
Musíme být optimisté
Skončilo období covidu a všichni

si oddechli. Jedna krize pominula,
ale nastoupila nová, energetická.
Nejen napadení Ukrajiny Ruskem
se odrazilo na cenách pohonných
hmot, elektřiny a plynu. Této příle-
žitosti se chopili energetičtí šmejdi
a vyšponovali ceny na maximum.
Prodejci si zamnuli ruce a rychle
počítali své vysoké zisky. Jen
občané s hrůzou očekávají letošní
zimu. Budeme mrznout, i když si
podle rady paní předsedkyně PS
upleteme tlusté svetry a ponožky?
Nebudou za chvíli z oken paneláků
koukat roury od kamen? Naši vládu
i mnohé demonstrace nechávají
klidnou a nazrálé problémy neřeší
a neřeší. Proč by kvaltovali, když
osobní finance je po navýšení
odměn o 10 % nepálí a šikovní
čeští lidé si určitě nějak poradí.

Naši občané by si měli konečně
uvědomit, že je důležité dát v prezi-
dentských volbách svůj hlas těm
kandidátům, kteří jsou zárukou,
rozvoje celé společnosti a budou
hájit zájmy občanů této republiky.
Nejít k volbám není řešení. To
vlastně umožňuje i malému množ-
ství voličů prosadit svého kandidá-
ta. Nepodařilo se nám postavit
našeho kandidáta proti všem těm
převážně pravicovým kandidátům.
Přesto je nutné jít k volbám a volit
menší zlo proti většímu. Snad se
podaří zvolit takovou osobu na post
prezidenta, která nebude jen lout-
kou a papouškem přátel ze zámoří,
ale důstojným a hrdým reprezen-
tantem České republiky.

Pěkné prožití posledních svátků
v tomto roce, hlavně teplou poho-
du, hodně zdraví a elánu do nového
roku Vám přeje 
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Vláda chystá pod drahý vánoční stromek
s omezeným svícením a teplem, i při zas-
tropování vysoké ceny plynu a elektřiny, ještě
mnohá jiná překvapení. Chápeme, že díry ve
státním rozpočtu se nějak musí zalepit.
Podivné je, že dluhy nasekané předchozí vlá-
dou v době covidu, kdy se mnohdy málo
vyrábělo, nepodnikalo, ale platily kompenzace,
nejsou nyní o dost sníženy, když výroba jede
(zatím). 

Rostou dluhy vlivem vysoké inflace, s níž si
vláda neporadila, výdaji pro trpící uprchlíky,
nebo vysokými náklady přezbrojení? Jediným
dobrým dárkem bude daň z nepřiměřených
zisků. Ten zase neuvítají firmy bohatnoucí
prodejem drahých energií, nebo solárních pan-

elů a čerpadel. Rozpočet to nezalátá. Jen ta
daňová progrese ne a ne projít. Zejména výda-
je pro ministerstvo obrany vyrostly. K čemu
nám bude, že jsou na 1,4 % rozpočtu? Tankem
nezasiješ... Zato zdravotnictví se pokrátí –
a chystá se tím cesta k dalším poplatkům
z kapes občanů. Stačí návrh 200 Kč platit za
pohotovost. 

„Dárky“, na které se mají připravit občané,
byly nastíněny opatřeními, která připravil tzv.
NERV – odborníci v Národní ekonomické radě
vlády. Třeba nevyplacení 500 Kč ženám (i
mužům) za výchovné..., zrušit slevy na jízdném
úplně, zkrácení doby pobírání rodičovského 

Pokračování na str. 2 �

V posledních měsících žije celá republika (až na nejbohatší občany) v obavách
a nejistotě, co všechno ještě bude zdražovat a o kolik. Očekávané příjemné chvilky
s rodinou při vánočních setkáních, chystání výzdoby, dobrého cukroví a nákupy
dárečků jsou ohroženy. Snad poprvé od válečných dnů druhé světové války je národ
drtivě zasažen hrozící chudobou a zprávami z „válčení“. Jak jsme již psali na tomto
místě před rokem: nestačíme se divit.

Vítězslav Nezval
ZPĚV MÍRU

...

Aby se střechy velkoměst

změnily v parkoviště zahrad,

kde děti mohly by si zahrát

s balonem slunce, se skly 

hvězd,

zpívám zpěv míru.       ...
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O FIALOVY VÁNOČNÍ „DÁRKY“ NESTOJÍME



příspěvku, snížení příspěvku v nezaměst-
nanosti – už nyní je to žebračenka –, další
snížení daňových úlev občanům a opě-
tovné zavedení karenční doby. Lépe dále
s „dárečky“ nepokračovat. Doufáme, že
některé nebude třeba rozbalovat! Fialový
sociální deštník bude na to vše dost
děravý... Ostatně byl nachystaný dávno,
jen některé díry byly zmenšeny, jiné zase
zvětšeny. Díry nezalátá ani potravinvá
sbírka empatických občanů pro potřebné!

Co by mohla tahle energetická krize
přinést dobrého? Snad to, že se opravdu
zamyslíme, kde ještě lze ušetřit – na
zhasínání, lapání vody ve sprše, nebo
snížit vytápění, vzít podnájemníky... To
vše lze, ale některým domácnostem to na
úhradu výdajů stačit nebude, protože už
takto šetří dávno. Možná se odehraje
něco ve prospěch komunitnějšího života –
společné jízdy do práce a školy, na výlety,
nebo cesty také „po svých“..., možná se
sejdeme u společného pečení chlebů
nebo cukroví. Vrátíme se na zahrádky,

kdo je má, zeleninu dáme i na balkony...
Jen aby to stačilo. Zatím zasedneme ke
štědrovečerní večeři ve dvou svetrech,
ohřejeme ruce u svíček...

Společné protesty jsou významné, avšak
mnoho zatím nezabírají, zejména, když
si protestující nesesumírují předem
důvody protestu pro televizní redaktory.
Rozum to nebere, když se stále pre-
feruje zbrojení na úkor posílení pro-
dukce potravin a cest ochrany přírody
planety. Kdo proti tomu protestuje?
Odbory slabě, sociální demokraty nevi-
dět – tak zbývá jen KSČM!

Ovšem i zelená aktivistka Greta
pochopila, že z marasmu ekologické
a energetické krize v kapitalismu cestu
těžko hledat, když se vymýšlí to
„zelené“ ne pro dobro lidem, ale pro
zisk. Doufejme, že to konečně dojde
i další široké veřejnosti u příštích voleb
– jenže ty, krom prezidentských, jsou
ještě daleko...        

Redakce Krajánku
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O FIALOVY VÁNOČNÍ „DÁRKY“...
� Dokončení ze str. 1

Tato slova zazněla na konferenci výše
zmiňované strany a není ničím novým.
Ostatně ministr Heger v roce 2012 tzv.
nadstandardy skutečně prosadil a nás-
ledně se poroučela celá Nečasova vláda.
Možná právě proto vzal Válek svá slova
rychle zpět s tím, že chtěl jen rozvířit
diskusi. Naskýtá se otázka, jestli je ministr
zdravotnictví opět jen tragikomicky pros-
tořeký nebo jeho pidistrana doopravdy
tak asociální? 

Faktem je, že současná vládní koalice
jednoznačně připravuje zavedení dobro-
volného zdravotního připojištění tak, jak si
to před rokem napsala do svého vládního
prohlášení. Ministr zdravotnictví Válek
chce, aby před tím bylo jasně stanoveno,
čemu říkáme standard. Nebo jinými slovy
jaký je nárok pacienta. Neřekl to jen na
stranické konferenci, ale hovoří o tom
často na různých odborných zdravotnic-
kých fórech. Přitom soudci Ústavního
soudu i Nejvyššího správního soudu
opakovaně konstatovali, že jakýkoli nad-
standard může být jen luxusem navíc a platí
se případně za komfort, nikoli za péči. 

Léčení, které by mělo být bezplatné,
zahrnuje diagnostiku, léčebný zákrok i lé-
ky či zdravotní pomůcky a mělo by pro-
bíhat lege artis. Jakékoli nadstandardy
jsou tedy protiústavní! 

Jenže vláda ODS, TOP 09, STAN,
KDU-ČSL a Pirátů naslouchá ve věci
udržitelnosti českého zdravotnictví výh-
radně Kanceláři zdravotního pojištění.
Její představitelé vidí budoucnost finan-
cování v individuálních
programech zdravotních
pojiš�oven s nominálním
pojistným, ve sloučení
zdravotního a nemocen-
ského pojištění nebo
omezení dob, kdy za
člověka platí pojistné stát.
Nejdřív je ale podle nich
třeba jasně definovat
nároky pojištěnců a přes-
tat politicky zasahovat do
fungování zdravotních
pojiš�oven. To znamená
určit, na co se naše veře-
jné zdravotní pojištění
vztahuje. Tedy ohraničit,
rozuměj zmenšit rozsah
služeb hrazených z veřej-

ného zdravotního
pojištění. Díky tomu
vznikne prostor pro
připojištění. 

Právě tomu aso-
ciální Fialova vláda
nadšeně tleská. Jde
jim totiž o jediné.
Konečně zvýšit spo-
luúčast pacientů a poskytovat péči podle
toho, kolik si bude občan schopen nebo
ochoten připlatit. Zároveň vše nechat na
(z)vůli zdravotních a hlavně komerčních
pojiš�oven, zbavit stát odpovědnosti za
zdravotnictví, aby mohlo být pro některé
ještě výnosnějším „kšeftem“. 

I když se dnes zástupci jednotlivých
vládních stran od záměru pana Válka
distancují, ve skutečnosti nás jen postup-
nými kroky připravují na to, co již mají
přichystané. Kdyby se totiž tak nadšeně
nevrhli do „války“, ministr „Válek“ by již
s největší pravděpodobností zákon se
zavedením nadstandardů obhajoval ve
Sněmovně. 

A nenechme se ošálit nyní odmítavou
rétorikou ANO. Jejich poslanec
M. Janulík předložil v minulém volebním
období novelu zákona, která otevírala
cestu k možnosti připlácení a tedy „lepší
péči pro bohaté“. Jedinou politickou
silou, která důsledně vždy hájila zájmy
pacientů a jejich životně důležité právo
na kvalitní dostupnou zdravotní péči,
byla KSČM. 

Soňa MARKOVÁ

Hlavním cílem pravice je rozdělení zdravotní péče
pro bohaté a chudé

Pokud nyní stát tvrdí, že bezdomovec má v současnosti stejnou péči jako
miliardář, je to podle ministra zdravotnictví a vicepremiéra Válka absurdní.
Předsedkyně „jeho“ TOP 09 Pekarová Adamová následně uvedla, že zavedení
nadstandardů je jejich dlouhodobá stranická priorita a přinese zkvalitnění
zdravotnictví pro všechny. 

�� Odmítá zvyšování 
poplatků ve zdravotnictví,

�� zásadně se staví proti rozdělení kvality 
zdravotní péče, které by znamenalo horší 
zdravotní péči pro většinu obyvatel ČR,

�� vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby 
účinněji regulovalo lékový trh, včetně 
předzásobení důležitými léky jako 
součásti zajištění zdraví a bezpečnosti 
obyvatel ČR,

�� vyzývá vládu, aby systémově řešila 
nedostatek lékařů a dalšího personálu  
ve zdravotnictví a síti pohotovostí.  

VV ÚV KSČM
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Nově zvolené zastu-
pitelky Marcely Ková-
čikové, zároveň i předsed-
kyně ZO KSČM v Hořicích,
jsme se zeptali na podrob-
nosti.

Připomeňte nám, s čím kandidáti
KSČM oslovili voliče?

Do voleb jsme šli mimo jiné s prioritou:
zlepšit sociální služby města Hořic. Jako
dlouhodobá zaměstnankyně Domova pro
seniory, kde pracuji téměř 16 let, chci
lobovat za hezčí prostředí v hlavním
objektu domova a v jeho okolí. 

Kde ještě mohou komunisté pracovat?
Máme návrhy na obsazení v šesti

výborech zastupitelstva – v sociálním,
zdravotním, finančním, školském, kon-
trolním a bezpečnostním. V bezpečnost-

ním výboru chci pracovat já, nebo� mě
zajímá postup složek při potírání krimi-
nality drogového charakteru v Hořicích.
Jsem ještě zařazena ve finančním a so-
ciálním výboru. 

Jaké budou nejbližší úkoly města?
Na první schůzce všech stran a hnutí

zastoupených v Hořicích, jsme v první
řadě diskutovali samozřejmě o energiích,
o zajištění chodu institucí, jako je nemoc-
nice, DD, školy a další. Na finančním
výboru jsme prodiskutovali a připravovali
rozpočet na příští rok. 

První dojmy jako nováčka?
Zatím mám docela dobrý pocit z lidí

v zastupitelstvu, starosta je pozitivní
v jednání, tak uvidíme, jaká bude další
spolupráce. Stranickost by měla jít,
podle mě, v komunální politice částečně

stranou, alespoň na
malých městech
a v obcích.

Váš převánoční
vzkaz?

Soudružky a sou-
druzi, přátelé a sym-
patizanti levicové po-
litiky a KSČM, čekají
nás náročné dny a
měsíce. Náklady na všední život neustále
stoupají. Výlevy vrcholových politiků
a jejich arogantní chování vůči obyče-
jným lidem jsou tristní. Snad širší veře-
jnost v dalších volebních časech dá šanci
kandidátům za KSČM, aby ukázali, že
dokážou pracovat pro obyčejné lidi, ne
jako ti, kteří  jsou nyní u moci. Ještě že
jsou tam všichni jen na čtyři roky... 

Přeji vám všem krásný nový rok, přeji
také hodně zdraví, lásky a porozumění.
Přeji nám všem, aby se nám žilo
v příštích měsících a letech lépe, než
doposud. 

Děkujeme za odpovědi!

Redakce Krajánku

Hořičtí komunisté svoji pozici v zastupitelstvu obhájili
V těchto volbách ve městě Hořice obhájila KSČM místo v zastupitelstvu a ještě

k tomu získala téměř o 600 hlasů víc, než v minulých volbách. Volby vyhráli
Hořičtí patrioti se 7 zastupiteli (byli navrženi TOP 09, 6 bezpartijních, jeden člen
TOP 09 ), Šance pro rozvoj (nezávislí kandidáti) – 6 zastupitelů, ODS společně
s Hořičáky – 5, Starostové a nezávislí 2 a KSČM 1. Starostou se stal Ing. arch. Mar-
tin Pour z H. patriotů, má dva náměstky z utvořené koalice mezi Hořickými
patrioty a Šancí pro rozvoj, vládnoucí koalice má 13 hlasů z 21.

Krajské město má první primátorku
Po sedmi týdnech od voleb se konala

druhá část ustavujícího zasedání zastupitel-
stva města Hradec Králové a byla zvolena
primátorkou města, první žena v historii,
Pavlína Špringerová (HDK/TOP 09) dvaceti
hlasy. Na starosti bude mít školství, krizové
řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy
a komise místní samosprávy. Primátorka
pracovala jako prorektorka Univerzity
Hradec Králové, tohoto postu se vzdala, ale
bude dále učit na částečný úvazek.

Jejími náměstky se stali Ilona Dvořáková
(Rozvíjíme Hradec) – kultura a cestovní ruch;
Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) –
územní rozvoj, životní prostředí a památková
péče; Lukáš Řádek (HDK/TOP 09) – rozvoj,
investice, dotace, energetická bezpečnost
a adaptace na klimatickou změnu; Pavel
Vrbický (Piráti) – majetek města, IT, digitali-
zace, sociální oblast; Lukáš Řádek (HDK/TOP
09) – rozvoj, investice, dotace, adaptace na
klimatickou změnu a energetická bezpečnost.
Prvnímn náměstkem se stal ředitel městské
policie Miroslav Hloušek (ODS) – doprava,
městské organizace, ekonomika, rozpočet
a sport. Dalšími radními byli zvoleni: Alexandr
Hrabálek (ODS) – exprimátor, Arnošt Urban
(HDK), Oldřich Vlasák (ODS) – europoslanec,
Aleš Dohnal (Piráti) a Jan Holásek
(Rozvíjíme Hradec).

Hradeckou radnici budou tedy řídit lidé ze
sedmi uskupení. Jeden náěstek přibyl, proto
se mu chystá další kancelář a asistentka.
Vítězné ANO zůstalo spolu s SPD v opozici.
I to charakterizuje hradeckou demokracii. 

Další města jdou také vpravo
Z měst zdánlivě trochu levicově by měl fun-

govat NÁCHOD. Starostou bude dál Jan Birke
(ČSSD), který vede město 22 let. Zvítězilo jeho
uskupení nazvané Jan Birke pro Náchod a po-
vládne s koalicí ODS-STAN-Východočeši
a s Patrioty Náchoda. Devatenáctitisícové
město má 27 zastupitelů. 

Dvanáctitisícovou JAROMĚŘ povede široká
koalice všech pěti subjektů, které se dostaly
do zastupitelstva. Starostou se stal lídr vítěz-
ného hnutí ANO podnikatel Jan Borůvka.
V NOVÉM MĚSTĚ n. M. povládne ODS (6
zast. z 21) s uskupeními Za Nové Město
a Město pro život s podporou Zelených,
starostou se stal Ing. Milan Slavík (ODS).

TRUTNOV nadále povede koalice ve volbách
vítězné ODS s Volbou pro město, Piráty
a Sdružením pro Trutnov. Ve třiatřicetičlen-
ném zastupitelstvu (pro 30tisícové město)
bude mít čtyřkoalice 19 hlasů, starostou bude
dál lídr ODS Ing. arch. Michal Rosa. Krko-
nošské VRCHLABÍ dál povede koalice
vítězného sdružení nezávislých kandidátů
Zvon a Volby pro město. Starostou byl zvolen
lídr Zvonu Jan Sobotka, který vede 13tisícové
město od roku 1998. Koalici ve DVOŘE

KRÁLOVÉ N. L. vytvoří vítězné hnutí ANO
s uskupením Síla Dvora (Východočeši
a STAN), mají nejtěsnější většinu 11 z 21
mandátů v 16tisícovém Dvoře, starostou je
Ing. Jan Jarolím (ANO). 

Starostou JIČÍNA (17 000 obyvatel) se stal
advokát Jan Malý (ANO). Na koalici se domlu-
vilo ve volbách vítězné hnutí ANO (4 zast.
v radě) s lidoveckým Sdružením pro Jičín
a Volbou pro město (VPM). V zastupitelstvu
bude mít nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů.
V devítitisícové NOVÉ PACE bude dál vládnout
ve volbách vítězné sdružení PAKA NAVŽDY! -
STAN v koalici s Volbou pro město (VPM)
a ODS. Starostou se stal Pavel Bouchner
z Paky navždy!. Nová koalice má silný mandát
dvaceti zastupitelů. Jako jediný se do koalice
nedostal zastupitel za KSČM Otakar Ruml.

V RYCHNOVĚ N. KN. vytvořili ve volbách
jasně vítězní Nezávislí za Rychnov s ODS
a Volbou pro město. Současný starosta a lídr
Nezávislých za Rychnov Ing. Jan Skořepa je
opět starostou. Do zastupitelstva se dostal
člen KSČM – delegován SPD.

V CHLUMCI n. C. vystřídal dlouholetého
starostu M. Uchytila učitel Vladan Kárník.
Nyní často v rozhlase uváděná ROKYTNICE
v Orl. horách, kvůli nezásobování teplem, jež
kritizuje dřívější hejtman Jiří Štěpán, který
zasedl v zastupitelstvu v opozici, má starostu
Luboše Michalce. V BROUMOVĚ starostuje
Arnold Vodochodský z uskupení Broumovská
vlna, v DOBRUŠCE Miroslav Sixta (SNK –
Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky).

(vha)

Nové radnice v Královéhradeckém kraji



Členky LKŽ by mohly rozebírat historii
činnosti tohoto zapsaného spolku po
třicet let, ale to by nikoho asi mnoho
nebavilo. V Krajánku jsme přece o každé
významné akci také informovaly. V Krá-
lovéhradeckém kraji kromě jičínských
žen, které také pořádají besedy, MDŽ
a další akce, fungoval klub také v Ná-
chodě. Někde se dávají ženy dohro-
mady spontánně, ale neustavily sa-
mostatný klub, mnoho jich pracuje také
v Českém svazu žen.

Naše činnost se proměňuje od pořá-
dání dětských dnů, mikulášských a vá-
nočních besídek přešly ženy v senior-
ském věku k činnostem spíše pozná-
vacím, i když výlety pod vedením Jar-
mily Hanušové nechyběly ani před třiceti
lety. Ruční práce a různé tvoření něk-
terým vydržely do současnosti. Nutno
poděkovat např. Miladě Němečkové za
vedení kroniky a Emmě Filipiové za
udržování památníku na Lesním hřbitově.

Z letošních aktivit
Už druhý rok se ženy z LKŽ zapojují

více do akcí hradeckých seniorů, napřík-
lad turistickými vycházkami a návštěva-
mi míst ve městě a v jeho okolí. Letos
jsme oslavily 99. výročí narození naší
aktivní členky Marty Kolesové a po-
čítáme, že s ní oslavíme v březnu stovku.

Byly jsme organizátorkami ve spolu-
práci s KR seniorů již třetího setkání
u příležitosti MDŽ – letos přijel mezi 380
žen do kina Centrál Zdeněk Troška.
I v příštím roce máme na 8. března opět
kino zamluvené. Uspořádaly jsme účast
na pietním aktu v Terezíně a v Lidicích
k 80. výročí vypálení obce. Vzaly jsme
s sebou 15 dětí ze ZŠ v Plotištích nad

Labem. Myslíme si, že je třeba připomí-
nat tyto události především mladé gene-
raci. Od KR seniorů jsme dostaly
příspěvek na dopravu. Na příští rok jsme
si naplánovaly navštívit Ležáky.

Podnikly jsme výlet vlakem na jarní
Flóru do Olomouce. Byly jsme organizá-
torkami setkání a položení květin našim
osvoboditelům na Lesním hřbitově v HK.
Jely jsme také autobusem do Polska, kde
kromě návštěvy tržnice byl i společný
oběd u pečených pstruhů. O prázdninách
jsme se jely podívat do večerního Safari
ve Dvoře Králové. I zářijový výlet na
Čapí hnízdo a na zámek Konopiště se
líbil, i když dopoledne pršelo.

Zavedly jsme tradici a k 11. listopadu si
objednáme martinskou „husu“ pokaždé
někde jinde, letos ve Vysoké. Uspo-
řádaná byla beseda o Gruzii s manželi
Špryňarovými, kteří tam byli na třítýdenní
návštěvě a projeli spoustu míst v této
zemi. LKŽ organizuje společné akce
i s Krajskou radou Česko-ruské společ-
nosti a s OV ČSBS, aby nás bylo více
a také sem tam nějaký muž :-)

Průměrný věk žen je kolem osmde-
sátky, ne všechny se mohou všech akcí
zúčastnit, mnohé jsou ještě čiperné a
jsou rády, že se společně v naší
klubovně mohou setkávat. Tak se těší
i na vánoční posezení, kdy si rozdáme
dárečky, často vlastní výroby, popo-
vídáme o svých zážitcích a přát si
budeme samozřejmě klidný a mírový
život pro všechny lidi.              (mv, hž) 

Levicové kluby žen mají za sebou třicet let bohaté činnosti. K listopadovému výročí založení
v roce 1993 se sjely do Prahy na pracovní seminář. Předsedkyně Republikové rady LKŽ
Květa Šlahúnková uvítala hosty – ženy pozdravil místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča
a exposlankyně Miloslava Vostrá
měla přednášku k sociálnímu posta-
vení žen v současnosti.
Přijely členky dvou klubů v Kh kraji
z Hradce Králové (foto vpravo)
a Jičína (foto vlevo). K výročí 30 let
vzniku LKŽ byl vytištěn nástěnný
kalendář s fotografiemi z činnosti
klubů, kterých je v ČR několik desítek.

FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ

Třicet let Levicových klubů žen
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V Hradci Králové založily levicové ženy klub nejprve z iniciativy okresního výboru KSČM
a Aničky Vaňkové, tehdy Strakaté, už v listopadu 1991. Mezi přítomnými ženami (např. Otýlií
Hrubešovou, Vlastou Novotnou aj.) byl i poslanec ČNR Jaroslav Štrait s manželkou, předsedkyní
klubu se stala Anička. Oficiální zaregistrování Levicových klubů žen bylo pak v listopadu 1992.

Výlet na Čapí hnízdo provázelo deštivé počasí. Ošetřují zde zraněná zvířata, chovají různá ple-
mena koní a hospodaří na polích. Provozují luxusní hotel a restauraci. O dotacích a financování
velkostatku jsme se od průvodce nic závažného pochopitelně nedozvěděli.              FOTO – MR



Jak komentujete
povolební situaci
v Opočně. 

Vzhledem k tomu,
že my, komunisté,
už druhé volební ob-
dobí nejsme schop-
ni sestavit kandi-
dátku (stárneme),
tak jsem nakonec,
v zájmu zastoupení
levicově smýšle-

jících občanů souhlasil s dvanáctým
místem na kandidátce ČSSD. Zvolili
podobu kandidátky jako sdružení PRO
OPOČNO – s podporou SPROku. Bylo
potřeba sehnat „silnou osobnost“, ale
voličům se lídr nezavděčil. Ani mých 222
hlasů, za které jsem občanům Opočna
velmi vděčný, nepomohlo k získání
mandátu. Škoda, chybělo jen 8 hlasů.

Je to tedy velká smůla, když bylo
zvolení takřka nadosah. Stále to
říláme, že na každém hlase záleží.
A kdybyste byl zvolen?

Nevím, jak bych to doma ustál... :-)
Manželka stále tvrdí, že v sedmdesáti
dvou letech už jsem starý a mají tam být
mladší. Byl jsem v zastupitelstvu 32 let.
Mandát získali tři zastupitelé, kteří získali
méně preferenčních hlasů než já. Naše
sdružení však nedosáhlo na pětiprocent-
ní hranici. Vyměnilo se šest zastupitelů,
vyhrálo Místní hnutí nezávislých starostky
(8 zastupitelů) Šárky Škrabalové, která

byla znovu zvolena, a myslím si, že bude
vše nadále klapat. Abych mohl pomáhat
a dokončit „rozdělanou“ práci, stal jsem se
členem bytové a sociální komise
a zůstávám v dozorčí radě Technických
služeb. Ale ona ta rozdělaná práce pro ty,
kteří chtějí něco dělat, zůstane vždycky.

V Krajánku jsme o Opočně sice infor-
movali, ale co se vše podařilo v minu-
lém období?

V součinnosti s Královéhradeckým kra-
jem byla v bývalé nemocnici přestavěna
budova chirurgie na domov důchodců se
47 lůžky. Náklady kolem 100 milionů.
Zlikvidována byla budova olejového hos-
podářství (bývalé topení v nemocnici),
asanována a nyní je tam parková úprava.
Obnova zeleně ve městě stála 230 000
korun, úpravy v Kodymově národním
domě za milion. Obec se stará také o pa-
mátky. V minulém a předminulém roce
jsme vyhráli krajská kola v soutěži památ-
ka roku – celkem čtyři první místa. Obec
přispěla na opravu varhan, „kaplanky“
a budovy v památkové zóně kolem 400
tisíc korun. Příspěvků bylo ještě více.

Co město čeká v příštích rocích? 
Druhá část obchvatu. Práce úspěšně

pokračují. Je to akce kraje, součást infra-
struktury pro průmyslovou zónu Kvasiny.
Samozřejmě, že spolupráce obce se zho-
toviteli je nutná! V březnu příštího roku
začne oprava hráze rybníku Broumar,
bude celá nová. Propadají se totiž pro-
tipovodňové propustky pod hrází. Na nák-

ladech kolem 70 milionů se bude podílet
kraj a obec. Zhotovena bude nová vozov-
ka, chodníky a veřejné osvětlení. Opočno
chystá také rekonstrukci Hradební ulice,
která je poslední asfaltová v památkové
zóně. Na opravy čeká třicetiletá bolest
města – dům čp. 2, budova vedle zámku.
Je zpracovaná prováděcí dokumentace,
slíbena je dotace 85 milionů, ale čeká se
na výběrové řízení na zhotovitele. Je
jasné, že pokud budou náklady třeba
o třetinu vyšší, podle současných cen to
tak vypadá, obec si v této výši úvěr
nemůže dovolit. Uvidíme. K řešení je toho
podstatně víc, např. problémy s pro-
vozem zimního stadionu (ceny energií),
který je majetkem města, a další výdaje
budou nezbytné. 

A závěrem:
Zdraví a pohodu

z Opočna, města, kde
slunce nezapadá
(máme ho ve znaku), 

přeje
Václav SLEZÁK

��KKrraajjáánneekk  �� 1122//22002222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          55

OPOČNO „JEDE“ S NEZÁVISLÝMI

Václav Slezák

Dlouholetý zastupitel v Opočně Václav Slezák (KSČM) a v minulém volebním
období dokonce místostarosta města, v těchto volbách jen o chloupek neuspěl
na kandidátce v podstatě sociálních demokratů, kteří kandidovali pod
sdružením Pro Opočno. Proto jsme se jej zeptali:

Místo na kruhovém objezdu, odkud má být
násep pod vozovkou směrem k přemostění. 
Most přes Zatý potok. 

FOTO – Václav SLEZÁK



Co se v politice vyplácí
V sobotně-nedělním výtisku deníku

Právo ze 42. týdne se objevil na první
straně článek s kritickými připomínkami
ke kandidatuře bývalého náčelníka
Generálního štábu AČR Petra Pavla.
Předesíláme, že nejsme jeho přívznivci
a ani volit jej nebudeme. Nicméně si
dovolíme několik poznámek ke zmíněné-
mu příspěvku.

Petr Pavel rozhodně nijak nevybočuje
z tradice zachované v české kotlině
nejpozději od doby Michny z Vacínova či
Albrechta z Valdštejna, kdy se vyplácí
v pravý čas přejít na tu správnou stranu.
Naopak setrvávání na nějakých zásadách
a svědomí se rozhodně nevyplácí.
Přeskočme pár staletí a podívejme se do
historie samostatného Česko-slovenska.
Kdo nezradil svoje přesvědčení, skončil
bu� na popravišti, např. gen. Eliáš,
sportovec Rošický, spisovatel Vančura,
politička Horáková, gen. Píka etc., nebo
zemřel za záhadných okolností, jako např.
politici Dubček nebo Ransdorf, v lepším pří-
padě skončil v dlouholetém vězení, jako
bývalý prezident Husák. Na druhé straně
převléknutí kabátu vždy něco přineslo, viz
např. politici Fierlinger, Msgr. Šrámek,
Čalfa, Dlouhý, v recentní době státní zás-
tupce Stříž etc. etc.

Ovšem nad všemi ční bývalý vynikající
hokejista Hašek. Ten v současnosti plive
po všem, co pochází z Ruska a přirozeně
nevynechá ani ruské hokejisty. Přitom

v roce 2010 po svém přestupu do
Spartaku Moskva prohlásil, že bude
s radostí hájit branku tohoto slavného
ruského klubu a v superlativech se
vyjadřoval o KHL. Ale klukům, kteří
v současnosti v KHL hrají, by jejich pů-
sobení nejraději zakázal. Ale on sám
podepsal tehdy kontrakt, který mu
zajiš�oval roční příjem ve výši 40 mil. Kč.

Samostatnou kapitolu tvoří tzv. umělecká
fronta. Dosud nebyly nikde zveřejněny,
s výjimkou doslova vteřinových šotů,
záběry z tryzny za Heydricha v Národním
divadle. K tomu nutno přiřadit řadu umělců
a sportovců, kteří glorifikovali stalinistický
a postalinistický režim, nevědecky nazý-
vaný komunistickým, aby po roce 1989 na
něj lily kbelíky té nejhorší špíny.

Jistě jsou výjimky jako např. zpěvák
Gott, hokejista Jágr nebo politička
Konečná. Ale to jsou právě ty výjimky,
které potvrzují pravidlo.

A když se senátorem může stát
Tchajwanec, tak se nelze divit, že bývalý
důstojník ČSLA, nota bene kvalifikovaný
a bývalý člen KSČ, se rozhodne kandi-
dovat na prezidenta, by� v „trochu jiném“
kabátě. V této zemi naprosto nic
mimořádného ani překvapivého.

S pozdravem 
„Historia, magistra vitae.“

Mgr. Petr DOBRÝ, Pardubice
Pavel DRAHOŠ, Sezemice

Jaromír LOHNISKÝ, Holice
Ing. Jan MLČOCH, Čáslav

Milan POKORNÝ, Rosice n. L
JUDr. Petr ŠÁDA, Holice
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JJaann  DDaawwiiddkkoo

ZZIIMMAA

PPooddzziimm  kkoonnččíí
ssvvoouu  ppaalleettuu  bbaarreevv
ssppaaddaannýýmm  lliissttíímm..

ZZiimmaa  ssee  ppoommaalluu  vvkkrraaddllaa
ddoo  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorr..

SSvvýýmm  mmrraazziivvýýmm  ddeecchheemm
ppookkrryyllaa  kkrraajjiinnuu  jjiinnoovvaattkkoouu..

SSttrroommyy  aa  kkeeřřee
ppřřiikkrryyllaa  bběělloossttnnoouu  ppeeřřiinnoouu..

VVáánnooččnníí  ssttrroommkkyy
zzeelleennéé  nneecchhaallaa,,
aabbyy  ssee  oo  VVáánnooccíícchh
ppeessttrrýýmmii  bbaarrvvaammii  rroozzzzáářřiillyy
aa  rraaddoosstt  uudděěllaallyy
vvššeemm  mmaallýýmm  ii  vveellkkýýmm..

Šestitisícové město rychnovského
okresu si v zářijových volbách zvolilo
nové zastupitele. O přízeň se ucháze-
lo 6 kandidátek. Některé sdružovaly
i více politických subjektů. Nejvíce
mandátů (6) získalo hnutí ANO, ale na
prvním jednání nového zastupitelstva
všechny posty ve vedení města
obsadili zastupitelé zvolení za sdru-
žení Společně pro Kostelec, SNK
Evropští demokraté, SNK a STAN,
Nezávislí s podporou TOP 09.
Starostou byl zvolen RNDr. Tomáš
Kytlík. 

Vedení města i zastupitelstvo nám
poněkud omládlo a snad tak budou
mít dost elánu, aby provedli město nas-
távajícím nelehkým údobím a podaří se
jim splnit to, co občanům ve svých
volebních programech slibovali.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
občanka Kostelce n. Orl.

Vedení města
v Kostelci nad Orlicí

omládlo

� NAPSALI JSTE NÁM

Každou neděli vychází nová kresba od Miloslava Marteneka na facebooku KSČM.



https://www.youtube.com/watch?v=sxMakSqt0Ig
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 23, č. 12, vyšlo v prosinci 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. Redakce
nezodpovídá za obsah příspěvků.  http://kscmkrhk.cz.

TRUTNOVSKO

Alena Brátová ze Rtyně v Podkrkonoší
a Hana Suchánková z Dolní Olešnice
oslaví v prosinci sedmdesátiny. Václav
Prokop z Havlovic se dožívá 90 let
a Antonín Kábrt z Vrchlabí má 75. na-
rozeniny. A benjamínek Daniel Zámečník
z Radvanic slaví 25 let.
Všem radost do života a ve zdraví prožité
další roky přeje OV KSČM Trutnov.

HRADEC KRÁLOVÉ
V prosinci oslaví sedmdesátiny Jarmila
Urbánková (ZO 57 HK). Osmdesátka čeká
na Josefa Kicu (ZO 2 HK) a devadesátiny
slaví Jiřina Cenková (ZO 33 HK).
Všem přeje stálé zdraví, pohodu a dosti sil
do dalších let OV KSČM Hradec Králové.

NÁCHODSKO
V listopadu se dožily 80 let Anežka Řez-
níčková z Náchoda a Miroslava Moravco-
vá z Teplic nad Metují. Oběma přejí ZO
KSČM vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí
a optimismu v dalších letech. V prosinci
se dožívá 92 let Miroslav Tošnar a 95 let
Břetislav Středa, oba z Broumova.
V Jaroměři se dožívá 92 let Josef Joneš.   
Všem jejich ZO KSČM přejí dobré zdraví,
péči nejbližších a pohodu v dalších letech.

JIČÍNSKO
Marie Kobrlová z Butovse oslaví krásných
90 let. Milan Pišl z Vitiněvse 75.
narozeniny. Věra Krejčíková z Miličevse
a Blanka Horstová z Nové Paky slaví
sedmdesátku.
Blahopřání posílá OV KSČM Jičín – dobré
zdraví a elán do všech následujících dní.

RYCHNOVSKO
V prosinci oslaví Petr Kaplan z Chlen 55
let, Karel Šimerda ze Svídnice s dožívá 92
let, Josef Vít z Kostelce n. O. a Vladimír
Hrnčíř z Opočna mají devadesátku. Hana
Čacká slaví 75 let, Iva Reichrtová 70 let,
a Eva Řeháková 80 let, všechny
z Rychnova n. Kn. Jana Kupcová
z Týniště n. O. oslaví 65 let. Jaroslav
Brodina má 70 let a Iva Hostinská 55 let,
oba z Vamberku.
Všem gratuluje OV KSČM Rychnov n. Kn.,
přeje pevné zdraví, klid a úsměvy do
dalších let.

Kdo může být v okrskové
volební komisi při přímé

volbě prezidenta

Členové KSČM a další občané byli do voleb-
ních komisí v minulých volbách delegováni
orgány KSČM. V těchto prezidentských volbách
to bude složitější. Možnost účasti v okrskové
volební komisi upravuje § 18 odst. 2) zákona
č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.
Stručně: delegovat občana do komise může
subjekt, který navrhuje prezidenta, politická
strana či hnutí, je-li v PS nebo Senátu a nebo
alespoň v krajském zastupitelstvu. Není-li
takto dosaženo minimálního počtu členů
OVK (zpravidla 5), jmenuje starosta obce
členy na neobsazená místa. 

Toto pravidlo – jmenování starostou nebo
primátorem (v Hradci Králové) – platí pro členy
volebních komisí, kteří bývali přihlašováni za
KSČM. Protože v současném období nemá
KSČM kandidáta na prezidenta, senátora,
poslance ani krajského zastupitele, musí se

občané ve své obci či městě individuálně do
komisí přihlásit a čekat, zda budou jmenováni.
(V Hradci Králové pošlou zájemci na radnici for-
mulář.) Pokud se chcete práce volební
komise účastnit, informujte se na obecním či
městském úřadě o způsobu zařazení do
komise.                                                 (mv)
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8.12. LKŽ HK – vánoční besídka pro
dospělé od 14 h. v zasedačce.
Přineste si pár kousků cukroví, dáreček
pro kamarádky – chlebíčky budou.

8. 12. – Beseda s Michalem Kostkou:
vlastenectví - nacionalismus, v budo-
vě OV KSČM Rychnov n. Kn. od 16 h. 

14.-15. 1. 23 – OV KSČM Jičín chystá
zájezd na pochod LL Demo Berlínem
k poctě K. Liebknechta a R. Luxem-
burkové k památnku socialistů. Info
na tel: 734 430 246.

Přednáška o Gruzii byla u hradeckých
Švagerků bohatě navštívena. Přišlo na pět
desítek účastnic a účastníků. Manželé
Špryňarovi, zejména pan Karel, promítli
fotografie z dvacetidenního turistického
pobytu v zajímavé zemi pod Kavkazem
a komentovali je. Cestu 2000 km absolvovali
se skupinou turistů s českým průvodcem
v automobilu a projeli Gruzii (3,5 mil. obyva-

tel) křížem krážem. Poznali
velká města i venkov, nav-
štívili památky i velehory
a přírodní rezervace. Zažili
cesty i dobrodružné, chválili
si ubytování i dobrou a chut-
nou stravu s přijatelnými
cenami, potkali lidi vždy
vstřícné a pohostinné.

Akci pořádala KR Česko-
ruské spol., LKŽ i ČSBS, zas-
toupené především Hankou
Žatečkovou (dík!).         (vha)

��� POZVÁNKY

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKAV zemi pod Kavkazem



Zahřejte čaj, víno a citrónovou a po-
merančovou š�ávu, ale nevařte! 

Zahřátou směs nalijte do mísy. Do
naběračky nasypte část cukru a zbytek
vsypte do mísy. Do naběračky k cukru
přilijte tmavý rum a nechte vsáknout. 

Zapalte rum s cukrem a ještě hořící
směs nalijte do punče. Pořádně za-
míchejte a uhaste plamínky. Zbytek
rumu přilijte do punče, přidejte plátky
citrónu nebo pomeranče a podávejte.

(Archivní recept)

Pro 4 osoby a odvážné hostitele:
�� 750 ml tmavého rumu �� 750 ml
suchého červeného vína �� 3 šálky sil-
ného čaje �� 400 g hnědého cukru 
�� š�áva z velkého pomeranče a š�áva
z citronu 

Ohnivý anglický punč

��� KRAJÁNKOVO POŘÁDNÉ SVÁTEČNÍ ZAHŘÁTÍ

Jedenáctý listopad je věnován vzpomínce na vojáky i občany, kteří zahynuli ve válečných
konfliktech či během nich. U pomníku obětem dvou světových válek na Novém Hradci
Králové se sešla u této příležitosti skupinka obyvatel – z popudu ČSBS a LKŽ – spolu se
žáky nedaleké ZŠ. Uvítala je Marta Kolesová, členka ČSBS (99 let), zdůraznila, aby se na
jména obětí nezapomínalo ani mimo tento den a aby se děti zajímaly o historii místních
obyvatel.                                                                                 FOTO – Krajánek

Fotografie z demonstrace spolku Česká republika na 1. místě dokumentují poklidný průběh akce 28. 10. na Václavském náměstí v Praze.
Komunisté byli také přítomni ve vestách „Měním svět k lepšímu“. Přijeli účastníci i z našeho kraje. Zazněla kritika vlády za její nečinnost při
ochraně zájmů obyvatel Česka. vystoupil zde vedle Paroubka i Josef Skála, také další dva kandidáti na prezidenta a v závěru vedle jiných osob-
ností herec Ivan Vyskočil. Následný pochod konaný 17. listopadu k ČT měl demonstrantů méně. Zazněla tam však kritika profesionální práce
ČT, zejména od bývalé redaktorky Jany Lorencové, která pátrala v kauzách topných olejů aj.                                                  FOTO – Krajánek
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