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KRAJÁNEK m 2016
ZO ČZS Častolovice, Územní
sdružení ČZS Rychnov n. Kn. a městys
Častolovice pořádají
18. výstavu ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 6.–9. října 2016
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Užitek
areál sokolské zahrady, sokolovna
a zahrádkářská budova
V ČASTOLOVICÍCH
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))) KRAJÁNKOVY

Hradec Králové, kontaktní kampaň v ulicích města
Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad
Nová Paka, Dukelské nám.
Kopidlno, Hilmarovo nám.
Jaroměř, Josefov
Jaroměř, Jakubské předměstí
Jaroměř, prodejna na Zavadilce
Dobruška, nám. F. L. Věka
Rychnov nad Kněžnou, Staré nám.
Týniště nad Orlicí, Mírové nám.
Police nad Metují, Masarykovo nám.
Broumov, Mírové nám.
Teplice nad Metují, stanoviště Bus
Jičín, Žižkovo nám.
Náchod, náměstí TGM
Trutnov, Krakonošovo nám.
Hradec Králové, kontaktní kampaň v ulicích města
KRAJSKÁ AKCE
Hradec Králové, nám. 28. října

NETRADIČNÍ DOBROTY

Sugo
Pro 2 osoby: l 200 g mletého hovězího
masa l 6 rajčat l cibule l 2 stroužky
česneku l lžička oleje l sladká paprika
(vynikající je uzená) l tymián l pepř
a sůl.
Na oleji nechte zpěnit nasekanou cibulku a přidejte
maso, které opékejte a míchejte, aby se netvořily
hrudky. Osolte, okořeňte,
přidejte utřený česnek,
oloupaná, na kostičky
pokrájená rajčata a společně duste do měkka, aby
zůstalo minimum šávy.
Podávejte s pečivem, nebo polentou.
Tentokrát jsem nahlédla
do italské kuchyně a obje-

vila tuhle rychlou, levnou a snadnou dobrotu, kterou vám na podzimní dny, kdy
jsou rajčata levnější, vřele doporučuji.
Kdykoli jindy klidně použijte loupaná rajčata z konzervy. Mají jednu výhodu – jsou
plně dozrálá a mají správnou chu.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

V KRAJI BUDEME
PROSAZOVAT
TYTO ZÁSADY
l
Chceme snížit vliv byrokracie
na politická rozhodnutí samosprávných orgánů
Královéhradeckého kraje.
Budeme dále omezovat
administrativní náročnost
úředních úkonů pro obce
a občany.
l
Všechna podstatná rozhodnutí
musí být nejprve projednána
s občany, jichž se dotknou,
prostřednictvím místních
samospráv. Nebudeme
rozhodovat bez konzultace
s občany a odborníky.
l
Dění v akciových společnostech
v majetku kraje musí být
pod kontrolou krajských
zastupitelů a veřejnosti.

Volte KSČM!
Pomozte nám naplnit naše cíle
a umožněte nám dokončit započaté
projekty. Informujte o našich programových cílech své příbuzné
a známé. Vítáme všechny vaše
náměty a nápady, jak společně
zlepšit život v kraji!
KhKV KSČM Hradec Králové,
stávající i budoucí zastupitelé
Královéhradeckého kraje za KSČM

Krajský volební program
naleznete na:
http://kscmkrhk.cz/volby2016/volebni-program-2016
Medailonky kandidátů a videa
s nimi hledejte na:
http://kscmkrhk.cz/volby-2016/
medailonky-kandidatu

