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KhKV KSČM

Horké léto
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LUISINO ÚDOLÍ – Tradiční výstup na Velkou Deštnou pořádal OV KSČM Rychnov nad Kněžnou už ve 24.
ročníku. Na akci přijel a na Velkou Deštnou vystoupil poslanec Zdeněk Ondráček s asistentkou Ivou
Řezníčkovou, předsedkyně Královéhradeckého krajského výboru KSČM Věra Žižková a předsedkyně
OV KSČM Rychnov n. Kn. Marie Ondráčková. Soudruh Bodlák za pořadatele všechny přivítal se vzpomínkou na 70. výročí osvobození a také na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Kdo nebyl přímo vegetarián, nepohrdl výbornými špekáčky a doplnil menu skvělými koláčky a rohlíčky od rychnovských
soudružek (aby bylo dost sil na výstup).
FOTO – M. Vohralíková

Pod Kunětickou horou před 25 lety
Jak začínala tradice Setkání občanů pod Kunětickou horou? Na to Krajánku odpověděl dlouholetý organizátor a moderátor akce Milan Špás, předseda OV KSČM Hradec
Králové.
Některé věci si již přesně nepamatuji, ale organizovali již léta slavnost Avant, a ta nás
první Kunětická hora nebyla na podzim, ale inspirovala – a dodnes jsme ještě všechny
konala se před létem v roce 1991. Bez mode- podněty neaplikovali do našich podmínek.
rátorů, jako povolební nadšení se někde setKdo se v uvádění akce vystřídal?
kávat, když Havel říkal, že komunisté ve volPokud se týká moderátorů, tak skutečně
bách propadnou a nikdo je nebude volit. Teh- patřím k těm prvním a dlouholetým. Mezi nejdy nebyla žádná aparatura, pouze kytara lepší spolumoderátorky patřila Marta Semea zpěv. Nejvíce v něm exceloval poslanec ČNR lová, následně poslankyně Soňa Marková,
a pozdější zakladatel Demokratické strany prá- Lenka Fialová, Hana Horská a jednou modece a ještě prospěšnější člen ČSSD – Michal rovali akci dva mladí lidé – dívka a hoch. Ten
Kraus, pozdější „kakaový král“... Tenkrát ještě dostal na akci i legitimaci KSČM.
zpíval písničku „Práci nedostanu rudou knížku
Jak se akce vyvíjela dál?
mám...“. Bylo to živelné setkání lidí do stovky
Postupně jsme vylepšovali kulturní proúčastníků, tehdy ještě z Východočeského kraje, gram, zlepšovala se účast poslanců a senáa pod Kuňkou se sehrál první fotbalový zápas torů, až se tato akce stala kultovní celostátní
třešniček. A možná, že najdu někde trenýrky, akcí KSČM. Na akci se setkávají tisíce lidí,
protože jsem v něm také hrál.
nejen členů strany, ale i sympatizantů a poA jak to bylo se setkáním dál?
tenciálních voličů, kteří si přicházejí poslechV roce 1992 jsme vyjeli na zkušenou do nout naše stanoviska a názory. Sjíždějí se
Barcelony, ke katalánským komunistům,kteří z mnoha krajů republiky.
(vha)

Prožíváme krásné letní dny. Teplo a vydatný svit slunce, dovolené
a letní lenošení mnohé ukolébává
a zdá se, že vše je nádherné,
bezproblémové...
Jestliže jsme měli občas čas
a náladu mezi zavařováním, grilováním, koupáním a jinými radovánkami léta sledovat dění kolem
sebe, nestačili jsme se divit. Probíhal urputný boj mezi řeckou vládou a západními věřiteli. Řecko
muselo nakonec sklopit svou
hrdou hlavu a odsouhlasit pro něj
pokořující podmínky. Banky nezajímá, co si přeje řecký lid, jak bude dál většina Řeků žít, ale jen
a jen jejich zisky – už to jsou zisky v podobě úroků z úroků.
Ukazuje se, kdo ve skutečnosti
vládne. Co je pro bankéře vůle lidu,
projevená ve volbách? Nic! Jen si
tu hrajte na demokracii, stejně budete nakonec skákat, jak my pískáme. Platí, že zisk je nad politický
klid a stabilitu. Je jedno, kdo je právě u moci. S pravicí to jde možná
snadněji, levice se bude trochu cukat, ale konečný výsledek je stejný.
Parlamenty mohou vést zdlouhavé diskuse, zda se bude jezdit
na dálnici 130 km/h. nebo 150
km/h., nebo bude-li možné v hospodách kouřit, ale o tom, jakou výši budou mít naše důchody, kam
se budou investovat velké státní
peníze, o tom budou rozhodovat
jiní a jinde. Dluhy se přesunou na
zaměstnance, důchodce a drobné
živnostníky. Ti, kterým peníze
z přemrštěného zadlužování připluly na jejich osobní konta, nepřijdou ani o cent, ba naopak ještě
více zbohatnou. Myšlenka, že by
státní pohledávky mohli splácet ti
nejbohatší a banky, je pro představitele západní politiky naprosto
nepřijatelná. A tak kroky, které mají Řecku pomoci, vedou naopak
k jeho ještě většímu zbídačení.
Postup vůči Řecku ukazuje v plné
nahotě, kdo a jak v dnešní Evropě
rozhoduje a čí zájmy mu leží na
srdci. Je to prubířský kámen, kam
až lze při olupování občanů, ale
i celých států, zajít. Projde-li Řecko,
může kolonizace dalších ekonomicky slabých států pokračovat.
Léto se chýlí ke konci a my víme,
že velbloudi i s boháči stále uchem
jehly v poklidu procházejí. Nemůžeme k tomu jen trvale přihlížet!
Věra ŽIŽKOVÁ
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Roky plynou, člověk odchází,
jen výsledky
jeho práce zůstávají
Tak by se mohlo nazvat setkání s hrdiny socialistické práce, které se uskutečnilo koncem června v Hradci Králové.
Předsedkyně KR KČP Alena Svatoňová,
předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková
a poslanec Zdeněk Ondráček zapátrali
po všech jménech nositelů vysokého
státního vyznamenání, ale pozvat mohli
již jen čtyři žijící hrdiny.

Poděkování za odvedenou práci si mohli
osobně vyslechnout ještě Oldřich Kalousek (ZVU Hradec Králové, na snímku
uprostřed) a Jaroslav Ondráček z Trutnova
(bývalý předák Dolu Jan Šverma, na snímku
druhý zleva). Ještě žijící Pěva Ježková
(Texlen Rtyně) a Marie Musílková (JZD
Havlíčkobrodsko) se už na akci dostavit nemohly, kvůli nedobrému zdravotnímu stavu.
O některých oceněných hrdinkách z nynějšího Pardubického a Libereckého kraje
se nepodařilo získat informace. „Jsme rádi,
že tito lidé jsou ještě mezi námi a za zlatou
hvězdu hrdiny socialistické práce se nestydí,“ řekla Alena Svatoňová na závěr. Setkání s „hrdiny“ bylo příjemné a všichni, i ti už
nežijící zaslouží naši úctu a vzpomínku.
(svat)

Hrdinové socialistické práce
z bývalého Východočeského kraje
Rok ocenění, jméno, rok narození, zaměstnání
1963
1973
1973
1976
1977
1979
1980
1981
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1988

Václav Adam, *1921, Technometra Semily
Hedvika Pešková, *1924, Tiba Mostek
Václav Rohlena, *1913, VÚ textilní ÚO
Bohumila Králová, *1920, Kolora Semily
Josef Suchý, *1924, Agrostroj Jičín
Antonín Očenášek, *1927, JZD Králíky
Pěvuše Ježková, *1929, Texlen Rtyně v P.
Stanislav Loutchan, *1949, kombajnér
Lomnice n. Pop.
Věra Šípová, *1932, VČ dřevařské závody
Moravská Třebová
Marie Musílková, *1933, Oseva Havlíčkův
Brod, v živoč. produkci
Oldřich Kalousek,*1933, ZVÚ Hradec Králové
Dobromila Vávrová, *1932, Veba Broumov
Rudolf Petr, *1912, vynikající lékař HK
Jar. Ondráček,*1941, Důl Jan Šverma Žacléř
Stanislava Poslušná, *1933, Hedva Choceň
Fikejzová Květa, *1935, JZD SNP Zálší
Hana Kožešníková, *1934, Tepna Červ.Kostelec
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SION HRAJE VABANK
Unikátní situace, kdy škola nabere v přijímacím řízení studenty a teprve potom
se začne starat o to, aby je mohla v souladu se zákonem vzdělávat, bude trvat do
rozhodnutí ministertsva školství. Královéhradecký kraj ve věci již rozhodl.
Tři dny po dramatickém úvodu jednání
krajských zastupitelů zasedal Výbor pro
vzdělávání a zvýšení počtu studentů Sion
High School nedoporučil. Následně rada
kraje prostou většinou jednoho hlasu
rozhodla o zvýšení počtu studentů o 40,
protože kapacita 240 studentů, jíž škola
takto dosáhne, postačí k jejímu ekonomickému přežití. Sion ovšem požadoval
zvýšení o 240 studentů.
Pokud Sion do 1. září nezíská ministerské posvěcení, bude mít problém: bude
muset odmítnout již přijaté studenty, nebo nesplní závěr školské inspekce, která
letos v březnu ohodnotila překročení povoleného počtu studentů jako porušení
zákona a nařídila nápravu do začátku
nadcházejícího školního roku. „Pokud by
škola opakovaně porušovala školský zákon či další předpisy, hrozí jí i výmaz
z rejstříku škol,“ řekl pro
Českou televizi náměstek ministryně školství
Jaroslav Fidrmuc.
Dlouhodobý záměr,
který ministerstvo vydalo na roky 2015 až
2020, situaci posuzuje
jednoznačně: „Do struk-

tury oborů vzdělání s maturitní zkouškou
ve střední škole nebo vyšší odborné
škole může být v rámci kraje nově zařazen nebo kapacitně posílen jen obor
vzdělání, který bude nahrazovat jiný aktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou
nebo obor vyššího odborného vzdělání
o stejné kapacitě.“ Sion však chce kapacitu školy z 200 na 480 studentů pouze zvýšit, takže by k žádné náhradě nedošlo.
„Z inspekční zprávy z března vyplývá,
že škola porušila zákon ve smyslu překročení nastavené kapacity školy.
O tom se škola ve své žádosti vůbec nezmínila. Když kontrola na nedostatky
upozornila v březnu a škola v dubnu vypíše výběrová řízení na místa, která nemá, nevypadá to, že by k tomu došlo nevědomky,“ upozornila na nesrovnalost
krajská radní pro
školství Táňa Šormová (KSČM). Ve hře
vabank, do níž se
pustil ředitel školy
Denis Doksanský,
se čeká na rozhodnutí
ministerstva
školství.
(tl)

Opravy silnic v kraji jsou více než potřebné
Letos a v příštích letech se kraj
zamýšlí výrazně zlepšit stav silnic
v kraji. To je a bude provázeno četnými
omezeními v dopravě. Dluh v opravách
silnic narůstá od doby, kdy část silniční sítě převzal kraj od státu, ale nezískal zároveň potřebné prostředky pro
její údržbu. Nyní by se to mělo změnit.
„V letošním roce proběhnou opravy silnic tak, jak jsme si je naplánovali. V podstatě máme připraveny a pracuje se na
opravách financovaných ze státního fondu dopravní infrastruktury v rozpočtovaných nákladech 330 milionů korun, dál se
pokračuje v opravách financovaných
z regionálního operačního programu
(ROP) ze 41. výzvy, což je přibližně 250
milionů korun a dalších 50 milionů je
z mimořádné 42. výzvy ROP a 50 milionů
na opravu silnice z Operačního programu
česko-polské přeshraniční spolupráce,
tedy v oblasti Polom – Deštné a průtah
obcí a menší drobné opravy jsou prováděny z prostředků kraje. Pro příští rok
předpokládáme, že 500 až 600 milionů
korun by bylo využito z Integrovaného re-

gionálního operačního programu z nového programového období. Zatím není
ujasněna situace kolem financování ze
Státního fondu dopravní infrastruktury,
ale jsme v podstatě projektově připraveni
využít z tohoto zdroje 400 milionů korun
a není žádný velký problém tuto částku
na jaře zvýšit. Letos se povedlo připravit
opravy silnic v rekordním finančním objemu a příští rok jsme také připraveni využít
nové programovací období v programu
česko-polské přeshraniční spolupráce,
tam je ještě dost věcí nejasných, ale určitě tam na nějaké peníze dosáhneme. Děláme vše proto, aby to bylo maximum,“
tak vysvětlil Krajánku využití zdrojů peněz pro opravy silnic vicehejtman Otakar
Ruml (KSČM), který koordinuje pracovní
skupinu pro zajištění oprav.

Kde očekávat problémy
Úplná uzavírka je například mezi Bílým
Újezdem a Hroškou na Rychnovsku,
oprava havarijního stavu opěrné zdi a rekonstrukce silnice by měla skončit
ø
do konce prázdnin.
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))) Jednalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

ZASTUPITELÉ MANIPULATIVNÍMU NÁTLAKU
SIONU ODOLALI
Naposledy před prázdninami se krajští zastupitelé sešli na společném jednání
koncem června a toto jednání bylo poznamenáno nátlakovou akcí vedení, žáků
a jejich rodičů soukromé střední školy Sion High School, kteří přišli prosadit rozšíření počtu studentů na více než dvojnásobek současného počtu. Projednání
zbývajících 77 bodů programu bylo podstatně méně dramatické.
Nátlaková akce Sionu souvisela s peticí,
kterou zastupitelé projednávali mezi korespondencí v bodě 3 programu jednání.
Jiří Veselý (KDU) – pochopil nátlak studentů tak, že „existuje určitá potřeba
a protože není naplněna standardním
způsobem, tak dochází k určitému nátlaku“. Podle něho je tady škola, o kterou je
zájem, ale kraj nechce tomuto zájmu vyjít
vstříc. Radní Táňa Šormová (KSČM)
rázně odmítla úvahy o nestandardním postupu kraje. Dne 30. 9. 2013 se poprvé
objevila žádost o zvýšení kapacity, potom
proběhlo standardní jednání výboru a rady kraje, která navýšení nedoporučila. Ministerstvo vydalo rozhodnutí o zamítnutí
rozšíření školy, škola podala na ministerstvu rozklad, k němuž se vyjádřil odbor
školství krajského úřadu. K závěru jednání není informace, protože kraj není
účastníkem tohoto řízení. Nová žádost se
objevila 29. 5. tohoto roku, takže ani nemohla být standardně projednána výborem a radou kraje. Stejný obor nabízí i jiná soukromá škola.

Jiří Franc (ČSSD) na jednání výboru
pozval ředitele školy. Hejtman Lubomír
Franc (ČSSD) připomněl, že když Sion
žádal o zřízení školy, brali na zřetel možnost pokračovat ve studiu žákům základní školy Sion, „bylo nám řečeno, že to je
na nejbližší léta maximum, že rozšíření
nebudou požadovat. Tenkrát jsem si naivně myslel, že tento postup bude na dlouhá léta respektován. Opak je pravdou
a dozvídám se, že já a paní Šormová bráníme rozvoji školy.“ Podle Rudolfa Cogana (TOP 09) by si rada kraje neměla osobovat právo rozhodovat, jaké vzdělání bude kdo v kraji poskytovat. Ředitel školy
Denis Doksanský ve svém vystoupení
prohlásil, že žádné peníze na rozšíření od
kraje nechtějí, financuje je ministerstvo,
chtějí jen možnost přijímat studenty. Jaksi
nedodal, že je MŠMT financuje z jednoho
balíku peněz pro všechny střední školy
v kraji. Hlavním argumentem pro nátlak je
údajně možnost poskytnout vzdělání učitelkám mateřinek, které nemají maturitu
a potřebují prokázat kvalifikaci. Josef Lu-

Opravy silnic v kraji jsou více než potřebné
ø

Opěrná ze a silnice včetně přeložky vodovodu prochází rekonstrukcí také v rychnovské městské
části Habrová, také to si vyžádalo úplnou
uzavírku. Náklady na rekonstrukci přesáhnou šest milionů korun.
Silničáři pracují i mezi Velkými a Malými
Svatoňovicemi na Trutnovsku na úseku
dlouhém 1,4 kilometru. Starý povrch z žulových kostek nahradí asfaltobetonovým
krytem a opravy se dočká také odvodnění a jedna propus . Oprava má stát téměř
25 milionů korun a práce potrvají do října
a silnice je neprůjezdná.
Silnice z Myštěvsi do Petrovic na Hradecku je v havarijním stavu. Stavební práce za více než osm milionů korun se týkají úseku dlouhého více než půl kilometru.
Hotovy budou začátkem září a do té doby
je uzavřena.
Na mnoha místech jsou obtížně průjezdné i hlavní silniční tahy. Ředitelství silnic a dálnic, které je má na starost, opra-

ví za provozu například průtah Novou Pakou na Jičínsku, a to ve směru od Krkonoš do města, v úseku od přechodu pro
chodce u autobusové zastávky Nová Paka – Vrchovina, nedaleko penzionu Mája,
po most u odbočky do Vrchovinské ulice.
Silničáři budou provoz řídit kyvadlově,
oprava začne na přelomu července a srpna. Hotova má být do konce listopadu.
Na Jičínsku silničáři pracují za provozu
i na průtahu Kopidlnem, tedy silnici Jičín Poděbrady. Silničáři opravují vozovku po
polovinách. Dopravu řídí semafory. Asi
nejvíce řidičů v kraji zasáhne stavba kruhového objezdu u Čedoku na průtahu Náchodem. Příhraniční město totiž patří
k nejzatíženějším v kraji. Nová křižovatka
má usnadnit průjezd městem. Omezení
potrvá do listopadu. Křižovatka u Čedoku
je největším dopravním uzlem ve městě,
sbíhá se na ní doprava ze čtyř směrů, od
Hradce, z Polska, od Červeného Kostelce
a Broumova.
(tl)

kášek (KSČM) odmítl tento argument,
protože tyto učitelky o nutnost získat kvalifikaci věděly deset let a neměly by ji řešit
až na poslední chvíli. Hejtman upozornil,
že kraj rozhodně není povinen plnit sliby
ředitele Doksanského, které dal neuváženě lidem. Martin Puš (ODS) navrhl usnesení, v němž zastupitelstvo kraje žádá radu urychleně tuto otázku řešit, které na
konci diskuse podpořilo 32 zastupitelů a 6
se zdrželo. (K dalšímu vývoji kauzy Sion
čtěte na jiném místě.)
V rámci dalšího jednání zastupitelé
schválili podíl kraje na financování videokonferenčních místností asociace krajů,
schválili závěrečný účet a rozbor hospodaření kraje v roce 2014 a 2. změně rozpočtu na tento rok. Byly dále schváleny
dva důležité tendry – výběrové řízení na
realizaci modernizace a dostavby náchodské nemocnice v objemu 1,2 miliardy a dále na výběr dopravců ve veřejné
linkové dopravě na území KhK na příští
léta, což je zakázka v objemu až šest
miliard korun.
(tl)

Autobus MHD se na objíž ce, kvůli opravě
křižovatky U Koruny v úzké Všehrdově ulici stěží
vytočí. Parkování automobilů je u Švagerků
tímto také vyloučeno.
(vha)

Stavba křižovatky generuje
problémy
Rekonstrukce křižovatky Koruna v Hradci
Králové způsobuje problémy v orientaci zejména mimohradeckým řidičům. Jejich trpělivost
a nervy bude napínat rok a půl! Gočárova třída
funguje v prostoru stavby jen ve dvou pruzích
a trolejbusy na ni nezajíždějí. Rovněž slibovaný
parkovací dům u nádraží není postaven. Změny
tras linky č. 2, 3 a 6 MHD na pět měsíců přinesou občanům města nepohodu. Nejen sám
projekt křižovatky, ale také novinky v jízdných
řádech byly kritizovány klubem KSČM na zastupitelstvu města. „Nelíbí se mi, že dojde
k přerušení trolejbusové linky číslo 3 a bude
se přesedat na autobus," řekl zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM). Největším problémem je
to, že si lidé při přestupu budou muset koupit
novou jízdenku nebo doplatit přestup. „Je to
znevýhodnění obyvatel Kuklen,“ upozornil na
problém Štěpán.
(r)

KRAJÁNEK m 2015

4 w srpen

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SOLNICE – KVASINY PŘINÁŠÍ NEJEN PRACOVNÍ MÍSTA
se dokončuje výkup téměř 53 ha pozemků a probíhají změny územních plánů
obcí v souvislosti s dopravními stavbami,
které se všude nedokončují tak jednoduše, jak investoři předpokládali. Investicemi do dopravní infrastruktury, zabezpečovanými krajem, jsou
např. obchvaty Častolovic, obce Domašín
a Solnice, které by měly být uskutečněny do
roku 2020.
V současné době se
připravují rekonstrukce
silnice Spy – Nové
Město nad Met., přeložka
komunikace
u Opočna, ale také
chodníky a cyklostezky
do průmyslové zóny
a další stavby. Letos by
se měla připravit také
Parkoviště pro zaměstnance v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny rekonstrukce
VOŠ
je v sobotu téměř prázdné, v pozadí parkoviště pro hotové vozy,
a SPŠ Rychnov nad
které se přepravují po železnici.
(vha)
Kněžnou s podporou

V únoru tohoto roku bylo podepsáno předsedou představenstva Škody auto,
a. s., Winfriedem Vahlandem, předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou a hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem Memorandum o spolupráci na rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Memorandum
jasně vymezuje odpovědnost signatářů za jednotlivé kroky v tomto projektu,
který patří v našem kraji k historicky největším akcím.
„Spoluúčast kraje na rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny by měla dosáhnout zhruba 153 milionů korun, přičemž celkově odhadované náklady by
měly dosáhnout téměř tří miliard korun,“
uvedl vicehejtman KhK Otakar Ruml
(KSČM).
Cestující jistě zaznamenali čilý stavební ruch v rámci železniční dopravní cesty mezi Hradcem Králové, Kvasinami
a Rychnovem nad Kněžnou. Souvisí také s připravovaným rozšířením zóny, ačkoli v soupisu akcí jej přímo nenaleznete. Odráží se v něm požadavek kraje,
který automobilka již respektuje, že se
většina nákladní dopravy odehrává po
železnici. Přímo s rozvojem zóny pak
souvisejí další akce. V současné době

Hustota nákladní dopravy v Častolovicích
je neúnosná
V současnosti asi nejvíce trpí nad- I/11 a nějaká doprava stejně bude proudit
měrnou nákladní dopravu obyvatelé jak Častolovicemi, tak Kostelcem,“
Častolovic. Ulice směřující z kruhové- komentuje situaci Michera.
ho objezdu směrem na Solnici je velmi
Věří svým zastupitelům MVDr. Václavu
úzká a do kopce, s prudkou zatáčkou Hodnému i Miloslavu Sršňovi, že v zastua mnohým kamionům činí potíže.
pitelstvu budou zastupovat zájmy občaO tom jsme diskutovali s předsedou ZO nů. Působí tam již řadu let. Jsou ale jen
KSČM v Častolovicích Stanislavem Mi- dva. „Nyní špatně snášíme to, že je stále
cherou. „Častolovicemi projede až 11 000 na úřadě nějaký rozruch. Zastupitelé, kteautomobilů ve špičce. Je to už neudržitel- ří byli ve vedení, jsou po loňských podné. Zejména úzká ulice Komenského, zimních volbách v opozici a vyvolávají
která vede do kopce a vyhýbající se těž- stále nějaké problémy a sepisují petiká nákladní auta vjíždějí na chodník. Již ce,“ říká předseda ZO. „Tak asi bude
tu byla nehoda s kočárkem. Také tu cho- obtížné zaujmout jednotný postoj ke tradí školní děti... Jeden nákladní automobil se obchvatu.“
(vha)
nevytočil zatáčku a jel přímo na školu. Naštěstí zastavil. Jsou tam od té doby betonové zátarasy. Východiskem by měl být
obchvat. Jsou dvě varianty obchvatu, obě mají své
nevýhody. Na straně severozápadní, kde by obchvat viděli asi nejraději
obyvatelé Kostelce, jsou
v cestě rybníky, také je
trasa delší a dražší.
Východní trasa s přeložkou I/11 se dostává do
mokřadů kolem Orlice.
FOTO – M. Vohralíková
Obě trasy končí na silnici Častolovické úzké místo.
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Ministerstva financí a zhruba 300 milionů
korun by v budoucnosti měl kraj investovat do rozšíření a zkvalitnění rychnovské
nemocnice s podporou Ministerstva
zdravotnictví. Jak je zřejmé, na většině
akcí, které v tomto projektu garantuje
kraj, se budou podílet i zdroje ze státního rozpočtu.
„V souvislosti s rozšířením zóny dojde
k významnému nárůstu počtu pracovních
míst nejen v automobilce i u jejích subdodavatelů, ale také ve službách a celém širokém zázemí průmyslové zóny včetně
občanské vybavenosti. Se zvýšením pracovních příležitostí také souvisí celkový
kvalitativní rozvoj významného území našeho kraje ve všech oblastech. Problém
z hlediska obsazení předpokládaných
1200 pracovních míst v automobilce
a u jejích subdodavatelů je dán nedostatkem kvalifikovaných odborníků a dělníků
v kraji,“ uzavřel Ruml.
(tl)
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))) OTÁZKY PRO ZASTUPITELE DOTČENÝCH OBCÍ
Jak se promítá rozšiřování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny do života
občanů a do rozhodování zastupitelů dotčených obcí a měst?

vybudován podchod včetně výtahů pro
vozíčkáře nebo těžká zavazadla, překládány jsou koleje, pokládány kabely elektronického zabezpečení provozu.
Takto řečeno ve dvou větách to vypadá
jednoduše, ale protože vlakem denně
jezdím, sleduji, jak práce postupují. Sleduji a žasnu kolik železa a betonu stavba
spolkne, obdivuji šikovnost řidičů veškeré
techniky.
Zvýšení výroby aut ovšem nepostihne
jen vlakovou dopravu, ale odrazí se
i v hustotě dopravy silniční. A přitom už te
víme, že silnice nejsou v dobrém stavu.
Takže když se řeklo A – rekonstrukce nádraží, je potřeba říci i B – jak se vyřeší
automobilová doprava přes Týniště.
Obecní zastupitelstvo má začátkem září
projednávat územní plán. Existuje několik
požadavků a několik variant, jak řešit
automobilovou dopravu tak, aby se lidé
bezpečně dostali do svých domovů, aby
se nezvyšoval provoz přes město, aby do-

Vznik průmyslové zóny vnímají v Týništi pozitivně
Pamětníci říkají, že o potřebě rekonstrukce týnišského nádraží se mluví
snad už 50 let. Bez úspěchu. Přestože
nádraží bylo a je hodně frekventované,
přestože to je přestupní stanice, kdy se
vlaky sjíždějí a rozjíždějí do čtyř směrů.
Nastupování do vlaku a vystupování
z vlaku v Týništi bylo široko daleko vyhlášené se zlomyslnou hláškou, že je
potřeba mít při nástupu žebřík, při výstupu padák.
Týnišští zastupitelé neutěšený stav nádraží neustále připomínali a požadovali
nápravu. Dosáhli toho, že byl připraven

projekt rekonstrukce. To se
ukázalo výhodou ve chvíli, kdy
se rozhodovalo o rozšiřování
výroby ve Škodě Kvasiny, protože v návaznosti na to bylo
potřeba zvýšit průjezdnost
a zabezpečení železniční tratí
pro převážení vyrobených aut.
Rekonstrukce tratí a nádraží
probíhá v celém úseku od
Solnice až po Týniště. V Týništi se opravují obě původní
budovy, vyrostla tři krytá nástupiště, ke 2. a 3. nástupišti je

Obchvat u Častolovic nebo u Kostelce?
Automobilka Škoda, a. s., závod Kvasiny je největší průmyslový podnik v Královéhradeckém kraji. Svou činností ovlivňuje život nejen v nejbližších obcích Solnici
a Kvasiny, ale i ve větším okruhu. Rozvoj
průmyslové zóny má vliv hlavně na dopravu. Zvyšující se počet kamionů projíždějících městy a obcemi na trasách směřujícími ke Škodovce znepříjemňují život
lidem, bydlícím v blízkém okolí důležitých
silničních tahů. I když je snaha vyrobená
auto přepravovat co nejvíce po železnici
a nyní se usilovně modernizují vlaková
nádraží v Rychnově n. Kn., Častolovicích
a Týniští n. O., aby tuto přepravu zvládla,
přesto mnozí subdodavatelé stále vozí
své komponenty kamiony.
Již delší dobu se plánuje obchvat Častolovic jižním směrem a dále by se měl
napojit na silnici směřující na Solnici
a Kvasiny mezi Častolovicemi a Kos-

telcem nad Orlicí, ale na katastrálním
území Kostelce.
Zastupitelstvo Kostelce n. O. v minulém
volebním období projednávalo změnu
územního plánu, aby mohl být obchvat
tímto směrem veden. U občanů ani zastupitelů tento plán příliš velkou podporu nemá. Celý projekt bude velmi náročný, nebo silnice povede po mostech přes železniční tra, potok, bude se dotýkat
častolovického zámeckého parku, zahrádkářské kolonie a údajně i v některých
místech narazí na starou skládku odpadu
z Osinku. Tímto dopravním řešením se
některým občanům uleví a jiným přibudou
vrásky. Je na projektantech, aby zvolili to
nejméně bolestivé řešení a přesvědčili
občany Kostelce o jeho výhodnosti.
Věra ŽIŽKOVÁ,
zastupitelka Kostelce n. O.

prava byla v souladu s dalším rozvojem
města. V návrhu jsou nadjezd, podjezd
i obchvat města. Bude záležet na zastupitelstvu, kterou variantu zvolí.
Marie Ondráčková,
zastupitelka Týniště n. O.
FOTO – autorka

Nejdále jsou v Rychnově
Průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny
jsme se zabývali na jednání zastupitelstva dne 22. června 2015. Byl schválen
nový územní plán, kde je plánován obchvat města, dále byly do územního plánu
začleněny pozemky, které budou souviset s rozšířením průmyslové zóny. Na
zastupitelstvu byla schválena smlouva
o spolupráci s obcemi, kterých se průmyslová zóna týká.
JUDr. Milan NOVÁK,
zastupitel Rychnova n. Kn.
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Stále živý Jan Hus
Před šesti sty lety – 6. července 1415
– byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus. Výročí si připomněla celá republika. O jeho
kruté vraždě rozhodli nejvyšší představitelé
tehdejší katolické církve. Chtěli umlčet ryzího kněze, bojovníka za pravdu a lásku
k vlasti. Žil a hájil křes anské ideály proti
prohnilé katolické církvi.
Jan Hus poznal už v dětství chudobu. S humorem veršuje: „Když jsem byl žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba, dotud jsem
hrách jedl, až jsem i lžíci snědl.“ Kořen zlořádů viděl v honbě za mamonem. Říkal: „Pán
se těší z přestupků poddaných – může vybírat pokuty. Farář se těší ze zemřelých
– odměna za obřad.“
Nemilost hlavně od vysokého kléru sklízel
za odsuzování zlořádů, nemravného
a rozmařilého života, prodávání odpustků
apod. Ve své Postile kárá ty, kteří jen po penězích baží. Nazývá je „vlky hltavými, že žádost jejich je lakomství.“ Lidu radí: „Psi se
o kost hryžou. Vezmi kost a přestanou.“
Husova horní kázání se šířila po celé zemi.
Spolu s ním působili mezi městskou a vesnickou chudinou i další kazatelé. Na Plzeňsku to byl kněz Koranda, který přímo vyzývá:
„Je třeba opásat se mečem!“ Pražským lidem zvolený hejtman Jan Želivský zastával
názor: „Kdo nepracuje, a nejí!“ Mezi buditele patřil také Jeroným Pražský, upálený
o rok později na témže místě jako Hus, Martin Húska, Biskupec a další. S Korandou na
Tábor přichází zchudlý Jan Žižka. Mohutné
husitské revoluční hnutí nezastavila ani křižácká tažení.
Dnešní katoličtí představitelé odsuzují komunisty, že se neomluvili za „komunistické
zločiny“. Neslyšel jsem však od nich jejich
omluvy za čarodějnické procesy s upalováním lidí a přisvojováním si jejich majetků. Neslyšel jsem od nich omluvy za zmocňování
se majetků vyhnaných emigantů po Bílé hoře. A papež Jan Pavel II. jen projevil lítost nad
krutou smrtí Mistra Jana Husa.
Husova kritika církevní hamižnosti platí
i dnes při vymáhání tzv. „církevních restitucí“. Jen pro příklad: Katolická církevní kongregace požádala o převzetí domova pro sto
seniorů v Jiříkově u Šluknova. Částku nájemného stanovila na 112 000 Kč měsíčně. V dopise starostovi se však ani slovem nezmínila
o hrazení oprav, rekonstrukcí nebo dalších
potřebách. Nebo nejvyšší představitel katolíků ČR se nechal slyšet, že pokud nedostane
některé budovy na Pražském hradě – mohl
by se obrátit na soud.
Co by asi k tomu všemu říkal Mistr Jan
Hus, který se nepokořil ani na hranici?
Jaroslav PRŮŠEK
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NEJPRVE VYROVNÁNÍ, A PAK PRIVATIZACE?
Privatizace dle slovníku znamená převod vlastnictví majetku ze státního do
soukromého. Taková privatizace proběhla v devadesátých letech 20. století v naší republice, kdy majetek ve vlastnictví
státu byl doslova rozdán do soukromých
rukou, osobám které měly včasné informace. Tím však začala devastace ekonomiky a infrastruktury našeho státu.
V souvislosti s novým zákonem o majetkových náhradách církvím se setkávám s novým fenoménem – privatizací církví. Zatím
je tento stav plíživý, ale již jasně zřetelný.
Čím více církve dostávají majetku, tím klesá
jejich zájem o lidi. Majetek a s ním i moc se

Objekt diecéze a kostel sv. Ambrože v Hradci
Králové
soustřeuje do úzké skupiny vedení církve,
které je různě provázané bu rodinnými či
obdobnými vztahy.
Tento stav je zvláš markantní v Církvi
československé husitské, kde je nejrychleji
klesající počet členů, jejichž věkový průměr
je dosti vysoký. Vzhledem k tomu, že kdysi
bývala druhou největší, a pak třetí největší
církví, je počet majetku a zvláště nemovitostí dosti zajímavý, aby se vyplatilo počkat,
než ti poslední vymřou, a pak majetek zprivatizovat. Vždy již asi před deseti lety dle
statistik byla poměrná návštěvnost na bohoslužbách tři lidé. Tedy čekání na to, až bude
církev s mnoha budovami, kostely apod.
bez lidí, jen s malým počtem vyvolených farářů či pastoračních pracovníků.
Než tato situace nastane, obsadí se klíčové
pozice známými či příbuznými, aby se zprivatizovaný majetek nemusel tolik dělit. Vždy co
s prázdným kostelem či farou, než je pronajmout či prodat? Nejsou-li věřící, tak si zisk
rozdělí ti, kteří v církvi zůstali. Pokud se vám
zdá to, co píšu, být sci-fi, tak jen několik postřehů z mého bezprostředního okolí.
Např. královéhradecký biskup Pavel Pechanec na místo, kde se shromažují a rozdělují peníze z finančních náhrad, nechal

jmenovat svou manželku. Peníze si v roce
2014 mezi sebou na své fary převážně rozdělili lidé z diecézní rady, kteří o nich rozhodují. Také si rozdělili pracovní posty a to i ti,
kteří v diecézní radě, což je výkonný orgán
diecéze, byli zvoleni za laiky, a tedy na církvi měli být nezávislí. Např. Ing. Sedláčková,
která byla zvolena za laiky, se najednou stala ředitelkou úřadu; mohl bych jmenovat
další. Pranic nepomáhají ani námitky, že jde
o střet zájmů.
Když se církev rozhodne, tak koná a to bez
ohledu na platné zákony, vlastní řády či morálku. Abychom nepokulhávali za Německem, i my máme svého biskupa luxusu. Již
zmíněný Pavel Pechanec si nechal opravit
před svým nastěhováním jinak funkční byt
a budovu, kde se nachází diecéze, za statisícové částky. Jeho kolegové, biskupové z jiných diecézí však nejsou pozadu. V Plzeňské diecézi se nakupují auta a biskup si nechává schválit, že může nakládat s velkými
peněžním částkami. V Hradci Králové se
pak investovalo šest milionů do zvonů, které
zřejmě nebudou moci být nikdy zavěšeny.
Přitom za tuto částku by se opravilo mnoho
kostelů. Aby byla jistota, že se majetek zachová jen pro pár vyvolených, tak nastává
ještě destrukce farností. Řádně vystudovaní
a vysvěcení faráři jsou propouštěni a jejich
místa jsou obsazována tzv. pastoračními
asistenty bez potřebného vzdělání a praxe,
s kterými se nejen lépe manipuluje, ale lze
se jich jednoduše zbavit, nebo dostávají
opakovaně smlouvy na dobu určitou, a když
jsou nepohodlní, tak šup a ven.
V Chlumci nad Cidlinou již situaci vedení
církve dostalo k takové dokonalosti, že kostel je uzamčen na řetěz, aby se tam náhodou někdo nedostal. Při bohoslužbách se
kostel zamyká, což kdyby chtěl někdo přijít
a když chtěli mít děti z LŠU koncert – a koncerty se tam konaly pravidelně skoro 15 let
– zůstali vystupující na schodech kostela
s řetězem na dveřích za zády. Přestože byl
tzv. správce informován s týdenním předstihem. Jsem si jist, že to co píši, zní až neskutečně. Bohužel, je to však realita dnešní
církve v České republice. Snad jen na obhajobu Církve československé husitské, není v tom sama.
Obdobné abnormality se dějí i v dalších
státem registrovaných církvích. Ministerstvo
kultury či další instituce mlčí, musí, nebo
dle rozhodnutí Ústavního soudu nemá nikdo právo zasahovat do toho, co církve dělají, ani když zjevně porušují zákon. Ačkoliv
vlastně jedno právo či povinnost stát a my
všichni máme. Tou povinností je platit, nebo
to vše, co je výše popsáno, hradí zčásti příspěvky věřících, větším dílem pak peníze
daňových poplatníků. Tedy privatizace církve je financována penězi nás všech!
Rostislav KOTRČ
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))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA
TRUTNOVSKO

Delegace pěti žen z Levicových klubů žen z Jičína a Hradce Králové
se zúčastnila v polovině července celorepublikového volebního jednání klubů ve Strakonicích. Kulturní program, který připravily hostitelky strakonického LKŽ, byl hodnotný a všechny ženy se cítily příjemně zejména ve společenství lidových písniček a tanců i nezbytných strakonických dudáků.
(vha)

Žáci ze dvou krajů soutěžili v „Puškinově
památníku“ v přednesu v ruském jazyce
Krajského kola ve 4. ročníku (historicky 49. ročníku) soutěže
Puškinův památník se v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové (22.
dubna 2015) zúčastnilo 70 soutěžících žáků a studentů a dva
studenti jako hudební doprovod, byli doprovázeni čtrnácti pedagogy ze čtrnácti škol Královéhradeckého a Pardubického
kraje. Za Královéhradecký kraj na úvod vystoupila radní
Mgr. Táňa Šormová, za Pardubický kraj Ing. Mgr. Vlasta Pemlová.
Do celostátní přehlídky 3. 6. 2015 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze postoupili za Pardubický kraj v oboru dramatizace jeden
kolektiv – 7 žáků ze ZŠ Králíky, v recitaci žák Marek Kyncl ze ZŠ
Moravská Třebová. Za Královéhradecký kraj v oboru sólové recitace postoupili Ivanna Khomitska z Gymnázia Rychnov n. Kn., Ivan
Svoboda ze ZŠ SNP Hradec Králové a Petra Karabáčková ze ZŠ
Kostelec n. Orl. V oboru hudebního projevu
dále postoupila Natálie
Kalivodová z Gymnázia Náchod. Její vystoupení bylo obzvláště
úspěšné. V celostátním
kole (3. 6.) v Ruském
středisku vědy a kultury
v Praze 6 bylo vybráno
Mgr. Táňa Šormová
17 vítězů. Všichni
účastníci svátku ruského jazyka a literatury obdrželi diplomy a ceny – knihy
známých ruských spisovatelů. Přehlídky byl přítomen i slavný ruský básník Vladimír Kostov.
Organizátoři – Krajské rady Českoruské společnosti – děkují za finanční
podporu Královéhradeckému kraji,
Statutárnímu městu Hradec Králové
a Pardubickému kraji.
Ing. Jan JENIŠTA,
předseda Krajské rady
Česko-ruské společnosti
Hradec Králové
Ing. Mgr. Vlasta Pemlová

Krajské stránky v Haló novinách se zprávami z našeho
kraje vyjdou: 26. 8., 7. 10. a 4. 11.

V červenci oslavili svá významná
výročí: Hana Richterová ze Žacléře, Josef Šrejber z Malých Svatoňovic, Jaroslav Urbanec z Vrchlabí a Marta Štěpánková ze Dvora
Králové n. L. oslavili 85 let. František Bleha z Úpice oslavil 80 let,
Miloslava Kovářová z Vrchlabí 75
let a Jaroslav Zavřel z Trutnova
oslavili 70 let. Jaroslava Rejlová
z Markoušovic a Jaroslava Mýlová z Chotěvic oslavily 65 let. Šedesátiny měli Jaroslav Švanda
z Černého Dolu a Hana Kobrová
z Arnultovic.
V srpnu popřejí soudruzi a rodiny
Aleně Horské z Trutnova k 75. narozeninám, Ing. Rudolfu Lukáškovi z Trutnova k sedmdesátinám
a Zdenku Popelkovi ze Dvora Králové n. L. k 75. narozeninám.
Přání zdraví a pohody pro všechny posílá OV KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO
Životní jubileum 27. července
2015 oslavila dlouholetá členka
KSČM Hana Holečková z Nového
Bydžova. Dobré zdraví, elán do
dalších let přeje ZO KSČM Nový
Bydžov. * Omlouváme se předsedovi 37. ZO KSČM Leopoldu
Schindlerovi za mylně uvedné výročí a blahořejeme k jeho
červencovým 75. narozeninám.
Redakce Krajánku.

chodě mu přeje nadále pevné zdraví, štěstí a pohodu na dlouhá léta.

JIČÍNSKO
V červenci oslavil 85 let dlouholetý
stranický funkcionář Zdeněk Kříž
z Jičína a 85 let Josef Jelínek z Jičína Robous.
V srpnu oslaví: 60 let Petr Wojtěch
z Butovse; 70 let Stanislav Tolar
z Cerekvice nad Bystřicí; 80 let Alena Kozáková z Valdic a 85 let Jaroslav Antoš z Ostroměře i Vlasta
Veselá z Jičína.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi
všechno nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti a děkují za dosavadní práci pro stranu a společnost.
Jaroslav Petr, předseda OV KSČM.

RYCHNOVSKO
V červenci oslavili: Eliška Pašková z Vamberku oslavila zasloužených 94 let. Václav Hloušek z Borohrádku oslavil 75 let, Oldřich
Kubec z Rychnova n. Kn. 65 let,
Maruška Peldová z Rychnova n.
Kn. 70 let, Jana Zářecká z Týniště
n. O. 75 let a František Holoubek
z Vamberku 65 let.

NÁCHODSKO

V srpnu oslaví Bohumila Hlavová z Ledců 75 let, Eliška Střihavková z Opočna 85 let, Jiří Jiroušek z Dlouhé Vsi 75 let, Jarmila Plčková z Rychnova n. Kn.
70 let. Miroslav Boura, Zdeňka
Frimlová a Jiří Žalud oslaví 75
let, všichni z Týniště n. O.

Dne 27. července se dožil 70 let
Jan Ryšavý, dlouholetý funkcionář
strany v Náchodě. ZO KSČM v Ná-

Pěkné oslavy narozenin a mnoho
zdraví i elánu do dalších let přeje
OV KSČM Rychnov n. Kn.

Ženy z LKŽ Hradec
Králové se vypravily
11. června na Broumovsko
a cestou
navštívily jako první
místo památník obětí
odboje, ochránců vysílačky Libuše v Bohdašíně-Končinách
u Červeného Kostelce, kde položily
květiny.

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v srpnu 2015 v Hradci
Králové. Evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM,
Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte
do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo
na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku
redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu
http://www.kscmkrhk.cz. Redakční rada 2. 9. od 9 h.
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Tradiční mítink na Pomezních Boudách
– 29. srpna od 10 hodin v prostoru u Infocentra

BOHDAŠÍN – Tradičním připomenutím protifašistického odboje českého národa, spojeného s Ležáky a Lidicemi, jsme uctili památku
u bohdašínského památníku, symbolizujícího činnost vysílačky Libuše
u Červeného Kostelce. Věnce a kytice přišli položit spolu s delegacemi z Trutnova, Úpice a Dvora Králové místní občané. Ke shromážděným přednesla projev poslankyně PČR a předsedkyně OV KSČM v Náchodě Soňa Marková (na snímku klade věnec s Františkem Vrabcem,
krajským zastupitelem). Připomněla důležitost a aktuálnost boje proti
fašismu a terorismu po celém světě. Ani nepřízeň počasí nezabránila
všem říci, že nezapomeneme.
(již)
LIPINY – Tradiční akci bolehoš ských, ledečských, lipinských i
týniš ských komunistů spojenou
s grilováním kuřat (Mirek Máslo) a se svérázným humorem ledečských žen (Božena Dernerová
a Hana Joštová), za návštěvy
poslankyně Soni Markové, krajského radního Josefa Lukáška,
krajské zastupitelky Lenky
Fialové, předsedkyně KV Věry
Žižkové a předsedkyně OV
Marie Ondráčkové, si vychutnalo spolu s letním horkým dnem
– i s přeháňkou – na sedmdesátku přítomných návštěvníků.
(vha)

Pro ty, kteří nepůjdou po mítinku na Sněžku, je připravena beseda
s našimi hosty v restauraci. Účast přislíbil senátor Jaroslav
Doubrava. Beseda začne od 12 hodin.
První proletářský sraz se uskutečnil 3. září 1922 na Pomezních
Boudách. Do roku 1933 se jich pak konalo celkem devět. Nejvýznamnější setkání bylo uspořádáno 15. května 1927 v Královci, kde
promluvil i soudruh E. Thälmann. Dne 24. září 1972 byl na Pomezních
Boudách při příležitosti padesátého výročí setkání odhalen Památník,
který byl ale po převratu (1989) v roce 1994 zbořen, aby byla tato
tradice vymazána. To se nepodařilo, a tak si letos připomeneme již 93
let od prvního setkání a 43. ročník výstupu na Sněžku.
Přijte se nadýchat čerstvého vzduchu, setkat se s přáteli
Krkonoš, prostě – přijte pobejt!
Zve OV KSČM Trutnov
Doprava účastníků je zajištěna zvláštním autobusem v 9 hodin od
bývalého ONV v Trutnově.

P OZVÁNKY
COUNTRY VEČER
4. září od 18 do 23 h.

Hudební skupiny budou soutěžit o cenu
Futury na pódiu pod Kunětickou horou.

25. setkání občanů
pod Kunětickou horou
5. září
POLITICKÝ MÍTINK
Soňa Marková představila práci poslanců v Parlamentu ČR
a Josef Lukášek, na snímku, přesvědčil všechny, že nejen rozumí
sociálním problémům v kraji, ale kamarádí i s humorem.

))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
BROKOLICOVÝ SALÁT
Pro 4 osoby:

l větší brokolice l 250 g plísňového sýra (Niva) l 2 lžíce tatarské omáčky l
150 g bílého jogurtu l bílý pepř l sůl
Brokolici rozeberte na malé
růžičky, košálky oloupejte
a pokrájejte na kostky. Dobře
propláchněte a vařte bu 6
minut na plný výkon
v mikrovlnné troubě, nebo
stejnou dobu na páře. Prochladlou brokolici opepřete,
osolte a promíchejte se sýrem, pokrájeným na kostičky.
Rozmíchejte jogurt s tatar-

)))

kou a vmíchejte do salátu. Nechte v chladu krátce odležet. S celozrnným pečivem
je to výborná večeře, nebo oběd pro horké letní dny.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

s vrcholnými představiteli
strany a poslanci od 13 h.

KULTURNÍ PROGRAM
Od 10 h. Hraje folk-country
ELIXÍR Ohrazenice
Od 11 h. Šeucouská a hasičská
muzika Skuteč
LOSOVÁNÍ VSTUPENEK
O HODNOTNÉ CENY
od 14 h. Franta Uher z Lanžhota

DISKUSNÍ STAN
3 x 45 minut besed s hosty
Začátek od 10.30
Diskuse s poslanci Evropského
parlamentu, poslanci PS PČR,
novináři a vedením KSČM
LKŽ Hradec Králové se sejde 3. září na chatě
na Novém Hradci Králové od 14 h.
Vezměte si něco z oblečení s puntíky a vtipy.

