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RYCHLOKVAŠKY
Po každých volbách dochází

k obměně osob na řadě míst.
Začíná to na obcích, kdy větši-
nou nový starosta nemůže pra-
covat se stejnými lidmi, jako
předchozí, neb nemají důvěru.
Totéž platí o krajích a ještě více
o ministerstvech. Tam dochází
i během volebního období k vý-
měnám ministrů a odchodu celé
řady lidí.

Neustálé výměny ovšem nej-
sou mnohdy přínosem. Víme, že
než se nový úředník seznámí
s danou problematikou, trvá
určitou dobu. Než navrhne
možná řešení a opatření, uplyne
další doba, a potom může zase
odejít. Přijde nový a zase začíná
od začátku.

Proč naše státní správa kulhá
na obě nohy? Nemáme totiž čas
vychovat dobré, zodpovědné
a dostatečně obeznámené úřed-
níky. Na významných postech
rozhodují různé rychlokvašky.
Schopní lidé, kteří by byli ochot-
ni pro stát pracovat, odchází,
nebo� potřebují pro svou práci
nějaký dlouhodobější výhled
a určité jistoty. Ty nemají.

Jen nová vláda nastoupila, již
dělá personální čistky a bez
ohledu na to, zda je to kvalifiko-
vaný odborník a člověk na svém
místě, nebo ne, musí prostě
z kola ven.

Kde budeme brát stále nové
a nové lidi? Jakou budou mít
kvalitu? Co s těmi použitými?
Budou ti noví lepší, nebo jen
poslušnější? Takovýto přístup
k lidem se státní správě nevy-
plácí a její kvalita je stále horší
a horší.

Věra ŽIŽKOVÁ
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V novém roce jedno zdražování navazuje na druhé – začalo se navýšením cen energií,
pokračuje zdražením vodného a stočného, tepla a někde možná přijde zvýšení daně
z nemovitosti, zvyšování nájmů, zdražení likvidace odpadů, nárůsty jízdného, vstupného do
divadel i bazénů... a samozřejmě rostou ceny potravin i dalšího zboží. Při nízkém či žádném
růstu mezd a platů se sníží takzvané reálné mzdy, jako v roce 2010 až 2013, tím pádem po-
klesne i životní úroveň milionům občanů. Přidání na důchodech se tak rychle rozplyne.

NEDOPUSŤME ENERGETICKOU CHUDOBU

TAK TO CHODÍ

Mizí jména politiků,
jak z knižních pultů škvár
a nohsledi jejich zalezou,
jak hnusná havě� do         

všech spár.
Jen ten, co je zvyklý být    

stále syt
už postává opět u koryt.

Jiří KNOPP

Životně důležité je mít vodu 
Téměř každým rokem se věnujeme otázce

zásobování obyvatel vodou. Upozorňovali
jsme, že když distribuci ovládají zahraniční
firmy, na Hradecku například Veolia, ceny
jejich stočného a vodného jsou vyšší, než
v okresech, kde zůstaly vlastníky regionální
firmy. V kraji to jsou Trutnov, Jičín, Náchod
a Rychnov n. Kn., který také přebral distribuci
vody pod městský úřad. Například na
Hradecku zaplatí lidé pod Veolií 105,44 za m3

a tříčlenná rodina tak za rok vydá 10 400 Kč.
Cena v Náchodě 88,70 Kč a v Trutnově
89,43 Kč. (Ceny můžete sledovat: https://prav-
daovode.cz/cena-vody/) Vodné a stočné má
nyní snížené DPH na 10 %, ale snížení se
nekonalo a bylo převedeno do nákladů na
opravy. 

Elektřina je také nezbytná
Ceny elektřiny od Vánoc doslova vyletěly

nahoru – ze 40 eur za MWh vyrostla na 327
eur. Základní důvody jdou i ze zahraničí, jak
uvedla v pořadu ČT Dana Drábová – v Ně-
mecku, které zastavilo jaderné elektrárny
a spoléhá na obnovitelné zdroje, byla zvýšená
poptávka po energii při ekonomickém růstu,
ale vítr nefoukal a ani dodávky ze severu
pomoci nemohly, elektrárny vodní měly málo

vody. To byly jen některé z faktorů zdražení.
Hlavní je, že česká energie se přeprodává na
burze. Poptávka po plynu i jeho uměle sní-
žené dodávky vedly k růstu i jeho ceny a ceny
elektřiny z paroplynových elektráren. Vše se
sečetlo. Málo už odborníci věří na razantnější
snížení cen, protože se nesníží cena emisních
povolenek. V Krajánku jsme již o enormním
růstu cen elektrické energie psali. V lednovém
čísle vyšla výzva KSČM směrem k vládě, aby
odmítla obchodování s emisními povolenkami,
které také cenu elektřiny zvyšují a vedou pak
k energetické chudobě národa.

Teplo do našich domovů
Některé domácnosti vytápějí objekt elektři-

nou nebo plynem. Jejich situace se po výpad-
ku některých levnějších dodavatelů stala
neúnosnou. Kolem 600 tisíc domácností bylo
o Vánocích podle ministerstva průmyslu
v nouzovém režimu, kdy odebíralo energie od
zákonem určeného dodavatele za ceny
stanovené státem. V kraji to byly také tisíce.
Nového dodavatele musí hledat téměř milion
odběratelů. Více ale budou platit i ti, kterým
skončila fixace ceny, nebo jim dodavatel
zdražil energie u smluv na dobu neurčitou.

Pokračování na str. 2 �



Odpovídá expertka na zdravot-
nictví Soňa Marková:

NENÍ TO PRAVDA! 
Podrobné vysvětlení
Z hlediska nároku pojištěnce ne-

dochází od roku 2022 k žádné změně!
Ze zdravotního pojištění se nadále hra-
dí preventivní prohlídka u dospělých
pojištěnců pouze jednou v roce. Tzv.
druhá prohlídka v roce, nebyla  prohlíd-
kou preventivní. Šlo o výkony s názvem
Péče o registrovaného pojištěnce nad
18 let věku, které zahrnovaly kontrolu
dentální hygieny, orientační vyšetření
a motivaci pojištěnce, dále ošetřování
běžných afekcí a zánětů gingivy a sliz-
nice dutiny ústní, parodontu (parodon-
tální absces, ošetření afty, herpesu
nebo dekubitu způsobeného snímací
náhradou aj.), konzervativní ošetření

dentitio difficilis (obtížného prořezávání
zubů) bez ohledu na počet návštěv
a lokální aplikaci fluoridů.

Od roku 2022 je celý obsah tzv. druhé
prohlídky přesunut do měsíční agrego-
vané úhrady, kterou pojiš�ovna bude
nově hradit za každého registrovaného
pojištěnce bez ohledu na jeho věk.
Přímou úhradu od pacienta za takovou
prohlídku tak není možno vybírat.
Pokud se tzv. druhá prohlídka opravdu
uskuteční (tedy pokud se na ni pojiš-
těnec dostaví), bude její provedení
poskytovatel signalizovat zdravotní
pojiš�ovně novým kódem. U pojištěnců
do 18 let je možno i v roce 2022
vykázat dvě preventivní prohlídky.
Stejně tak zůstává zachována možnost
vykázat dvě preventivní prohlídky
těhotných žen v průběhu těhotenství. ����

Zejména v rodinných domcích jsou lidé
ohroženi chudobou. Už nyní topí mini-
málně. Někteří movitější občané se již
dříve pojistili instalací solárních panelů
a dodávají elektřinu sobě i do sítě. Jenže
s tím je spojeno vlastně podnikání a úč-
tování. Mnozí na zimu přitápí dřevem.
Pokud je zvládnou v lese nadělat sami
a nevyhodili klasická kamna, je to pro ně
levnější. Cena i palivového dřeva totiž
také roste. Ceny energií se možná trochu
ustálí, ale na nové, vyšší úrovni. 

„Cena tepla od Elektráren Opatovice,
a.s. (EOP) pro rok 2022 činí na nejvyšší
úrovni 598,50 Kč/GJ včetně DPH.  I přes
turbulentní situaci na trhu s energiemi se
podařilo udržet navýšení cen pouze
v řádu jednotek procent a zachovat ceny
za teplo z EOP jako jedny z nejnižších
v ČR. Celkové měsíční výdaje za teplo
a teplou vodu se díky tomu pro běžnou
domácnost nezvýší více než asi o 110 Kč,“
informuje web elektrárny. Zatím je situace
stabilní, protože elektrárna získala další
povolení výjimky z emisního znečištění.
Prý ani Duha nebude protestovat.

Náklady na bydlení šplhají do výše
Odborníci uvádějí, že průměrná česká

domácnost si v příštím roce připlatí za
energie zhruba 941 korun měsíčně.
Běžná domácnost by tak na bydlení dá-
vala 33 procent svých příjmů místo stá-
vajících 29 procent v případě, že by se
neměnily její příjmy ani další náklady jako
nájmy a hypotéky.

Z toho také vyplývá, že zdražování
nejvíc dopadne na domácnosti s nižšími
příjmy a úplně nejhůř současné cenové
šoky odnesou desítky tisíc domácností,
které již nyní s penězi vycházejí v lepším
případě jen tak tak. Zvýší se počet do-
mácností, které jsou extrémně zatížené
výdaji na bydlení – to znamená, že 40
a víc procent svých příjmů odevzdají
dodavatelům energií, pronajímateli nebo
hypoteční bance. 

Pro ty, kteří mají nějaké dluhy to není
radostná zpráva, protože ani „Milostivé
léto“ jim nemuselo pomoci. Mnohým se
jejich dluh pokrátit nedal, spadal do jiné
kategorie, nebo neměli na splacení
dlužné částky (bez úroků), jak hlásí různé
poradny. Dluh musel spadat pod státní
správu (nájemné městu, jízdy na čer-
no...). Ale třeba dluh za popelnice je již
daňový, a tak se nedá takto řešit. Někteří
lidé musí žádat o insolvenci. 

Nebo ti méně zatížení půjdou žebrat na
úřad o podporu. Příspěvek na bydlení je
určen těm, jejichž výdaje na bydlení činí
více než 30 procent příjmů, v Praze 35
procent rozpočtu. Žádat o příplatek či
příspěvek je složité a mnozí to nezvlád-
nou, proto ani zvýšení této částky, nebo
zahrnutí nájemců bytů, nebude mít úči-
nek. Ohrožení chudobou se týká kolem
dvou milionů domácností. 

Na situaci těchto lidí a domácností
KSČM reaguje a nadále se jich zastává.
Žádá zrušení obchodu s emisními povo-
lenkami a ceny stanovit z roku 2020 + 25 %.   

(vha)

NEDOPUSŤME ENERGETICKOU CHUDOBU
� Dokončení ze str. 1
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ANKETA
Čtenářů Krajánku jsme se zeptali:

Jakou máte nyní zkušenost s růstem
ceny energií? Zvládne to vaše
domácnost?

� Celý život jsem zákazníkem ČEZu,
tak jsem se do žádných obtíží naštěstí
nedostal. Cena se sice zvýšila cca
o 30 %, ale díky tomu, že nejsem nijak
zatížen nadměrnými dluhy a můj za-
městnavatel výrobu nijak neomezil, tak
je situace velmi pozitivní.

Jaroslav, Vamberk. 
� Ač jsem v září ještě netušil, co se

bude dít, skončila mě fixace u ČEZu. Po
neúspěšném jednání jsem přešel k jiné
společnosti (Centropol), a téměř za stej-
né peníze jsem uzavřel novou fixaci,
takže nemám problém, alespoň zatím.

Jiný případ měla sestra u Bohemie. Po
ukončení dodávky se jí podařilo sehnat
jiného dodavatele, ovšem s 20% na-
výšením. Jako manželé to nějak uplatí,
i když avizovali 15 % další navýšení.   

Zdeněk, Broumov 
��Růst energií se mé rodiny do roku

2024 netýká, protože mám plyn i elek-
třinu na dva roky zafixované Pak to
budu muset řešit. V mém okolí některým
rodinám stoupla platba za plyn nebo
elektřinu až na dvojnásobek. V okolí
nikoho, kdo byl u těch zkrachovalých
dodavatelů, neznám.

Jirka, Třebechovice
� Když jsem se vloni dozvěděla o zvý-

šení důchodu přibližně o 800 Kč. uděla-
lo mi to  radost. Ta však netrvala moc
dlouho. Ještě před koncem roku mi ČEZ
oznámil změnu tarifu, protože mi končí
fixace. A ejhle, k navýšení ceny došlo o
80 procent, což je 800 Kč. Najednou je
inflace nezajímá, zdražování potravin a
všeho spotřebního zboží a léků atd. To
znamená, že vše budeme kupovat za
vyšší ceny ze stejných důchodů. Když je
člověk závislý  na jednom důchodu, je to
těžší, ale nebrečim. Co mají dělat matky
samoživitelky, lidé, kteří mají elektr.
vytápění. Tam ty náklady budou drama-
tické. Přeji jim vše dobré, silné nervy
a pozitivní zprávy.

Blanka, Trutnov
Energie s humorem
Miláčku, rád bych si dál bramborák

s masovou směsí! – Hochu, hochu,
spočítal sis, kolik budeš platit za elek-
třinu? – Ne, ale podle zpráv rádia
Jerevan budeme platit přes propočet
v Lipsku za naši elektřinu asi 9 Kč /kWh.
Nepřešla tě chu�? – Přešla, proto
navrhuji, abychom se šli pomilovat, tak
se ohřejeme a zapomeneme na hlad
a sliby V. Havla, že se nebude nic
zdražovat!

Pepa, Hradec

Chtěla bych vědět, zda pacienti od roku 2022 budou muset tzv. druhou
preventivní prohlídku u zubního lékaře nově hradit sami?

�����Hrazení preventivních prohlídek u zubního lékaře



Před koncem roku jsem byl zvolen
předsedou jedné z nejsilnějších základ-
ních organizací v okresu Rychnov nad
Kněžnou. Je to velký závazek, přebrat
organizaci nesoucí jméno celého okresu a
navíc nastoupit po někom jako je soudruh

Bedřich Chasák není vůbec snadné. Byl
jsem předsedou Okresní revizní komise a
vedl jsem i Krajskou komisi mládeže Krá-
lovéhradeckého kraje. Tyto funkce mi daly
mnoho zkušeností pro život a nikdy jsem
nelitoval, že jsem vstoupil do KSČM.
Samozřejmě už nejsem tak výbušný jako
ve dvaceti letech, ale blíží se mi pomalu
čtyřicet let a pokud to mohu zhodnotit, tak
nejvíce za to kým jsem dnes, vděčím
straně a s. Chasákovi. Stal se mým men-
torem a vždy ve mě klidnil vášně. Tímto
bych mu chtěl popřát hlavně hodně zdraví
a poděkovat, protože mi pomohl dospět a
stát se lepším člověkem.

Čekají nás komunální volby, které
budou pro nás velmi důležité. Par-
lamentní volby nám ukázaly, že handrko-
vat se o místa na kandidátkách bylo
naprosto zbytečné, nedostal se nikdo.
Byly pro mě osobně velkým zklamáním.

Trochu jsem však čekal tu reálnou
hrozbu, že se staneme neparlamentní
stranou.

Mohli jsme udělat něco jinak?
Ano mohli. Musíme vzájemně spolupra-

covat a nikoliv se mezi sebou hádat.
Můžeme diskutovat a věcně kritizovat,
ale musíme se dohodnout a pracovat
jednotně. Jsou ZO a OV, kde se práce
daří lépe a někde zase hůře. Je to
samozřejmě způsobené tím, že naše
členská základna stárne a sil ubývá.
Výsadou komunisty však vždy bylo, nev-
zdávat se bez boje. Silnější ZO musí
s prací pomoci těm slabším.

Začít se aktivně podílet na vedení orga-
nizací a spolků, včetně odborů. Tam byla
vždy práce komunistů stěžejní. Počet
odborářů klesá a z řad pravicových poli-
tiků zní, že je vhodná doba uvolnit pra-
covní trh pro větší množství cizinců, aby
se oslabila pozice českého zaměst-
nance. Pravice tak otevřeně říká, že chce
udělat z pracujících nevolníky a oslabit
jejich pozici. 

Já si myslím, že zaměstnavatel se
neobejde bez zaměstnance a naopak.
Vzájemně by tam tak měla fungovat úcta
a respekt. Všude čtu jak firmy nabízejí
benefity, ale jsou i firmy, kde nejsou ani ty
nejzákladnější bonusy. Dle mého názoru
by měl každý zaměstnavatel v roce 2022
už přispívat na penzijní spoření. To je
z mého pohledu, kdy stát tlačí na nutnost
penzijní reformy a nabádá občany si na
penzi spořit, naprosto nutné. Myslím, že
v dnešní době by měla být také i roční
odměna nad rámec platu, a� už jde
o 13. plat, nebo jen částku ve výši třeba
50 % měsíční mzdy. Vánoční bonusy,
kdy dostanete pracovní mikinu a dár-
kovou tašku s lahví alkoholu, v dnešní
době považuji za trapné a nedůstojné.

V roce 2022 se musíme věnovat hlav-
ně práci s lidmi a nebát se jí. Pro
komunální volby sestavit kandidátky v co
možná největším počtu měst a obcí,
nebát se spolupráce s jinými subjekty
a sestavit kandidátky i společné.

Zaho	me spory a dejme se společně
do práce. Čest práci.

Jaroslav DIVÍŠEK, předseda ZO
KSČM Rychnov nad Kněžnou

MUSÍME PRACOVAT SPOLEČNĚ

KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů
Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy je spojením velmi obecných a přitom značně roz-

poruplných slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní
důchodce a sociálně ohrožené skupiny.

Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín kon-
solidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat. KSČM odmítá, aby výsledkem
byl negativní dopad na životní úroveň lidí a konkurenceschopnost ekonomiky. Česká ekonomi-
ka po předchozích ekonomických lockdownech ožívá, přesto reálná hodnota platů a mezd s ohle-
dem na vysokou inflaci bude klesat. Letos už nedochází ke změně tarifů ve veřejném sektoru
a platový růst většiny má být zmrazen. Růst mezd nepokryje inflaci. To odmítáme! Před hrozbou
energetické chudoby neochrání omezené kompenzace za energie spojené s frontami na dávky
v hmotné nouzi. Je nedůstojné toto požadovat od lidí, kteří to nezpůsobili. Je nezbytné posílit roli
státu a nebát se zastropovat ceny energie pro maloodběratele a fyzické osoby. KSČM požaduje
ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %. Vládní představa o sociální udržitelnosti
penzí je zcela mlhavá. Bez mimořádné valorizace nejbližší vývoj důchodci nezvládnou. Již dnes
mnozí senioři vypínají topení a s obavami sledují růst svých životních nákladů. Uvažuje se
o zdanění důchodů a roste znovu tlak na prodloužení věku odchodu do důchodu. To je pro
komunisty nepřijatelné. Dohadovací řízení o úhradách ve zdravotnictví na další období je velmi
nejisté. Řešením nemohou být ústupky v systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění
nebo akcent na dobrovolné individuální připojištění. Znamená to nerovnost v poskytování těch-
to služeb a jejich posun k privatizaci. To KSČM také odmítá. Vláda, která šetří miliardy na daních
pro bohaté a utrácí obří miliardy na drahých vyzbrojovacích projektech, není vláda pro lidi.

KSČM je připravena na tvrdé střety o budoucnost našich občanů.                           ÚV KSČM
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Bylo nás pět – na rychnovském náměstí 17. listopadu.

Na prvním letošním jednání Krajského
výboru KSČM se členové seznámili
s informacemi z Ústředního výboru KSČM,
např. o činnosti Institutu české levice,
přípravě XI. sjezdu a hlavně komunál-
ních voleb. Byli navrženi zástupci do
komisí, které připravují sjezd. Zástupci
okresů v krajském orgánu dále pro-
mýšleli možnost uspořádat „Setkání
občanů“ v Sekeřicích s možným celo-
státním dopadem. KV usiluje o spo-
lupráci s ostatními kraji a okresy, zejmé-
na z Pardubického, Středočeského
i Libereckého kraje. Akce je připravová-
na jao kulturní i politická na 10. září. 

Dále pokračovala příprava krajské
konference, k níž dodají komunisté na
všech stupních stanoviska ke stanovám
a programu. Bude potřebné zpracovat
postupy při podpoře okresů, které se
dostanou do ekonomických problémů.
Předsedkyně rozhodčí komise podala
zprávu o činnosti.                         (vha)

��� Jednal KV KSČM



�� Kolik zastupitelů mají Stěžery a jak
často se scházíte?

Zastupitelstvo je patnáctičlenné a schází
se každý měsíc, podle potřeby i na pracov-
ních jednáních. Máme pětičlennou radu.
Mrzí mě, že naše sdružení v ní nemá zas-
toupení. I když jsme podali návrh, při
hlasování jsme neobdrželi dostatek hlasů.
Pracuji asi rok také ve finančním výboru. 

����Jak se vám v zastupitelstvu pracuje?
Z naší kandidátky jsme postoupili tři.

Z druhého sdružení Naše obec je v OZ 12
občanů. O všech rozhodnutích diskutu-
jeme bez rozdílu, z které kandidátky jsme.
„Nehrajeme“ proti sobě, vždy nám jde
o naše občany. Je jasné, že někdy dojde
k prudší diskusi, ale vzhledem k tomu, že
nás je 15, nemůžeme mít všichni stejný
názor na některé věci. Je lepší vše si
vyříkat na místě. Každý zastupitel hlasuje
o přijatých usneseních podle svého vlast-
ního uvážení a přesvědčení. V zastupitel-
stvu jsem jediná členka KSČM. Nemám
s tím problémy, o politické příslušnosti se
vůbec nehovoří. Ale o mém členství
v KSČM lidé, kteří mě znají, vědí. 

�� Máte v obci nějaký problém s vodou?
Jsme zásobováni vodou z HK. Dříve

jsme využívali svůj vlastní podzemní
zdroj. Ale bohužel... Vzhledem k tomu, že
nemáme kanalizaci, neplatíme stočné, jen
vodné. Pouze občané z nejnovější bytové
výstavby platí stočné, protože jejich
společnou čističku vod spravuje hradecký

VaK. Většina obce má
vícekomorové septiky a čis-
tičky, odkud jde odpadní
voda do místního zaskru-
ženého potoka. Jeho čistota
či znečištění se zjiš�uje na
několika kontrolních místech
v pravidelných intervalech.
Vzhledem k tomu, že nákla-
dy na tyto kontroly jsou stále
vyšší, odsouhlasili jsme
výběr stočného obcí ve výši
7 Kč za m3. Tyto peníze se
shromaž	ují na zvláštním
účtu a budou použity na
realizaci výstavby kanali-
zace. Na přípravě její výstav-
by se stále pracuje, ale
bohužel, jen pomalými kroky.
Překážkou jsou nejen vysoké

náklady, ale také majitelé některých
pozemků, kudy kanalizace povede. 

����Jak to vypadá s čistotou v obci?
Obec platí Technickým službám Hradce

Králové za odvoz podle počtu obyvatel.
Zastupitelé schválili na letošní rok po-
platek za svoz 750 Kč za jednoho oby-
vatele. Děti do 6 let a lidé od 70 let platí
polovičku. Proti r. 2021 je to navýšení
o 200 Kč. To je dost výrazný skok. Bohu-
žel, můj návrh na nižší částku neprošel.
Ceny za svoz komunálního odpadu
neustále rostou. Připadá mi, že čím více
lidé třídí odpad, tím více jako obec za
odpad platíme. Podle mě zdražování
služeb za sběr a odvoz odpadů nic neřeší.

Řešit by se mělo tam, kde budoucí odpad
vzniká. Vyrábět obaly takové, které by se
daly lehce zlikvidovat, zpracovat, recyklo-
vat... Ale to my neovlivníme. 

����Dostanete se z obce snadno veřej-
nou dopravou do Hradce Králové, který
máte takřka za humny?

Dopravní obslužnost je dobrá, jezdí hra-
decká MHD a také další soukromé mezi-
městské linky. Jako důsledek zdražení
služeb Dopravního podniku Hradec
Králové zastupitelstvo odsouhlasilo zru-
šení tří spojů MHD. To mě velmi mrzí, já
jsem hlasovala proti. V našem rozpočtu
na udržení současného počtu spojení
určitě peníze jsou. 

����Co se vám v tomto období nelíbilo?
Mrzí mě, že v novém územním plánu,

který se zpracovává, je velká výstavba
soukromými developery na orné půdě. Ale
to je celostátní problém. A také se mi oso-
bně nelíbí rozšiřování obce. Ale žádostí
občanů, kteří vlastní pozemky v naší obci
a chtějí změnu svého pozemku na
stavební, je mnoho. Nelze je ignorovat.
Zvláště, když to jsou místní občané, kteří
chtějí stavební pozemek pro své děti.
A co se mi nelíbí a mrzí mě nejvíce, je
nezájem občanů o jednání zastupitelstva.
Většinou nepřijde nikdo, pokud ano, je to
pár lidí.

�� Co byste pochválila? 
Že se podařilo zre-

konstruovat obecní
úřad, který byl v ne-
dobrém stavu. Také
základní školu včet-
ně modernizace.
Nová jídelna, nová
třída výpočetní
techniky, šatny,
zázemí pro učitele.
Je zde 1. až 5. třída
a v podkroví jsou
dvě třídy družiny.
Máme opravenou
mateřskou školku,
která se v nejbližší
době rozšíří o jednu
třídu. Občané mo-
hou být spokojeni –

hlavně maminky. V obci ordinuje vše-
obecný i zubní lékař, logopedická porad-
na, jednou týdně urolog, je zde knihovna
i výdejna léků. Obec pomohla finančně
Junáku s přestavbou klubovny a podporu-
je místní TJ Sokol. Postupně probíhá
rekonstrukce chodníků, první etapu máme
za sebou a další budou následovat. 

Chtěla bych jen dodat, že jsme jedna
z mála organizací, která má vývěsku v obci,
již od roku 1984. Až po neúspěšných vol-
bách se objevil malý pokus jednoho člověka
o její likvidaci. Zatím je klid. Neříkám, že je
naše vývěska obléhána, ale občas se někdo
zastaví a přečte si Krajánka. I to stačí. 

Redakce děkuje za odpovědi.
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Na kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů za Stěžery, Stěžírky, Hřibsko
a Charbusice se dostala i Jana Holická. Když byla oslovena, aby šla do voleb
a doplnila kandidátní listinu do zastupitelstva, souhlasila. Celý život žije ve
Stěžerách (2110 obyvatel) a pracovala nějaký rok na obecním úřadě jako účetní.
Nepočítala však vůbec s tím, že by se do zastupitelstva z 11. místa dostala. Voliči
ji vykroužkovali na 4. místo – byla jako náhradnice. Jelikož postoupivší kandidát-
ka před ní měla problém se střetem zájmů a odstoupila, dostala se Jana Holická
do zastupitelstva. A prý nelituje. Položili jsme jí několik otázek.

VE STĚŽERÁCH SE O OBČANY STARAJÍ

Obecní úřad s památným stromem a pomníkem padlým v první a druhé
světové válce.                                                        FOTO – Krajánek

Výletu levicových žen do Stěžer, kam je Jana Holická
(uprostřed) pozvala, se v loňské zimě účastnili všichni, kteří
se nevzdali možnosti venkovních procházek.



����Jste již dlouho zastupitelem města?
Druhé volební období. První bylo od 2006

do roku 2010, kdy jsem se dostal do rady
města za KSČM. V tomto období jsem byl
více služebně v zahraničí, bylo to však
složitější z pohledu komunikace, nebo�

můj návrh, abych se mohl jednání účastnit
on-line nebyl některými zastupiteli akcep-
tován. Další dvě volební období jsem z dů-
vodu práce mimo místo trvalého bydliště
nekandidoval. V roce 2018 mi bylo opět
místní organizací KSČM nabídnuto kandi-
dovat za tuto stranu. Dostal jsem se jako
jediný z kandidátů této strany do zastupitel-
stva. Jsem předsedou kontrolního výboru.

����Jak vycházíte se starostou či dalšími
zastupiteli?

Z pozice předsedy kontrolního výboru
musím popravdě říct, že není vždy jed-
noduché sladit názory členů tohoto výboru
s názory některých zastupitelů a zaměst-
nanců úřadu. Spolupráce se starostou
a většinou zastupitelů je velmi dobrá. Vý-
hodou našeho menšího města je
skutečnost, že si zatím „nehrajeme“ na
velkou politiku a většina zastupitelů má ste-
jný náhled na řešení problémů bez ohledu

na to, za jakou stranu v zastupitelstvu
jsou. Jde především o zajištění práce pro
místní obyvatele, kvalitního bydlení, kul-
turního a sportovního vyžití a dalších
služeb. Největším zklamáním pro mě
osobně je současný stav nemocnice

v Novém Bydžově, která je součástí Ob-
lastní nemocnice Jičín. Bohužel, o součas-
ném využití nerozhoduje město, ale Králo-
véhradecký kraj.

����Jak fungují pod vaším velením tech-
nické služby?

Od října 2015 jsem ředitelem technických
služeb a v současné době zaměstnáváme
celkem 52 pracovníků – 41 pracovníků je
na HPP a 11 pracovníků je přes úřad prá-
ce. Svoz odpadů je 14denní. V liché týdny
je svážen komunální odpad a v sudé týdny
je svážen tříděný pytlový odpad (plasty,
papír). Na mnoha místech ve městě a spá-
dových obcích jsou ještě umístěny kontejn-
ery na plasty, papír, sklo, kovy, elektro
a textil. Dále jsou na pěti místech připrave-
ny kontejnery na bioodpad. Zatím u jedno-
ho bytového domu je umístěn i biokom-
poster, cca 800 komposterů mají občané
na svých zahradách. 

Osobně si myslím, že náš systém třídění
odpadu je dostatečný. Občanům je k dis-
pozici šest dnů v týdnu i sběrný dvůr, kam
mohou veškerý svůj vytříděný odpad, včet-
ně nebezpečného, uložit. Na tomto dvoře
je zpoplatněno pouze uložení suti a ze-

miny. Jediný požadavek na občany je, aby
roztřídili odpad dle pokynů obsluhy na zák-
ladě zákona o odpadech. Přesto nejsou
někteří lidé schopni odpady třídit a pracov-
níci TS jsou nuceni tento odpad sbírat i na
místech, která k tomu nejsou určena
(chodníky ve městě, příkopy u místních ko-
munikací, hřiště apod.).

���� Ceny služby asi porostou, budou
pro občany ještě snesitelné?

Od ledna 2022 byl zvýšen poplatek za
svoz odpadu na 1000 Kč na osobu/rok.
Pokud jsou občané zaregistrovaní v systé-
mu MESOH, který spočívá v tom, že se
veškerý jimi vyprodukovaný a svezený
odpad načítá pomocí čárových kódů
a pokud občan opravdu odpad třídí, výše
jeho poplatku může být pouze 200 Kč na 
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Zajímavá budova Centra integrovaných služeb byla otevřena ve Stěžerách před deseti lety. 

Nové domky na místě bývalé Dufkovy pily.

TECHNICKÉ SLUŽBY V NOVÉM BYDŽOVĚ FUNGUJÍ PROMYŠLENĚ
Rozhovor s Ing. Janem Kubánkem, zastupitelem za KSČM a ředitelem Technických služeb města Nový Bydžov.

Dokončení na str. 6 	

Novobydžovská průmyslová zóna.
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Pro „vyčištění“ černých popelnic od bio-
logického odpadu město zajistilo dle
zájmu občanům zdarma plastové kom-
postéry a následně rozmístilo na území
města v docházkové vzdálenosti kontej-
nery na bioodpad. Jednotlivá sběrná hníz-
da jsou vybavena kontejnery na plasty,
papír, kovový odpad, sklo bílé a barevné.
Navíc město zajistilo do domů pro zájem-
ce z řad občanů kontejnery na papír
a plasty, které se vyvážejí v určené dny
svozu.

Protože má město v bývalém areálu
ŽPSV k dispozici velkou krytou halu,
zřídilo v ní sběrné místo s možností od-
kládání odpadů elektro, jedlých olejů,
velkoobjemového odpadu i ostatních
druhů odpadů a na volném prostoru zřídi-
lo plochu pro odložení materiálu po
prořezu stromů s následným štěpko-
váním. Sběrné místo je k dispozici všem
občanům Borohrádku, kteří mají uhra-
zený poplatek za odpad.

Pro snížení velkoobjemového odpadu
zřídí město v hale sběrného dvora odkla-
dový prostor na nepotřebné odložené
funkční věci jako nábytek, nádobí, hračky,
kola, koloběžky, elektro zařízení apod.,
s cílem snížit objem velkoobjemového od-
padu, který narůstá a jeho likvidace
odpadovými společnostmi je nákladná.
Nepotřebné odložené věci budou zdarma
k dispozici zájemcům pod heslem „Vdech-
něte nový život odloženým věcem“.

Přes všechna výše popsaná opatření
objem odpadů přibývá, a tím i stoupají

náklady na odpadové hospodářství
města. Svůj podíl na tom má i zvyšující se
obrat internetových obchodů s nárůstem
objemu obalových materiálů.

Výše uvedená opatření vedla ke
snížení skládkovaného komunálního
směsného odpadu (od roku 2030 bude
úplný zákaz skládkování). Zvýšilo se
povědomí občanů o nutnosti třídění
odpadů. Na druhou stranu se zvyšují
poplatky za recyklaci separovaného
odpadu.

Uvedenému závěru  odpovídá i porov-
nání rozpočtů na odpadové hospodářství:  

• rok 2021 plánovaný výdaj  2,61 mil. Kč
při průměrném příjmu od poplatníků 1,10
mil. Kč, při poplatku 550 Kč na osobu,

• rok 2022 plánovaný výdaj  3,04 mil. Kč
při průměrném příjmu od poplatníků 1,3
mil. Kč při zvýšení poplatku na 650 Kč
na osobu.

Jak dál v odpadech?
� Výchova občanů a osvěta k důsled-

nému třídění odpadů.
� Kompostování bioodpadu a navra-

cení kompostu do půdy.
� Vdechnutí života odloženým ne-

potřebným funkčním věcem bezplatnou
formou zájemcům.

� Tlak státu na vývoj recyklačních tech-
nologií a na vybudování recyklačních pro-

vozů s následným snížením nákladů na
recyklaci. Vždy� recyklační poplatek za
separovaný plast stojí město 2.550 Kč +
15% DPH za tunu.

� Spolupracovat  se společnostmi typu
Ekokom (sběr a recyklace obalů) – příjem
pro město za roky 2020–2021 ve výši
386.143 Kč a Elektrowin (sběr a recyk-
lace elektro) – příjem ve  výši 4.036 Kč.
Doufejme, že počet společností tohoto
typu bude narůstat.

Ing. Miroslav PALHOUN, 
obyvatel a zastupitel Borohrádku

TŘÍDÍME ODPAD, ALE NESTAČÍ TO
Město Borohrádek s více než dvěma tisíci obyvateli  řeší problém s odpady již ně-

kolik let. Vede občany ke třídění odpadů s cílem maximálně snížit objem komu-
nálního směsného odpadu ukládanému na skládkách. Skládkovné fakturované
f. Marius Pedersen činí od 1.1.2022 1.389 Kč + 15% DPH za tunu do limitu 190 kg za
obyvatele. Nad tento limit se cena zvyšuje na 1.789 Kč + 15% DPH.  Důsledné třídění
odpadů je cestou k omezení skládkování. Bohužel, Česká republika poněkud
zaostává v budování výrobních kapacit zpracovávajících vytříděný odpad.

osobu/rok. Zajiš�ujeme také úklid ve
městě a využíváme především pracovníky
zaměstnávané přes úřad práce. Díky
příspěvkům na tuto činnost jsou náklady
na zbytečný úklid podstatně nižší, než by
tomu bylo v opačném případě. I tak město
vynakládá více peněz na tuto činnost, než
se vybere na poplatcích od občanů.

����V čem udělal Nový Bydžov nějaký
pokrok? 

Postupně je rozšiřována průmyslová
zóna, v prostorách bývalé pily se připra-
vila lokalita, na které se již staví nové
rodinné domky, postupně modernizujeme

a stavíme další dětská hřiště a rozšiřu-
jeme městskou zeleň. Město se stále
snaží o zlepšování podmínek pro život ve
městě, aby i pro mladou generaci byl zde
život zajímavý (dostupnost bydlení,
dostatek pracovních míst, kulturní a spor-
tovní vyžití, vzdělávání apod.). V roce
2021 byla dokončena rekonstrukce pos-
lední ulice v tzv. velkém čtverci. Byla
vybudována cyklostezka mezi Novým
Bydžovem – částí Metličany a obcí
Prasek, připravuje se cyklostezka, která
povede do obce Starý Bydžov, re-
konstruuje se veřejné osvětlení (komplet-
ně bylo dokončeno v obci Skochovice),
v loňském roce mělo být v Nové a Staré

Skřeněři, Vysočanech a dvou částech
Nového Bydžova, ale vzhledem k útlumu
výroby v období pandemie nebyla světla
dodavatelem dodána.

Krajánek děkuje za odpovědi a přeje
další úspěšný rozvoj Nového Bydžova
a okolních obcí.

FOTO – Jan KUBÁNEK

Náměstí v Borohrádku v únoru. FOTO – Radka PÍRKOVÁ

Takto někteří lidé „třídí...  

TECHNICKÉ SLUŽBY V NOVÉM BYDŽOVĚ FUNGUJÍ...
	 Dokončení ze str. 5



Jako každý rok po Vánocích tak i le-
tos řešili občané Trutnova, kam s vá-
nočním stromkem. Měli možnost bu�
stromek odvézt na sběrný dvůr a nebo
odložit u nádob na odpad, odkud je firma
Transport Trutnov svezla. Vyčlenila
jedno vozidlo a každou lednovou sobotu
pracovníci město projížděli a stromky
sbírali. Všechny stromky se uložily
v Bohuslavicích n. Úpou na skládce
kompostárny. Odhadem se v celé re-
publice sveze okolo 1,2 miliónu stromků.

Na přelomu roku se často vše zdražuje.
Město Trutnov od roku 2008 navýšilo
cenu za svoz pouze jednou, a to v roce
2020 ze 480 na 540 korun na občana za
rok, přičemž senioři nad 70 let mají služ-
bu zcela zdarma. Trutnov patří mezi
města, kde ke zdražování služby za svoz
dochází minimálně, a to i přes zdražování
pohonných hmot a energií. Zdražením
svozu by se třídění odpadu nezlepšilo,
spíše by to lidi demotivovalo a vedlo by
k černým skládkám. Těch máme zatím
v řádu jednotek. V Trutnově máme okolo
200 nádob na papír a stejný počet na
plastový odpad, a to rapidně pomohlo ke
zlepšení pořádku okolo tzv. hnízd (míst,
kde se nachází nádoby na odpad).
V období adventu bývá četnost svozu

vyšší, aby byl zajištěn pořádek. Občané
k tomu dopomáhají i tím, jak precizně
třídí. Efektivita třídění roste, lidé si začína-
jí vážit přírody a životního prostředí. Velký
problém je neukázněnost parkujících
řidičů, kdy se popeláři nemohou dostat
k nádobám. V letošním roce Trutnov
zavede systém „door-to-door“ a každý
dům bude mít svou nádobu na sepa-
rovaný odpad, což povede ke snížení
komunálního odpadu. Na sídlištích přibu-
dou další nádoby na papír, plast, biood-
pad a oleje. V obcích v okrese tento sys-
tém svozu již funguje od roku 2021
a snížení odpadu je znatelné. Pevně
věřím, že separace odpadu je a bude
cesta k čistotě města a okolí. Přírodu
máme jen jednu, tak ji musíme udržovat i
pro další generace. 

Zdeněk KOUDELKA

AKCE LKŽ 
Čt 3. 2. Solná jeskyně (12, 13 h.).
St 2. 3. od 14 h. sál u Švagerků, 

malé MDŽ (LKŽ, ČR spol.)

TURISTICKÉ AKCE SENIORŮ
Ut 1. 2. výlet do Týniště (odj. vlaku 10.03) 
ČT 10. 2. vycházka po Hradci Králové
St. 16. 2. výlet do Stěžer (bus č. 16 

od hl. n. v 9.08)
St. 23. 2. Výlet, bude upřesněno
So 5. 3. Vycházka od Duranu podél Labe 9.30

Zájezd do LIDIC
LKŽ uspořádá 11. 6. zájezd na pietní místo

v Lidicích, vezměte děti i vnoučata. Zájemci,
hlaste se již předem na telefon Hanka Ž.: 
604 289 434.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZLOUČENÍ
Ve věku 95 let nás navždy nás opustila

Jiřina Jaroměřská z Náchoda. Celý svůj pro-
duktivní věk věnovala práci pro KSČ a později
KSČM. Zastávala různé funkce ve společen-
ských i stranických organizacích a vždy plni-
la svěřené úkoly a povinnosti. Byla příkladem
pro své okolí.                   Čest její památce!

��� POZVÁNKY

TRUTNOVSKO
Vladimíra Grundmannová ze Žacléře má

55 let. Jiří Pršvic z Hostinného a Pavel Miler
z Úpice slaví 75 let. František Knížek z Arnul-
tovic má sedmdesátku. Věra Kábrtová
a Věra Maryšková slaví osmdesátiny a Karel
Rainet  se dožívá 90 let, všichni z Trutnova. 

Dobré zdraví a spokojenost do dalších let
přeje OV KSČM Trutnov.

RYCHNOVSKO
Sedmdesátiny oslaví: Josef Lukášek,

Lubomír Sejkora z Častolovic, Hana Kap-
lerová z Rokytnice a Miroslav Nováček z Ne-
beské Rybné. Alenka Kalousová z Rychnova
n. Kn. a Jaroslav Hejlek z Týniště n. O. oslaví
75. narozeniny. Drahomíra Šabatová ze
Skuhrova n. B., Ludmila Tobiášová z Ledců
a Vít Kalous z Rychnova n. Kn. oslavují
osmdesátiny. 

Rychnovský OV KSČM jim přeje mnoho
radosti z oslav a dobré zdraví do dalších let. 

JIČÍNSKO
Zdeněk Šlechta z Jeřic slaví sedmdesátku.

Jarmila Čermáková z Vitíněvse bude mít 75.
narozeniny a Jaroslava Novotná z Kopidlna
80. let. Jarmila Havlíčková z Jičína a Josef
Novák z Mlázovic oslavují 85 let. Miluše
Špalková z Valdic se dožívá devadesátky.

Všem oslavencům velkou gratulaci od OV
v Jičíně.

KRÁLOVÉHRADECKO
Vzácných 99 let oslaví Marta Kolesová dne

2 3. – blahopřejeme za LKŽ! Zasloužených 95
let se dožívá Josef Čáp, členové ZO 48 HK
srdečně blahopřejí a též Pavle Hynkové k 55.
narozeninám. Sedmdesátiny slaví Hynek
Mrázek, ZO 53 HK, a také Oldřich Šmída –
předseda ZO ze Lhoty pod Libčany. Vlastimil
Vondrouš, ZO 57 HK oslaví 75 let a též Anna
Vaňková, ZO 39 HK, blahopřeje jí Levicový
klub žen. Rudolf Burian z Předměřic n. L. –
předseda ZO – oslaví 85 let. Květě Koš	álové
k výročí 95 let blahopřeje ZO 54 HK. 

Pevné zdraví a ještě dostatek životního opti-
mismu přeje všem OV KSČM Hradec Králové.

NÁCHODSKO
Jiří Seifert z Police nad Metují oslaví 75 let.

Osmdesátky se dožívá Josef Januš z Čer-
veného Kostelce a 85 let oslaví Adolf Hamel
z Teplic nad Metují. 

OV KSČM Náchod a ZO přejí všem mnoho
zdraví, štěstí a pohodu v dalších letech.

����������������
Současný místostarosta Bystrého v Orl. h.

Josef Lukášek oslaví sedmdesátiny. Jeho
neustálá aktivita jako
vynikajícího učitele,
funkcionáře na národ-
ním výboru v Dob-
rušce, při zastupo-
vání občanů v kraj-
ském zastupitelstvu,
dokonce v roli rad-
ního pro sociální
záležitosti, jeho prá-
ce v mnoha stranických funkcích, v horské
službě, ale i spisovatelský talent, ztělesněný
nejen v pohádkách, mu zaslouženě přinesly
přízeň veřejnosti. Přesto zůstal skromným,
pracovitým, obětavým a sympatickým člo-
věkem, s humorem i hlubokými znalostmi
o Orlických horách a jejich obyvatelích.
Nezbývá než vřele poděkovat za všechnu
činorodost a popřát nadále dost čilosti, fan-
tazie a dobrého zdraví do dalších let.

Pod Krkonošemi by mělo být čisto



Pro 2 osoby: 
�� 200 g mletého hovězího (kuřecího nebo vepřového) masa ��

konzerva červených fazolí ve slaném nálevu �� zelená paprika
�� cibule �� směs koření mexico gril nebo chilli noc carne �� lžička
oleje �� sůl

Maso osolte a okořeňte, zalijte lžící studené vody a dobře
promíchejte. Utvořte kuličky asi 1,5 cm v průměru a na
rozpáleném oleji je ze všech stran zprudka opečte. Přidejte
nadrobno nasekanou cibuli, nechte zesklovatět a podlijte tro-
chou vody. Duste zakryté na mírném ohni asi půl hodiny.
K měkkým kuličkám přidejte okapané fazole a pokrájenou
papriku, okořeňte podle chuti a odvahy a poduste ještě 10
minut. Podávejte s plátky veky.

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ Mexické kuličky
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Neformální pietní akt na místě po-
praviště u tzv. Zámečku v Pardubicích,
kde bylo v roce 1942 popraveno 194
vlastenců spojených s odbojem, nebo
úplně nevinných, uspořádalo město
Pardubice 12. ledna. Další akt se konal
u Larischovy vily.

Zde se zúčastnil pri-
mátor Pardubic Mar-
tin Charvát s před-
staviteli města, mlá-
dež a další spolky.
Bez projevů položili
květiny a zapálili 194
svíček. Uctění pa-
mátky zastřelených
obětí, zejména 33
občanů Ležáků, po
rozpoutané heydri-
chiádě ve východních
Čechách podpořil
svou účastí Levicový
klub žen a Česko-
ruská společnost
z Hradce Králové. 

Hradečtí si pak
prohlédli nedávno
otevřené muzeum, které je zahloubeno
v areálu památného místa. Připomíná
působivě historii událostí spojených
s dobou nesvobody Protektorátu Čechy
a Morava, s represemi obyvatel. Muzeum
oceňuje skutky Alfréda Bartoše, Josefa
Valčíka a Jiřího Potůčka z parade-
santního výsadku Silver A, kterým se po-
dařilo navázat rádiové spojení s Lon-
dýnem a zapojit do odboje mnoho lidí
z Pardubicka, Hradecka, Náchodska
i Kolínska. Bohužel, vysílačka Libuše byla
odhalena a nastalo zatýkání všech, kteří
v odboji proti nacistům pomáhali. Někteří
byli nejen zde popraveni, tisíce dalších lidí
skončily v koncentrácích. 

V kraji dále působila skupina Barium,
jejíž členové byli vysazeni u Vysoké nad
Labem. 

Zejména ženy jsou vděčné, že se na
tyto události nezapomíná a předávají se
do další generace. Památku odboje uctí
občané v červnu také u pomníku Libuše
v Bohdašíně, kam také pomsta nacistů
udeřila.

(vha)
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��� KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

Přije� za námi 
na táborovou základnu u řeky

Zdobnice v podhůří Orlických hor

Pionýrská skupina Mladost zve
děti od dokončení první třídy ZŠ

do 17 let včetně na tábor ve
Slatině nad Zdobnicí.

Děti se mohou těšit na
celotáborovou hru ZTRATIL SE
ZEUS a 17 dní zábavy bez rodičů.
Termín: od 8. 7. do 24. 7. 2022
Cena 4 500 Kč

Info a přihláška na:
psmladost.pionyr.cz

NOVÁ HLAVIČKA – PŘÍLOHY
NA KAŽDÝ DEN

Od ledna mají Haló noviny novou
„hlavičku“ i nové přílohy.

V pondělí informace a zajímavosti
z přírody, vědy a techniky – PříVěTek
a zůstává Naše pravda se společensko-
vědními tématy.

V úterý se v příloze VIZE mladých
setkáte s mnoha názory nastupující
generace. 

Zůstává středeční LUK: Literatura – kul-
tura – umění, pokračování stávající
literární přílohy pod vedením Karla Sýse. 

Ve čtvrtek příloha CESTUJEME, s roz-
hovory populárních osobností o ces-
tování i užitečné informace.

V pátek očekávejte KALEIDOSKOP se
zajímavostmi a luštěním + příloha s tele-
vizním programem na celý týden. 

V sobotu Haló na víkend s radami
a zkušenostmi zajímavých osobností –
HOBBY.

Redakce Krajánku vyzývá členy strany
i sympatizanty, aby si zajistili předplatné
elektronických (170 Kč/měs) nebo tiš-
těných Haló novin (425 Kč), které jsou
jediné placené jen z českých zdrojů,
u České pošty na telefonu 800 300 302,
nebo http://www.postabo.cz/titul/6901.

Předplatné přináší pravidelný příjem
redakci a nemusely by se pak doplácet
ze stranických peněz. Chceme přece mít
přísun aktuálních informací z levicového
spektra názorů! 

Objednávky elektronicky
www.halonoviny.cz/pages/predplatne

Objednávky tištěné verze na bezpl. lince:
800 300 302

nebo http://www.postabo.cz/titul/6901

Pietní akt u pardubického Památníku Zámeček




