslancem za KSČM V. Dlabem a další-
mi předložili v Poslanecké sněmovně již
v roce 2003! Tehdy neprošel především
díky odporu poslanců za ODS.

V současné době zůstává nedořešené
prostranství po zbourané dříve proslulé
a polistopadově zkrachovalé textilce
Tepna a jedna z budov tzv. Protivítr je

v dezolátním stavu, které stále hyzdí
město. Zastupitelé za KSČM chtěli poze-
mek koupit již v roce 2014, ale pro teh-
dejší zastupitelstvo byla cena nepřijatel-
ná. KSČM prosazuje, aby na tomto místě
vznikla celá nová městská část s dos-
tupnými nájemními byty především pro
mladé rodiny a seniory, a s další občan-
skou vybaveností. O tom, co skutečně
vyroste na prostranství po bývalé Tepně,
musí nicméně rozhodnout sami
Nácho	ané.

Podporujeme i postupnou obnovu dlou-
hé a slavné tradice náchodského lázeň-
ství tak, aby zde vzniklo i multifunkční kul-
turní a společenské centrum. Usilujeme

o zajištění potřebných kvalitních zdravot-
nických a sociálních služeb, včetně po-
sílení kapacity Azylového domu pro matky
s dětmi a zřízení městských jeslí. Chceme
dát větší podporu mateřským centrům
i mimoškolní činnosti dětí a mládeže.

Cílem nás, kandidátů a kandidátek za
KSČM je, aby se Náchod stal městem,
kde se bude skutečně dobře žít všem
občanům.

Mgr. Soňa Marková, 
vedoucí kandidátka do zastupitelstva

města Náchoda za KSČM

***
V rámci okresu Náchod bude KSČM

samostatně kandidovat v Náchodě,
České Skalici, Jaroměři, Broumově

a Teplicích nad
Metují, v koalici
s ČSSD a ANO
pak v Novém
Městě nad Metují.   

�

Náchod – město, kde se bude všem dobře žít

Za pár týdnů skončí volební období a tak je na čase je zhodnotit a připravit se
na další. U nás v České Skalici byly uplynulé čtyři roky docela zajímavé. Vlastně
bych měl říci posledních šest let. Před šesti lety totiž tehdejší zastupitelstvo
odkleplo dlouho očekávanou výstavbu biotopových jezírek v areálu auto-
kempinku Rozkoš. Jak asi většinou víte, stavba je asi ze dvou třetin hotová. Už
téměř pět let. Pět let trvají dohady a soudní jednání se zhotovitelem o tom, co
bude dál. Takže nové vedení města dostalo trochu podivné dědictví. Tím ale
nechci nijak kritizovat minulého starostu. Spíš firmu, která  nesplnila, co měla
ještě se začne soudit, a taky systém, v němž je toto možné.

Českoskaličtí zastupitelé to nebudou mít jednoduché

Pořadatelé, včetně
členů KSČM
Náchod, úspěšného 
9. ročníku srazu
šlapacích autíček
v Náchodě, který se
konal v červnu.



Vzpomínkové pietní setkání v Chous-
tníkově Hradišti u hromadného hrobu
obětí pochodu hladu a smrti vězňů
z pobočných koncentračních táborů
Gross Rosen zahájili Jaroslav Štrait
a Jaroslav Nehyba (KR
KČP). Delegace občan-
ských spolků KČP, LKŽ,
přátelé z Vysoké nad
Jizerou a zástupci OV
KSČM všech okresů kraje
položili věnce a květiny
k uctění památky těch,
kteří se nedožili blížícího
se konce druhé světové
války. Klub vojenské his-
torie zajistil čestnou stráž.

K přítomným promluvil
významný host, emeritní

ministr a velvyslanec, nyní poslanec
(SPD) Jaroslav Bašta, uvedl: „v době,
která je tak dramatická a obtížná, jako je ta
naše, bychom neměli zapomínat na his-
torii a na poučení, které nám přináší,

...zejména bránit ideologiím, které vedly
právě ke 145 obětem, jenž zde leží.“ 

Předsedkyně KV KSČM Věra Žižková
v hlavním projevu uvedla, že nebezpečí
fašismu a jeho ideologie se oživuje
v mnohých státech Evropy. Dále zdů-
raznila, že nesmíme připustit nástup
zdánlivě jednoduchých řešení. Přítomen
byl i mladý ředitel Muzea koncentračního
tábora Gross-Rosen Andrzej Bobowski.

Letos zde, bohužel, chyběli starostové,
zástupci velvyslanectví, nebo hejtman
kraje i zástupci armády. Doufejme, že tato
tradice konání pietního aktu nebude
přerušena. Dvacátý ročník pietního
shromáždění uspořádala KR Klubu
českého pohraničí Královéhradeckého
kraje ve spolupráci s Klubem vojenské
historie a pobočky ČSBS.              (vha)

FOTO – Petr HOJNIC

V sobotu 2. července si komunisté
z Náchodska připomněli 80. výročí trag-
ických událostí na Bohdašíně a v Kon-
činách na Červenokostelecku, které býva-
jí nazývány „epilogem Heydrichiády“. 

V bohdašínské škole se po útěku z Le-
žáků schovával parašutista Jiří Potůček
s vysílačkou Libuší. Odbojová skupina
Obec sokolská v odboji S21B v čele
s řídícím učitelem Satranem poskytla
poslednímu z výsadku parašutistů, který
uskutečnil atentát na R. Heydricha, úkryt
a pomoc. Po prozrazení se Potůček ještě
prostřílel, ale nakonec byl 2. 7. 1942
zastřelen v obci Trnová na Pardubicku

protektorátním četníkem.
Členové odbojové skupiny, ve
které byli učitelé, horníci, děl-
níci a také komunisté, byli
popraveni v pardubickém
Zámečku a Bohdašínu hrozilo
totéž, co Lidicím a Ležákům.
Nakonec se tak naštěstí
nestalo. 

Předsedkyně OV KSČM
v Náchodě S. Marková ve
svém projevu zdůraznila pot-
řebu uctění obětí protinaci-
stického odboje bez předsud-
ků, odsoudila současnou
snahu o přepisování dějin, apelovala na
nutnost řešit mezinárodní konflikty

mírovou cestou. To je odkaz, který nesmí
být nikdy zapomenut.                       (sm)

PIETA BOHDAŠÍN

V LIPINÁCH JAKO NA HAVAJI

NEDOŽILI SE KONCE VÁLKY A ZŮSTALI BEZEJMENNÍ
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K osmdesátému výročí lidické tragedie uspořádal Levicový klub žen HK 10. 6. zájezd
do Lidic. Zájezdu se účastnili i členové dalších spolků a děti ZŠ Plačice (zdarma).
U sousoší lidických dětí položili květiny a poklonili se. Marta Kolesová jim vyprávěla
o dnu, kdy byly Lidice vypáleny. Potom si prohlédli areál a přihlíželi oficiálnímu piet-
nímu aktu. Věnec zde položila předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná a předsed-
kyně LKŽ Květa Šlahúnková. Právě u sousoší lidických dětí klade mnoho Levicových
klubů žen květiny a připomíná si, že zachránily zdejší růžový sad. Při cestě zpět se
zájezd zastavil v Roztokách a účastníci navštívili domek Zdenky Braunerové, novou
expozici Středočeského muzea a nejstarší křes�anský kostelík v Levém Hradci se zák-
lady z doby Přemyslovců.                                                                                                    (vha)

Na tradiční setkání komunistů a sympatizantů
v Lipinách 9. července přišlo za příjemného
počasí kolem 50 účastníků. Užívali si ve stylu ryze
letním – a to „Havaj“. Tentokráte bez oficiálních
hostů, ale o to upřímnější byla diskuse a projevy
nahradili Josef Lukášek, Věra Žižková a Josef
Radocha svými poznatky z oblastí, jak místních
samospráv, tak i konfliktu na Ukrajině a důsledků
pro Evropu a ČR. Probírala se i stranická práce
v okrese a naše možnosti ovlivnit ostatní občany,
ale i naše děti a vnoučata, mediální tlak na KSČM
i možnosti obrany proti němu. Tradičně výborná
grilovaná kuřata přispěla k dobré náladě. Podě-
kování patří pořadatelům a všem, kdo přispěli ke
zdárnému průběhu akce.                               (jj)

LIDICE
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PODĚKOVÁNÍ
Za setkáváním v Choustníkově Hradišti

u hrobu umučených vězňů z koncentračního
tábora Gross Rosen je spousty práce obě-
tavých lidí. Zvláš� v dnešní složité době, kdy
z nepochopitelných důvodů daly ruce pryč
státní orgány, armáda, obec i většina poli-
tiků. Mojmír
Diviš po řadu
let zajiš�uje pro
b u d o u c n o s t
dokonalou foto-
grafickou doku-
mentaci. Jemu
a mnoha dal-
ším „dobrovol-
níkům“ patří
veliký dík.

J. Štrait
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HRADECKO

V červenci se dožil 95 let Slavomír Holas
z Chlumce n. C., dodatečně blahopřejeme!
V srpnu oslavili: 65 let Ivana Machová, ZO
25; 70 let Jaroslav Kračmar, ZO 75; 80 let
Josef Probošt, ZO 87; 85 let Bohumil
Matoušek, ZO 25, a Jaroslav Plesl, ZO 5,
a 95 let Oldřich Sedlář, ZO 48 srdečně bla-
hopřeje. V září slaví 50 let Vladimír
Pavlíček, ZO 53; 65 let Zdeňka Sochová,
ZO 53 HK; 75 let Eduard Kořínek, ZO 5;
Jarmila Fiedlerová, ZO 36; Jaroslav
Sehnoutka, ZO 53, Marie Rerychová, ZO 5;
80 let Jaroslav Havelka, ZO 53, a Milada
Cachová, ZO 33, a 85 let Luboš Štěpánek
ZO 16. * Všem přejeme z OV Hradec Králové
dobré zdraví a pohodu do dalších let.

JIČÍNSKO

V srpnu oslavili: Lubomír Tichý z Butovse
65 let, Václav Ort ze Sobotky má sedm-
desát. Jana Nosková z Vitíněvse, Václav
Bílek z Vysokého Veselí a František Pod-
lipný z Nové Paky oslaví 75. let. Marie
Peldová z Rakova má 80 let. V září se
chystají oslavovat 70 let Petr Kebus, Jana
Sobotková 75 let, Miloslav Bucek 80 let,
Marie Volková 85 let. Všichni z Jičína. *
OV KSČM Jičín jim přeje pěkné oslavy,
přízeň rodiny, dobré zdraví a elán do
dalších let.

NÁCHODSKO

V srpnu se 96 let dožívají Miroslava
Hrdinová a Hana Pohlová z Broumova;
75 let Jana Klimešová z Červeného Kos-
telce. V září oslaví 90 let Věra Krsková
z České Skalice a Anna Ticháčková
z Broumova. Jindřišce Bramborové z Čer-
veného Kostelce bude 75 let. * Jejich ZO
KSČM a OV KSČM jim přeje mnoho zdraví,
štěstí a pohody v dalších letech.

RYCHNOVSKO

V srpnu slavili: Ludmila Máslová z Bole-
hoště 90 let, Jana Dostálová z Albrechtic
n. O. 80 let,  Anna Horáková z Rychnova
n. Kn. 93 let, Josef Tošovský z Voděrad 65
let a Karel Joukl z Dobrušky 75 let. V září
oslaví:  Jana Bartoňová z Bolehoště 75 let,
Jiří Pelc z Častolovic 65 let, František
Horák z Rychnova n. Kn. 95 let a Josef
Richter z Týniště n. O. 75 let. * Lásku
bližních, pevné zdraví a štěstí k tomu přeje
OV KSČM Rychnov n. Kn.

TRUTNOVSKO

Srpnová výročí oslavili: 75 let Jaroslav
Teichman z Vrchlabí a Ladislav Vrba
z Dolní Olešnice a 80 let Petr Berka
z Mladých Buků. V září se dočkají svého
výročí: 45 let Jan Horký z Vlčic, 75 let
Miluška Kovářová z Hostinného a Hana
Radoňová z Trutnova a 80 let Olga Ber-
ková z Mladých Buků. * Mnoho pěkných
dní plných pohody a síly přeje OV KSČM
Trutnov.

Systém voleb do obecních zastupitelstev
patří vůbec k těm nejsložitějším systémům
voleb u nás. Volební strany jsou na jednom
volebním lístku. Místo kroužků se udělují
křížky do políček. Volič si může vybrat mezi
křížkováním celé volební strany nebo dát
hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům.
Obě možnosti lze také kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolik je členů zas-
tupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je
jeho hlasování neplatné.

Pokud volič přidělí křížek volební straně
a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je
platný pouze pro volební stranu, pro vybrané
kandidáty se křížky nepočítají. Volič ale může
zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky
udělit kandidátům jiných stran. V tomto pří-

padě se odečítá počet hlasů daný jiným kan-
didátům než zvolené straně od konce kan-
didátky. Například, pokud má strana 25 kan-
didátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale
zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné
strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů ze
strany, která od voliče získala křížek.

ZAKŘÍŽKUJTE JEN JEDNU STRANU. 
Rozdělení mandátů: Nejprve se sečtou

hlasy, které dostala strana jako celek s těmi,
které dostali jednotliví kandidáti. Následně se
vyřadí strany a uskupení, které nezískaly ales-
poň 5 % z přidělených hlasů. 

Kdo z kandidátů získá mandát v zastupitel-
stvu. To určují preferenční hlasy, které se
počítají tak, že se celkový počet hlasů, které
daná strana získala vydělí počtem jejích kan-
didátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10
procent více hlasů, než je takto stanovený
průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní
listině na první místo. Pokud je kandidátů
s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty
hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní
pořadí na kandidátce.

Voličský průkaz se nevystavuje. V ko-
munálních volbách nelze volit na voličský
průkaz. Pokud tedy chcete volit zastupitele ve
své obci, je nutné se v době voleb nacházet
v místě svého trvalého bydliště.

MŮŽETE ŽÁDAT O PŘENOSNOU VOLEBNÍ
SCHRÁNKU ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
O schránku můžete požádat telefonem

obecní úřad třeba předem. Vaši příbuzní či
známí mohou požádat o schránku u volební
komise ve dni voleb. Nějaká písemná žádost
být nemusí, ale může.                              �
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3. 9. – 100. mezinárodní setkání
antifašistů Pomezní Boudy od 10 h.

8. 9. – LKŽ od 14 h. v klubovně
u Švagerků

10. 9. – Setkání občanů v Sekeřicích,
krajská akce od 10 h.

15. 9. – Ba�kovo náměstí HK, 15–17 h.,
setkání s kandidáty do zastupitelstva

23.–24. 9. Volby do Senátu a obecních
zastupitelstev

SYSTÉM OBECNÍCH VOLEB

������������������
Významného životního jubilea 80 let se dožil
Jaromír Frýba ze Rtyně v Podkrkonoší. Členem
KSČ je od 18 let, během svého života pracoval
v mnoha technických i stranických funkcích,
hlavně v bývalém n. p. Kovotex, později v konc.
pod. Elitex. Po dvě volební období zastával
funkci předsedy Měst. národního výboru ve
Rtyni. V této funkci skončil v roce 1991. Za
svého života se vždy angažoval za naší stranu
v technických a politických funkcích. I v sou-

časné době se aktivně účastní práce v naší
ZO KSČM.Blahopřát při této příležitosti  mu
přišel zastupitel MěÚ Milan Romančák (na foto
s oslavencem), za KSČM Petr Hojnic a předseda
spolku Památníku Odolov Jaroslav Vrba. 
Děkujeme Ti, Jaromíre, za Tvoji práci a pře-

jeme hodně zdraví a pohodu do dalších let! (ph)

��� POZVÁNKY



Omyté cukety podélně rozkrojte, ja-
dérka vydlabejte lžičkou a mírně osolte
a opepřete. Dutinu posypte hojně se-
kanými ořechy a navrch položte hra-
nolky sýra. Urovnejte je do pekáčku
a v předehřáté troubě pečte asi dvacet
minut. Podávejte s pečivem nebo
chlebem. Chutnají i studené.

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ Cuketa plněná sýrem

��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY

Pro 2 osoby: �� 2 mladé cukety po 150 g
���� 100 g plísňového sýra �� 50 g vlaš-
ských ořechů �� bílý pepř �� sůl

ZVEME DO SEKEŘIC � Kulturní areál U lesa
10. září

Od 10 h.     Reprodukovaná hudba
Od 11.15    Hraje OK-STYL Náchod 
Od 13 h.   MÍTINK – vystoupení hostů z vedení 

KSČM a kandidátů do podzimních voleb 
Zdravice zahraničních hostů a novinářů

Od 14.15  * Hraje OK-STYL Náchod
* Beseda s hosty v sále *

* Losování o ceny * Propagační a prodejní stánky *
Občerstvení zajištěno * Vstupné 60 Kč * Děti zdarma

   Pořádá KV KSČM Královéhradeckého kraje 
Sekeřice – GPS: 50.2892278N, 15.3773036E

Pomezní Boudy 
ke 100. výročí trvání
proletářských srazů
3. září od 10 hodin.

Koná se na zelené ploše
u obecního úřadu v Malé Úpě.

PROGRAM: hl. projev,
vystoupení zástupců KSČM,
Levice ze SRN a KS Polska,
mládeže a RFB

Pro zdatné jedince je
naplánován výstup 

na Sněžku, nejvyšší horu Čech.
Parkování možno na centrálním

placeném parkovišti u státní hranice
do Polska

Občerstvení zajištěno.
OV KSČM Trutnov

VOLBY: Přij�te volit 23. a 24. září kandidáty KSČM!

88 ��KKrraajjáánneekk  �� 88--99//22002222

Stát, který nedokáže uživit své
obyvatelstvo, bude mít do
budoucna velké problémy, říká
kandidát do Senátu Václav Ort

Myslím, že určitě, protože současná
vláda a ministr zemědělství se zřejmě
rozhodl, že pomůže svým kamarádům,
kteří určitě výrazně zalobbovali a dneska
se jim mají zvýšit dotace na úkor velkých
podniků o 27 %, což je nesmysl. Protože
jedině velkovýroba má smysl, to
podotýkám, protože i ty stroje, které se
vyrábějí, můžou hospodařit pouze na
ucelených velkých lánech...

Velká demonstrace proti vládní politice
se koná 3. září pod Václavem v Praze.


