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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v závěru měsíce května se uskuteční na celém území republiky volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Také v Machově bude ve dnech 28. a 29. května
otevřena jedna volební místnost, a to v obřadní síni úřadu městyse. Zde budete moci zvolit své
nové zástupce – poslance. K zajištění voleb bude jmenována pětičlenná volební komise,
do níž mohou své zástupce navrhnout všechny registrované politické strany. Zapisovatelem
u těchto voleb byl již jmenován ing. Kryl, na něhož se můžete obracet i s případnými dotazy
a problémy ohledně voleb. Je samozřejmě na každém z nás, zda se voleb aktivně zúčastníme
a vyjádříme tak názor na současnou politickou situaci v naší zemi. Vím, že řada občanů je
současným vývojem doslova znechucena, ale myslím si, že neúčastí u voleb dáváme jenom
šanci stávající garnituře politiků pokračovat v současném trendu vedení země. Politických
stran a sdružení, které navrhly kandidáty do parlamentu, je celá řada a určitě stojí za to
zamyslet se nad tím, které strany co v minulosti slibovaly a kolik toho nakonec splnily.
A zajímat se i o to, co která strana slibuje nyní. Myslím, že pro nás na vesnici je důležité,
které subjekty se ve svém volebním programu zabývají otázkou kvalitního života na venkově
včetně podpory zaměstnanosti a drobného podnikání i v takových okrajových regionech, jako
je ten náš. Například právě diskriminace malých obcí a měst při rozdělování celostátních daní
je tím problémem, který současné parlamentní strany nechtějí řešit. Proto bych Vás všechny
chtěl požádat o účast v nadcházejících volbách, protože jen Vaše hlasy mohou rozhodnout
o změnách v řadě oblastí našeho života. A právě Poslanecká sněmovna Parlamentu je tím
místem, kde je potřeba se změnami začít.
V uplynulých dnech jsme oslovili čtyři stavební firmy s žádostí o vypracování cenových
nabídek na zpevnění a asfaltování dalších vytipovaných úseků místních komunikací. Jedná se
samozřejmě o úseky, kde se nepředpokládá např. budování splaškové kanalizace či jiné zemní
práce. Z došlých nabídek budou vybráni dodavatelé rekonstrukce těchto komunikací a bude
rozhodnuto o vhodné technologii oprav. Některé úseky budou tak jako v minulém roce
ošetřeny frézovanou asfaltovou drtí s několikavrstvým zástřikem, někde bude vozovka
ošetřena klasickým asfaltovým povrchem.
Další investiční akcí, která se v současných dnech začíná realizovat, je osazení nových
čekáren na autobusové zastávky v obci. Na jednání zastupitelstva byla schválena cenová
nabídka na zhotovení pěti nových čekáren a nyní musí proběhnout územní řízení na
umístěních těchto drobných staveb a potom také úprava terénu před samotnou montáží
čekáren.
Rovněž projektové práce v souvislosti s vybudováním dalších úseků splaškové
kanalizace v obci pokročily. Dne 8. 4. proběhlo na úřadu městyse veřejné projednání projektu
pro územní rozhodnutí, kde byly ještě předloženy některé návrhy na změnu trasy kanalizace.
Předložené návrhy změn budou nyní opět posouzeny dotčenými orgány a bude následovat
žádost o udělení územního rozhodnutí. V této souvislosti bych jen chtěl konstatovat, že se
našli i někteří občané, kteří kladné stanovisko k navržené trase po jejich pozemcích nedali a
přes veškerou snahu úřadu městyse tak zřejmě některé trasy nakonec budou z projektu
vypuštěny. V případě zákazu vsaků splaškových vod do podloží či zákazu používání septiků
to ve svém důsledku povede ke komplikacím pro určité obyvatele, neboť v úvahu pak
připadají pouze jímky s pravidelným vyvážením jejich obsahu na ČOV. Dalším krokem
v otázce budování kanalizace pak bylo podání žádosti o dotaci na zpracování projektové
dokumentace pro samotné stavební řízení. Nyní budeme čekat, zda nám Krajský úřad
Královéhradeckého kraje přispěje nějaké finanční prostředky, aby se mohlo v projektových
pracích pokračovat.

V uplynulých týdnech probíhala v oblasti Řeřišného poměrně rozsáhlá těžba dřeva
firmou Lesy ČR. Při ní došlo k poškození obecní asfaltové komunikace vedoucí okolo
vodojemu k Řeřišnému a dále ke značnému poškození obecní lesní komunikace vedoucí
z Řeřišného směrem k Bělému. Okamžitě jsme pořídili fotodokumentaci těchto poškození
a zahájili jsme jednání o nápravě škod s firmou Lesy ČR. Tato jednání byla v minulých dnech
korunována úspěchem, když se Lesy ČR zavázaly veškeré škody odstranit. Opravy již byly
zadány firmě Svoboda Meziměstí a mělo by dojít k zaštěrkování a zaasfaltování krajnice
poškozené komunikace, obnovení příkopu a z lesní cesty k Bělému by mělo být odstraněno
bahno a povrch zpevněn štěrkem. Rovněž by měla být opravena i cesta po Řeřišném, která je
majetkem firmy Lesy ČR.
Další jarní akcí, kterou jsme realizovali z rozpočtu úřadu městyse, byla úprava krajnice a
obnovení příkopů okolo cesty z Bělého k rybníku. K tomu jsme přistoupili z toho důvodu, že
v nejbližší době proběhnou dokončovací práce na úpravě rybníka v Bělém (investorem je
firma Lesy ČR) a jejich součástí bude i uvedení příjezdové komunikace do původního stavu
a její částečné zpevnění štěrkem a pískovcovou drtí. Bylo proto potřeba mít hotové odvodnění
této komunikace, aby voda opět nezničila opravený povrch.
V těchto dnech probíhá v obci úklid posypového materiálu po zimní údržbě. Na obecních
komunikacích je úklid prováděn našimi pracovníky s využitím najatého zametače. Státní
silnici po Machově čistí firma SÚS Náchod. V uplynulém týdnu tato firma prováděla srýpnutí
krajnic a mělo by následovat i zametení komunikace včetně vysátí zbytků posypu. Když už je
řeč o zimní údržbě, ta byla v letošní zimě finančně velice náročná. Z obecního rozpočtu jsme
museli zaplatit více než 150 tis. Kč za pluhování, posypový materiál a zametání. V uvedené
částce není započtena práce našich zaměstnanců, tj. vlastní sypání, úklid chodníků,
autobusových zastávek a stanovišť kontejnerů na odpad.
Tak jako v minulém roce, i letos jsme získali dotaci od Úřadu práce na vytvoření
jednoho pracovního místa při údržbě obce. Jde o veřejně prospěšné práce a z nabídky ÚP byl
opět vybrán pan Miroslav Balcar z Nízké Srbské. Zaměstnán by měl být do konce října.
Závěrem ještě informace o připravovaném mobilním svozu nebezpečného odpadu, který
je naplánován na sobotu 5. června. Podrobnější informaci zveřejníme v příštím Zpravodaji.

2. Svoz velkoobjemného odpadu
Kdy : v sobotu 8. května 2010
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými................................. 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ...................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad:

- nábytek
 matrace
 linolea
 koberce
 dřevotříska
 kočárky, objemné hračky
 sportovní potřeby (lyže…)

Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

3. Změna č. 1 Územního plánu městyse Machov
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, vydal formou veřejné
vyhlášky Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Machov.
Obsahem této vyhlášky je oznámení, že Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Machov
je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 6. května 2010 na Úřadu městyse Machov
i na Městském úřadu v Náchodě, odboru výstavby a územního plánování, ul. Palachova 1303.
Návrh je rovněž k nahlédnutí na www.mestonachod.cz na úřední desce úřadu.
V souladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona může každý v uvedené lhůtě uplatnit své
připomínky. Po uvedené lhůtě se k případným podnětům či připomínkám nepřihlíží.

4. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České Republiky. .
Pro hlasování bude na území městyse Machov zřízen pouze jeden volební okrsek
s jednou volební místností, a to na Úřadu městyse Machov (Machov 119).
Volební místnost bude otevřena : v pátek 28. května 2010 v době od 14°° do 22°° hodin,
v sobotu 29. května 2010 v době od 8°° do 14°° hodin.
Voliči zdravotně postižení, popřípadě v době voleb nemocní, mohou ústně nebo
telefonicky (na č. tel. 491 547 121) volební komisi požádat o své právo volit a komise je
s přenosnou volební schránkou navštíví doma.
Podrobné informace o prokázání totožnosti voliče, způsobu hlasování a úpravě
hlasovacích lístků, obdrží každý volič v souladu se zákonem o volbách v předepsaném
termínu spolu s hlasovacími lístky.

5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 128 obyvatel.V průběhu března 2010 - se přihlásil: 1 občan
- odhlásili se: 3 občané
- zemřel:
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2010 oslavili významné životní jubileum následující spoluobčané:
- pan Jan Smrž ze Lhoty – dožil se 85 let,
- paní Jaroslava Hubková z Nízké Srbské – dožila se 80 let.

Ještě jednou přejeme oslavencům jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Koncem dubna oslavili významnou událost – zlatou svatbu – manželé Milena a Václav
Kubečkovi z Machova. Jménem zastupitelstva a všech spoluobčanů byly popřát manželům
k tomuto významnému výročí zastupitelka městyse Ivana Doležalová a matrikářka Lada
Krbová. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let.

Kontrola a čištění komínů
Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí v Machově, že dne 14. května 2010 je
možno využít služeb firmy Kominictví Habr Náchod k čištění a kontrole komínů. Objednávky
přijímáme na úřadu městyse v úředních hodinách či telefonicky (p. Thérová).

Sběr železného šrotu v Bělém
SDH Bělý oznamuje všem občanům, že sběr železného šrotu v Bělém se uskuteční
v sobotu dne 8. května. Železný odpad je možno přichystat u kraje silnice.

Dovolená restaurace Obecní dům
Nájemci restaurace Obecní dům manželé Hubkovi oznamují, že ve dnech 8. – 21. května
bude restaurace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Otevřeno bude opět v sobotu 22.5.2010.
Zároveň děkují všem spolkům a organizacím za spolupráci v právě skončené zimní sezoně, za
vzornou pořadatelskou službu při plesech, zábavách i ostatních akcích a těší se na další
bezproblémovou spolupráci.

Pořad o kladských Češích na ČT2
Na podzim minulého roku proběhlo v Machově natáčení rozhovorů s některými našimi
spoluobčany pro pořad o osudech obyvatel Kladského pomezí v souvislosti s poválečným
uspořádáním našeho regionu. Tento dokument odvysílá Česká televize na programu ČT 2
v úterý 4. května ve 22 hodin. Repríza pak bude vysílána opět na ČT 2 v pátek 7. května
v 10,40 hod.

6. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 30. března a 21. dubna 2010 se uskutečnily další pravidelné pracovní porady
starosty se zastupiteli městyse Machov. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- nabídka na zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše Obecního domu,
- vyhlášení poptávkového řízení na asfaltování dalších úseků místních komunikací ,
- oznámení o termínu projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Machov,
- rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na vypracování stavební dokumentace dostavby
splaškové kanalizace v obci,
- cenová nabídka na zhotovení nových čekáren na autobusových zastávkách,
- majetkové záležitosti (směny, odkupy a prodeje pozemků) a další.

7. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – u hasič. zbrojnice Nízká Srbská, SDH NS.
Květen: 2.5. – Dětská soutěž v požárním sportu - pořádá SDH Nízká Srbská od 9 hod.
4.5. – Dešťová víla – pohádka ČR – kino Police n. Met. v 17 hod.
6.5. – Promítání fotografií z cesty do Tibetu – Pellyho domy Police od 19 hod.
8.5. – Májový jarmark v Teplicích n. Met. – park vedle fotbalového hřiště,

11.5. – Ženy v pokušení – komedie ČR – kino Police n. Met. v 19 hod.
15.5. – Polický vandr – start z fotbal. hřiště v Polici od 7 do 9 hod.
29.5. – Taneční zábava – pořádá SDH NS na hřišti v N. Srbské – Divokej Bill revival

8. Soukromá inzerce

9. ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již pět let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci
elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen do
konce roku 2009 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 74 000 tun elektroodpadu. Jak rostlo
množství zpětně odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, ukazuje níže zveřejněná tabulka.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních
partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy
zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty. Pouze zhruba 1 % vytříděných
materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do
rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách
tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný
odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných
elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že
v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily
speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc
zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.

ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 92 %
české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné
dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se
společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam
můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za pětileté období ušetřily náklady
v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti
ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na
organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
Informace o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je
Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro
občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a
jejich občané tak měli možnost odložit do tohoto kontejneru vysloužilé elektrospotřebiče. Díky
putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno téměř 310 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly
náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech
nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok
fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla výše téměř 1 900 000 Kč. Navíc si již obce
a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 500 000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za
zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých
elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za
uskutečněnou akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu
nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na
jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně
zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou
dobře fungujícího systému zpětného odběru.

10. Den řemesel v Polici n. Met.
Občanské sdružení JULINKA v Polici nad Metují připravilo na sobotu 29. května 2010
druhý ročník Dne řemesel. Smyslem této akce je ukázat veřejnosti různá zajímavá, dnes už
málo vídaná řemesla a nabídnout návštěvníkům i možnost vyzkoušet si některé činnosti
vlastníma rukama. Akce je zaměřena na ty řemeslníky, kteří budou na místě předvádět své
umění. Potkáte zde nejen hrnčíře, dráteníka, nebo truhláře, ale také koláře, řezbáře, kováře či
kameníka. Uvidíte soustružníka na šlapacím soustruhu, výrobu březových košťat, vrtání
dřevěného potrubí, ševce, kování koní i stříhání ovcí a postup zpracování surové vlny.
Řemeslné stánky budou soustředěny v prostoru klášterních zahrad, využity budou i
vnitřní prostory polického kláštera. Akce bude zahájena v 9,00 hod. a potrvá do 17,00 hod.
K občerstvení bude nejen pečené selátko, ale také domácí koláče či šálek dobrého čaje.
K návštěvě této akce zve všechny zájemce jménem občanského sdružení Julinka pan Josef
Hejnyš. Bližší informace na tel. 723 465 971.

11. Předvolební rozhovor z regionu
s ing. Miroslavem Sazečkem, kandidátem TOP 09 s podporou hnutí starostů ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010:
Mirku, první otázka je logická, proč kandiduješ do PS?
Milý Jiří nejdřív mně dovol, abych pozdravil občany Machova z obce Strážné v Krkonoších,
kde starostuji a popřál pěkné jarní dny a přecházím přímo k odpovědi. Vedly mně k tomu dva
důvody, za prvé - diskriminační rozdělování daní pro obce a města, druhým důvodem je
zadlužování naší krásné vlasti.
Mohl bys rozvést oba důvody?
Diskriminační důvod, tedy nefér dle RUDy - je to nepěkný název, ale znamená Rozpočtové
Určení Daní. Je to zákon, tedy pravidlo pro tok peněz do našich obcí i měst ze stát. rozpočtu.
V rámci státního rozpočtu je 53 % prostředků pro obce a města přerozděleno pro čtyři největší
města, tedy Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu. A zbylých 47 % je přerozděleno do ostatních měst
a obcí, tedy pro zbylých 8 mil. občanů. Do roku 2008 byl námi milovaný PRAŽÁK dotován
6,5 x více než občan Machova nebo Strážného. Nyní je to 4,5 – 5 x více (dle velikosti obce a
města). Tento malý, ale příjemný posun ke spravedlivějšímu „RUDovi“ je výsledkem
cíleného tlaku hnutí Starostů a nezávislých.
Ale velká města se hájí, že mají větší potřeby… co ty na to?
To samozřejmě ano, ale ne 4,5 – 5 x větší než ti ostatní.
Kolik je tedy dle tebe férové - nediskriminační číslo?
Je to číslo blízké 2,5 násobku. Tento poměr vychází z čísel na Slovensku, Německu, ale i
studie vysoké školy ekonomické v Praze. Do konce nastávajícího volebního období chce TOP
09 s podporou starostů prosadit, aby se násobek blížil k výše uvedenému číslu. Pro rozpočet
městyse Machova to bude pravidelně každý rok více než miliónové navýšení.
A důvod č. 2
Jak je patrné z fotografie, jsem jeden z těch „šílenců“, který má šest dětí. Nyní mám
dvouměsíční vnučku Sáru a já mám o důvod víc společně s Vámi usilovat o zastavení růstu
zadlužování našeho státu. „Slibotechny“ z povolání slibují 13. důchody, důchody ve výši
15.000,- Kč, ale nikdy neříkají, kde na to vezmou. Já tvrdím, že jedině dalším zadlužováním.
Pokud budete tento článek číst cca 3,5 min., dluh našeho státu vzroste o JEDEN MILION
KORUN ČESKÝCH. My starší se NEMUSÍME OBÁVAT o výši současných důchodů, ale
naše děti a vnuci nebudou mít ani SOUČASNÝCH DVANÁCT důchodů, pokud
NEZASTAVÍME TEMPO růstu státního dluhu. Podívejme se občas na www.verejnydluh.cz.

Zvláště tento odkaz doporučuji všem mladým. Nárůst dluhu je pěkně „hustej“.
A řešení?
Jednoznačně se musí šetřit ve výdajích ministerstev, snížení platů poslanců, soudců, vládních
úředníků, ministrů i prezidenta o 10 %. Všech ostatních, kromě učitelů, zaměstnanců státu o 2
%. Myslím, že to není „bolestná cesta“, ale spíše cesta dobrého hospodáře. Sledujme pozorně
dění v Řecku. Zde je doporučován finančníky prodej jejich ostrovů…. Nechci šířit poplašné
zprávy, zatím máme čas přemýšlet ... a poté konat!
Jak to chceš sdělit voličům?
Chci věnovat nejméně 15 dnů své dovolené, abych navštívil minimálně 200 obcí a menších
měst královehradeckého kraje. Určitě s TOP Topíkem (budu mít pronajatý dodávkový vůz
„vyzdobený“ podstatnými informacemi-viz www.sazecek.cz ) navštívím i Machov. Jízdu
krajem začnu 7. května a skončím den před volbami, tj. 27. 5. 2010. Setkám se s mnohými
osobně, zájemcům o program TOP 09 s podporou starostů nechám v navštívených obcích a
městech letáky s informacemi.Můj web www.sazecek.cz . Také mám svůj blog s adresou
http://blog.sazecek.idnes.cz , kde sděluji své názory na některé události těchto dnů.
Docela slušné předsevzetí. To bude náročné….
Zajímají mně názory lidí žijících v Královehradeckém kraji nejen na výše uvedené zásadní
problémy, ale i na denní problémy jejich života. Vždyť život není jenom politika, ekonomika,
ale také rodina, sport, kultura i to dobré pivko. Osobně věřím, že na pivo nebo lahvičku vína
budeme mít vždy, pouze se bude stavět méně kilometrů dálnic a obecně bude méně investic.
Budou menší podpory pro ty, kteří nechtějí vůbec dělat. Také bude méně blouznění o letní
olympiádě a budou snad levnější karty OPENCARD. A abych nedával vzdálené příklady, i
stavba divadla v Trutnově, které je větší než v Hradci králové, je stavbou megalomanskou.
Hlavně z hlediska následných každoročních provozních nákladů.
A co říci na závěr?
Jak jsem již uvedl, přeji Vám pěkné
jarní dny a nenechte se moc otrávit
nadcházející volební kampaní.
Těším se na setkání s Vámi.

Děkuji za rozhovor a přeji si, aby naši občané pečlivě zvážili, komu dají svůj hlas při volbách
do Parlamentu ČR a upřednostnili kandidáty, kteří nás nejen navštíví, ale kteří znají potřeby
Ptal se Ing. Jiří Krtička
venkovského regionu daleko lépe než zástupci velkých měst.
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