
Středy doktora Středy:
Medaile pro paní Žákovou
Východní Čechy – V minulém
dílu jsme psali o tom, jak je při
hubnutí důležitá motivace.
Právě takovou motivací pro
čtenáře může být i paní Stani-
slava Žáková z Pardubic. Mi-
nulý týden přišla do ordinace
na kontrolu. Celkem se jí už
podařilo shodit 22 kilogramů,
za což by si zasloužila medaili.
Začínala na váze 119 kg, při
hubnutí pokořila hranici
„stovky“ a nyní váží pouhých
97 kilo. Obvod pasu se jí zmen-
šil o celých 15 centimetrů.

Paní Žáková držela dietu
StředaForm, kde se klade dů-
raz na konzumaci vlákniny.
Užívala vlákninové tablety
Středa-life, které se rozkou-
šou, zapijí a poté v žaludku na-
bobtnají a potlačují pocit hla-
du. Vlákninu paní Žáková
konzumuje i z přírodních zdro-
jů. Místo nevhodného chleba z
mouky si sama vyrábí chleba z
lněné vlákniny. Ten sice není
tak dobrý jako klasický chléb,
ale všeobecně je účinek lnu
blahodárný. Jen je škoda, že v
prodejnách se zdravou výži-
vou nabízejí obvykle jen lněné
semínko, které je přečištěné a
vůbec neobsahuje plevy. Tedy
ty obaly semínka, které jsou
ideálním zdrojem vlákniny.
Naštěstí se v lékárně polikli-
niky Dopravního zdravotnic-
tví v České Třebové dá koupit
lněná vláknina, která je pro di-
etu vhodná. Je pravda, že lně-
né semínko má specifickou
příchuť, takže někdy trvá, než
si na něj člověk zvykne.

Paní Žáková není jen na di-
etě, ale přidává i nejvhodnější
pohyb, který pan MUDr. Leoš
Středa všem hubnoucím do-
poručuje, a to je rychlá chůze.
Každý, kdo se snaží zhubnout
a bojuje s přebytečnými kilo-

gramy, by měl denně ujít mi-
nimálně deset tisíc kroků.
Velmi důležité je hýbat se
opravdu každý den. Paní Žá-
ková denně nachodí šest kilo-
metrů se svými psy. Pitný re-
žim je také při hubnutí důle-
žitý. Paní Stanislava vypije 1,5
litru tekutin denně.

Do hubnutí s Deníkem se
paní Žáková pustila vloni v zá-
ří. Její váhový úbytek 22 kilo-
gramů je tedy výsledkem pě-
timěsíčního snažení. Jak jí to
teď sluší, se můžete podívat na
našich fotografiích.

Hubnout můžete i vy
Jak zhubnout, pokud se nebo-
jíte jít s kůží na trh? Na strán-
kách Deníku veřejně hubnou
známé osobnosti: Ilona Csá-
ková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. Přidejte
seknim,zveřejnětesvojiváhu
a fotky a publikujte své úspě-
chy či neúspěchy. Inspirujte k
hubnutí další naše čtenáře.
Pomůže vám MUDr. Leoš

Středa se svými spolupracov-
níky z 1. lékařské fakulty v
Praze a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal Nebezpeč-
ný svět kalorií. Každý čtvrtek
přijíždí do polikliniky Do-
pravního zdravotnictví v Čes-
ké Třebové. Vyšetření, diety i
hubnutí pod odborným do-
hledem je zdarma. Platí se jen
běžný poplatek u lékaře 30 Kč.

Objednejte se e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Čtenáři, kteří se na našich
stránkách podělí s ostatními o
svézkušenostiběhemdiety, jsou
motivací těm ostatním, kteří
ještě s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu o hubnutí
najdete nawebechDeníků

Rekonstrukce náchodské nemocnice:
V březnu se konečně začne stavět
Návštěvníci nemocnice semohou těšit
na nové parkoviště, vjezdy, silnice i sítě.
JAN PRUŠKA

Náchod – Z náchodské ne-
mocnice se na konci příštího
měsíce stane jedno velké sta-
veniště. Stavební firma zde 31.
března začne s nultou etapou
rekonstrukce areálu.

„Nultá etapa znamená pře-
devším vybudování nové pá-
teřní komunikace, na které
navazují další přípravné prá-
ce jako bourání stávajících
komunikací, zpevněných
ploch, zídek a odpadového
hospodářství, rušení sítí a re-
alizace nových přeložek jed-
notlivých sítí,“ prozradil Jo-
sef Dvořák, krajský radní pro
oblast investic.

Lépe zaparkujete
Pro návštěvníky nemocnice
kraj vybuduje nové parkoviš-
tě pro osmdesát vozidel a dva
nové vjezdy do areálu. „Tím se
zlepší dopravní obslužnost
hlavně při další etapě rekon-
strukce. Nemocnice bude totiž

celou dobu v provozu, i když
bude připomínat velké stave-
niště,“ dodal Dvořák.

Provizorní povrch
Změn se dočká také místní ze-
leň, které by mělo být v areálu
nemocnice více. Silnice, které
dostanou nový povrch, budou
pouze provizorní. Vrchní as-
falt stavbaři položí až po
skončení celé výstavby, aby
jej při opravách nezničili.

„Nultá etapa je pro další vý-
stavbu náchodské nemocnice
velmi významná. Odstraní se
například problémy s příjez-
dem vozů záchranné služby,
až se v areálu začne skutečně
stavět,“ vysvětlil Lubomír
Franc, hejtman Královéhra-
deckého kraje.

Nultá etapa začne předáním
staveniště 31. března a skončí
30. září tohoto roku. Původní
cenu kraj odhadoval na 61 mi-
lionů korun bez DPH, ale vy-
soutěžit se podařilo cenu o 26
milionů korun nižší, tedy 35,8

milionu korun bez DPH.
„Zároveň pomalu začínáme

připravovat 1. etapu. Dokon-
čujeme dokumentaci a závě-
rem letošního roku by mělo
být vypsáno výběrové řízení

na dodavatele stavby. Střízli-
vým odhadem mohu říci, že
bychom mohli začít stavět
příští rok touto dobou. Pro mě
je pozitivní zprávou, že po le-
tech naplňujeme slib a v Ná-

chodě se začíná něco dít,“ za-
končil hejtman.

V další etapě vznikne hlav-
ní pavilon s novými operační-
mi sály, na které budou nava-
zovat lůžkové části.

VNULTÉETAPĚ stavbaři opraví hlavně silnice a připraví areál na rekonstrukci. Foto: Deník/ Regina Hellová

Lidé zaplatí dvojnásobnou daň z nemovitosti, ale nic za popelnice
Východní Čechy – Lidé v Cho-
muticích na Jičínsku budou
letos platit dvojnásobnou daň
z nemovitosti. Za to jim obec
odpustila platby za vyvážení
popelnic, takže v součtu lidé
zaplatí stejně.

„Obci to ušetří čas a práci s
administrativou a s vymáhá-
ním nezaplacených poplat-

ků,“ řekla účetní obce Beáta
Coubalová. Chomutice zvýše-
ním daně a zrušením poplat-
ků za odpady následovaly ne-
daleké Kopidlno nebo Starou
Paku, které k témuž přistou-
pily už dříve.

V hradeckém kraji jinak le-
tos zvýšil daň nemovitosti už
jen Nový Hrádek. „Musíme

dofinancovat opravu chodní-
ků, zaplatit novou cisternu
hasičům, opravu veřejného
osvětlení, zateplení školy, bu-
dujeme sítě pro rodinné dom-
ky,“ vysvětlil důvody zvýšení
starosta Zdeněk Drašnar.

Zvýšením daně na tzv. koe-
ficient dva městys letos do po-
kladny získá navíc čtvrt mili-

onu korun a celkem tak vybe-
re 750 tisíc. Výnos daně přes
zavedení koeficientu dva tedy
není automaticky dvojnásob-
ný, protože růst se týká jen sta-
veb a stavebních pozemků, ni-
koliv však polí či luk.

Ostatní radnice nechaly vý-
ši daně na loňské úrovni.
Prakticky na ni nesahaly ani

města a obce v Pardubickém
kraji. Lidé jsou podle starostů
daněmi zatíženi již dost. Daň z
nemovitostí patří celá obcím a
pro radnice je jedním z nejjis-
tějších příjmů.

Toho už před lety využila
Trnávka na Pardubicku, kte-
rá stanovila maximálně mož-
ný koeficient pět, což jí ročně

přinese navíc pět milionů.
„Na našem území leží Elek-

trárna Chvaletice, chtěli jsme
toho využít. Díky tomu může-
me ve vesnici vůbec něco bu-
dovat,“ řekl starosta Radek
Valenta. Obyvatelům obec
vyšší daň kompenzuje tím, že
jim zvýšení vrací formou da-
ru. (čtk, kim)

NEUŠLO NÁM

Hygienici měří hluk v
ucpaných Opatovicích

Opatovice nad Labem – Rad-
nice si nechala kvůli enorm-
nímu nárůstu automobilové
dopravy po zprovoznění ob-
chvatu, který měl místním na-
opak ulevit, od krajských hy-
gieniků zpracovat analýzu
hlukového zatížení. Výsledky
měření by měly být známy do
dvou týdnů. Pokud prokážou
překročení povolených limi-
tů, úřady budou muset urych-
leně najít řešení situace.

„Měření probíhá 24 hodin
denně. Přistoupili jsme k tomu
po otevření nedaleké dálniční
křižovatky a po loňském zpro-
voznění obchvatu 'hradubické'
státovky, kdy provoz v obci na-
rostl ze sedmi na 14 tisíc aut
denně. Je to neúnosné,“ řekl
starosta Pavel Kohout. Pokud
by hygienici obavy potvrdili,
mohlo by například dojít ke
změně dopravního značení,
omezení tranzitu obcí či sní-
žení maximální rychlosti. Ob-
ci nepomohlo omezení aut od
Vysoké nad Labem zákazem
odbočení vlevo, řidiči totiž
značku kradou. Opatovice za-
čaly po otevření okolních sil-
nic a dálnic sloužit jako vý-
hodná zkratka při cestě z jed-
noho konce Hradce Králové na
druhý. (kim)
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