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VOLIT – NEVOLIT ?
NEVOLIT – VOLIT ?
5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít
do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto časté volby
přinášejí, jak ovlivňují život každého z nás, jak Ti, které si zvolíme,
bojují v parlamentu, senátu, evropském parlamentu, krajském
zastupitelstvu za život lepší, krásnější a skutečně zda svoje
předvolební sliby obhajují pro ty, kdo jim k tomu svým hlasem
pomohli.
Před touto svojí úvahou jsem si pozorně prostudoval prohlášení
stran a hnutí na megabilbordech (betonové roury, které by posloužily
řadě obcí i městu s daleko větší efektivností). S podivem pouze 1
strana a hnutí z 15 kandidujících oslovuje mne jako občana
Broumovského regionu zcela konkrétně a srozumitelně. Proč ostatní
kandidáti do krajského zastupitelstva jsou ve svých předvolebních
prohlášeních zdrženliví ke svému kraji, k místu jejich života a u
některých i k místu jejich narození?
Až budeme z kandidátních listin vybírat, komu dáme svůj hlas,
zvažujme skutečně svědomitě hlavou i srdcem, se znalostí a hlavně ze
zkušeností a právě jak nám to námi zvolení poslanci „předvádějí“ při

svých jednáních v parlamentu. Kandidáti do krajského zastupitelstva
mají k voličům nejblíže a měli by znát bolesti a problémy nejen
regionu, ale hlavně lidí, kteří v dané lokalitě žijou. Za celé minulé
funkční období se o problémy obce a občanů zajímal pouze 1
zastupitel krajského zastupitelstva, i když z Broumovska byli zvolení
3 nebo 4. To je jenom zevrubné hodnocení činnosti. Očekával jsem, že
v předvolební kampani provedou svoje hodnocení sami krajští
zastupitelé, aby občan na Broumovsku mohl porovnat práci těch,
kterým dal před čtyřmi lety svůj hlas.

A CO TEĎ OBČANÉ : VOLIT – NEVOLIT!
NEVOLIT : Znamená, že budu neustále vnímat prostřednictvím
medií, co se děje v našem kraji, potažmo na Broumovsku, a budu
prohlašovat: já jsem je nevolil. To je sice pravda, ale jejich rozhodnutí
musíš občane plnit ať volils nebo nevolils.
VOLIT : Znamená velmi rozvážně vybírat kandidáta, oprostit se
od politických emocí, vybrat osobnost, o které jsem přesvědčen, že
udělá ve zvolené funkci maximum pro lidi, pro Broumovsko, a že má
předpoklad komunikovat s každým, ať bohatým, tak i s méně
majetným.
Proto zvažte každý sám volit – nevolit, ale volte hlavně svým
vlastním rozumem a svědomím.
K tomu vám přeji šťastnou volbu jak pro nás, tak pro pokolení
budoucí.
Předvolební rozjímání voliče
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KANDIDÁTI BROUMOVSKA :
strana č.

jméno a příjmení povolání

8
13
14
14
14
20
20
26
34
36
41
41

místostarosta Broumov
studující, Vernéřovice
ředitel nemocnice Broumov
zemědělský inženýr Broumov
ředitel školy Broumov
student Broumov
programátor-analytik Broumov
stavební technik Broumov
živnostní Broumov
předseda odb. VEBA Broumov
starosta Martínkovice
starosta Božanov

Mgr.Jiří Ringel
Vendula Havrlantová
MUDr.Miroslav Švábl
ing.Zdeněk Pěnkava
Jan Hübner
Jan Ulver
Josef Marek
Pavel Trojan
Miroslav Chaloupka
Lubomír Franc
Jaromír Jirka
Karel Rejchrt
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Občanské sdružení Křinické prameny ve Středisku environmentální
vzdělanosti RUCE v Křinicích především pro své spoluobčany
připravilo:

Ve středu a čtvrtek 3. a 4. listopadu setkání s paní Miroslavou
Horkou

„Tvoříme z vizovického těsta“
Setkání se uskuteční ve Středisku RUCE v Křinicích vždy od
16:00 hod. Ve čtvrtek se pokračuje. Na úhradu režijních nákladů
vybíráme 30,-Kč. Senioři mají vstup zdarma.

Pro děti z Křinic a z okolí již podruhé připravilo naše sdružení

Mikulášskou nadílku
Začátek je opět v sobotu 4. prosince v 16 hodin ve Středisku
RUCE. Vstupné jen dospělí – dobrovolné.

Na prosinec ještě připravujeme Vánoční jarmark spojený s
výstavou

Hračky našich babiček a prababiček
Vánoční výzdoba; stromečky, betlémy, štědrovečerní
stůl
Obracíme se na vás, kdo můžete zapůjčit hračky nebo cokoli na
vánoční stůl, ozdoby na vánoční stromek nebo betlém, dejte, prosím,
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vědět do Střediska RUCE nebo na obci. Zapůjčené věci do Vánoc
vrátíme.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v listopadu 2004, náklad 150 výtisků. Grafická úprava ve
spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
NEPRODEJNÉ!
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