
Jana Hrušková a Josef Skála při programu s písničkami a s besedou v Jičíně.
FOTO – Alena KAŇKOVÁ

BLÍŽÍ SE 
PREZIDENTSKÉ

VOLBY
Na začátku ledna příštího

roku se budou konat již třetí
prezidentské volby uskuteč-
něné přímou volbou. Pravi-
ce, která přímou volbu
prosazovala, nebyla s dvo-
jím vítězstvím Miloše Zema-
na spokojena. Nyní usiluje
po uchopení vlády a větši-
novém obsazení Senátu
i o post ve státě nejvyšší.
Předpokládaných kandidá-
tů je mnoho. Sbírání pod-
pisů pro kandidaturu něk-
terých z nich je velmi
náročné. Po dosažení 50
tisíc podpisů se budou moci
účastnit veřejných debat.

I my bychom rádi zasáhli do
tohoto boje. KSČM podporu-
je Josefa Skálu v jeho snaze
uspět v kandidatuře za vlas-
tence a občany na post prezi-
denta. Poté, kdy Josef Skála
navštívil mnoho míst v re-
publice osobně – byl i v Se-
keřicích, zavítal i do dalších
míst kraje. Svou říjnovou
kampaň v Královéhradec-
kém kraji zahájil dopolední
návštěvou Dobrušky, kde
občané mohli podepisovat
petiční archy. Podpisová
akce dále pokračovala
v Hradci Králové před ná-
dražím. Na závěr se soudruh
Skála zúčastnil besedy
v Jičíně. 

Děkujeme všem, kteří se
na organizování kampaně
podíleli, sbírali podpisy,
přesvědčovali lidi, že je
dobré mít levicového kan-
didáta.

Věra ŽIŽKOVÁ
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První ránu celosvětovému oběhu zasadil
Covid-19, omezující přepravu lidí i zboží. Další
ranou jsou sankce proti Rusku. Mnohé
suroviny jsou dodávané bu� převážně z Ruska
a nebo jen z Ruska. Jejich nedostatek žene
ceny nahoru. Světový trh není schopen
výpadek dodávek nahradit z jiných zdrojů
v tak krátké době. To vytváří spirálu spekula-
tivního zvyšování cen surovin a hlavně energií.
V provázaném světě není možné, aby se
zdražila jedna surovina, např. benzín, a jeho
cena se nepromítla do cen dalších výrobků.

Nesmyslný postup států EU zapříčiňuje
prudké zdražování energií, stavebních ma-
teriálů, železa, hliníku konče až potravinami.
Trh se začíná hroutit. Plno firem neustojí
zvýšení cen vstupních produktů, lidé budou
bez práce, domy a byty koupené na hypo-

téku nebudou schopni splácet a požene je to
do bezvýchodné situace.

Naše vláda však jedná a jedná a výsledky
jsou v nedohlednu. Václavské náměstí se
plní nespokojenci. Lidé protestují proti dra-
hotě nejen u nás, ale i v jiných zemích, jako
např. v Belgii či Francii. Napříč Evropou
i naším krajem se plíží strach z nadcházející
zimy. Budeme se třást v patnácti stupních?
Nebo nebudeme topit vůbec? Budeme mít na
základní potraviny? Jak přežijeme tuto zimu?

Pokud vedení EU a naše vláda, která se
pyšní tím, že předsedá Evropské unii,
nezačnou racionálně jednat ve prospěch
všech zemí, mohou v budoucnu čelit
protestům nespokojených občanů.

Pokračování na str. 2 �

EVROPA SE OTŘÁSÁ – VČETNĚ ČESKA
Globální přemis�ování zboží začíná mít trhliny. V minulých letech jsme si zvykli, že nic

není problém. Potřebujete to či ono? Objednáte a během několika dní máte zboží
z druhého konce světa doma.

Jan Dawidko: ERBENKA
Pod Erbenkou,
strání tou,
kaplička se choulí,
pension tam vedle ní
na rozcestí stojí.
Milenci tam chodívají,
u splavu tiše naslouchají,
jak ten čas zvolna 
s řekou plyne. 
(Stráň Erbenka – Kostelec n. O.)



Evropa se řítí do sebedestrukce. Bude
mít zničený průmysl i zemědělství,
nespokojené občany a úpadek všech
hodnot. Jen v zámoří si mnou ruce, jak se
jim podařilo rozpoutáním konfliktu na
východě zbavit se několika potenciálních
konkurentů a zase udělají pár dobrých
kšeftů se zbraněmi, plynem a jinými
surovinami. Krátkozrací představitelé
evropských států sedli na lep ideologic-
kých, nejen ekologických, žvástů a dobro-
volně ženou své země do záhuby.

Je nutné tyto vlády vyměnit. Hrozí tu
však nebezpečí, že se své příležitosti
chytnou krajně pravicová seskupení.
Nebezpečí fašizace společnosti je veliké.

Musíme prosazovat mírová řešení
válečných konfliktů, obchodní spolupráci
se všemi zeměmi a taková opatření, která
povedou ke stabilizaci poměrů nejen
u nás, ale i v celé Evropě.

Věra ŽIŽKOVÁ
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EVROPA SE OTŘÁSÁ...
� Dokončení ze str. 1

Říjnové jednání KhKV KSČM se kon-
alo v Jičíně. Předsedkyně KV a členka
VV ÚV informovala o tématech mimo-
řádného jednání orgánu, které se týka-
lo ekonomických otázek a účasti vedení
i členů na demonstracích na Vác-
lavském náměstí, a jednání plenárního.
Dále se členové KV věnovali zhodno-
cení krajské akce v Sekeřicích. Až na
menší účast, než se předpokládalo,
byla úspěšná a nebyla ve ztrátě.
Poděkování patřilo zejména jičínským
pořadatelům. Oceněna byla účast
vedení strany a předsedkyně strany
K. Konečné. Již uskutečněné krajské
akce v Odolově, výstup na Velkou
Deštnou, pieta v Bohdašíně i setkání
na Pomezních Boudách byly rovněž
hodnoceny kladně. 

Schválen byl rozpočet KV na příští
rok.

Dále se členové zabývali hodno-
cením obecních voleb. Mezi příčiny
volebního neúspěchu některých kan-
didátních listin se dají zahrnout: vysoký
věk kandidujících, neúplné kandidátní
listiny, málo předvolebních koalic,
mladší voliči levici nevolí. Poděkování
patřilo jak končícím zastupitelům, tak
těm zvoleným. Společné fórum evrop-
ské levice - regionů, které za KV zas-
tupuje s. Machula, chystá na začátku
ledna 2023 pochod levice Berlínem ke
hrobu Liebknechta a Rosenbergové.
Na jaře se uskuteční vícedenní
Eurokemp v ČR.                          (vha)

��� Jednal KV KSČM

KSČM má pro občany životaschopná řešení současného krizového
stavu, na který protilidová vláda Petra Fialy nestačí.
Do tohoto stavu se lidé nedostali vlastní vinou ani vinou ozbro-
jeného konfliktu na Ukrajině, ale pouze a jenom vinou neschop-
nosti naší vlády a naprosté podřízenosti EU zájmům USA.

KSČM požaduje
o Zastavit obchodování s předraženou elektřinou na burze, 

ceny elektřiny se musí odvíjet od jejich skutečných výrobních nákladů.

o Důslednou revizi evropského Green Dealu.
o Snížení DPH u energií.
o Ukončení obchodování s emisními povolenkami.
o Uhrazení poplatků za obnovitelné zdroje energií státem.
o Nahrazení soukromých distributorů energií státní firmou.
o Stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem kontroly výroby 

elektřiny, její distribuce a sehrání zásadní role při dostavbě jaderných 
elektráren.

o Odkoupení zásobníků plynu státem od německé RWE.
o Garantování odpovědnosti státem, nikoliv soukromými zahraničními 

subjekty, za doplňování rezerv.
o Nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby.
o Efektivní využití zákona o cenách.
o Nastavení ceny pohonných hmot ve státním podniku ČEPRO (čerpací 

stanice EuroOil) do 35 Kč/l.
o Srovnání nepřímé daně na pohonné hmoty s okolními zeměmi.
o Vytvoření dostatečného rozpočtového zdroje reformou daňového systému,

zahrnující progresivní daň z příjmu právnických osob (popř. sekto-
rovou daň) v oblastech energetiky, finančnictví a digitálních firem.

o Mimořádné zdanění těch, kteří ze současné krize bohatnou.
o Miliardářskou daň a daň z luxusu.                                             ÚV KSČM

Tak to máme za sebou!
Ptáte se, co? No, přeci  komunální

volby. Nevím, jak v jiných městech, ale
u nás v České Skalici, to bylo docela
náročné. Naše nevelké město má 21člen-
ný zastupitelský sbor. Asi jako i jinde,
naše členská základna KSČM stárne
a řídne. V době vyhlášení termínu voleb
nás bylo 23, ale v den voleb jen 18.
Naštěstí už v několika předchozích voleb-
ních obdobích jsme se mohli obrátit na
naše příznivce – nestraníky. Letos ale ani
toto nestačilo. Po téměř tři čtvrtě roku jed-
nání, domlouvání a přes-
vědčování jsme měli de-
vatenáct kandidátů. Jenže
na poslední chvíli, týden
před odevzdáním kan-
didátní listiny dva z oněch
devatenácti řekli ne. A tak
nás šlo do boje sedmnáct.
Výsledek? Po dvanácti
letech máme dva členy
zastupitelstva – o jeden
mandát více než ve vol-
bách v roce 2018, čtyři
zástupce v komisích a vý-
borech, dokonce předsedu

výboru kontrolního. Takže vlastně
úspěch. Já mám, promiňte, asi divnou
náturu, a tak si přemílám: kdybychom
měli plnou kandidátku, mohli jsme nomi-
novat někoho do rady města. Nebo
aspoň těch devatenáct, mohli jsme
možná mít o zastupitele víc. Ale na
„kdyby“ se v životě nehraje. V dané
situaci je to asi opravdu úspěch. Proto na
závěr: díky každému, kdož za nás kandi-
doval a díky všem, kteří nám dali ve
Skalici hlas.

Jiří ZVÁRA, 
zastupitel České Skalice



Tyto náměstky, když jeden oproti minu-
lému vedení přibyl, by mělo doplnit ještě
dalších pět neuvolněných radních. Před
podepsáním dohody a těsně před
prvním zastupitelstvem (24. 10.) zpo-
chybnila ODS dohodnutá jména a zej-
ména gesce, které by jim byly svěřeny.

Chtějí se vrátit ke gescím původním, aby
se práce radnice rychleji rozeběhla. Jak
vše dopadne, bude známo až po
uzávěrce Krajánku.

Volební nezdar
Z volebních výsledků ve statutárním

městě Hradec Králové, které jsme uvedli
v minulém čísle Krajánku, bylo zřejmé, že
KSČM v zastupitelstvu není. Poprvé od
roku 1990 komunističtí kandidáti neuspěli
– a to KSČM začínala s 12 mandáty
(když mělo zastupitelstvo více členů než
v současnosti). Téměř po každých vol-
bách počet zastupitelů pomalu klesal.
V posledních dvou volebních obdobích
zastupovali občany dva zastupitelé
Lubimír Štěpán a Alois Havrda, ti pra-
covali pro občany od roku 1990, a zas-
tupitelka T. Šormová, která byla městsk-
ou zastupitelkou v minulosti i v posledních
dvou obdobích. Letos získali však jen
tříprocentní podporu voličů, což je polovina
výsledku z roku 2018.

Pro Krajánek jsme získali jejich
vyjádření k volbám, jak volby vnímají
a co budou dělat dál pro občany.

Alois Havrda 
„Dle mého názoru lidé podlehli iluzi, že

něco nového bude lepší. A navíc před
voliče se předestřel velmi široký koláč.
Práce zastupitele pro město je však
odpovědná a obtížná, jen slova nestačí.
Budu i nadále spolupracovat s veřejností

– jako člen KMS Kukleny a člen Spolku
pro rozvoj Kuklen a Plačic.“

Táňa Šormová
„Nejprve bych chtěla poděkovat všem

voličům, kteří nám dali hlas. Jsme ale
zklamaní a trochu smutní. Doufala jsem,
že v zastupitelstvu zůstaneme. Těch
důvodů, proč jsme neuspěli, bude asi víc
a jistě je budeme dále rozebírat. Zejména
však navýšilo ANO, které odebírá naše
voliče, také se nově do zastupitelstva
dostalo SPD, i tam může být příčina.
Naše členská a voličská základna stárne
a odchází. Budeme hledat cesty, jak
oslovit mladší generaci a za čtyři roky
znovu zabojujeme. Do té doby budu dále
pracovat v Komisi místní samosprávy,
v dalších spolcích a pomáhat ve školství,
pokud bude potřeba.“

Povolební dění, kdy jsou vítězné strany
či uskupení dohodami mezi méně úspěš-
nými koalicemi a hnutími odsunuté do
opozice, se mnohým občanům nelíbí.
Proto jich možná chodí k volbám čím dál
méně, když jejich hlas není respektován.
Volební systém není přehledný a možná
i nespravedlivý.

Rozumní občané Hradce jistě práci
našich zastupitelů oceňují jak v zastupitel-
stvu, tak v komisích, i práci dalších občanů
za KSČM, kteří se také účastnili, jednání
KMS a děkují za ni. Samozřejmě i za pocti-
vost, se kterou své úkoly ve prospěch
města plnili.

(vha)

Stará královéhradecká radnice.

Porazit se můžeme pouze sami
Dnešní doba nám nepřeje. Mladých ve straně je málo a ještě málo z nich je

aktivních. Vždy se řídím tím, že komunista je především člověk, kterému záleží na
lidech v jeho okolí. Volby do obecních zastupitelstev potvrdily trend, který nevyřeší
mladá předsedkyně strany, ani výrazné omlazení místopředsedů ÚV KSČM. 

Musíme především změnit náš přístup ke stranické práci, která se z větší části
omezila pouze na práci se členy strany. Musíme znovu začít chodit mezi lidi. I když
některé akce mohou připadat zanedbatelné, tak ve výsledku mohou přinést ovoce.
Pokud se však zaměříme pouze na pořádání našich akcí jen s našimi členy, tak je to
cesta do záhuby. 

Vra�me se tedy do ulic mezi lidi. Začněme znovu, třeba to bude znít směšně, ale
pokud půjdeme do města rozdávat noviny, tak ze stovky lidí si je alespoň několik
přečte, a to je prvotní impuls, jak naše názory a řešení dostaneme mezi lidi.
Rozhodně podporujte Facebook, Twitter a ostatní mediální kanály, které jsou jednak
zdarma a sledujících jsou miliony. Skrze sdílení příspěvků se naše názory dostanou
k tisícům lidí. Naopak doba webových stránek už pomalu odezněla. Zamyslete se
nad tím, protože nejvíce mě trápí, když se začínají komunisté otáčet zády nejen
k lidem, ale i mezi sebou. 

Zapomeňte na letité spory v okresech a začněte spolupracovat. Okresy musejí
bojovat společně proti vládě a ne mezi sebou. Pochopte už, že se dostáváme na
hranici, kdy jde o život nejen komunistickému hnutí, ale občanům celé republiky.
Když se komunista otočí zády ke komunistovi, který potřebuje pomoc, pak u mě
přestává být komunistou. 

Jaroslav DIVÍŠEK,
člen Ústřední Komise Mládeže při ÚV KSČM 

za Královéhradecký kraj

V Hradci Králové se po dohodě koalice opět rozkmotřila
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V Hradci Králové kandidovalo 15 uskupení, z politických stran šli do boje 
samostatně komunisté, ODS, ANO, SPD, Piráti a STAN. Zvítězilo ANO 2011 (13 zas-
tupitelů), tradičně nejprve odsunuté do opozice, ještě s SPD (3 zast.). Vedle dlouho 
probíraného jména budoucí primátorky Pavlíny Springerové (HDK) byla oznámena 
jména pěti náměstků z uskupení a stran, které utvořily pětikoalici – ODS (5 zast.), 
HDK a TOP 09 (7 zast.), Rozvíjíme Hradec (3 zast.), Piráti (4 zast.) a Změna pro 
Hradec a Zelení (2 zastupitelé). Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (HDK a TOP 
09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba 
(Změna pro Hradec a Zelení) jsou zatím dohodnuti jako uvolnění náměstci. 



Výsledky voleb do Senátu Parlamentu
ČR a zastupitelstev měst a obcí v okrese
Jičín byly pro KSČM velkým zklamáním.
Samozřejmě prioritou po neúspěšných
volbách do Poslanecké sněmovny, kdy
jsme ztratili zastoupení v zákonodárném
sboru, byly pro náš okres právě volby do
Senátu, kde jsme se snažili ve volebním
obvodu č. 37 Jičín a Nymburk o návrat
do vrcholné politiky. Kandidátem pro
náš obvod byl zkušený JUDr. Václav Ort.
Kampani jsme se věnovali od jara velmi
intenzívně a využili jsme všechny
možnosti propagace. 

Nově jsme s pomocí herečky a zpě-
vačky Jany Hruškové oslovovali i mladší
generaci voličů, prostřednictvím přímých
přenosů z akcí vysíláním na Facebooku
a TikToku. Snažili jsme se zlomit křivku
neustále klesajících preferencí pro KSČM.
V závěru kampaně se však velmi pro-
jevila nerovnost finančních prostředků
kandidujících stran. 

V komunálních volbách jsme postavili
tři kandidátky KSČM v okrese. V Jičíně
s vedoucím kandidátem Ing. Petrem
Kebusem, dlouholetým zastupitelem,
v Nové Pace pak na prvním místě
s RSDr. Ing. Otakarem Rumlem a v Ho-
řicích v Podkrkonoší s Marcelou Ková-
čikovou. V Hořicích jsme měli nejmladší
sestavu na kandidátní listině, ve Staré
Pace naopak s nejvyšším věkovým prů-
měrem. V obou případech lídři pro
KSČM obhájili post jednoho zastupitele
z minulého období. V Jičíně se tak
nestalo, i když za zkušeným lídrem stál
jako alternativa mladý inženýr Kryštof
Markl. 

Komunální volby nám v těchto třech
městech ukázaly, že tam, kde stojíme
proti hnutí ANO a SPD, dají naši voliči

přednost těmto dvěma stranám zas-
toupeným v Parlamentu. Tam, kde jsme
uspěli, ani jedna z těchto stran nekandi-
dovala. V Jičíně právě ten jeden mandát,
o který jsme přišli,
převzala SPD. Od toho
se v městech odvíjely i
výsledky senátních
voleb. Je nepochopitel-
né, že s prohlubující se
energetickou a eko-
nomickou krizí volí lidé
ve velkém počtu zás-
tupce pětikoalice, která
svým odkládáním
řešení krizi prohlubuje. 

Zvolené máme ještě
dva členy (bez uve-
dení strany) v Zas-
tupitelstvu Šárovcovy
Lhoty z občanské kan-
didátky. 

Na závěr pár čísel:
Volba do Senátu
JUDr. Václav Ort  3,58 %    1809 hlasů
Komunální volby
Nová Paka     7,57 %
Hořice 6,38 %   
Jičín 3,27 %

Petr TYPLT,
předseda OV KSČM Jičín

Herečka a zpěvačka Jana Hrušková přijala
pozvání OV KSČM Jičín a uspořádala zde posle-
chový a besední pořad s názvem „Jen pro ten
dnešní den aneb Zlatý komunisti!“. Přítomní si s ní
zavzpomínali i zazpívali písničky starých dobrých
časů. Přítomen byl také kandidát na prezidenta
Josef Skála, se kterým přítomní besedovali na sou-
časná témata, dozvěděli se více i o jeho soukromém
životě. Některé písničky si také zazpíval.

Pár slov pronesl i kandidát do Senátu Václav Ort.
Z celého pořadu probíhal na facebookových

stránkách Jany Hruškové on-line přenos, který
mohli zhlédnout i ti, kteří se nemohli akce osobně
zúčastnit.

Alena KAŇKOVÁ

K VÝSLEDKŮM OBECNÍCH VOLEB

Prohra skoro drtivá
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Analyzovat odpovědně výsledky le-
tošních komunálních voleb si vyžádá
čas – OV Hradec Králové se jí bude
zabývat na třech zasedáních a bylo by
nevhodné jeho závěry obcházet.
Mohu se tedy jen zamyslet nad něk-
terými souvislostmi.

Nejvíce jsme ztratili ve velkých měs-
tech, krajské nevyjímaje. Ve vetších
městech volí lidé více podle nálad ve spo-
lečnosti a podléhají v této souvislosti
mediální manipulaci. V menších měs-
tech a obcích je to jiné – tady vybírají
kandidáty, které znají.

Nezpochybnitelným důvodem poklesu
voličů je až poloviční úbytek členské
základny. Navíc s odchodem jednoho

člena ztrácíme i část jeho rodiny. Vysoký
věk a zdravotní omezení věrných také
hrají roli

Základní chybou byla neschopnost
najít kandidáty na společnou kandi-
dátku. My jsme u levicově orientovaných
stran a hnutí neuspěli. Dnes už víme
jistě, že pokud na radnicích nemá zani-
knout levicový a občanům vstřícný
prvek, musíme se spojit.

Radost mi udělala ochota našich členů,
s níž se nechali nominovat na kan-
didátku KSČM.

Ta�ana LANKAŠOVÁ,
předsedkyně OV KSČM 

Hradec Králové

Na Jičínsku volili také senátora

Jičínské náměstí. FOTO – Václav VANŽURA



Letošní komunální volby jasně
ukázaly, že KSČM doplácí na fakt, že
díky populistickému rozkročení a pů-
sobení Hnutí ANO A. Babiše, byly fak-
ticky setřeny rozdíly mezi pravicí a le-
vicí. KSČM jako jediná současná
autentická levicová strana tak v pod-
statě nemá co nabídnout. 

I když jsou naši zastupitelé a zastu-
pitelky pracovití a zkušení profesionálové,
kteří za sebou nemají žádné skandály, ztra-
tili jsme celkově více než polovinu mandátů.
I když v okrese Náchod „pouze“ 40 %!
Silně negativně zapůsobil také vliv mezi-
národní situace v souvislosti se spo-
jováním agresivní politiky V. Putina
s KSČM, třebaže jsme opakovaně
válečné běsnění ústy svého vedení ofi-
ciálně odmítli. Svoji roli stále sehrává
i přetrvávající silný antikomunismus
a fakt, že v KSČM chybí mladá a střední
generace. Současní voliči jsou totiž již
zcela pod vlivem polistopadového „vy-
mývání mozků“ a snahy o překrucování
dějin. Problémem byla i nízká volební
účast, kdy více než polovina občanů
využila svého práva nevolit, aby dala
najevo nezájem nebo nesouhlas s aso-
ciální a „válečnickou“ politikou stávající
pravicové vládní „fialové“ koalice. 

Bohužel, se nám nepodařilo přesvědčit
ani všechny členy a členky KSČM, aby za
nás kandidovali. Členové i sympatizanti
kvůli věku nebo obavám z tlaku na ně
samotné či jejich rodiny odmítali účast na
našich kandidátkách. Docházelo i k od-
stupování kandidátů poté, co již dříve
souhlas podepsali. Neúplné kandidátní
listiny způsobily, že jsme přišli o mandát
v Jaroměři, ale obhájili jej v Broumově.
Získali jsme o jeden mandát více v České
Skalici (nyní dva zastupitelé i při neúplné
kandidátce). Pokud se podařilo dohod-
nout na širší koalici s účastí členů a sym-
patizantů KSČM, byli jsme úspěšní.
Jeden mandát zůstal v Teplicích nad
Metují a Novém Městě nad Metují.

Právě tato cesta se
ukazuje jako efektivní proti
zavedeným pravicovým
politickým subjektům nebo
různým účelově vytvo-
řeným „rychlokvaškám“.
Zároveň je účinná v boji
proti nesmyslnému antiko-
munismu. Obrovským hen-
dikepem letošních komu-
nálních voleb byl zoufalý
nedostatek finančních
prostředků. V podstatě nám
v okrese chybí peníze i na
samotný chod sekretariátu
a na volební kampaň zbývá
minimum. Voliči se tak
o nás a našich programech
vlastně ani nemohou
dozvědět, protože jsme
zůstali odkázáni, a to ještě v omezené
míře, na sociální sítě a placenou inzerci
v týdeníku ECHO. Na dobrovolnickou
pomoc vzhledem ke stavu členské zák-
ladny se již nelze příliš spoléhat. Jelikož
dnes je vše za peníze, nemáme velkou
šanci uspět v převládajícím „volebním
cirkuse s dobře placenými klauny“, které
lidé většinou poptávají a zároveň očeká-
vají i nějaké ty „dárečky“.

Přes všechny tyto problémy KSČM
v okrese Náchod žije a bude i nadále pra-
covat pro občany. Děkuji všem členům
a členkám i sympatizujícím, kteří se
s nadšením a obrovskou ochotou podíleli
na přípravě a zdárném průběhu voleb.
Zároveň přeji hodně sil a optimismu
Jiřímu Zvárovi, Hynku Vejnarovi, Josefu
Grunerovi, Jaroslavu Martincovi a Zdeň-
ce Kulhavé v obhajobě zájmů občanů
náchodského regionu v barvách Ko-
munistické strany Čech a Moravy. Naše
heslo S lidmi pro lidi zůstává stále platné.

Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM Náchod

Po Dobrušce zavítal na počátku října do Hradce Králové kandidát
vlastenců a občanů, s podporou KSČM, Josef Skála. Před hlavním
nádražím s ním diskutovali občané a podepisovali petiční listiny –
spíše mladší lidé. Několik žen doneslo dokonce již plné petiční listiny.
Na cestě jej doprovázela krajská předsedkyně KSČM Věra Žižková.

FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ
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Trutnovsko
Jak možná víte, byl dost velký problém

vůbec sestavit kandidátní listiny.
Podařilo se nám to jen ve dvou obcích
a dvou městech (Trutnov, Úpice, Vlčice
a Vítězná). Ve městech se nám nepo-
dařilo udržet mandáty, které jsme
mělidříve, a nemáme žádného zas-
tupitele. Ve Vlčicích máme jednoho zas-
tupitele, ve Vítězné máme dvě zas-
tupitelky (nestr.) a v Úpici nestraníka za
KSČM. Všem gratuluji ke zvolení do
zastupitelstva. Ale vra�me se k ses-
tavování kandidátek – dalo by se říct
nadlidský úkol. V dnešní době se nikdo
vůbec nechce politicky a ani lidsky
angažovat a všichni jenom remcají, že
vše stojí za..., ale pro změnu neudělají
vůbec nic. Nejenom že nekandidují, ale
občané už ani nejdou k volbám, aby
situaci změnili. Vypadá to, že na vše
rezignovali. Ale jak víme, to není dobré.

Jaroslav ONDRÁČEK, ml.,
předseda OV KSČM

KSČM v okrese Náchod ztratila, ale neztratila se úplně

Výhled na Trutnov. FOTO – Václav VANŽURA



Při sestavování kandidátních listin se
projevila přestárlost naší členské zák-
ladny a navíc i negativní, osobní
zkušenost z kandidatury mladých nes-
traníků s negativní reakcí zaměstna-
vatelů a okolí na jejich kandidaturu za
KSČM v minulých volbách do OZ. Také
jsme narazili na nechu� obětovat osob-
ní volný čas (angažovat se) ve pros-
pěch obce. 

V mnoha obcích a městech jsme
narazili právě na nedostatek mladších lidí,

kteří by za nás mohli kandidovat. Dále 
máme zkušenost, že v koalicích a sdru-
ženích chtěli naše kandidáty, ale nechtěli 
uvádět jejich členství v KSČM. 

V našem okrese jsme rozhodli, že nebu-
deme stavět kandidátky z přestárlých 
kandidátů, i pro to jsme měli málo vlast-
ních kandidátek a spíše jsme doporučili 
aktivním členům vstupovat do koalic 
a sdružení. Ani tato taktika však nepřines-
la výsledky a naši kandidáti, na rozdíl od 
minulosti, nepostoupili.

Jen ve dvou obcích, kde jsme postavili 
plné kandidátky, jsme uspěli a shodně 
máme po dvou zastupitelích – to je v Tý-
ništi a Bolehošti, jednoho zastupitele 
máme za nezávislé v Bystrém, kde se stal 
opět místostarostou, a v Rychnově nad 
Kněžnou zastupitel na kandidátce jiné 
strany, také v Lípě n. Orlicí.

Jan JANEČEK,
předseda OV KSČM Rychnov n. Kn.

Na Rychnovsku přece úspěšně
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JJiiřříí  KKnnoopppp  ((22001177))

AŽ JEDNOU PŘIJDEŠ

AAžž  jjeeddnnoouu  ppřřiijjddeešš  kk hhrroobbuu  mméémmuu,,
ttaamm  uupprroossttřřeedd  lleessnníícchh  vveelliikkáánnůů,,
ttaamm  uužž  ttěě,,  ssyynnuu,,  nneeoobbeejjmmuu
aa  nneennaappiijjeemmee  ssee  zzee ddžžbbáánnuu..

ZZaappáállííšš  ssvvííččkkuu,,  uuttrrhhnneešš  ttrráávvuu  zz hhrroobbuu,,
uužž  nneeddáámmee  ssii  sslliivvoovviiccii  nnaa  kkuurráážž..
NNeevviidděěllii  jjssmmee  ssee  ddlloouuhhoouu  ddoobbuu,,
ttaamm  uužž  ssee  mmii,,  cchhllaappččee,,  nnaa  nniicc  nneezzeeppttáášš..

AA  ppřřeeccee  nneevvííšš  vvššeecchhnnoo,,
ccoo  mměěll  bbyy  zznnáátt  mmůůjj  ssyynn,,
zzddaa  jjsseemm  bbyyll  vvžžddyycckkyy  cchhllaapp,,
nneebboo  jjsseemm  nněěkkddyy  bbrreeččeell  ddoo  ppeeřřiinn..

ZZddaallii  jjsseemm  vvžžddyy  mměěll  vvůůllee  ffůůrruu
aa  bbyyll  jjsseemm  ppllnnýý  ssiill,,
nneebboo  jjsseemm  nněěkkddyy  sshháánněěll  ššňňůůrruu,,
nnaa  kktteerréé  bbyycchh  ssee  oobběěssiill..

JJaakk  jjsseemm  ssee  ttřřáássll  oo  ttvvůůjj  žžiivvoott,,
kkddyyžž  ppoodd  nnoohhyy  ppaaddaallyy  ttii  ssmmůůllyy  ppoorrccee,,
kkddyyžž  llééttaall  jjssii  aa  ppoottááppěěll  ssee
aa  ppřřiiddáávvaall  ppllyynnuu  nnaa  mmoottoorrccee..

NNaadd  mmýýmm  hhrroobbeemm  sskklláánněějjíí  ssee  vvěěttvvee,,
uužž  ppáárr  lleett  jjsseemm  mmiimmoo  tteennttoo  ssvvěětt,,
mmáá  úússttaa  uužž  nnaa  vvěěkkyy  mmllččíí,,
bbuuddeešš  ssii  mmuusseett  lleeccccooss  ddoommyysslleett..

Už máme po volbách do městských
a obecních zastupitelstev. Připravují
se nové plány, ale současně je dobré
i bilancovat. Tak mi dovolte, vážení
čtenáři, krátké ohlédnutí za činností
obecního zastupitelstva v Bystrém
v Orlických horách v uplynulých čty-
řech letech. 

Naším hlavním cílem bylo zahájení
rekonstrukce obecní hospody. Přestavbu
se podařilo úspěšně realizovat, je velmi
zdařilá a investičně se jedná o největší
(tudíž také nejdražší) akci za několik
dekád. (Krajánek 1/2021.) Rozšířili jsme
veřejné osvětlení u nové zástavby a ne-
malé změny zaznamenal i sportovní areál
Koupaliště. Pokračovali jsme v rekons-
trukci veřejného vodovodu a opravili jsme
některé části kanalizace. Byl vyhotoven
nový Územní plán obce. Bohužel se nám
nepodařilo provést plánované opravy
místních komunikací. Tyto opravy měly
být z větší části financovány z dotačních
programů, ale na ně jsme nedosáhli kvůli
průtahům se stavebním povolením. 

S ohledem na vzpomínanou velkou
investici jsme také nezahájili přípravu pro-

jektu další etapy
stavebních úprav
hřiště a ani pří-
pravu studie
odkanalizování
obce s ČOV. To
jsou hlavní a nej-
významnější body, které jsme chtěli
v uplynulém období provést. 

Mohl bych uvádět i spoustu drobných
projektů a prací v obci, ale v těch uply-
nulých letech přišlo i něco, co jsme tu
dosud neměli. Dnes už zdánlivě poza-
pomenutý COVID-19. Nemoc, která při-
nesla mnoho smutných zpráv a hodně
omezení. Ale bohužel také ovlivnila
mezilidské vztahy a poznamenala kul-
turní dění. Přijde mi, že nás hodně změnila
a v některých případech se stala i jakousi
výmluvou. Že se za tímto výrazem scho-
vávalo i mnohé, co s touto nemocí nesou-
viselo. Samozřejmě nechci toto onemoc-
nění nějak zlehčovat, ale takto to vnímám
ze svého pohledu. A aby toho nebylo
málo, tak se letos spustila válka na Ukra-
jině. Tu si nedovolím rozebírat, ale při-
nesla nám těžkou dobu spojenou s růs-

tem cen všeho, na co se podíváte. I když
je pravdou, že mnohdy je to pouze zámin-
ka a například celá problematika růstu
cen energií by šla řešit bez ohledu na
válku na Ukrajině. Obce a městům ros-
toucí ceny však přinášejí mnoho problé-
mů a starostí. 

Obec Bystré byla vždy velice známá
hojným a rozmanitým kulturním děním.
Působí tu několik dobrovolníků, kteří
věnují svůj čas a energii tomu, aby naše
obec žila a připravují i své následníky
v dětském ochotnickém spolku „Viktor“.
Těm bych chtěl zvláště poděkovat. 

Ovšem velký dík patří také všem lidem,
kteří neváhají a přijdou pomoci na svolá-
vané brigády (a tady už musím rozšířit
poděkování na celý kraj) a podílejí se tak
na zlepšení vzhledu své obce nebo
města. A poděkování zaslouží i všichni
ostatní, kteří pomáhají jakýmkoliv způ-
sobem zlepšovat vzhled a pověst nejen
své obce, ale celého kraje. Přeji všem
čtenářům Krajánku pevné zdraví a přej-
me si, a� se nám v našem kraji i nadále
dobře žije.

PaedDr. Josef LUKÁŠEK, 
od 17. 10. 2022 opět místostarosta

obce Bystré

Povedlo se v Bystrém

Petiční stánek s petičními archy pro vlaste-
neckého kandidáta na prezidenta Josefa
Skálu v Dobrušce navštívili občané, kteří zde
pravidelně nakupují potraviny a další výrobky.
Občané mohli s kandidátem podiskutovat.
S podporou krajské předsedkyně Věry
Žižkové, Josefa Lukáška a předsedy OV
KSČM Jana Janečka zde nasbírali desítky
podpisů.      FOTO – OV KSČM Rychnov n. Kn.
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TRUTNOVSKO
František Šmejc oslaví devadesátiny

a Růžena Valentová 95 let, oba z Trutnova
– blahopřejeme. Bohuslav Petráček
z Trutnova a Pavel Středa ze Rtyně
v Podkr. oslaví 75. narozeniny. Jaroslav
Kobr z Arnultovic má 65. narozeniny.

Mnoho pěkných dní plných radosti
a zdraví přeje jubilantům OV KSČM
Trutnov.

RYCHNOVSKO
Jan Kaplan z Doudleb n. O., Oldřich

Šreibr ze Slatiny n. Zd.  a Slavomír
Tauchman z Týniště n. O. oslaví 93.
narozeniny. Stanislava Pfeiferová a Jaro-
slava Radilová, obě z Týniště n. O., slaví
80 let. 

Všem jubilantům přeje OV KSČM
v Rychnově n. Kn. udržení dobrého zdraví,
pohodu, radost a dobrou péči blízkých. 

HRADEC KRÁLOVÉ
Osmdesátiny oslaví Ladislav Toman ze

ZO 54 Hradec Králové a Eva Bukovská ze
ZO 25 Hradec Králové. Devadesátiny slaví
Růžena Piskačová, ZO 42 Hradec Králové.

Dobré zdraví, dny ještě plné pohody
a životních sil přejí členové ZO a OV KSČM
Hradec Králové.

JIČÍNSKO
Petr Krejčí ze Staré Paky oslaví sed-

mdesátku a Karlu Kolomazníkovi z Bačálek
bude 75 let. 

Dobré zdraví, spokojenost a štěstí do
dalších let přeje OV KSČM Jičín.

Letos již zaznamenáváme 33 let po
látkové, šmirglové a jinak zvané Velké
listopadové  sametové „revoluci“. Výs-
ledkem masových demonstrací a ge-
nerální stávky před lety byla tedy nová
vláda, změněná ústava a následná
změna vlastnických vztahů. 

Zvonění klíči nakonec vyvolalo jejich
nedostatek, tedy klíčů – od šatních skříněk,
od skladů a od samotných kanceláří
vedení... Začaly patřit někomu jinému.
Republika v zahraničních rukách nám
přesto ne a ne vzkvétat. V současnosti si
mnozí vyčítají, že tehdy zvonili, v brzku s
klíči budou muset znovu zacinkat anebo je
vyhodit – od bytu, v němž nezaplatí
energie a nájem, nebo nesplatí úvěr, pro-
dají auto, chatu. Kdo dále fandí naší
vyzvoněné budoucnosti, může si poslech-
nout 17. listopadu na Václaváku koncert.
Budoucnost lidem objasní Pussy Riots
(když název nahlas přeložil prezident
Zeman, to bylo povyku) a další umělci,
kteří se zamyslí též nad cenou míru.

Kristova léta by měla stačit na to, aby
zde vyrostli schopní a rozumní politici
a nemuseli všechy neúspěchy svádět na
komunisty nebo Putina, ale nestalo se
tak. Nedobrá ekonomická situace, která
nás čeká s inflací, cenami energií a pří-
chodem zimy, už je zdrojem mnoha vtipů,
ale bohužel ty nestačí, aby něco změnily.
Špatná vládní rozhodnutí budou zdrojem
nesčetných neš�astných osudů obyvatel
Česka, jestli nepomohou opět demon-
strace. Demonstruje už mnoho zemí EU.

Politici zajistili, že se zaměstnaní lidé na
minimální mzdy s přidanými 350 koruna-
mi neuživí – i ostatní pracující jsou mnoh-
de škrceni na výplatách. A to je ještě lepší
situace než zavřená vrata firmy. Už se
první vlaštovky propouštění objevily
i v našem kraji – v textilce JUTA. Začala
propouštět, nemá odbyt na zemědělské
netkané textílie, protože zákazníci ve
světě začali také šetřit. 

Kolem potravin je také nejisto – jakoby
EU nutila nést náklady snahy snížit ztráty
při spotřebě potravin právě jen na úkor
České republiky. Zemědělce na Západě
bohatě dotují – v ČR bohatěji jen těm

s ekologickými opatřeními – i ti malí
končí. Vše dovezeme? Ale, co když ne-
bude co dovézt?

Vláda shání na pokyrtí schodku 375
mld. státního rozpočtu kačku ke kačce.
Zvýšit daně z luxusu a šetřit na zbrojení,
to se moc nechce. Jurečka tedy hledá
v kapsách důchodců. Sice jim dle
zákona přidává, ale jsou tu prý 3 000
občanů, kteří byli v „totalitní“ vrcholové
politice a na úřadech. Tak po 33 letech
z hrušky dolů a bez 300 kaček z pro-
centní částky výměry důchodu za každý
rok ve funkci – vyhrožuje trestem za
práci! Jeden rok ve funkci pro státní
kasu přinese skoro jedenáct milionů.
Kdyby alespoň miliony přišly k těm
potřebným lidem, aby by mohl být trochu
spokojený i ten Kristus na nebesích... 

Ostatně, on odpouštěl. 
Redakce Krajánku
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11.11. Den válečných veteránů – malá
pieta u pomníku na Novém HK s dětmi
od 11 h. Zve ČSBS, LKŽ a ČRSp.

11. 11. LKŽ – martinský oběd (tajný)
mimo Hradec Králové

12.11. Celorepublikový seminář ke 30
letům LKŽ v Praze (zájemkyně) 

24. 11. beseda o Gruzii s manželi
Špryňarovými U Švagerků HK od
16 h. pořádají LKŽ, ČRSp., ČSBS.

Kristova léta a 17. listopad

��� POZVÁNKY

����������������

Věra Žižková z Kostelce n. O. oslaví
15. 11. v plné síle a zdraví kulaté na-

rozeniny. Členové KV
KSČM srdečně bla-
hopřejí a přejí dobré
zdraví, mnoho život-
ních sil a elánu, aby
mohla dále prosazovat
levicovou politiku i jako
členka Výkonného

výboru ÚV KSČM. Děkují za její aktivitu
a dlouholetou práci nejen pro krajský
výbor, ale také pro Rychnovsko i Kostelec
n. O., kde byla zastupitelkou.

ROZLOUČENÍ
ZO KSČM č. 48 oznamuje, že 11. 10.

zemřel Josef Čáp (95). Dlouholetý člen
strany, čestný a dobrý člověk, býv. voják.

V říjnu zemřel Lubomír Hlavatý (70
let) z Hradce Králové, zastupitel města
1988–2002. 

Čest jejich památce!

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

�����

Připomínáme pětileté výročí odchodu
Jaroslava Průška (9. 10. 2018), dlou-
holetého přispěvovatele do Krajánku
a člena redakční rady i autora mnoha
povídek z vojenského života.

Redakční rada Krajánku

Předplatné do schránky můžete objednat
za 28 Kč číslo na tel. 222 897 256 nebo
800 300 302, inzerce@nasepravda.cz.

Web: www.nasepravda.cz



Maso nakrájejte na kostky, okořeňte a zakápnuté olejem nechte marinovat. Se sous
vide* máte práci ušetřenou a uspoříte spoustu energie. Odležené maso zprudka
opečte, přidejte pokrájenou cibuli
a slaninu, osolte a podlité vodou
nechte zvolna dusit téměř doměkka.
Oloupaná jablka a řapíky celeru
přidejte k masu. U souse vide
vynechejte cibuli a za 20 minut máte
měkoučké maso. Podávejte s bram-
borem.

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ

* Sous vide – potravinu (maso)
vaříme zavakuované při nízkých
teplotách více hodin. Může být mari-
nované.

Pro 4 osoby: �� 400 g dančí nebo hovězí plece (nebo 300 g dančích kostek sous vide)
�� 50 g anglické slaniny �� 2 jablka �� 2 řapíky celeru �� cibule �� lžička oleje �� koření
divočina �� zázvor �� sůl

Jablečné dančí kostky

��� KRAJÁNKOVY SVÁTEČNÍ DOBROTY

U sochy Jana Žižky v Hradci Králové se sešli 11. 10. členové ČSBS, LKŽ a další občané,
aby si spolu se skupinou Tesák ze Všestar připomněli den úmrtí velkého středověkého
vojevůdce. Skupina předvedla husitskou zbroj, zbraně i způsoby boje.                    (mv)

Žena roku 2022
Na ocenění žen, členek KSČM, za jejich
činnost nad rámec povinností, myslela
Komise žen při ÚV KSČM a Soňa
Marková připravila malé soutěžení o titul
Žena roku a pro okres Hradec Králové to
znamenalo ocenění dvou žen – Emmy
Filipiové (85 let) a Anny Vaňkové (75
let), které byly do soutěže nominovány
spolu s dalšímí ženami. Obdržely za své
dlouholeté členství a činnost v dalších
spolcích poděkování, květiny, diplom,
knihu Žena za pultem a krásnou pamá-
teční sklenici, vše od různých sponzorů.

Letošní ročník se konal v Praze jako
součást semináře a pozdravit přítomné
ženy přišel místopředseda ÚV KSČM
Milan Krajča. Tématu Ženy v ohrožení se
ujal Jiří Dolejš, který rozebral zajímavě
ekonomickou situaci žen. Novinářka
Monika Hoření zase emotivně upozornila
na traumata žen ve válečných konflik-
tech. Soňa Marková poté rozebrala podo-
by domácího násilí a potřebu je odsuzo-
vat i spravedlivě trestat.                 (vha)

PORADENSKÁ LINKA K ODBĚRU
ENERGIÍ

Královéhradecký kraj zprovoznil po-
radenskou linku. Na individuální dotazy
volajících budou odpovídat pracovníci
společnosti Moore Advisory CZ, u které si
kraj na základě veřejné zakázky tuto službu
objednal. Poradenská telefonní linka 607
045 689 bude v provozu od 24. října ve
všední dny od 8 do 14 h. , cena hovoru
podle vašeho tarifu.            (web Kh kraje)

Ocenění Komise žen ÚV KSČM předávají Anně Vaňkové a Emmě Filipiové předsedkyně
Komise žen Soňa Marková a tajemník Jaroslav Růžička.                           FOTO – M. Vohralíková
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