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Nejprve dovolte několik základních údajů.
Za kovový komunální odpad jsou považová-
ny nejen obligátní plechovky od konzerv, ple-
chová víčka od sklenic, ale také hliníková víč-
ka od jogurtů. Za biologický odpad jsou pova-
žovány odpady z ovoce a zeleniny, tráva
a větve. Zatímco sběr kovového komunální-
ho odpadu je spíše v plenkách, s bioodpa-
dem už mají obce své zkušenosti. Tam, kde
ponechali sběr a třídění bioodpadů bez regu-
lace s tím, že každý má přece svůj kompost,
hořce zaplakali. Firmy, které komunální od-
pad sváží a likvidují si za jeho nedostatečně
vytřídění účtují znatelně vyšší částky. Nako-
nec obci nezbude, než zvýšit ceny za svoz
občanům. Proto i malé obce umís�ují od jara
do podzimu alespoň velkoobsahové kontej-
nery na bioodpad, případně nabízejí obča-
nům pytle na bioodpad nebo kompostéry. 

Oříškem pro všechny zůstává třídění
bioodpadů z domácností na sídlištích, které

nikdo nevyřešil. Mnohem větší zkušenosti
mají větší města, tady se využívají hnědé
kontejnery, kompostéry, velkoobjemové kon-
tejnery i sběrné dvory, kam lze bioodpad
bezplatně umístit. Například Hradec Králové
třídí a zpracovává bioodpad z rodinných
domků, zahrad, zahrádek, ukládaný občany
v hnědých kontejnerech, i údržby městské
zeleně už deset let a kompostuje ho v měst-
ské kompostárně. Cestou obecního nebo
komunitního kompostování vykročily i další
města a obce, např. Nová Paka nebo Tře-
bnouševes. Dlouhodobě s kombinací všech
možností sběru řeší problém Rychnov nad
Kněžnou, Náchod, Jičín už rozdal svým ob-
čanům 850 kompostérů. Vystaráno má Úpi-
ce, která zavedla integrovaný systém naklá-
dání s bioodpady, který obsahuje jak třídění,
sběr, tak následnou likvidaci v bioplynové
stanici v areálu čističky odpadních vod.

(tl) 

VÍME SI RADY S BIOODPADY?
V dubnu letošního roku vstoupila v platnost vyhláška o odpadech, která ukládá všem

obcím zabezpečit separovaný sběr jak kovového odpadu, tak odpadu biologického.
Novela ovšem ponechává zcela na městech a obcích, pro jakou formu třídění a sběru
se rozhodnou, musí jen prokázat, že se objem bioodpadů a kovu ve směsném komu-
nálním odpadu snížil. Mapovali jsme pomocí internetu a vyjádření zastupitelů měst
a obcí, zvolených za KSČM, situaci s tříděním a sběrem bioodpadů v našem kraji.

Za rok krajské volby
Za rok budou krajské volby Skoro

s ročním předstihem se krajská orga-
nizace KSČM začíná připravovat na
volby do krajského zastupitelstva, kte-
ré budou na podzim roku 2016. 

Na posledním společném jednání
klubu krajských zastupitelů za KSČM
a krajského výboru KSČM jsme hod-
notili plnění volebního programu.
Společně jsme konstatovali, že i přes
některé problémy, hlavně ve zdravot-
nictví, se nám daří plnit úkoly, které
jsme si v krajském zastupitelstvu
předsevzali. V některých oblastech,
kde máme radní, jsme přidali i úspě-
chy navíc. Ještě máme rok práce před
sebou, a tak budeme moci dotáhnout
další projekty ke zdárnému konci. Na
výročních jednáních základních orga-
nizací jsou navrhování stávající i noví
kandidáti do krajského zastupitelstva.
Od 15. listopadu do 15. ledna budou
uspořádány okresní konference, které
schválí devět kandidátů a jednoho ná-
hradníka za každý okres. Jsou to vlast-
ně primární volby KSČM do krajského
zastupitelstva. 

Konečné slovo při určování pořadí
na kandidátní listině a při výběru lídra
bude mít krajská konference 30. ledna
2016. Výběr kandidátů a určení jejich
pořadí je velmi zodpovědný úkol. Na
zřetel musí být bráno mnoho aspektů.
Na kandidátku potřebujeme schopné,
pracovité a zodpovědné osobnosti.
Měly by být zastoupeny ženy, alespoň
z jedné třetiny. Také bychom uvítali
mezi námi mladší kandidáty, kteří by
do budoucna postupně převzali štafe-
tu od našich zkušených zastupitelů.
Záležet bude na jejich odbornosti.
Spektrum problémů, které je nutno
v krajském zastupitelstvu řešit, je širo-
ké a ti noví se budou muset rychle
zorientovat. Pracovat v krajském zas-
tupitelstvu není jednoduchá věc. Kaž-
dý zastupitel se zúčastňuje pravidelné-
ho jednání zastupitelstva, na které mu-
sí být připraven a důkladně seznámen
s podklady. Vedle toho se musí účast-
nit i jednání výborů do kterých je jme-
nován. To vše stihnout při zaměstnání
a ve svém volném čase není vždy jed-
noduché. 

Musím konstatovat, že naší zastupi-
telé jsou svědomití a příkladně plní své
úkoly v rámci současné koalice. Byla
bych ráda, aby tomu tak bylo i nadále. 

Věra ŽIŽKOVÁ

FOTO – Václav VANŽURA



Už před dvěma lety jsme jako zástupci
KSČM upozorňovali na blížící se perso-
nální vyhořelost v krajských nemocni-
cích. A je to tady. Krajské nemocnice ma-
jí 2 829 zaměstnanců s výnosy kolem 2,4
mld. Kč. Mluvím-li o nedostatku lékařů
a sester v krajských nemocnicích, vychá-
zím z alarmujících čísel. V současné
chvíli nezbytně chybí 35 lékařů a asi 54
zdravotních sester. Dále máme zhruba
50 lékařů ve věku nad 60 let, kteří budou
chtít odejít dříve nebo později na zaslou-
žený odpočinek. Nejohroženější oddělení
jsou interny, bez kterých nemocnice ne-
jsou to pravé ořechové.

Nedostatek nového personálu se snaží
řešit jak samostatně představenstva ne-
mocnic, tak vedení zdravotnického
holdingu. Za odchod zaměstnanců k ji-
ným poskytovatelům zdravotní péče mů-

že vcelku nízké finanční ohodnocení je-
jich každodenní práce v porovnání se
mzdou např. ve fakultních nemocnicích.
Mzdové náklady tvoří v nemocnicích
60 % z celkových výdajů na jejich provoz.
Často slýchám argument, že když si na
sebe nevydělají, nemohou dostat více
a že se zkrátka musí více šetřit. Ve zdra-
votnictví ovšem přímá úměra až tak úpl-
ně nefunguje, a to nejen kvůli nasmlouva-
ným platbám od pojiš�oven, které ne-
mocnicím určují, kolik léčebných výkonů
mohou ročně provést. Proto nezbývá než
stabilizovat současný personál a dovolím
si tvrdit, že to půjde jedině růstem platů,
různými benefity a sociálními jistotami.
Ministr zdravotnictví sice slibuje navyšo-
vání základního platu prostřednictvím
úhradové vyhlášky, což je pochopitelně
chvályhodné, ale to neřeší benefity a už

vůbec ne nábor nového personálu. Soci-
ální jistotou mám na mysli zachování
a garantování rozsahu péče v jednotli-
vých nemocnicích, což by měla řešit kon-
cepce zdravotnictví pro roky 2016–2020.

V této chvíli musí sehrát rozhodující roli
majitel nemocnic – Královéhradecký kraj.
V minulých letech dával na provozní vý-
daje nemocnic podporu ve výši od 230
mil. Kč v roce 2013, 175 mil. Kč v roce
2014 až po 126 mil. Kč pro rok 2015
a k tomu rezervní fond, který se čerpal
i na úhradu ztrát z minulých let. Pro rok
2016 se hovoří o příspěvku ve výši 100
mil. Kč, což je nejen z mého pohledu ne-
dostatečné.

Představenstva nemocnic (ředitelé) by
měli mít jisté finanční prostředky. Přijde
mi nelogické chtít po vedení nemocnic
kladný hospodářský výsledek, a přitom
mít omezené a okleštěné finanční pro-
středky na personální stabilizaci nemoc-
nic, kde jsou lékaři a sestry alfou a ome-
gou celého procesu. Snažíme se proto
přesvědčit s kolegou zastupitelem MUDr.
Leošem Voborníkem své okolí, aby Krá-
lovéhradecký kraj ponechal finanční pod-
poru v rozpočtu pro rok 2016 do nemoc-
nic ve stejné výši jako letos, tj. 126 mil.
Kč, jako základ a k tomu přidal ještě re-
zervu.  Neznám nic důležitějšího než je
zdraví. A stárneme všichni.

Lenka FIALOVÁ, 
zastupitelka KhK
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Kdo bude léčit v krajských nemocnicích?

V dopravní obslužnosti našeho kraje se
nám podařilo zachovat ve všech pěti
okresech rozsah sítě autobusových spojů
i pro rok 2016 a neomezovat tak možnos-
ti veřejnosti ve využití veřejné hromadné
dopravy. Po všech těch redukcích v minu-
losti nepředpokládám do budoucna, mi-
mo kosmetických úprav podle požadavků
obcí, žádné razantní změny. Postupně
jsou instalovány elektronické informační
tabule na autobusových stanovištích, na
kterých cestující zjistí, jaký spoj navazuje
na příjezd vlaku či autobusu z jiného smě-
ru, nebo informaci o zpožděném spoji. Je
to služba veřejnosti, která tady doposud

chyběla. V drážní dopravě je situace ob-
dobná a jsem rád, že spolupráce a jedná-
ní se zástupci ČD a Správou železniční
dopravní cesty o zlepšení kultury cestová-
ní díky modernizací techniky, postupným
opravám a rekonstrukcím nádraží, přináší
ovoce, ale nech� úspěšnost naší snahy
posoudí sami cestující. Závěrem chci říci,
že bych si přál, aby se nám dařilo i v pří-
štích letech za vaší pomoci naplňovat na-
še předsevzetí, zlepšovat život v našem
kraji a nejen v dopravě.

František VRABEC, 
předseda Dopravního výboru KZ, 

zastupitel KhK

Doprava v kraji v příštím roce
Také v příštím roce budou v našem Královéhradeckém kraji probíhat rozsáhlé

opravy krajských silnic i silnic I. třídy, patřících státu. Stejně jako v letošním ro-
ce, kdy jsme koordinovali investiční akce společně jako zástupci dopravního vý-
boru a odboru kraje s Ředitelstvím silnic a dálnic a krajskou Správou a údržbou
silnic, bude spolupráce probíhat stejným způsobem také v roce 2016. Již nyní
bych chtěl požádat nejenom vás čtenáře, ale širokou veřejnost o trpělivost
a ohleduplnost na cestách v příštím roce.

KULTURNÍ TRAGEDIE 
Kráčím po chodníku,

já svobodný občan Hradce
a nevím zda dojdu domu  ke své matce.
Zda přejede mě zfetovaný  jezdec 

mercedesu,
ty zlevněné rohlíky už zřejmě nedonesu
už neuvidím tu parádní akci.
v růžové zahradě ordinaci.
Umru jako zblblý  nevědomec,
jak poslední z posledních bezdomovec.
Kteroupak – doktůrek, 

šelma protřelá – asi
stáhne si v postel svoji za pačesy,
kteroupak pozve a po nalití vínka,
bude jí sahat výš než na kolínka,
ona nebude vědět, co s tím debilem –
naštěstí ho odvolá manželka mobilem.
Už budu doma – není to tak bledé
te� už mě žádnej blbec nepřejede.
Neštěstí je v této době u nás našup,
někdo mě vyrval z ruky nákup!
Taková je u nás denní praxe –
v pekle jsou léky od doktora Maxe.
Stěžovat si budu, zatím nevím komu...
Večer podívám se i na Cesty domů.

Jiří KNOPP

)))   Krajští zastupitelé informují

Pohodlí se získáním informací o odjezdu autobusů nebo vlaků mají v poslední době cestující na
více místech v kraji.                                                                                FOTO – Václav VANŽURA



Děti prošly základními koly soutěže
a vítězové krajského kola postupují na
celostátní kolo soutěže. Původně jsem si
neuměla představit, jak lze porovnávat
výkony třeba v tanečním vystoupení
a matematice, ale zjistila jsem při práci
v porotě, že takové porovnání je kupodi-
vu možné, i když je každá prezentace ta-
lentu jiná. Myslím si, že soutěž má opod-
statnění právě v ocenění talentů, které ta-
dy máme. Tři nejlepší soutěžící děti si
z krajského kola odnášely nejen figurku
ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku
z dílny výtvarníka Jaroslava Homoly, ale
také 10 000 korun na podporu svého ta-
lentu. Hlavní cenu získala osmičlenná ta-
neční skupina Druhá realita ze Střediska
volného času Déčko v Náchodě za nápa-
ditý street dance. Za příspěvek si dívky,

podle svých slov, pořídí
nové kostýmy. Druhé
místo ukázkou své osvě-
tové a charitativní práce
v obci vybojovala dvojice
sestřenic Eliška Cerma-
nová a Alžběta Teperová z Třebihoště za
pásmo s tancem a recitací vlastní tvorby.
Do celostátního kola postoupí také třetí
v pořadí, křehká moderní gymnastka
Barbora Kafková z Hradce Králové. Moji
cenu – cenu krajské radní – získala malá
včelařka Eliška Šebková z Dubence. Své
ceny také udělili diváci, Český rozhlas
i organizátor krajského kola králo-
védvorská Jednička. Budu našim zástup-
cům v celostátním kole držet palce. 

Táňa ŠORMOVÁ, 
radní KhK 

Letos se poprvé uskutečnilo krajské kolo soutěže Zlatý oříšek pro talentované
děti ve všech oborech, které si jen umíme představit – od výtvarných oborů,
přes pohybové aktivity, matematiku, po zeměpis, přírodopis. Organizace kraj-
ského kola se ujal Dům dětí a mládeže Jednička ze Dvora Králové a ujal se ho
opravdu na jedničku. Kraj poskytl finanční pomoc na uskutečnění přehlídky vý-
jimečných talentů mezi dětmi od 7 do 14 let.
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Královéhradecký kraj se připravuje na
novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím
dvouletém období může mezi obyvatele
rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na žá-
dost o dotaci připravit a co všechno musí
zájemce splňovat? Veřejnosti poradí infor-
mační semináře, které se budou konat na
patnácti místech po celém kraji.

„Plánovaná výzva nových kotlíkových
dotací se od poslední v několika věcech liší.
Chceme tak obyvatelům kraje nabídnout
možnost zeptat se, co je ohledně příspěvku
na nový kotel zajímá, ale také poradit, jak na
žádost o dotaci, co vše musí zájemce splňo-
vat, a tak dále,“ řekl náměstek hejtmana pro
oblast grantů a dotací Otakar Ruml. Informační
semináře se budou konat v listopadu v patnác-
ti městech, jejichž seznam s daty konání na-
leznete dále.

Královéhradecký kraj podal oficiální žádost
o dotaci na výměnu kotlů k 30. září 2015. Žádá
v ní o prvních 200 milionů korun na příští dva
roky. „Pokud bude proces hodnocení naší
žádosti ukončen do konce října 2015, jak
avizuje Ministerstvo životního prostředí,
bude obratem připravena první průběžná
výzva pro předkládání žádostí fyzických osob
na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva.
K vyhlášení této výzvy dojde začátkem ledna
2016. Díky dvousetmilionové dotaci budeme
smluvně zavázáni vyměnit na území kraje
minimálně 1340 kotlů,“ upřesnil náměstek
hejtmana Ruml.

Termíny informačních seminářů 
pro veřejnost

2. 11. 16:00 Trutnov – Městský úřad,
Slovanské nám. 165

3. 11. 16:00 Broumov – Infocentrum, Mírové
nám. 105

4. 11. 16:00 Nová Paka – Aula Gymnázia,
Kumburská 740

5. 11. 16:00 Jaroměř – Městské divadlo
Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240

9. 11. 16:00 Náchod – Hotel U Beránka,
Masarykovo nám. 74

10. 11. 16:00 Vrchlabí – KD Střelnice,
Vančurova 378

11. 11. 16:00 Hořice – Městský úřad, nám.
Jiřího z Poděbrad 342

12. 11. 16:00 Nové Město n. Metují – Kino
70, Boženy Němcové 720

18. 11. 16:00 Dobruška – Společenské cen-
trum Kino 70, Komenského 70

19. 11. 16:00 Jičín – Biograf Český ráj, 17.
listopadu 47

23. 11. 16:00 Nový Bydžov – Jiráskovo divad-
lo, Al. Jiráska 562

24. 11. 16:00 Kostelec n. Orlicí – Sdružený
klub Rabštejn, Palackého nám. 36

25. 11. 16:00 Dvůr Králové n. Labem –
Hankův dům, nám. Václava Hanky 299

26. 11. 16:00 Hradec Králové – Krajský úřad
KHK, Pivovarské nám. 1245

30. 11. 16:00 Rychnov n. Kněžnou – Pelclovo
divadlo, Panská 79

TIsková zpráva Královéhradeckého kraje

Jednání byla hodnotící
Na konci září bylo jednání KhKV KSČM

věnováno hodnocení krajských akcí pro ve-
řejnost, a také hodnocení již uskutečně-
ných prvních výročních členských schůzí.

Akce pod Kunětickou horou i setkání na
Pomezních Boudách, o nichž Krajánek (i Ha-
ló noviny) informoval v minulém čísle, byly
hodnoceny jako úspěšné. Pořadatelům před-
sedkyně KhKV poděkovala za obětavost
a splnění zadaných úkolů. Zejména díky obě-
tavosti a vynalézavosti trutnovských soudru-
hů mezinárodní setkání na pamě� proletář-
ských srazů se konalo a bylo důstojně navští-
veno. Chybí větší zastoupení z české strany.
Celorepubliková akce pod Kunětickou horou
je pořádána dvěma kraji, a také zde záleží na
souhře všech pořadatelů z okresů. Kulturní
program se líbil i zastoupení politiků bylo
důstojné. Diskusní stan v nové sestavě vyho-
věl. Zájem veřejnosti o diskusi s politiky je
však stále rostoucí. Bude třeba při akci mys-
let více na mladší lidi, aby přišli na akci i oni. 

První členské výroční schůze se již konaly
v září a pokračují, ke sjezdovým materiálům
členové diskutovali podle svých zkušeností.
Na jednáních jsou představováni kandidáti
do krajského zastupitelstva a navrhováni
straníci do funkcí. 

Na plénu KV se diskutovalo o situaci s příli-
vem uprchlíků do Evropy a ČR. KV uložil
svým poslancům Parlamentu ČR, aby ini-
ciovali a pomohli prosadit referendum
o věci uprchlických kvót, jako o záležitos-
ti, která porušuje článek 1 a 2 Ústavy
České republiky.

Říjnové jednání orgánu bylo zaměřeno na
dokončení organizační přípravy krajské kon-
ference (30. 1. 2016) a informacím o pokra-
čování výročních jednání základních organi-
zací KSČM. Druhou půli jednání naplnilo se-
tkání s krajskými zastupiteli a jejich prezenta-
ce práce v krajském zastupitelstvu. Zastupi-
telé nyní pracují ve zcela jiné pozici než v ob-
dobí minulém. Koaliční partner ČSSD se vý-
razně liší v pojetí odpovědnosti při plnění
programového prohlášení. 

Zatímco ČSSD trvá na výhradní odpověd-
nosti za své gesce, KSČM cítí odpovědnost
za vývoj kraje ve všech oblastech. V jednot-
livých bodech přijatého programu zastupite-
lé obstáli a navíc byli schopni – zejména rad-
ní a vicehejtman – řešit a posunovat dopře-
du další úkoly, které přinesl život v kraji.
Podporovali řešení, jdoucí ku prospěchu ob-
čanů. Daří se velice dobře práci zastupitelů
propagovat v Haló novinách (oběr 11. 11.),
bude připravena tisková konference s vice-
hejtmanem, názory a práce zastupitelů jsou
zveřejňovány v Krajánku.                      (vha)

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“ POD PÉČÍ VICEHEJTMANA

Zlatý oříšek talentovaným dětem )))  Jednal KhKV KSČM



Nakládání s odpady v Jívce
V obci Jívka výrazně převládá bydlení

v rodinných domcích se zahradami. Z to-
hoto důvodu se jevila jako nejvýhodnější
likvidace biologicky rozložitelných odpadů
formou kompostování v kompostérech.

Obec se zúčastnila v rámci Svazku obcí
Jestřebí hory společného projektu, jehož
výsledkem bylo získání kompostérů pro
každou domácnost. V současnosti jsme
schopni pokrýt požadavek pro všechny
rodinné domky i rekreační chalupy.

Dalším stupněm bude rozmístění kontej-
nerů v obci, kam budou občané ukládat
bioodpad. Jedná se o velkoobjemové
kontejnery na listí, trávu, větve apod.
K těmto kontejnerům jsme v rámci do-
tačního programu získali i traktorový nosič
kontejneru a štěpkovač. V současné době
připravuje místní zemědělec projekt kom-
postárny, kam budeme biologicky rozloži-
telný odpad svážet.

Jiří GANGUR, 
starosta obce Jívka

Bioodpad v kompostérech 
i v kontejnerech

Město Rychnov nad Kněžnou získalo
v roce 2014 a 2015 asi 200 kompostérů
na bioodpad. Tyto byly rozděleny majite-
lům rodinných domků a zahrad dle jejich
zájmu. Dále byly po městě umístěny kon-
tejnery na bioodpad, které pravidelně vy-
vážejí technické služby.

Milan Novák,
zastupitel Rychnov n. Kn.

Hospodaření s bioodpadem
v Hradci Králové

První experimenty s tříděným svozem
bioodpadu se zrealizovaly v Hradci Králo-
vé asi před deseti lety. Odpad ze zahrá-
dek, jímž jsou hnědé kompostainery plně-
ny, se s ohledem na klimatické podmínky
vyváží zpravidla od března do pozdního
podzimu. Projekt byl zaveden Technický-
mi službami města Hradec Králové
a hned se do něho zapojila pětitisícovka
domácností. Postupně se rozšiřoval do
všech městských částí. Kompost, který
vznikl z rostlinné biomasy, sloužil opět
městu. Technické služby ho používaly při
vyrovnávání terénních nerovností nebo
například při sázení stromů či zeleně ve
městě.

V okrajových, vilových čtvrtích města si
mohli majitelé domů objednat dnes již

známé hnědé kompostainery, které se
svážejí v sezóně jedenkrát týdně. Touto
cestou se daří úspěšně snižovat množství
odpadu, které by jinak mohlo skončit v ná-
dobách na komunální odpad. Kromě toho
mohou občané odevzdávat bioodpad ve
sběrných dvorech.  Současně město pod-
pořilo výchovu k ekologii a třídění
bioodpadů řadou grantů pro školy a ma-
teřské školky. Odpady ze zahrad a zahrá-
dek začaly tedy třídit i mateřské či základ-
ní školy, které mají k dispozici nádoby

s větším objemem. Služba pro Hradečany
byla léta zdarma (kromě právnických
osob), náklady na úhradu nákupu nových
nádob i výdaje spojené s provozem vozi-
del i kompostárny hradilo město. Služba
vyšla město ročně asi na osm miliónů ko-
run. Potom, co se systém svozu zaběhl
a ukázalo se, že je ziskový, začala se
o možnost převzít ho ucházet společnost
Marius Pedersen.

S přibývajícími náklady na techniku
a prostory se vedení města rozhodlo pře-
dat služby do soukromých rukou. Zastupi-
telé za KSČM byli proti, ale nakonec od
1. ledna 2015 zajiš�ují pro občany města
Hradecké služby, a. s., (dceřiná společ-
nost Marius Pedersen) svoz rostlinné bio-
masy, komunitního kompostování, svoz
odpadů z odpadkových košů a souvisejí-
cích činností.

Libor NEJEDLÝ,
člen komise pro živ. prostředí, 

Lenka FIALOVÁ, 
zastupitelka města

V Třebechovicích mají 
vystaráno

U nás v Třebechovicích máme takovýto
systém na hospodaření s bioodpadem: 

– zájemcům z řad obyvatel město zajis-
tilo kompostéry; 

– od dubna do konce října každé pondě-
lí je na určených místech a v pravidelných
časových intervalech přistavován velko-
objemový kontejner; 

– po celý rok je po dva dny v týdnu ote-
vřen separační dvůr, kam je možné biood-
pad také odvézt.

S tímto způsobem zajištění boodpadu
jsem jako občan spokojen. 

Jiří DVOŘÁK

Nakládání s bioodpadem 
v Novém Bydžově a okolí

Město Nový Bydžov v roce 2012 doplni-
lo stávající obecně závaznou vyhlášku
o systém nakládání s rostlinnými zbytky.
Tím se systém nakládání dostal do režimu
předcházení vzniku odpadů – „systém ko-
munitního kompostování“.

Celoročně lze rostlinné zbytky z údržby
veřejné zeleně a zahrad: 

– předávat ve sběrném dvoře,
– používat k domácímu kompostování.

V roce 2013 a 2014 na základě získaných
dotačních titulů rozdalo město občanům
600 domácích kompostérů. Občané bio-
odpad kompostují dle svých možností
v domácích kompostérech. Přebytky od-
vážejí do sběrného dvora.

Druhým místem nakládání s rostlinným
materiálem je zahradnictví Technických
služeb Nový Bydžov, kde se tradičně vyrá-
bí „listovka“, využívaná v zahradnictví.
Zde je zpracováváno převážně listí z ve-
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Kompostování na zahradu patří. Rozličné typy plastových kompostérů (viz foto z archivu) mají
jednu společnou nevýhodu – jsou malé a dosti obtížně se zetlelá část zespodu odebírá.
Skládací dřevěné kompostéry se zdají výhodnější, ale zase jejich životnost je asi jen deset let.
Ve vývoji jsou různé plastové i drátěné nádoby uměleckého tvaru. Ve městech  takovéto kom-
postéry většinou slouží v zahradách škol a školek. (Více na: kompostuj.cz, ekodomov.cz.)

S BIOODPADY SI VÍME RADY!
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řejných ploch. Větve a roští z prořezu
veřejné zeleně a zahrad jsou ukládány na
sběrném dvoře, odděleně od běžného
biologického odpadu. Po naplnění kapa-
city je objednána externí firma, která ma-
teriál seštěpkuje.  V roce 2014 byl sběrný
dvůr přemístěn do dočasných prostor
z důvodu rekonstrukce a výstavby nové-
ho sběrného dvora ve stávajícím místě
– Tř. B. Smetany, Nový Bydžov.

V srpnu 2015 byl nový sběrný dvůr zko-
laudován a od 14. 9. 2015 je v plném pro-
vozu. Každý, kdo přijíždí do nového sběr-
ného dvora, musí projet příjmem a zvážit
svůj náklad. Poté je obsluhou naveden ke
stanovišti s příslušným druhem odpadu.
Bioodpady jsou shromaž	ovány na vyčle-
něném místě. Zde jsou rostlinné zbytky
shromaž	ovány, doplňovány vhodnou ze-
minou a míseny. Vzniklý materiál Technic-
ké služby Nový Bydžov používají při vý-
sadbách veřejné zeleně.

Jiří Česák

Bioplynová fermentační stanice
Úpice

K nastartování vlastního sběru bioodpa-
du v Úpici pomohlo v roce 2008 zakoupe-
ní a rozdělení 120 ks sběrových nádob na
bioodpad a vybavení svozovou technikou.
Dnes je v pravidelných týdenních interva-
lech od dubna do listopadu svážen od
úpických občanů obsah více jak 230

biopopelnic do fermentační stanice a ne-
ustále přibývají další zájemci o tuto služ-
bu. Nutno konstatovat, že tato služba je
pro občany Úpice zdarma. Jde o odpad
bez nutnosti dalšího třídění a kázeň obča-
nů je příkladná, patří jim poděkování. Po-
pelnice na bioodpad si však občané již ku-
pují sami. Vedle toho se bioodpad sváží
z městských zařízení, školních jídelen
a končí u nás i veškerá zeleň posekaná ve
městě technickými službami. Dalším zdro-
jem surovin jsou potom bioodpady od
podnikatelských subjektů, pro které je lik-
vidujeme za úplatu. Měsíčně zpracuje sta-
nice až 650 tun odpadu. Zajištěním opti-
mální skladby surovin pro fermentaci, tře-
ba i zakoupením dalších surovin, se daří
denně vyrábět kogenerační jednotkou

2–2,5 MWh elektrické energie, z toho je
kolem 1 MWh spotřebována bioplynovou
stanicí a ČOV, zbytek je následně prodá-
ván do distribuční sítě. K dokončení cyklu
toku materiálu je potřeba ještě říci že pro-
duktem vypouštěným z fermentoru je te-
kutý digestát, který je na průmyslové
odstředivce zbavován vody a hromaděn
v tuhé formě. Na obě dvě konzistence, tuhý
i tekutý digestát, vlastní bioplynová stanice
certifikát jako hnojivo. Zatím se tuhý digestát
prodává za symbolickou cenu zemědělcům
a firmám, které se zabývají parkovými
a zahradnickými pracemi nebo je rozvážen
jako hnojivo pro městské pozemky.

Radim Fryčka,
místostarosta Úpice

Technické služby města Jičína
– „Pozdě bycha honit“ 

Technické služby města Jičína dokázaly
za pomoci vedení města Jičína v několika
minulých letech zrekonstruovat sběrný
dvůr a hlavně třídírnu druhotných surovin
na velmi dobrou úroveň. Za toto se jim do-
stává chvály i od nadřízených kontrolních
orgánů. 

Bohužel, v poslední době se k této své
části organizace vedení Technických slu-
žeb města Jičína chová macešsky a do
sběrného dvora a třídírny se nedostává
podpory, jakou toto zařízení potřebuje pro
svoji ekologickou činnost. Třídírna druhot-
ných surovin se soustavně potýká s ne-
dostatkem pracovních sil a i s nedostat-
kem potřebné techniky pro řádný provoz. 

Přetrvávající problém je s nedostatkem
pracovníků a má za následek samozřej-
mě pokles množství vytříděných surovin.
V souvislosti s tímto dojde pravděpodob-
ně i k poklesu hospodářského výsledku

a hlavně navýšení množství odpadu
končícího na skládce v Libci-Popovice. 

V současné době dochází v oblasti
odpadového hospodářství k výrazným
legislativním změnám. Například nejen
povinnost sbírat bioodpad, ale i zákaz
skládkování od roku 2024, třídit materiá-
lově využitelné odpady, energetické vy-
užití odpadu atd. Trendem dnešní doby
je třídit odpad nebo předcházet vzniku
odpadu. Souběžně s tímto trendem při-
chází i velká ekonomická podpora od
státu pro různé projekty s tímto souvise-
jící. Proto je potřeba stále sledovat vývoj
v oblasti odpadového hospodaření, umět
předvídat a být připraveni. Jak se říká
„ štěstí přeje připraveným“. 

Zůstává ovšem otázkou, zda budeme
umět včas i my v Jičíně využít této pod-
pory pro rozvoj v této oblasti.“ Nebo se
staneme v budoucnu závislí na soukro-
mých firmách jako je např. Marius Pe-
dersen nebo A.S.A.? Nechceme přece
být v pozici „pozdě bycha honit“.

Petr Kebus,
zastupitel města Jičína 

Kolik vyprodukujeme odpadu
Češi za rok vyhodí do černých popel-

nic a kontejnerů 3 miliony tun směsného
komunálního odpadu. Jde o zhruba 272
kilogramů na osobu. Dvacet až 40 pro-
cent toho, co v popelnicích skončí, je
podle odhadů znovu využitelný biologic-
ký odpad. Do bioodpadu patří veškerá
organická hmota, která se lehce v půdě
rozloží. Jde například o listí, trávu, zbyt-
ky ovoce nebo zeleniny, také sáčky od
čajů a skořápky. Nepatří do něj naopak
zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, ků-
že a mrtvá zvířata.

Mezi sběrnými nádobami na sídlišti Labská kotlina II. v Hradci Králové zatím hnědé nádoby na
bioodpad chybějí. Obyvatelé však mohou do speciální nádoby odložit použitý olej, což je unikátní.



Svědectví
Jako starý člověk pokládám za svou

povinnost zanechat krátké svědectví o tom
období civilizace, ve kterém jsem prožil svůj
život. Je nesporné, že žijeme ve hmotném
blahobytu se všemi jeho klady i zápory. Je
celkem přirozené, že jako dozrálý člověk
vidím především jeho zápory. Ale to, jaké
nepříčetnosti se dopouští současná spo-
lečnost například uzákoněním manželství
dvou příslušníků stejného pohlaví, jen
přiznává hluboký propad civilizačních prvků
tak nezbytných k jeho zachování, by měl
znát snad každý. Vážit si těch prvků, které
se stávají základními kameny normálního
manželství a rozmnožování. Jakou pers-
pektivu nabízí budoucnosti tato společnost
ochuzená o morální zásady tak pečlivě
střežené našimi předchůdci?

Ta ztráta duchovního bohatství jako pilíře
lidského majestátu bude člověku jednou

chybět. Že o tom prozatím ještě neví, je
jeho výsadou. Nemůže dál plnými doušky
pít nečisté víno, aby přiznat nemusel svoji
odpovědnost za toleranci lhostejnosti
k zániku těch statků z nejvzácnějších, jaký-
mi právo jsou a spravedlnost.

Nikdo neví, kolik času uplynulo od vzniku
černého uhlí. Že my jsme se rozhodli ho
těžit pro usnadnění našeho života, ale proto
přece nepřestáváme být zároveň člověkem
s jeho výsadou ovládání.

Jako dětský pamětník první republiky
i jako dorůstající chasník ve druhé světové
válce počal jsem si všímat nelidské krutosti
německého nacionalismu, stal jsem se též
účastníkem budování socialismu let po-
válečných. I jeho rozpadu a návratu k tzv.
„demokracii“ a svobodě, které přinesly tolik
zklamání, jistě ne pouze mně, nechává nám
pouze nadějí, že se chátrající lidstvo snad
jednou vzpamatuje ze své agonie.

Václav Dostál
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SEDMNÁCTÝ LISTOPAD
V roce 1941 v Londýně na zasedání dele-

gátů Mezinárodní studentské rady byl usta-
noven Mezinárodním dnem studentstva.
Stalo se tak k uctění památky na zavraždění
českých studentů, kteří byli mezi demon-
stranty vystupujícími v Praze v říjnu a v lis-
topadu 1939 proti německým okupantům
Československa.

Zprvu poklidná pražská demonstrace
28. října 1939 přerostla v tragedii zásahem
německých nacistů, který vyvrcholil zastře-
lením dvou českých účastníků. Provokacemi
a střelbou hnědých košil nastal chaos a za-
týkání přítomnými ordnery. Před křižovatkou
Žitná – Ve Smečkách byl těžce postřelen
student Jan Opletal a střelou do srdce usmr-
cen mladý pekařský dělník Václav Sedláček.
Pohřben byl na hřbitově v Bráníku za účasti
mnoha Pražanů, ale i gestapáků a českých
policajtů. Řečnit bylo zakázáno. Později se
o hrob nikdo nestaral, byl zrušen a místo
prodáno. (Viz vzpomínka ve Slovanské vzá-
jemnosti č. 189 „Václav Sedláček – obě	 na-
cistů“, listopad 2014.)

Naproti tomu pozdější pohřeb Jana Opleta-
la vyvrcholil další mohutnou demonstrací
17. listopadu 1939 s krutými následky: hro-
madné zatýkání, popravami studentských
vůdců a stovkami deportací do koncentráků.
Byly uzavřeny všechny české vysoké školy.

Osudný 17. listopad byl vzpomínán jako
Mezinárodní den studentstva. Po listopadu
1989 však tento název z našeho kalendáře
zmizel, třebaže šlo o jediný mezinárodní
den českého původu, a nahrazen „Dnem
boje za svobodu a demokracii“.

Pod záštitou SSM byl zorganizován v Pra-
ze průvod i 17. listopadu 1989. Zprvu pokoj-
ný průvod se změnil na výkřiky proti KSČ
a vládě. Na Národní třídě došlo ke střetu de-
monstrantů se zásahovými jednotkami.
Často vidíme v televizi červené barety roz-
dávající rány obušky. Nic však neslyšíme
o slovních provokacích jednotlivců i házení
různých předmětů, jako železných spojek
z lešení aj. Korunu odporu proti státní moci
nasadila lživá zpráva o smrti studenta Šmída.

Mnoho lidí tehdy podporovalo protesty
proti chybám KSČ a vlády. Mnoho z nich
však dnes prozřelo, kam nás dovedli polis-
topadoví vůdci při budování kapitalismu nej-

hrubšího zrna.

Jaroslav PRŮŠEK

Napsali jste nám

Pekařský dělník Vác-
lav Sedláček, který
byl zastřelen při de-
monstraci 28. října
1939.

�

V současné době již byly investorem
zahájeny práce na projektu 2. části
– úseku z Opatovic n. L. do Hradce Krá-
lové. Při přípravě stavby byla sledována
její vysoká efektivnost. Stavba nového
modernizovaného a dvoukolejného úse-
ku je vedena v souladu s územními plá-
ny a jako stavba veřejně prospěšná. Cí-
lem je zvýšení tra�ové rychlosti na
160 km/hod., zkrácení jízdních dob a na-
bídka dalšího zlepšení kapacity i komfor-
tu přeprav. Stavba je připravena k finan-
cování z dotačních fondů EU (Operační
program doprava), předpoklad zahájení
je ve 2. pol. 2018 s dokončením do kon-
ce roku 2020. Úsek začíná před přejez-
dem se silnicí II/324 v Opatovicích n. L.
a zahrnuje celou žel. stanici Hradec Krá-
lové hl. n. včetně výjezdů z ní.

V rámci této důležité stavby bude zří-
zena dle dohod nová žel. zastávka
v Březhradě (u přejezdu s ulicí
Březhradská), bude rekonstruováno
a zakryto nástupiště 1A a zřízeno nové
nástupiště č. 4 včetně podchodu v žel.
stanici HK hl. n., a rekonstrukce všech
technických prvků trati včetně přejezdů.
V jednání je i možná spolupráce města

Hradec Králové s investorem k rekon-
strukci „kuklenského“ podjezdu.

Prioritním zájmem je zvýšit bezpečnost
přejezdů, což je při vysoké rychlosti
a zdvoukolejnění trati zcela žádoucí. To
se týká nejen uvedené trati na Pardubi-
ce, ale i tratí, které z krajského města vy-
cházejí na Chlumec n. C., Týniště n. O.,
Jaroměř i Jičín. Předpokládá se změna
zabezpečení a stavebního řešení zdej-
ších přejezdů, úprava stávajících komu-
nikací a dopravních opatření. Jednat se
bude i o návrhu na zrušení některých
velmi málo frekventovaných. Plánují se
i protihlukové stěny.

Daň této stavbě bude omezení silniční-
ho provozu ve městě Hradec Králové při
uzavírkách přejezdů během stavby.
V případě současné přestavby „kuk-
lenského“ podjezdu je předpokládaná
úplná uzavírka na dva roky s průchodem
pouze pro pěší.

V případě úspěšné realizace však zís-
ká město Hradec Králové a jeho občané
moderní, kapacitní a bezpečné železnič-
ní spojení k evropské železniční síti.

Ing. Alois HAVRDA,
zastupitel města Hrade Králové

Od nového jízdního řádu budou cestující vlakem mezi Pardubicemi
a Hradcem Králové již užívat dokončenou stavbu modernizace a zdvoukolejně-
ní tratě mezi Stéblovou a Opatovicemi n. L. To spolu s moderními vozidly vý-
razně zlepšuje a zrychluje spojení mezi městy.

Moderní železniční stavba se blíží 
k Hradci Králové



NA TÚ SVATU KATERINU
Tahle pochodová píseň zněla kdysi ka-

sárenskými dvory a zná ji jistě každý vo-
ják, který sloužil „za Čepičky“. Vojáci ji
zpívali při takzvaném čepobití do zblbnu-
tí, když si tak pochodovali před spaním.

Málem jsem na Katerinu zapomněl, ale
včera zazněla na koncertu „Alexan-
drovců“ v tak nádherné úpravě, že si ji
prozpěvuji neustále dokola, jako tenkrát
v Žižkových kasárnách. Dalším skvos-
tem byla píseň „Išel Macek do Malacek“.
Co s tou písní provedl mužský sbor Ale-
xandrovců se svým sólistou, to bylo něco
kouzelného. Diváci již začali tleskat, do-
mnívali se, že je konec skladby, ale „Ma-
cek“ zněl dál a vždy v nějaké jiné úpravě.
I když tuhle píseň rád zpívával Karel
Gott, Alexandrovce nepředčil.

Koncert byl plný písniček, které jsme
znali z dřívějška – Moldavanku, Kalinku,
nebo Podmoskovnyje večera, ale řadu
vynikajících nových písní v podání vyni-

kajících sólistů, kteří by jistě byli ozdobou
operních souborů známých metropolí.

Nemohu nepřipomenout krásné vy-
stoupení taneční skupiny, kde se střídali
vynikající mužské tance s kozáčky, které
nás tak vždy uchvacovaly při jejich vy-
stoupení, s ženskými tanci plnými něhy
a se skvělými baletními vystoupeními na
vysoké úrovni.

Obecenstvo, kterého se na zimním sta-
dionu v Hradci Králové sešlo přes dva ti-
síce, se nerado s „Alexandrovci“ loučilo.
Moc děkujeme, že nám přijeli připome-
nout nezapomenutelné chvíle osvoboze-
ní naší vlasti od nacismu.

Jiří KNOPP
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PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!

Rychnovsko

Vlasta Vavrušková z Albrechtic nad Orlicí
oslaví 95 let. Milada Škodová z Merklovic,
Zdeněk Zehetgruber z Týniště nad Orlicí
a Oldřich Šreibr ze Slatiny n. Zdobnicí oslaví
85 let. Václav Sejkora z Rychnova nad Kn. bu-
de mít 80 let. Marie Kvasničková z Rychnova
nad Kn. má 75. narozeniny. Josef Pacholík
a Marie Petráňová, oba z Týniště nad Orlicí,
oslaví sedmdesátiny. Jitka Marhevková
z Častolovic slaví 65 let. Hana Dýčková
z Rychnova nad Kn. oslaví 60 let. 

Mnoho zdraví, elán a pohodu do dalších let
přeje OV KSČM Rychnov nad Kněžnou. 

Jičínsko

Josef Louda z Jičína oslaví 45 let a sedmde-
sátiny Eva Sálová z Lázní Bělohradu, 80 let
má Marie Nováková z Jičína.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a spokojenosti s poděkováním za do-
savadní práci pro stranu a společnost.

Náchodsko

Marie Široká oslaví sedmdesátiny. ZO KSČM
v Novém Městě nad Metují jí přeje hodně zdra-
ví, štěstí a radosti z vnoučat.

Trutnovsko

Anna Krausová z Vrchlabí oslaví 95 let. Mar-
ta Kuldová z Jívky a Břetislav Trejbal z Most-
ku oslaví zasloužených 90 let. Jiří Vyskočil
a Libuše Zmatlíková, oba z Úpice, oslaví 85
let. Jaroslav Teuber slaví 75 let a Květoslava
Slávišová 80 let, oba z Trutnova.

Mnoho radosti a zdraví do dalších dní a let
přeje oslavencům OV KSČM Trtutnov.

Královéhradecko

Dne 2. 11. oslaví své 70. narozeniny Hana Ja-
rošová. Přejeme jí štěstí a hlavně zdraví. Dě-
kujeme jí za angažovanost. ZO KSČM č. 36
Malšovice. Blahopřejeme Jaroslavu Malíkovi
z 37. ZO KSČM, který oslavil 65 let. Mnoho
zdraví a pohody přejí spolustraníci.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKABABIČKO, MÁME PĚTKU!
Počkejte, neříkejte hned, že jsme asi

hezká rodina a ještě se tím chlubíme. Ne,
tak to není. Vnučka přišla a svěřila nám
svého synka a našeho pravnuka Tadeá-
še s tím,že ho máme zítra odvést do ško-
ly. Spolu s ním nám hodila na stůl ohrom-
ný batoh a odběhla na noční směnu.

Pravnuk si sedl k tabletu a věnoval se
těm hrám, o kterých my nemáme ani po-
nětí, ani o co v nich jde. O batohu jsme si
mysleli, že asi jedou se školou na týden-
ní výlet a přemýšleli jsme, co dobrého mu
dát s sebou... Ale bylo to jinak. 

My, kteří jsme za války chodili do školy
s břidlicovou tabulkou, jsme překvapeně
koukali, co učebních pomůcek musí den-
ně nosit šestiletý žáček. Objevil jsem se-
šit s vytištěným názvem: MATEMATIKA
– PRACOVNÍ SEŠIT.

Úplně mě to rozhodilo, tak ono je mu
šest let a už má matematiku. My jsme
měli v obecné pořád jenom POČTY. Jest-
li oni je hned neučí integrály. Tohle učivo
jsem studoval před téměř šedesáti lety.

Začalo mě být nevolno. Hledím do toho
sešitu a čtu: MPS – s. 5 9. 9. Tak z toho
už jsem byl jelen a volám na ženu – pra-
babičku –, která ořezávala pastelky:
„Matko, on už tady má pětku, a to chodí
týden do školy!“

Studovali jsme ten zápis – a ta pětka
nás děsila. „Mobilovali“ jsme tedy vnučce
a ona nám řekla, že ten zápis znamená:
Matematika pracovní sešit, strana pět
a datum, kdy má mít ten úkol vypracova-
ný. A to bylo právě druhý den. „Já jsem
vám to zapomněla říct, musíte s ním ten
úkol udělat.“

V tom PS (pracovní sešit) na straně pět
byly nakreslené čtyři dopravní značky, kte-
ré se měly dokreslit a vybarvit. Tak to jsme
nakonec svedli, i když Tadík zprvu nechtěl
opustit tablet. Když jsme mu slíbili, že ho
necháme hrát na tabletu až do 22 hodin,
tak přišel a s nechutí vybarvil značky. Jen-
že druhá část úkolu spočívala v tom, že se
měl zapamatovat jejich význam. U jedné
značky jsme si nebyli jisti, a tak jsem si
vzpomněl, že v našem panelovém domě
bydlí policistka v hodnosti kapitána. Ta
nám sdělila, že to znamená, že u té znač-
ky se dávají informace. To jsme Tádovi vy-
světlili tak, že tam mu řeknou, když něco
nebude vědět. Bylo mu to jedno, protože
honil po tabletu nějaké příšery.

„Hlavně mu, matko, dej do školy nějaké
pití, aby nemusel pít vodu z kohoutku, ja-
ko my.“ – A nakonec jsme žádnou pětku
nedostali, ale nevím, nevím.  Není všem
školním dnům konec...

Jiří KNOPP
FOTO – archiv



Pařížský květák z mikrovlnky

Květákové růžičky povařte 6 minut
v mikrovlnné troubě (na plný výkon s lží-
cí vody), osolte je, opepřete a do pro-
chladlých vmíchejte na kostičky pokráje-
nou šunku, pokrájený sýr a dejte znovu
na tři minuty vařit na plný výkon. Pak vmí-
chejte čerstvý sýr a nechte ještě minutu
prohřát. Podávejte s vařeným brambo-
rem, který můžete také uvařit v mikrovl-
nce (200 g za 6 minut na plný výkon).

Klasický pařížský květák se nejprve va-
ří v celku v osolené vodě téměř doměkka
a pak se špikovaný hranolky sýra a šun-
ky zapéká v troubě. Vyzkoušela jsem
i tradiční recept, ale moje „rychlovka“ je
š�avnatější.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 2 osoby: 

�� 300 g očištěných květákových růžiček ��

100 g kvalitní šunky �� 50 g sýru typu
ementál �� 50 g čerstvého sýru (lučina) ��

bílý pepř �� sůl.
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Budova nového centra bude sloužit osobám s hendikepem z celého kra-
je jako centrum s intenzivním rehabilitačním programem, poradenstvím
i přípravou na zaměstnání. Slavnostního otevření se účastnili vrcholní
představitelé kraje a města Hradec Králové i předseda NR osob se zdra-
votním postižením Václav Krása a samozřejmě osoby, jimž je stavba ur-

čena především. Při otevření vystoupil nevidomý zpěvák Radek Žalud.
Pro neslyšící účastníky přepisovala asistentka mluvené slovo a promíta-
lo se na plátno. Občerstvení připravila speciální škola pro žáky s vadou
sluchu. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením vyrostlo za
velkého organizačního úsilí Mgr. Jiřího Morávka v současnosti ředitele
Centra a předsedy obecně prospěšné společnosti. Budova bývalé základ-
ní školy v Hradci Králové-Věkoších prošla během pouhého roku a půl
rekonstrukcí a byla doplněna přístavbou víceúčelového sálu, je tu vy-
tvořena pěkná zahrada. Radní Královéhradeckého kraje Táňa Šormová si
připomněla dobu, kdy se zastupitelstvo zamýšlelo, kde získat pro zdravot-
ně postižené vhodný objekt, a byl to její nápad využít starou školu. Radní
Josef Lukášek byl spokojen, že těmto osobám usnadní nalezení práce.
Výše částky na rekonstrukci a přístavbu budovy dosahuje 40 milionů ko-
run, pozemek a budovu poskytlo město Hradec Králové. V bezbariérovém
centru poslouží hendikepovaným učebny, víceúčelový sál, posilovna, re-
habilitační místnost, společenské prostory a další zázemí pro personál i kli-
enty. Centrum je integrační, proto Jiří Morávek nabídl spolupráci místní sa-
mosprávě a městu pro akce, kde by sešli občané se zdravotním hendikepem
a ti zdraví. (vha)

O politiku mají rychnovští občané zájem
Na pátek 25. září pozval Okresní výbor KSČM na zahradu

v Rychnově všechny zastupitele, včetně bezpartijních, kte-
ří kandidovali v komunálních volbách, dostali se do zastu-
pitelstva nebo pracují v některé komisi za KSČM. Bylo to
59 pozvaných. 

Zahrada je veliká a věděli jsme, že i kdyby všichni přišli, tak tam
stále bude dost místa i pro další návštěvníky. Z krajských zastu-
pitelů přijel Otakar Ruml, ale naše sympatie už předem měla
Marta Semelová, zastupitelka hlavního města Prahy a poslan-
kyně PČR. Je jednou z mála poslankyň, které se nebojí naplno
říkat, co si myslí. Možná i to ji vyneslo do první desítky nejzná-
mějších žen – poslankyň. Naši hosté nezklamali. Svými projevy
a následně i odpově	mi na dotazy posluchačů uspokojili jejich
zvědavost – jasná vyjádření k našemu členství v NATO, k imi-
grantům, k obvinění Marty Semelové za její názor k procesu
s Miladou Horákovou i k současné situaci v kraji. 

My, organizátoři jsme se zase postarali, aby panovala dobrá
nálada, zajištěná chutným pohoštěním – grilovaným kuřátkem
– a k tomu nám vyhrávala Častolovická kapela. Škoda, že ne-
přišli všichni pozvaní zastupitelé, ale i tak se zde objevilo mno-
ho nových – a nutno říci i mladých tváří – a celková účast byla
80 osob.                                                                        (mon)

))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
�� Levicový klub žen se sejde 12. 11., zamlu-
vena husokachna U Švagerků na 11.30 hodin.
Vánoční přátelská tombola 17. 12. od 14 h.
U Švagerků, 1. p. Navíc bude uspořádán zájezd
na Veselý Kopec – na vánoční jarmark –
v neděli 13. prosince..
�� Předvánoční posezení seniorů se
uskuteční v pondělí 23. 11. od 14.30 do
18.30 hod. ve velkém sále Adalbertina.
Kouzelník a historický tanec 19. století.
Pořádá Klub důchodců HK.
Některé z akcí v našem kraji
�� Život a smrt v pozdní době kamenné –
Archeopark Všestary. 7. 11. 2015 až 8. 11.
�� 8. ročník Martinského jarmarku + Slavnosti
dřeva 14. 11, Masarykovo náměstí, Nový
Bydžov
�� Čechomor Kooperativa Tour, 1. 12.
Společenské centrum – UFFO, Trutnov

)))  POZVÁNKY
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