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Krajánku
SNÍDANĚ S NOVINÁŘI
Již potřetí v tomto roce pozval Klub KSČM v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje novináře na Snídani s vicehejtmanem Otakarem Rumlem, radními a zastupiteli kraje zvolenými za KSČM. Tématem neformálního listopadového setkání bylo bilancování tří let působení komunistů ve vedení kraje.
Novináře pochopitelně zajímala budoucí
krajská kandidátka, ale ptali se i na to, co se
z volebního programu nepodařilo splnit. Tady
byla odpově jednoduchá – nepodařilo se naplnit legislativní iniciativu kraje jak v oblasti
novel zákonů o liniových stavbách, tak v oblasti školství a správy kraje. Velmi aktivní
v oblasti přípravy novely zákona a sociálně
právní ochraně dětí byla Zdeňka Šárová, ale
ani její návrh kraj nepředložil jako svoji legislativní iniciativu.
Všechny ostatní sliby voličům krajští zastupitelé se ctí splnili a navíc, vzhledem k účasti
ve vedení kraje, aktivně pomohli naplňovat
krajské priority. Za zmínku stojí například výrazná podpora budování D 11 a R 11, která
díky kraji nabrala větší dynamiku. Nad očekávání se daří podpora technického a učňovského školství díky radní Táně Šormové,
plánování rozvoje sociálních služeb je pro-

jednáváno za větší účasti obcí s rozšířenou
působnosti díky radnímu Josefu Lukáškovi.
Dařilo se v opravě významných památek jako je Kuks a v investičních akcích jako je digitální planetárium, také v oblasti cestovního
ruchu i budování cyklostezek. Nad očekávání byl kraj úspěšný v čerpání dotací z peněz
EU díky vicehejtmanovi Otakaru Rumlovi
a v dalších oblastech. Hlavně ale krajští
zastupitelé a radní dosáhli toho, že všechna
důležitá rozhodnutí kraje se přijímají na základě konzultace s místními samosprávami,
a tedy i s občany. Podrobněji se budeme výsledky práce zastupitelů zabývat v lednovém
Krajánku.
Příště se krajští zastupitelé sejdou posnídat
s novináři po krajské konferenci a představí
zde i nové tváře, které se objeví na kandidátce KSČM do krajských voleb v roce 2016.
(tl)

Letošní teplý a slunečný podzim nás příliš nepřipravil na blížící se zimu. Jen kalendář nám
ji připomíná. S koncem roku se
většinou zamýšlíme, jaký rok to
pro nás byl. Hodnotíme naši
osobní situaci, ale také co se
událo v republice, v Evropě
a v celém světě.
Letošní rok byl bohatý na významné mezinárodní události,
které ovlivnily dění i u nás. Po letech krize, se zdá, že je tu jakýsi
hospodářský růst, který se odráží ve vyšších ziscích firem, ale již
ne tak docela v našich platech
a peněženkách. Alespoň nezaměstnanost částečně poklesla,
i když se liší kraj od kraje.
Útoky na prezidenta Zemana
letos pokračovaly, až vyústily ve
výměnu prezidentské standarty
za červené trenýrky. Pro většinu
občanů je to nehorázné zneuctění státních symbolů, ale odvaha tento názor prosadit nám
chybí. Křiklouni ovládající média
okamžitě spustí hon na „jiný“
názor.
Podobně se chováme i k dalším problémům. Málokdo se odváží po pravdě říci, jak je to
s uprchlíky, kteří přicházejí do
Evropy. Jsme opravdu povinni
otevřít svou náruč všem? Proč
nejvyšší představitelé EU podporují nekontrolovaný příval lidí
z jiných částí světa? Komu to
prospívá? Jsme lidé, kteří mají
soucit s neštěstím jiných, chceme pomoci potřebným, ale naše
pomoc při tom nesmí zahubit
nás samotné.
Doufám, že v příštím roce se
podaří najít schůdný kompromis, aby se pomohlo těm nejpotřebnějším, ale aby naše snaha
nevyvolala bouře nevole, agrese a vzájemné nesnášenlivosti.
Rozbouřené vášně se jen těžko
uklidňují.
Do roku 2016 přeji všem hodně zdraví, spokojenosti, zdaru
v práci i osobním životě.
Věra ŽIŽKOVÁ
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))) Z okresních konferencí

Rychnovští komunisté ocenili práci
krajských zastupitelů
Rychnovští komunisté se sešli 21. listopadu na první okresní konferenci
v Královéhradeckém kraji. Pod řízením Věry Žižkové jednali hladce a konstruktivně. V okrese nastala výměna za zesnulého Antonína Kapuciána
a předsedkyní se loni stala Marie Ondráčková. Na konferenci svoji funkci
obhájila i pro další dva roky. Rok 2007
Nejen 36 zastupitelů (za KSČM) v obcích
okresu je spokojeno s prací představitelů
kraje za KSČM, ale i širší veřejnost, zaznělo na konferenci. Rychle se rozvíjející automobilka přinesla do okresu mnoho pozitivních změn: pracovní příležitosti, rekonstruované komunikace a železniční spojení
do Týniště včetně „nového“ nádraží, chystají se obchvaty měst a rekonstrukce ne-

Rušíme web Zadnice.info
Webová stránka Zadnice byla založena
v době, kdy nikdo z opozičních zastupitelů
neměl možnost oslovit občany města prostřednictvím mediálních kanálů, které magistrát města Hradec Králové provozuje.
Lenka Fialová měla myšlenku vytvořit nezávislý web, kde by především členové klubu
KSČM v městském i krajském zastupitelstvu
mohli publikovat své názory a komentovat
dění ve městě i v kraji, a také ji realizovala.
Zadnice, jako odvrácená strana informačního zpravodaje města Radnice, byla čtena
a pomáhala mobilizovat občany k řešení
problémů. Připomeňme třeba boj za parkování v režii města a nikoli soukromé firmy
a další akce.
V minulém volebním období zřídila rada
města mediální komisi, protože kritika mediálních kanálů zněla napříč politickým spektrem. Došlo k všemi respektované dohodě,
že tištěná verze Radnice bude odpolitizována
a na webu budou volně publikovány neupravené komentáře všech zastupitelů bez ohledu na jejich rozsah a obsah. Podařilo se také
v televizi HIT zavést Fórum zastupitelů, kde
se každý měsíc zástupci každého politického
uskupení v zastupitelstvu vyjadřují k vybraným problémům města. Tím se náš web
Zadnice stal prakticky nadbytečným.
V nynějším volebním období už neexistuje
mediální komise rady města, ale byla na můj
návrh vytvořena pracovní skupina, která připravuje úpravu Kodexu Radnice tak, aby bylo možné i v tištěné verzi publikovat názory
všech zastupitelů a naplnit tak novelu tiskového zákona. Věřím, že od nového roku si
budete moci přečíst články zastupitelů za
KSČM také v tištěné podobě Radnice.
Taána LANKAŠOVÁ (KSČM),
zastupitelka města Hradec Králové

mocnice. V diskusi komunisté zmínili, že viditelné pozitivních změny vnímá i veřejnost.
Vicehejtman Otakar Ruml představil úspěchy v rozvoji kraje. Zmínil zejména růst turistického ruchu o 18 procent a 330 km cyklotras, které navazují na dálkové trasy
a mezinárodní sí . Královéhradecký kraj je
na druhém místě v EU při čerpání financí
v programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Radní pro sociální oblast Josef Lukášek zdůraznil hlavní cíl, kromě oprav domovů důchodců, vybudovaného centra pro
děti, které budou adoptovány, nového
integračního centra pro hendikepované
osoby a naplňování hlavního cíle – posílení

terénních služeb pro seniory. Informace
o úsilí kraje předávali též na setkáních s veřejností, jež OV uspořádal.
Do stranické práce však rozvoj průmyslu
v okrese nepřináší to, co by bylo třeba
– zejména nové členy. Dobré příklady
úspěšné politiky mají občané právě
v Rychnově, kde dva zastupitelé se dostali do koalice městu prospívající. Mnoho základních organizací i přes vyšší věk členů
je aktivních (např. v Albrechticích, Bolehošti-Lipinách, v Dobrušce a v Týništi). Pro
práci v krajském zastupitestvu (KZ) získali
čtyřiadvacetiletého M. Ouřeckého. O potřebě prosadit do KZ třetinu nových, perspektivních osobností s odbornou způsobilostí
se zmínil jak vicehejtman O. Ruml, tak poslanec Zdeněk Ondráček, který stejnou
potřebu vnímá pro ÚV KSČM. Poslankyně
Soňa Marková připomněla obtíže práce
v PS PČR. Sněmovna návrhy komunistů blokuje a zdržuje, přitom média o nich informují
sporadicky. Zmínila, že Haló noviny někteří
členové strany opomíjejí, KSČM je však jedinou stranou, která deník podporuje a nenechala jej zaniknout.
(vha)
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

Do pracovního předsednictva rychnovské konference zasedli členové OV i hosté: instruktorka
Taána Lankašová, vicehejtman Kh kraje Otakar Ruml, poslankyně Soňa Marková, člen VV ÚV
KSČM a poslanec Zdeněk Ondráček, předsedkyně KhKV KSČM a členka OV Věra Žižková, zastupitel Rychnova n. Kn. Milan Novák a předsedkyně OV KSČM Marie Ondráčková – u mikrofonu.

První reprezentační ples ZO Radvanice
Na členské schůzi ZO KSČM Radvanice si v září naši členové jednomyslně odhlasovali uspořádání „Prvního
reprezentačního plesu – taneční zábavy – ZO Radvanice“.
Termín jsme stanovili po dohodě s majitelem vhodných prostor (Penzion
Radvanice) ještě daleko před hlavní
plesovou sezónou na 24. říjen. Občany
naší obce jsme pozvali pomocí letáčků,
které dovezla naše soudružka předsedkyně i na říjnovou schůzi předsedů ZO
na OV Trutnov. Akci jsem ohlásili jako
nepolitickou, konanou pouze pro radost

spoluobčanů. S ohledem na skutečnost,
že šlo o první akci takové povahy pořádanou KSČM v naší obci, čekali jsme
s napětím, jaká bude odezva veřejnosti.
Výsledek našeho snažení nás nakonec
mile překvapil. Účast byla dle našeho
názoru velice slušná a zaznamenali jsme
šedesátku platících občanů. Zábava se
velice povedla. Výtěžek ze vstupného
chceme věnovat na volební fond KSČM.
I přes nepolitičnost akce, jsme zaznamenali žádosti o vstup do naší strany.
A pak že to nejde...
Jiří MARŠÍK
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))) Z jednání krajského zastupitelstva

RACIONALITA VERSUS ZÁJEM ÚZKÉ SKUPINY LIDÍ
Na sklonku října projednali zastupitelé Královéhradeckého kraje na svém zasedání 68 bodů programu. Jednání bylo konstruktivní, dobře připravené, takže trvalo pouhé tři hodiny.
Jinak hladký chod zasedání se hned
v úvodu malinko zadrhl. Postarala se o to
zastupitelka kraje, poslankyně PS PČR
Martina Berdychová (ANO, resp. Východočeši. cz), která každé jednání zastupitelstva okoření. Tato dáma si za pomoci médií vlastněných jejím stranickým
šéfem pečlivě buduje obraz jediné spravedlivé zastánkyně zájmů lidí v kraji.
I když má nezřídka požadavky poněkud
nesmyslné, nebo nestandardní, takže
nutně neuspěje, média její činy halasně
opěvují. Opěvovala i tentokrát její odvahu,
jíž se zastala skupiny hořických lékárníků.
Důvodem, proč pozvedla pro změnu pochodeň lékárnických zájmů, je ten, že
Hradecká lékárna, a. s., zakládá ve městech své provozovny. Tato firma je dceřinou společností Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje, a. s. Holding

vlastní kraj, dceřinka je ze třetiny soukromým majetkem. Byla zřízena proto, aby
byly krajské nemocnice efektivně a úsporně zásobovány z jednoho zdroje léky
a zdravotnickým materiálem. Do hospodaření holdingu přináší nemalé zisky, které pak většinou pokrývají ztráty krajských
nemocnic. Zisk má i soukromý subjekt,
což mu mj. umožňuje otevírat pobočky

Varhany do hradecké Filharmonie ANO, či NE?
V září 2015 jednalo zastupitelstvo města HK o dalším postupu pořízení varhan
pro Filharmonii Hradec Králové. Klub KSČM se hlasování zdržel, ostatně je zdrženlivý po celou dobu. Pokusím se shrnout historii: v roce 2004 vznikl záměr pořízení varhan, uzavřela se smlouva s Nadačním fondem kulturního dědictví českých a moravských varhan o pořízení varhan s tím, že zajistí finanční prostředky a varhany předá FHK, město podpořilo záměr finančním příspěvkem 6 mil. Kč.
Varhany byly rozestavěny, nicméně dokončeny nebyly, nebo zakladatel nadačního fondu skončil před soudem pro dotační podvod. „Ztracené“ finanční
prostředky navráceny nebyly a ani se to již nepředpokládá.
V roce 2008 byl založen z iniciativy Filharmonie fond nový, nad kterým převzala
patronát paní Soňa Červená. V letech
2009–2014 v hodnotě kolem 4 mil. Kč byla vyrobena část varhan, která je uskladněna ve FHK. Nyní se řeší otázka, co s varhanami dál. Předpokládá se, že dokončení
výroby varhan nepřekročí částku 10,4 mil.
Kč. Královéhradecký kraj přislíbil finanční
podporu 1 mil. Kč, město HK 3 mil. Kč, ministerstvo kultury pak 4 mil. Kč a zbývajících 2,4 mil. Kč si musí sehnat Filharmonie
sama.
V současné době se v HK nachází celkem 16 varhan. Deset nástrojů je umístěno v katolických kostelech, dva nástroje
stojí v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, dva stojí ve Sboru
kněze Ambrože, jeden je v kostele Českobratrské církve evangelické a jeden
v Městské hudební síni. Nástroj koncertního typu je pouze v Městské hudební síni,
ale tento nástroj je již v havarijním stavu

(oprava by stála cca 0,5 mil. Kč). Dle sdělení vedení a dramaturgie FHK byly v průběhu roku varhany využity při cca 10-12ti
koncertech, při výběru repertoáru se ale
záměrně vyhýbali většímu využití varhan
z důvodu nedostatečného zvuku elektrického nástroje. Do budoucna se počítá i se
sólovým využitím nástroje.
Osobně nevím, jak se k celé věci postavit. Půl milionu na opravu varhan v Hudební síni, která má úžasnou akustiku, se
v rozpočtu města nenajdou a tak vesele
chátrají. Šest miliónů uvolněných na výrobu varhan z roku 2004 nikde nechybí. Návratnost investice se spočítat de facto nedá, nebo kultura je specifická. Filharmonie
se bude snažit všemi dostupnými prostředky sehnat 2,4 mil. Kč, by třeba ze svých
zisků. Jen se obávám, aby snaha vystavět
za každou cenu varhany nezastínila běžný
chod filharmonie a potřeby jejich zaměstnanců.
Lenka FIALOVÁ

v dalších městech. A to je prý podle paní
poslankyně amorální.
Pozoruhodné je, že ani Berdychová,
ani lékárníci neprotestují stejně vehementně proti skupování lékárnických
provozoven jiným, mnohem větším
a agresivnějším řetězcem lékáren. Vadí
jen dceřinka holdingu. Přes vysvětlení,
kterého se poslankyni a stěžovatelům
dostalo, trvala dál na svém. Hejtman Lubomír Franc (ČSSD) nakonec upozornil
paní poslankyni, že hájí zájmy lékárnické
lobby.
Potom už pokračovalo racionální jednání, kde byly hladce schváleny úpravy některých dotací z krajských dotačních programů, projekt revitalizace a zatraktivnění
pevnosti Dobrošov, úprava rozpočtu školství aj. Osm bodů jednání se týkalo sféry
sociálních služeb, jíž se díky převedení
jejich financování na kraje musí věnovat
zastupitelé daleko podrobněji. Dále byla
schválena změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a investiční dotace obcím
na rozvoj kanalizační sítě.
Byly také schváleny výkupy některých
pozemků, důležitých pro stavbu obchvatu
Opočna.
(tl)

))) Jednal KhKV KSČM
Imigrace, málo sil v nemocnicích
a málo žáků ve školách
Po zprávě o jednání v ústředním výboru se
diskuse věnovala otázkám přístupu KSČM
k migrační vlně. Členové podpořili přístup poslance Zdeňka Ondráčka a pověřili ho jeho
prosazením do úpravy dokumentu Přístupy
KSČ k problematice a příčinám migrace. Vicehejtman Otakar Ruml informoval o přípravě
krajského rozpočtu, v němž se očekává přírůstek financí o 216 milionů. Peníze na výstavbu
a podporu nemocnic tedy budou a mzdy se
mají zvýšit o 5 %. V nemocnicích však chybějí lékaři a zdravotnický personál. Je to problém
celorepublikový.
O stavu školství informovala Táňa Šormová,
radní KhK. Počet přijatých žáků na středních
školách kraje stále klesá. Optimalizace škol je
opravdu nutná. Nutné bude prosazovat jednotné přijímací zkoušky na všechny školy. Kraj
podporuje technické a přírodovědné obory.
Starosti nastanou s integrací mírně hendikepovaných žáků. Nový systém pěstounské péče se neosvědčuje.
Dále se krajský výbor věnoval systému sestavování kandidátní listiny do krajských voleb, měly by být navrženi mladší osobnosti
a dost žen. Primární volby budou na úrovni
okresních konferencí, konečnou sestavu potvrdí konference krajská.
(vha)
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K problémům současného školství se vyslovuje kde kdo – odborníci i laici. My
jsme o zasvěcený pohled požádali radní Královéhradeckého kraje, která má tuto oblast ve své gesci, Táňu Šormovou, a přidali jsme i názory členů Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva za KSČM.

Školy nemohou připravovat
budoucí nezaměstnané
Současná sí středních škol, tzn. školy zři- víceletých gymnázií. Měly by vzdělávat tazované Královéhradeckým krajem, i ostat- lentované děti, jejich procento se v populaními zřizovateli – školy soukromé a církev- ci pohybuje kolem 5 %, ale ve skutečnosti
ní, z mého pohledu naprosto neodpovídá jsou cílem dětí ze sociálně lépe situovajak současné, tak budoucí potřebě zaměst- ných rodin. Obávám se, že problém dále
nanosti tak, jak je avizována zaměstnava- vyhrotí očekávaná inkluze – nově nazvaná
teli, úřadem práce a dalšími institucemi. Bo- „Společným vzděláváním“ – tedy integrace
hužel v nedávné době došlo k tomu, že by- žáků s lehkým mentálním postižením do
lo více podporováno zřizování škol se vše- běžných tříd základních škol. Narostou poobecně vzdělávacími obory většinou huma- žadavky na domácí vzdělávání, které je
nitních směrů. Proto v současné době má- zcela mimo systém, a nápor na víceletá
me přemíru nabídky v oborech ekonomic- gymnázia zesílí. Je potřeba zájmy zaměstkých a podnikatelských, máme lycea, ne- navatelů, škol a hlavně rodičů sladit, jinak
málo gymnázií a naopak
nám chybí děti v oborech
technických, přírodovědně
zaměřených či zemědělských. Stav se mění velmi
pomalu a ne příliš výrazně,
přestože se kraj snaží podporovat tyto obory už řadu
let. Tuto situaci potvrzují na
našich jednáních zástupci
hospodářské i agrární komory a zástupci zaměstnavatelů.
Po odmítnutí navrhované
a pečlivě připravené optimalizace škol koaličním Úspěšné sloučení střední školy a učiliště v Hradci Králové
partnerem, jsme od slučoFOTO –Taána LANKAŠOVÁ
vání škol ustoupili. Paradoxem je, že vývoj zcela potvrzuje oprávněnost našich návrhů. Koaliční partner si vymyslel oborovou optimalizaci, ale ani tu bez
slučování škol nelze realizovat tak, aby to
Školství je velmi citlivá záležitost.
mělo ekonomický a organizační přínos. Je Každý byl žákem a měl možnost poto pouze odklad nezbytnosti narovnat znat výhody i nevýhody školského
strukturu škol a oborů tak, aby odpovídala systému sám na sobě. Jiný je pohled
více možnostem jejich absolventů získat žáka, jiný učitele a zase trochu jinak
zaměstnání. Ztratili jsme spoustu času, ale problémy vnímají rodiče.
nemíníme školy slučovat násilím, když si to
V poslední době se hodně mluví o intesamosprávy měst a obcí nepřejí.
graci a inkluzi ve školství. Integrace znaUkazuje se však, že potřeba zaměstnavamená, že bychom měli zajistit výchovu
telů a zájem rodičů a absolventů základních škol stojí velmi často proti sobě. Míst- a vzdělávání osob se speciálními potření samosprávy jsou pochopitelně vždy na bami v prostředí různorodé nabídky
straně rodičů. Tady narážíme na předsud- vzdělávacích možností a postupů s ohleky, kdy například gymnázia jsou automatic- dem na jejich zájmy a současné trendy
ky považována za školy poskytující elitní ve výchově a vzdělávání. V současné dovzdělání, ačkoli výsledky státních maturit bě je stále větší snaha začleňovat tyto
a pilotního ověřování jednotných přijíma- žáky do normálních škol. Práci speciálcích zkoušek tento náhled vyvracejí.
ních pedagogů, kteří jsou odborně vzděNejsem nepřítelem gymnaziálního vzdě- laní,mají zkušenosti s určitými typy polání, jak je mi někdy podsouváno, ale jsem ruch nahrazují pedagogičtí asistenti. Na
proti přemíře škol tohoto typu a zvláště pak speciálních školách je i vybavení pomůc-

budeme vychovávat na našich středních
školách budoucí nezaměstnané.
Je nutné také přiznat, že úroveň vzdělání
absolventů škol stále klesá: dnes jsou absolventi středních škol mnohdy na úrovni
bývalých absolventů základních škol a vysokoškoláci se blíží úrovni bývalých středoškoláků. Tato skutečnost je nesmírně alarmující. Nastavení stejných podmínek pro
přijímání studentů středních škol jednotnými přijímacími zkouškami, které by se ze
zákona bez výjimky týkaly všech škol, bez
ohledu na jejich zřizovatele, tedy nehleděly
na to, zda jde o školu státní, soukromou či církevní, může být prvním krokem na cestě za
kvalitnějším vzděláním budoucích generací.
V letošním roce díky rozšíření spolupráce
s hospodářskou komorou, měly propagační
výstavy škol novou formu. Byla to nabídka
škol i propagace firem, pro které škola vychovává odborníky. Snažíme se tedy ještě
více prohlubovat vazbu mezi školami a zaměstnavateli, a zájem veřejnosti byl větší,
než jsme čekali. Součástí vyvrcholení cyklu
výstav škol v krajském městě bylo i vyhlášení vítězů soutěže Firma škole a Škola firmě. Jsou pokusem, jak dostat do povědomí
veřejnosti spolupráci mezi školami a firmami v kraji, a jejich spolupráci dále prohlubovat. Je to akce, která oceňuje na jedné straně firmy za výraznou pomoc a podporu našim školám. S touto akcí jsme začali loni
a letos jsme přišli ještě s opakem, kdy firmy
ocení školy, které pro ně vychovávají kvalitní
pracovníky. Firma škole proběhla už jako
druhý ročník a Škola firmě bude letos poprvé.
Chtěli bychom, aby se tato akce stala
součástí cyklu výstav škol a alespoň malým
dílkem do mozaiky aktivit kraje také přispěla ke vzdělávání budoucích zaměstnanců,
ne nezaměstnaných.

Táňa ŠORMOVÁ

INKLUZE A INTEGRACE
kami přizpůsobené dětem s určitými speciálními potřebami. Na ZŠ toto vybavení
chybí, nejsou peníze na pomůcky, nové
učebnice, natož na nějaké speciální vybavení. Učitelé nemají dost informací ani
zkušeností, jak s těmito dětmi pracovat,
a tak jen velmi těžko mohou pomoci. Je
i obava ze snižování úrovně základních
škol a ještě větší únik nadaných dětí či
dětí dobře situovaných rodičů na gymnázia či soukromé školy. Školský systém by
měl vytvořit takové prostředí, aby se každému dítěti dostalo vzdělání podle jeho
potřeb a schopností. Někdo se cítí lépe
v praktické škole, kde je menší kolektiv,
tempo výuky pomalejší, nároky učiva nižší. Žák se může rozvíjet a zažívat pocit
úspěchu a spokojenosti. Mnozí rodiče,
kteří se nejdříve bránili zařazení svého
dítěte do této školy, zjiš ují, že se jejich ø
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CO TRÁPÍ ŠKOLSTVÍ JAKO CELEK?
Současné školství netrápí nezvladatelní žáci. Naše školství trápí Evropská unie
a její nesmyslná politika a snaha regulovat vše. Bohužel už došlo i na školství.
Podle mne naše školství trápí také ministerská nekoncepčnost. Každý nový ministr má svoji koncepci, každá politická strana má také svoji. Politika do škol nepatří, ale politicky zpracovaná koncepce je něco jiného.
Jsem přesvědčen, že základní směr
Královéhradeckého kraje jako zřizovatele škol je správný. Má logiku a hledá
úspory. Bohužel, mnohdy narazí na politikaření starostů, kteří si přece zrušením
svých škol nepohněvají voliče, a tedy budou bojovat proti koncepci kraje. Že je
míst ve středních školách víc než potencionálních žáků, je jasné již několik
let. Že se situace v počtu žáků nelepší, je
také jasné. A že nám budou chybět peníze, tak to bych řekl, je také jasné ze všeho nejvíc. Redukce škol je nutná a potřebná. Ano, není politicky populární, nikdo se při ní nezviditelní, ale přijít musí.
Ministerští úředníci musí začít poslouchat stanoviska kraje k novým školám,
k novým oborům, a také k redukci těch
stávajících.
Kraj a jeho úředníci mají přehled o situaci, znají ji a podle toho rozhodují. Proč to

ø potomkovi daří lépe, je klidnější,
spokojenější a má méně problémů. Na
paměti bychom měli mít vždy prospěch
dítěte. Řada pedagogů s novými trendy
prosazovanými některými odborníky nesouhlasí a bojují za zachování současného systému speciálních škol.
Inkluze je principem a filozofií, která
předznamenává, že školy by měly utvořit
systém vzdělávání všech žáků dohromady, a to při zachování stejné úrovně
a kvality ve vhodných věkových skupinách.
Inkluze znamená vytvoření takového
prostředí ve třídě, které vítá a oceňuje
odlišnost. Vytvoření takového ovzduší je
velmi náročné a mělo by se postupovat
velmi obezřetně, aby nevzniklo nepromyšleným a unáhleným konáním více
škody než užitku. Měla by to být dlouhodobá záležitost, podporovaná i patřičnými financemi. Víme, že mnohé myšlenky
v prvopočátku vypadají slibně, ale jejich
realizace v praxi nepřináší takové výsledky, jaké bychom očekávali.
Není vždy dobré ukvapeně opouštět vyzkoušené a osvědčené systémy, zvláště
ve vzdělávání, nebo napáchané škody
se napravují dlouhodobě. Na paměti bychom měli mít především dítě a poskytnout mu tu nejlepší možnost vzdělání
v co možná nejlepším prostředí.
Věra ŽIŽKOVÁ

Když studentky (i studenti) protestovali...

píši, protože ve Výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost KZ KhK jsem se
v rámci práce nesetkal s politikařením.
Rozhodují fakta, a to bez rozdílu politické

příslušnosti. Jsme funkční poradní orgán
bez politikaření.
A ještě pár slov k otázce financování.
Podnikatel, živnostník se musí starat,
aby měl práci. Podnikatel ve školství, tedy soukromý zřizovatel školy, přijme studenta, ten zaplatí školné, stát mu přidá
svůj skromný příspěvek – a on má do
jisté míry vystaráno. Dobré. Zřizovatel školy – obec
nebo kraj – dostane příspěvek od
státu, k tomu přidá
své prostředky na
provoz
školy
a musí se starat,
odkud je vezme.
Tady se neplatí
školné. Že to vypadá jako nerovné
podmínky pro zřizovatele? Ale jděFOTO – archiv
te... Do toho ještě
vstoupí komunální politik jako křikloun, nebo úlisný lobbista a vyrazí na ministerstvo „vysvětlit“
Dokončení na str. 6

ø

Dva zásadní problémy ohrožující nejen krajské školství
První z velkých rizik je „přiživování
se“ mnohých firem na podpoře technického školství, kdy absolventů a řemeslníků tohoto zaměření je nejen
v našem kraji nedostatek. Když se
však podíváme na základní příčinu,
proč tomu tak je, zjistíme, že měsíční
výdělky v těchto technických profesích jsou v žalostné výši. Potencionální studenti těchto oborů prostě nechtějí svůj život profesně orientovat
do technických odvětví za příjmy často na úrovni chudoby, která je pro jednotlivce podle Českého statistického
úřadu 9 901 korun měsíčně čistého.
Některé firmy takto skutečně platí své
zaměstnance, a přitom volají po podpoře technického školství. Nechci se dočkat toho, že budeme bezhlavě podporovat sektorové dohody, stipendia a další podpůrné aktivity pro tyto studenty,
a pokud nebude dostatečný tlak na zaměstnavatele s nízkými výdělky na jejich
navyšování, pošleme vlastně spoustu
mladých lidí do takové životní situace, že
budou sice pracovat, ale za svou mzdu
sotva vyžijí.
Ne všechny firmy se ovšem ke svým
zaměstnancům takto chovají, jsou i solidnější firmy. Ovšem problematiku nízkých mezd vidím jako zásadní riziko, je-

muž musíme jakkoli předcházet, nebo jej
co nejvíce zmírňovat. Ne vždy je dobré
za každou cenu spolupracovat s takovou
firmou, která nechce svým zaměstnancům alespoň přijatelně zaplatit.
Druhý významný problém vidím v problematice slučování škol. Ne všechny
školy fungují tak, jak by mohly. Jedním
ze základních problémů je nedostatek
studentů, a tím i peněz (školy jsou financovány stále podle počtu žáků).
Mnohdy se nabízí přímo nutnost sloučení dvou škol v rámci zefektivnění, žel
v 95 % případů kraj jako zřizovatel těchto škol „narazí“ na místní starosty, zastupitele, vlivné podnikatele, občany a často i na žáky samotné, spolu s neochotou
ředitelů těchto škol i kantorů se slučovat.
Kraj si podobné fúze nevymýšlí z kratochvíle, ale právě v rámci nutného zefektivnění.
Dokud se však mluví o školách v jiných
městech, tak to lidé či místní samosprávy tak zásadně neřeší. To, že neperspektivní školy pak ale mohou být i uzavřeny, když se nepodaří jejich sloučení,
to pak bude „předhozeno“ kraji jako špatnému hospodáři. Podstata problému
však neleží na kraji, i toto by měli občané vědět.
Josef DUŠEK

6 w prosinec
Už 395 let uplynulo od osudného listopadu 1620 – bitvy na Bílé hoře. Tehdy
se u nás dostali k moci cizáci a duchovní reakce na dlouhých 300 let. Vítězným Habsburkům nestačila poprava 27
českých pánů, rytířů a měšanů v červnu 1621 na Staroměstském náměstí.
Konfiskacemi byly zabaveny tři čtvrtiny
českého království ve prospěch hlavně
Němců a Italů. Cizácká šlechta zostřila
robotu a daně.
Pronásledovaní nekatolíci („kacířští
Češi“) hromadně utíkali do ciziny. Naši
zemi opustilo více než 30 tisíc českých
rodin.
K částečné nápravě pobělohorských
krádeží došlo v nedůsledné pozemkové reformě po pádu Rakousko-Uherské monarchie v roce 1918. Teprve naším osvobozením po druhé světové
válce se uskutečnila další pozemková
reforma. Jejím cílem bylo dát půdu
těm, kteří na ni pracují. Nejméně 150 tisíc bezzemků a drobných rolníků dostalo v pohraničí 900 tisíc hektarů zemědělské půdy. V roce 1947 byla rozdělena půda nad 50 ha, ale i nižší
výměra – pokud na ní vlastník nepracoval. Vykoupena byla za náhradu! Průměrně po jednom hektaru byla dána
půda 650 tisícům zájemců. Ale vůdcové staré pozemkové reformy (z r. 1919)
dodnes zachovali 60 tisíc ha
Lichtensteinům a 50 tisíc ha Schwarzenbergům. Vůbec nebyla řešena otázka církve – obřího vlastníka půdy.
Tato fakta vyvracejí nynější lži o krádežích půdy komunisty. Jen díky
družstvům se mohla – i navzdory přehmatům – uskutečnit moderní zemědělská velkovýroba, zajišující naši potravinovou soběstačnost (docílenou plně
v 80. letech min. st.). O ní se nám dnes
může při návratu kapitalismu jen zdát.
Nastolením kapitalismu po převratu
v listopadu 1989 začalo rozprodávání
a rozkrádání společného národního bohatství. Dočkali jsme se nového 8. listopadu – v roce 2014. V tento den, jako
výsměch, podepsala Kalousko-Nečasova vláda dokument k tzv. „církevním
restitucím“. Je to neskutečný dar hlavně
římsko-katolické církvi, která se obrovského majetku zmocnila (rozkradla ho)
po Bílé hoře. Kdo tedy koho okradl? Komunisté společně s vládou Národní
fronty, kteří vraceli půdu těm, kteří na ní
pracují? Odpovězte si na to každý sám!
Jaroslav PRŮŠEK
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Napsali jste nám

Železniční (NE) zastávka
Nerovný boj o železniční zastávku
Zachrašany s úřednickým šimlem trvá již
od roku 1870. Železniční tra mezi
Chlumcem nad Cidlinou a Ostroměří, na
které byl provoz zahájen právě v roce
1870, vede mezi obcemi Zachrašany
a Vysočany. Obec Zachrašany, která má
210 obyvatel a Vysočany 80, usilují o zřízení železniční zastávky snad od doby
vzniku této tratě, s výjimkou let 1996 až
2006, bohužel, marně.
Podle pamětníků zástupci obce
Zachrašan jezdili už i do Vídně se žádostí o zřízení zastávky, ale marně. V době
po roce 1945 tehdejší vedení Československých drah neustálé žádosti o zřízení
zastávky zdůvodňovalo tím, že je krátká
vzdálenost mezi zastávkami Nový
Bydžov a tehdy zřízenou železniční zastávkou Luková, další důvod byl příliš velký spád tratě v místě požadované zastávky a podobně. Musím ovšem podotknout,
že to bylo v době páry, kdy opravdu ten
rozjezd byl z bezpečnostního hlediska i finančně náročný. Občané se však nevzdávali a ve svém úsilí o zřízení zastávky stále usilovali. Na zmíněné trati se mís-

CO TRÁPÍ ŠKOLSTVÍ...
ø
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neznalost, nebo nedostatečnou politickou vůli, nebo dokonce nepochopení pro
danou školu, když kraj omezuje, nepovoluje, nebo koná jinou politicky nežádoucí
činnost. Úředník ministerstva pak musí
rozhodnout „správně“. Anonymně:
„správně a přesně podle znalosti situace“. A jsme v začarovaném kruhu.
Podle mne by školy měly být vedeny ve
třech liniích. Státní – zřizovatel stát, polostátní – zřizovatel obec nebo kraj
a soukromé, kde je zřizovatelem škol
kdokoliv. Financování pak velmi jednoduché, státní si platí stát, polostátní jsou
v režii obcí a krajů. Soukromý zřizovatel
si financuje svoji školu sám. Jako podnikatel ve školství by následně nedostával
příspěvek na žáka, ale pouze úlevu na
sociálním a zdravotním pojištění. Obce
a kraje obdrží příspěvek na žáka. Jako
podmínka pro toto financování by měla
být zpracovaná mapa dostupnosti jednotlivých oborů včetně dojezdových
možností a spojení autobusem nebo vlakem. Ne podle jízdního řádu, ale podle
dojezdového času – hodina, 20 minut.

to páry objevily motorové vlaky, a tak se
po dlouhých letech v roce 1996 podařilo
železniční zastávku vybudovat a první
vlak zde zastavil 2. června 1996 v 10 hodin. V obou obcích zavládla nesmírná
spokojenost, že byl vyhrán dlouholetý boj
s vedením, tehdy Českých drah. Při otevření této železniční zastávky občané
Zachrašan zorganizovali velkolepou
oslavu, občané se ustrojili dobovými kostýmy z let vzniku železnice a s muzikou
vyrazili na první cestu ze zastávky
Zachrašany do Nové Paky a zpět. Občané obou obcí vlaková spojení využívali ke
své spokojenosti, ale tato radost jim, bohužel, trvala jen 10 let, a to do roku 2006,
kdy v prosinci už vlak v zastávce
Zachrašany nezastavil.
V roce 2011 většina občanů
Zachrašan a Vysočan podepsala petici
o znovu zavedení železniční zastávky
Zachrašany, ale bez vyslyšení. Tehdy
jsme od předsedy Výboru pro dopravu
Královéhradeckého kraje dostali informaci, že vlaky časově nezvládají dojezdy do stanic Chlumec nad Cidlinou,
respektive Ostroměře a také nám byla
sdělena tzv. vize zmíněného Výboru pro
ø
dopravu, že autobusová doprava
Hlavním cílem by měla být kvalita vzdělání. To snad dneska je. Ale dříve, než
dojde k zásadním změnám po linii ministerstvo – kraje, musí dojít k situaci, že
školy, které nebudou schopny financovat
své platy, svoji režii prostě skončí. Vyhlásí úpadek, insolvenci, bankrot. Je jedno
jak se to nazve, ale prostě skončí. Pak si
najdou někoho, pod jehož křídla se
schovají, tedy s kým se sloučí a který
obor bude pokračovat. Peníze prostě nedáme, protože máme školu, kde stávající žáci mohou dostudovat.
Ale k tomu je nutná velmi úzká spolupráce ministerstva a kraje, a to jakéhokoliv. Kraj zná problematiku, ministerstvo
má apolitickou koncepci českého školství. Je otázkou, kdy naše paní ministryně byla naposledy ve škole, kdy mluvila
s radními z krajů, kteří o školství něco
málo vědí, nebo jen implementuje
moudra Unie.
Že ne? Ale ano... Vzpomeňte na stavbu plotu bránícímu vstupu migrantů do
Ma arska. Všichni mocní EU postup Maarska krittizovali. Dnes staví ploty i ti,
kteří kritizovali a nic se neděje. Je pouze
ticho po pěšině. Ale to je o něčem jiném.
Luboš PANNY
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Železniční (NE) zastávka
ø

zajistí přepravu cestujících z obcí
do měst (Nový Bydžov a Chlumec nad
Cidlinou) a odtud budou moci pokračovat vlakem. Tehdy jsme nepochopili koncepci a nechápeme to ani nyní, že v našem státě se nekouká na životní prostředí a ekologii, protože autobusy zajíždí
do některých obcí, kde by se přeprava
osob mohla zajistit právě vlaky, které
zde projíždějí. Je to asi proto, že autobusová loby hlava nehlava prosazuje svou
a mne si ručičky, hlavně že to sype korunky. Dávno jsme zapomněli, že veřejná doprava je vlastně služba, ale byznys
je byznys.
Ty samé argumenty, kdy se
opět připravovala úprava jízdních řádů (přijde v platnost
v prosinci letošního roku), nám
byly sděleny specialistou
a technologem pro veřejnou
dopravu Královéhradeckého
kraje při letošním projednávání
žádosti o znovuzavedení železniční zastávky Zachrašany.
Od předsedy komise pro dopravu Královéhradeckého kraje jsem se bohužel odpovědi

Co zlobí i mne
Nelze nereagovat na příspěvek Jiřího
Česáka, vždy snahou nejen moji, ale
rovněž odborníků a odpovědných pracovníků Krajského úřadu (KÚ) je, co
nejrychleji prověřit a řešit požadavky
obcí a měst v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti a následně informovat žadatele. Za uplynulé tři roky
mého volebního období tak tomu bylo,
a to i u pana Česáka, a i v budoucnu
bude.
Ohledně obnovení železniční zastávky
Zachrašany byl požadavek pana Česáka, člena osadního výboru Vysočany, ze
dne 30. 9. 2015 postoupen pracovníkům
odboru dopravy a silničního hospodářství
KÚ Královéhradeckého kraje k prověření
a nalezení možnosti řešení. Odpově byla odeslána 1. 10. 2015. Musím zdůraznit, že v současné době žádné autobusové linky zrušeny nejsou a zvýšení četnosti zastavování vlaků v Zachrašanech, by
třeba na znamení, je naší snahou obnovit. To jen na vysvětlenou k příspěvku
„Železniční (NE)zasávka“.
Rozumím požadavku občanů, a proto
jsem osobně zjišoval, jak jim pomoci, ale
v současné době skutečně provedení
úpravy jízdního řádu není možné, jak je
v odpovědi pracovníků KÚ popsáno. Bo-

do dnešního dne nedočkal. K našemu
překvapení, po prostudování schválených autobusových jízdních řádů, jsme
zjistili, že byly dokonce vypuštěny některé autobusové spoje v naší oblasti.
Asi máme smůlu, že nablízku je město
Chlumec nad Cidlinou, a tak jako tehdy
i my již poněkolikáté jsme dopadli jak ti
sedláci u Chlumce.
A nově vybudovaná čekárna železniční zastávky Zachrašany (1996) nyní
chátrá a chátrá a slouží jen pro rádoby
umělce písma. Jak ještě bude dlouho
chátrat je opravdu ve hvězdách.
Jiří ČESÁK,
člen KSČM

))) SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

NÁCHODSKO
Jarmila Štanclová oslaví devadesáté narozeniny. ZO KSČM Police nad Metují jí děkuje za
dosavadní věrnost straně a přeje dobré zdraví,
štěstí a pohodu do dalších dní a let. *
RSDr. Jaroslav Ošádal se v plném zdraví
a svěžesti dožívá sedmdesátky. Péče o zvířata
a jejich chov, práce ve straně a ve volených
funkcích, to byl a je jeho život. ZO KSČM
v České Skalici a jeho kolegové mu přejí
mnoho zdraví, štěstí a dlouhá spokojená léta.
* Petr Benda z Náchoda se dožívá 65 let.
Svědomitý člen strany, veliký sportovní fanda
a provozovatel mnoha sportovních aktivit.
Funkcionář v MěV KSČM v Novém Městě n. M.,
pracoval jako svářeč. MěV KSČM v Náchodě mu
přeje mnoho zdraví, štěstí a nekonečné množství
dalšího elánu v každé z jeho činností.

RYCHNOVSKO
Miroslav Šmída z Dobrušky, Zdeňka Kučerová z Ledců a Václav Slezák z Opočna oslaví
65 let. Anna Manderová ze Slatiny n. Zdobnicí bude mít osmdesátiny a Karel Šimerda ze
Svídnice 85 let.
Všem jubilantům mnoho pohody a dobrého
zdraví přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

TRUTNOVSKO

hužel nyní napravujeme něco, co v letech
2006 až 2011 nebylo vyřešeno. Mohu
ovšem ubezpečit veřejnost, že nejsme
lhostejní k požadavkům obcí a naší snahou a službou občanům je vytvoření co
nejlepších podmínek. Věřte, že se opravdu mnohé věci v krátkém čase ovlivnit nedají, ale problémům věnujeme pozornost
a pevně doufám, že i problém železniční
zastávky v Zachrášanech se nám podaří
vyřešit ke spokojenosti. Panu Česákovi
jsem osobně nepsal, byl jsem informován
o odeslání dopisu odpovědným pracovníkem KÚ.
Přál bych si, aby zastávka Zachrašany
i další doposud předložené oprávněné
požadavky byly v budoucnu společně
s českými drahami, samozřejmě s podporou veřejnosti využívající služeb železnic, naplněny ku prospěchu nás všech.
Prosím o trpělivost a věřím, že se změny
podaří.
František VRABEC (KSČM),
předseda Dopravního
výboru KZ KhK

Hana Smíšková z Hostinného a Jan Mánek
z Trutnova oslaví osmdesátiny. Hana Zinková
ze Rtyně v Podkrkonoší a Adolf Těžký
z Markoušovic budou mít 75 let. Radko Krejcar z Úpice a Josef Kloboučník ze Rtyně
v Podkrkonoší slaví sedmdesátiny. Jan Valík
z Hostinného a Josef Syřiště ze Dvora Králové
nad Labem přivítají svěží pětašedesátiny.
Dobré zdraví, elán a pohodu k jejich výročí
přeje OV KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO
LKŽ blahopřeje Boženě Novotné k prosincovým 64. narozeninám a přeje zdraví a sílu
v péči o maminku.

JIČÍNSKO
Marie Novotná z Jičína a Jitka Lubichová z Hořic v Podkrkonoší (dlouholetá funkcionářka ve
funkci VV OV KSČM, v ORK a předsedkyně ZO
KSČM) oslaví 75. narozeniny. Miloslav Kulhánek z Rohoznice u Miletína oslaví 65 let.
Jmenovaným přeje OV KSČM všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v prosinci 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 9. 12. od 9 h.
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VÁNOČNÍ POHODA
Je to tak – asi všichni mi dáte za pravdu. Nejvíce na těch vánočních svátcích si
vážíme klidu a pohody. Jen žádné události, které by nás vyvedly z úsměvné pohody. Ale stát se může ledacos: začne
hořet vánoční stromeček, otec se zraní

při utloukání kapra, nebo při jeho porcování, maminka se opaří a dítě spolkne
kostičku, také se může vyznamenat domácí zvíře, a už je to pejsek, kočička, nebo papoušek. Může si najednou najít cestu z nesvobody jedovatý had, a to už je na
pováženou, zejména, když žádná lékárna
nemá po ruce vhodné sérum.
Ale raději dost, protože také může spadnout dědeček ze schůdků při věšení nějaké ozdoby na lustr, nebo se dítě chytí za
ubrus a stáhne prostřenou tabuli na podlahu. Zkrátka a dobře, všichni chceme
mít klid a pohodu. Nic se nestane, Vánoce probíhají, jak mají a nastává okamžik,
rozdávání dárků. – A najednou je po klidu. Unavená maminka, která celý den pobíhala a vařila, dusila, smažila, grilovala,
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flambovala a pekla, najednou zoufale
zvolá: „Kam jsem dala ty dárky?!“
Co je platné, jestliže nikdo odnikud nespadl, nikdo se nepořezal, nikoho nerozbolel zub, nedostal žlučníkový záchvat,
dědeček neztratil brýle ani zubní protézu,
jako když najednou maminka nemůže najít dárky! Přece jim věnovala tolik přemýšlení jaké koupit, než
oběhala všechny supermarkety, a když
doslova vybílila svoje
konto, pod stromečkem pak bude velká
– vlastně nebude...
„Kam jsem já to jenom dala?!“ Celá rodina pomáhá, celá
rodina hledá a napovídá, jenže stále nic.
Až se ozve malý Tadeáš: „Babi, jestli
maminka myslí ten tablet, tak já už jsem
ho před týdnem našel a hraju si s ním.“
– Hurá, tak to je zažehnáno, ale najednou
vykřikne děda: „A co já, to nedostanu ani
nové pantofle?“ Nebyl by to rozverný tatínek, který už má v sobě pár panáků,
kdyby nedodal: „Dostanete starou bačkoru, protože pánbůh, vlastně pan Babiš, se
na vás tatínku...“ – „Hele, mlč a nebu
sprostej, je tady to dítě!“ – Dítě se směje
do tabletu a tyhle řeči dospělých ho nezajímají. – A najednou se ozve maminka:
„Už jsem ty dárky našla, ale ty, co jsem
nemohla najít při loňských Vánocích.“
– „Doufám, že to není vánočka?!“
Tak tedy – rolničky, rolničky...
Jiří KNOPP

))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
Rybí filet na cuketě
Nabízím vám zdravou a velmi chutnou
variantu svátečnější večeře, nebo oběda
ve vánočním čase.
Pro 2 osoby:
l 250 g filetu bez kůže (losos, nilský
okoun, pstruh, candát) l 300 g mladé cukety l lahůdková cibulka l 1 dl bílého vína l lžíce zakysané smetany l lžička oleje l rybí koření l bílý pepř l sekaný kopr
l sůl.

Filet osolte a okořeňte rybím kořením
a zastříknutý vínem nechte půl hodiny
marinovat. Pak rybu opečte na oleji
z každé strany čtyři minuty, po obrácení
podlijte vínem. Opečenou vyjměte a uložte do tepla. Ve výpečku nechte zesklovatět cibulku, vložte tenčí plátky cukety

a duste nejprve ve vlastní šávě, když se
vydusí, zalijte smetanou, přidejte kopr
a nechte dojít. Podle chuti osolte a okořeňte. Podávejte s bramborem nebo bagetou.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

BŮH A PTÁCI
Bůh je dobrý pro chudé,
aby se báli dělat revoluci,
a pro bohaté,
aby se nebáli krást.
A Ježíšek je dobrý pro děti,
aby se těšily na Vánoce.
Duch svatý je dobrý pro Marii,
aby zůstala pannou.
Ptáky nikdo nenutí modlit se,
jen tak si létají v povětří
a žádný z nich se nezajímá
o Boha, ani o papežského nuncia.
A dokonce na sochy svatých
kálejí ...

SNÍH
Bílé vločky vesele víří
do ticha závějí,
žádné stopy po životě ...
Bůh slastně spinká na bílém obláčku,
jen čert, který nikdy nespí,
vymýšlí blbiny
a na lidi svaluje laviny.
Jiří KNOPP

)))

POZVÁNKY

F Čertovský rej v Týništi n. O. F
Děti jsou zvány 5. prosince v 16 hodin do Areálu chovatelů. Pořadatelé připravili malé dárkové
balíčky a spoustu soutěží v tancování, zpívání,
přednesu básniček a říkánek, v pojídání koláčů
a mnoho dalších.
K čertovskému reji bude hrát pan Králíček.
Budeme se těšit na vaše výkresy a nejhezčí
z nich odměníme.
MěV KSČM Týniště nad Orlicí

F XXIV. ples PRACUJÍCÍCH V TÝNIŠTI F
Nový rok 2016 začneme svižným tempem,
hned 9. ledna v 19.30, tradičně v hotelu
Orlice
Hraje hudba Filipa Koláře
Vstupné: 50 Kč s místenkou, 10 Kč bez
místenky. Vstupenky s místenkou lze zakoupit
u MUDr. Vaníka
Srdečně zve MěV KSČM Týniště nad Orlicí
F Levicový klub žen se sejde 17. 12. ve14 h.
U Švagerků, 1. p., na rozloučení s rokem, malá
dárková tombola a občerstvení z vlastních
zdrojů. Po novém roce 14. ledna se sejdeme
ve 13.45 před Muzeem východních Čech a
navštívíme výstavu o starých školách. TAké se
podíváme na roh do nového informačního centra. Solnou jeskyni navštívíme v únoru.

