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Nejdůležitějším bodem ko-
aliční smlouvy byla příprava 
lokality Kasárna na výstavbu 
rodinných a bytových domů. 
Přípravné práce pak byly vý-
sledkem pro vypsání veřejné 
zakázky a následné uzavření 
smlouvy se společností pro 

výstavbu kasárna Jičín se 
společníky EUROVIA CS a.s. 
a Stavokou Kosice a.s. 
Stávající dvě budovy bývalých 
kasáren v této lokalitě prochá-
zejí rekonstrukcí firmou Sene-
Cura s.r.o. a budou sloužit jako 
domov pro seniory. 

V rámci zlepšení pracovního 
prostředí pro zaměstnance 
MěÚ a ve prospěch občanů 
jsme provedli rekonstruk-
ci střechy a další stavební 
úpravy v budově Městského 
úřadu Jičín na Žižkově ná-
městí. 

Výrazným způsobem postou-
pila rekonstrukce objektu Vald-
štejnské lodžie a Čestného 
dvora. 
Po stavebních úpravách byly 
vytvořeny podmínky pro uží-
vání několika prostor v jezuit-
ské koleji. U obou těchto ob-
jektů chceme v těchto pracích 
dále pokračovat. 

Město Jičín je město sportu. 
V tomto funkčním období jsme 
provedli zateplení sportovní haly, 
vybudovali vzduchotechniku, 
nové osvětlení a opravu ven-
kovního schodiště. Sportovní 

…uběhly čtyři roky od posledních komunálních voleb v na-
šem městě. Hnutí ANO 2011 šlo do těchto voleb již podruhé. 
Domnívám se, že jsme v prvním období byli úspěšní a společ-
ně s koaličními partnery naplnili z větší části společný volební 
program, což se odrazilo také ve výsledcích voleb roku 2018. 
Ve volbách jsme zvítězili a já jsem byl zastupiteli opětovně 
zvolen starostou města. Vytvořili jsme koalici, která měla 
po celé volební období 13 zastupitelů. Spolupráce byla kon-
struktivní, přinesla výsledky a jsem přesvědčen o tom, že byla 
úspěšná. Naplnili jsme většinu bodů naší koaliční smlouvy. 

Vážení spoluobčané, píšu Vám…

JUDr. Jan Malý

Lokalita Kasárna – na této ploše připravujeme podmínky pro výstavbu rodinných a bytových domů

pokračování na str. 2
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areál jsme doplnili o outdoorové  
workoutové hřiště a nechali opra- 
vit hlediště na házenkářském 
hřišti. Zahájili jsme také výstav-
bu multifunkční tenisové haly. 

Věnovali jsme se i historické 
části našeho města, která spo-
čívala v rekonstrukcích měst-
ského informačního centra, 
domů čp. 2 a 73 na Valštejno-
vě náměstí a nyní opravujeme 
kašnu se sochou Amfitrité. 

Významným bodem v našem 
koaličním programu byla také 
péče o školy a školky. Zrekon-
struovali jsme a vybudovali 
nové učebny na ZŠ Husova 
a budova školy se bude brzy 
pyšnit novou fasádou. 

Velkou spokojenost nám přines-
la rekonstrukce budovy bývalé 
VZP na autobusovém nádraží, 
která v současné době slouží pro 
potřeby sociálních služeb. Rov-
něž i přestavba Domovinky pro 

Před dvěma lety jsem kan-
didoval za Hnutí ANO 2011 
do zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje a byl jsem 

SPOJENÍ FUNKCE MĚSTSKÉHO 
A KRAJSKÉHO ZASTUPITELE 
POVAŽUJI ZA VELMI DOBRÉ

Miroslav Kodydek

zvolen. Přesto, že hnutí zís-
kalo 12 mandátů, zůstalo 
v opozici. I jako opoziční 
člen zastupitelstva se sna-
žím být konstruktivní. 

Hledím především na náš 
volební program a na prosa-
zování zájmů svých voličů. 
Tímto bych jim chtěl poděko-
vat za důvěru a za to, že mi 
poslali své hlasy. V krajském 
zastupitelstvu usiluji, aby byl 
vybudován parkovací dům 
v Bolzanově ulici, který bude 

řešit parkování pro návštěv-
níky nemocnice i pro centrum 
našeho města.
Mojí další prioritou byla vý-
stavba nového pavilonu v are-
álu jičínské nemocnice na 
místech bývalé budovy inter-
ny, nalevo při vstupu do are-
álu. Nový pavilon představuje 
důležitý přínos pro chod jičín-
ské nemocnice. Budou zde 
umístěny laboratoře a praco-
viště dialýzy. Stavba za 320 
milionů byla letos v lednu za-
hájena a úspěšně pokračuje. 

Jako krajský zastupitel jsem 
rovněž členem kulturního i fi-
nančního výboru. 
V Jičíně jsem se ve volebním ob-
dobí 2018–2022 zapojil jako rad-
ní do činnosti skupiny pro od-
padové hospodářství.  Rovněž 
jsem člen kontrolního výboru. 

Spojení funkce městského 
a krajského zastupitele po-
važuji za velmi dobré, neboť 
mohu prosazovat zájmy ob-
čanů na úrovni kraje, tedy 
i občanů města Jičína.

seniory, která v současné době 
probíhá, bude velkým přínosem. 

Za minulé období jsme pro-
vedli i rekonstrukce některých 
komunikací a vytvořili podmín-
ky pro opravy dalších. 
Podpořili jsme výstavbu ob-
chvatu Jičín – Valdice a pavilo-
nu A v naší oblastní nemocnici. 

Vážení spoluobčané, 
chtěl jsem vám tímto přiblí-
žit práci vedení města a celé 
koalice. Nejde o úplný výčet 
všech akcí, které jsme zreali-
zovali. Ostatní záměry i s naši-
mi návrhy na další rozvoj měs-
ta jsou uvedeny v jednotlivých 
částech jak tohoto vydání, tak 
našeho volebního programu. 

Jsou před námi volby do zastu-
pitelstva města. Věřím, že při-
jdete k volbám a dáte nám svůj 
hlas, a tak i možnost pokračovat 
v naší cestě, kde se snažíme 
dále rozvíjet a měnit naše město. Práce na přestavbě Domovinky pokračují
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Záleží mi na tom, v jakém 
prostředí žiji, proto mi není 
lhostejný život veřejný a kam 
se veřejné prostředky inves-
tují. Jsem ráda, že jsem od 
Vás, občanů Jičína, získa-
la ve volbách důvěru a jako 
zastupitelka města a před-
sedkyně finančního výboru 
se můžu úspěšně podílet na 
změnách a rozvoji našeho 
města a na propagaci Jičína 
nejenom na poli cestovního 
ruchu.

Oblast cestovního ruchu, byť 
si to mnozí ani neuvědomují, je 
pro život místních občanů vel-
mi důležitá.  Zahrnuje širokou 
škálu oborů napříč různými od-
větvími – od stavebnictví, přes 
dopravu, různé služby, gast-
ronomii, sport až po kulturu. 
Poskytuje pracovní příležitosti 
a generuje finanční prostředky. 
A právě tato odvětví zlepšují 
podmínky života občanů a vy-
tváří platformu pro spokojený 
život a trávení volného času 
nejen pro turisty a návštěvníky 
Jičína, ale hlavně pro nás, Ji-
číňáky. Takže investice do ces-
tovního ruchu se vyplatí. 

Stojíme na konci volebního 
období, bilancuji a kladu si 

ROZVÍJÍME JIČÍN
… ještě je před námi velký kus cesty

Mgr. Alena Stillerová

Opravené zadní nádvoří, tzv. ambit v jezuitské koleji

otázky, co se nám v uplynu-
lém volebním období poda-
řilo, co máme rozpracované 
a jaké úkoly jsme si ještě 
předsevzali.  Určitě toho ne-
bylo a není málo, ale vy-
zdvihnu jen některé projekty. 
Některé si vyžádají pro usku-

tečnění mnohem více času 
než jedno volební období, 
jako například Odpočinková 
zóna Cidlina.

Ve výčtu začnu Městským 
informačním centrem. Již 
v květnu roku 2019 byly při-

praveny zrekonstruované 
a zmodernizované prostory 
„íčka“. Jak to u zásahů do 
historických budov bývá, 
byla rekonstrukce kompliko-
vaná a vyžádala si vícepráce 

pokračování na str. 4
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a navíc v důsledku zdlouha-
vého schvalovacího procesu 
protipožárního pultu došlo 
k otevření mnohem pozdě-
ji, než jsme předpokládali.  
Už víc než rok však působí 
„íčko“ v nově zrekonstru-
ovaných prostorách a jeho 
služeb opět hojně využívají 
turisté i místní občané.

V posledních letech pro-
chází kontinuální proměnou 
významná historická památ-
ka – Valdštejnská lodžie, 
což je patrné jak z vnějšku 
(nové tarasní zdi, nová fasá-
da letohrádku včetně nového 
schodiště), tak i uvnitř objektu 
(kavárna, vydlážděné nádvoří, 
nová sociální zařízení, buduje 
se nový víceúčelový sál), což 
přispívá k tomu, že se Lodžie 

stává stále více oblíbeným 
místem trávení volného času 
Jičíňáků a vyhledávaným cí-
lem turistů.

Několik let probíhala i re-
konstrukce jezuitské koleje, 
která zlepšila stav zadního 
nádvoří, tzv. ambitu. V letoš-
ním roce se díky této rekon-
strukci podařilo alespoň část 
jezuitské koleje zpřístupnit 
veřejnosti a zrekonstruované 
prostory se proměnily v kul-
turní centrum.

V tomto volebním období 
jsem si vzala za své prosa-
zovat rekonstrukci Obřadní 
síně Valdštejnského zám-
ku. Jsem přesvědčena, že 
město Jičín velikosti formátu 
okresního města si zaslouží 

reprezentativní prostor a dů-
stojné zázemí pro slavnostní 
obřady. Již se nám podařilo 
vypracovat architektonickou 
studii, která řeší celkový ná-
vrh interiéru včetně odpoví-
dajícího zázemí, bezbariéro-
vého vstupu do obřadní síně 
a přesunu toalet do přední 
části suterénu. Nyní se zpra-
covává projektová doku-
mentace, aby mohlo dojít 
k samotné rekonstrukci. 

Máme hotovou i architektonic-
kou studii na přeměnu objektu 
bunkru, která se dále rozpra-
covává. Studie se snaží dát 
stavbě a jejímu okolí smysl 
a náplň v souladu s potřebami 
obyvatel sídliště Nové Město 
– Jih. Právě Nové Město – Jih 
si zaslouží investice, aby se  

i obyvatelům tohoto sídliště 
dobře žilo. Studie záměr re-
konstrukce posouvá o další 
krok kupředu a bude sloužit 
k vypsání veřejné zakázky na 
zpracovatele projektové doku-
mentace. 

Stále pokračujeme v přípra-
vách realizace Odpočinkové 
zóny Cidlina, o které se dočte-
te více na str. 7. 

Věřím, že i nadále se nám 
prostřednictvím rozvoje ces-
tovního ruchu v Jičíně, ať už 
investičními nebo kulturními 
projekty, jako jsou např. Pro-
dloužené víkendy v Jičíně či 
Advent v Jičíně, podaří zlep-
šovat podmínky pro trávení 
volného času a spokojený ži-
vot v Jičíně.

Narodil jsem se v roce 1963 
ve Valticích. Od 19 let jsem byl 
profesionálním vojákem, služ-
bě v armádě jsem zasvětil 28 
let. Během působení v armádě 
jsem prošel dvěma vojenskými 
zahraničními misemi a celoži-
votně jsem se vzdělával. Absol-
voval jsem Vysokou vojenskou 
školu v České republice, v le-

VNÍMÁM ŠKOLU SKUTEČNĚ  
JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU

 Ing. Bc. Jaroslav 
Kostelníček

tech 20007 až 2008 vojenskou 
školu velení a generálního štábu 
armády USA v Kansasu. Vy-
studoval jsem Pedagogickou 
fakultu Univerzity Hradec Krá-
lové, učitelství pro střední školy 
a obor speciální pedagogika. 

Po odchodu z armády jsem  
čtyři roky působil jako ředitel 
speciální školy v Lázních Bě-
lohradě, poté čtyři roky coby 
zástupce ředitelky střední školy 
v Hořicích. Od září roku 2019 za-
stávám pozici ředitele Základní 
školy, Jičín, 17. listopadu 109. 

Kromě svých sportovních aktivit 
jsem volný čas po deset let vě-
noval práci starosty v tělocvičné 
jednotě Sokol Lázně Bělohrad 
a po čtyři roky práci v zastupi-

telstvu Královéhradeckého kra-
je. Dnes jsem členem krajského 
výboru pro vzdělávání.

Vzdělávání v našem městě 
je na kvalitní úrovni, o čemž 
svědčí také značná naplně-
nost základních i mateřských 
škol. Prioritu spatřuji v zabez-
pečení dostatečného počtu 
míst v mateřských školách. 
V základních školách je třeba 
zkvalitnit materiálové zabez-
pečení novými technologiemi. 
Dobrou myšlenkou je i pod-
pora dětí při jejich přípravě 
na bezproblémové zvládnutí 
vstupu do školy vytvářením 
přípravné třídy, která umož-
ní dětem získat kladný vztah 
k učení. Vzhledem k nema-
lému zájmu o tzv. alternativní 

vzdělávání podporuji myšlen-
ku vytvoření montessori tříd 
v našem městě. 

V základní škole bych rád ote-
vřel sportovní třídy a podporo-
val tak žáky pohybově nadané. 
Vnímám školu skutečně jako 
veřejnou službu, zákonní zá-
stupci našich žáků jsou naši-
mi partnery při vzdělávání. Je 
velice důležité, aby škola byla 
bezpečným místem pro žáky, 
učitele, ale i rodiče a všech-
ny naše zaměstnance. Našim 
snem je vychovat slušného 
empatického jičínského pa-
triota, který je schopný uspět 
v konkurenci na pracovním 
trhu. Člověka, který si váží své 
rodiny, své práce, vlasti a de-
mokratických hodnot.
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Ve společném volebním progra-
mu koalice byla naplánována 
výstavba tenisové multifunkční 
haly v prostorách stávajících te-
nisových kurtů. 

Po konzultaci s představiteli 
tenisového klubu jsme nechali 
zpracovat studii proveditel-
nosti, na základě které pak 
byla vypsána veřejná zakáz-
ka na zpracování projektové 
dokumentace. V této zakázce 
byla úspěšná firma ERPLAN 
s.r.o., která v termínu zpraco-
vala projektovou dokumenta-
ci, což nám umožnilo vypsat 
veřejnou zakázku na zhotovi-
tele této stavby. V této veřej-
né zakázce byla úspěšná hra-
decká firma VALC s.r.o., která 
počátkem července převzala 
staveniště a započala stavební 
práce. Předmětná stavba by 
měla být dokončena do konce 
června příštího roku. 

V tomto volebním obdo-
bí město Jičín získalo díky 
česko-polskému projektu 
zaměřeného na rozšíření po-
tenciálu kulturních památek 

pro rozvoj cestovního ruchu 
a podporu zaměstnanosti 
v jičínském regionu dotaci 
přibližně ve výši 15,6 milionu 
korun. 

Bez váhání jsem jako zastupi-
telka podpořila finanční spo-
luúčast města, protože v rám-
ci projektu jsme naplánovali 
mnohé pro Lodžii.

NOVÁ MULTIFUNKČNÍ TENISOVÁ HALA

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

Zde bude stát multifunkční tenisová hala

Už brzy budou zrekonstruované prostory sloužit pro kulturní akce

Jsme okresní město, město 
sportu. Domníváme se, že tato 
sportovní hala ve městě chy-
bí a doplní tak podmínky pro 

sportování nejen členům sk, 
ale i širší sportovní veřejnosti. 

Jan Malý

Hala bude zastřešovat dva 
tenisové kurty, bude realizo-
vána pomocí ocelového rámu 
s opláštěním izolačními panely 
a bude propojena spojovacím 
krčkem s hlavními šatnami. 
Bude tak doplněn komplex 
sportovišť u stávajícího stadio-
nu, které nabízely pouze ome-
zenou možnost hraní tenisu 
v rámci celého roku. 

Víceúčelová hala vytvoří pod-
mínky pro další rozvoj tenisu 
a tenisové mládeže. Věřím, že 
tenis tak naváže na bohatou 
tradici tenisového klubu, jejíž 
počátky sahají k tenisovým kur-
tům pod Čeřovkou. 

V předmětné hale bude záro-
veň možnost provozovat dal-
ší sporty, jako jsou volejbal, 
badminton, a budou ho moci 
využívat i školy při tělesné vý-
chově. 

Jsou vydlážděny cesty v čest-
ném dvoře, osm místností pro-
šlo rekonstrukcí, je opravené 
schodiště i vstupní portál do 
sklepa včetně sklepních pro-
stor.  Největším přínosem je 
však nově vzniklý víceúčelový 
sál, tzv. theatron s komplet-
ním vybavením (audiovizuální 
technikou, zásuvným hlediš- 
těm, šatnou, zázemím pro 
účinkující, foyerem a skladem), 
který bude sloužit pro účely 
cestovního ruchu. 

Věřím, že už brzy budou 
prostory sloužit pro kulturní 
akce.

Alena Stillerová
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PROPOJENÍ ULIC POPOVICKÁ  
A POD KOŽELUHY

V tomto volebním období se 
nám podařila rozsáhlá rekon-
strukce budovy bývalé VZP 
na autobusovém nádraží. Pře-
devším se provedla kompletní 
nová vyzdívka betonového 
skeletu, zásadním způsobem 
byl přepracován interiér budo-
vy a budova sama byla opat-
řena nevšední moderní fasá-
dou. Firma Chládek-Tintěra, 
která rekonstrukci realizovala, 
odvedla kvalitní práci.

V nové budově našly své síd-
lo Pedagogicko-psychologic-
ká poradna, Oblastní charita 
Jičín, Péče o duševní zdraví, 
Studio vitality a Občanské po-
radenské středisko. Přízemí 
budovy pak využívá firma Bus 
line. Domníváme se, že pro 
subjekty, které zde našly mís-
to jsou vytvořeny velmi dobré 
podmínky pro jejich činnost. 

Významnou částí volebního 
programu byla také rekon-
strukce Domovinky. Staré 
prostory prakticky dožíva-
ly a zájem seniorů o tuto 
službu je čím dál větší. Bylo 
rozhodnuto, že tuto budovu 
rozšíříme tak, aby zde byly 
modernější a větší prostory. 
Předmětná stavba by měla 
být v těchto podzimních mě-
sících dokončena a bude 
zde místo pro 35 seniorů. 
V daném místě jde o výraz-
né zlepšení sociálních služeb 
v této oblasti. 

Sociální služby v následují-
cím období budou středem 
pozornosti. A hnutí Ano ve 
svém volebním programu kla-
de důraz na rozvoj sociálních 
služeb.  

Jan Malý

NOVÉ PROSTORY  
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nově zrekonstruovaná budova bývallé VZP 

V současném volebním ob-
dobí jsem jako člen Komise 
pro rozvoj města a strategický 
plán měl možnost seznámit se 
s převážnou většinou plánova-
ných investičních akcí města 
a účastnit se projednávání je-
jich příprav. 
Za jednu z prioritních považuji 
propojení sídliště Nové Město 
s ulicí Popovická.
Jedná se o návrh místní ko-
munikace v souladu s Územ-

ním plánem města Jičín, spo-
jující sídliště Pod Koželuhy se 
silnicí III/32840 (Popovická). 
Tím odpadne zdlouhavé pro-
jíždění zastavěnou části síd-
liště Pod Koželuhy při cestě 
do centra, nebo při výjezdu 
na obchvat města a zároveň 
by mělo dojít k odlehčení do-
pravní situace frekventované 
ulice 17. listopadu.
Komunikace je navržena v šíř-
ce 6,0 m s jednostranným 

chodníkem pro smíšenou do-
pravu chodců a cyklistů. Sou-
částí je i přemostění řeky Cidli-
ny a parkoviště pro mateřskou 
školku.

Věřím, že tato jistě smyslupl-
ná změna v dopravní situaci 
ve městě najde podporu příš-
tího zastupitelstva a v nejbliž-
ší době se začne s přípravou 
realizace.  Roman Tachas
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Hodně si slibuji od projektu Od-
počinkové zóny Cidlina. I tento 
projekt patří mezi ty dlouhodo-
bé a finančně náročné. 
Městu se podařilo vykoupit 
pozemky, podpořili jsme změ-
nu územního plánu, aby mohlo 
být přeloženo vrchní vysoké 
napětí na druhý břeh Cidliny. 

Pravidelně se účastním připo-
mínkování návrhu projektové 
dokumentace, kdy se snažíme 
vycházet ze současné reality 

a do projektu zahrnout vše, co 
od odpočinkové zóny očeká-
váme.

Projektový návrh ponechává 
přírodní charakter a zároveň 
velkorysý prostor využívá pro 
množství volnočasových ak-
tivit – hry, sport, odpočinek, 
cyklostezky i pěší promenády. 
Snažíme se myslet na všech-
ny věkové skupiny a jejich 
zájmy. Projekt řeší plochu pro 
in-line bruslení, skatepark, 

workouting a pumtrack a do-
konce nezapomíná i na sáň-
kovací kopec s vyhlídkou. 
Navrhuje menší ovocné sady 
a malé komunitní zahrádky 
pro obyvatele okolních domů. 
Pamatujeme také na „pejska-
ře“ a v návrhu je louka pro 
venčení psů. 

Propojením obytné zóny stís-
něného sídliště na Novém 
Městě s parkem odpočinkové 
zóny dostane sídliště úplně 

jiný rozměr a získá na kvalitě 
bydlení. 

Práce na přípravě odpočinko-
vé zóny probíhají nepřetržitě.  
Kdo se účastnil prezentace, 
ví, že park bude určen  neje-
nom pro obyvatele zdejšího 
sídliště, ale také pro všechny 
občany z různých koutů měs-
ta a rovněž i pro návštěvníky 
Jičína. 

Alena Stillerová

ODPOČINKOVOU ZÓNOU  
CIDLINA ZÍSKÁ  
SÍDLIŠTĚ NOVÉ MĚSTO  
NA KVALITĚ BYDLENÍ

NOVÉ PROSTORY  
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Tento prostor se využije pro odpočinkovou zónu a volnočasové aktivity
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Vážení občané, 

uplynulo čtyřleté funkční ob-
dobí zastupitelům volených 
v komunálních volbách. Za 
toto funkční období se nám 
podařilo zlepšit životní úroveň 
našeho města. 

V daném případě mám na my-
sli zejména pokračující rekon-
strukci Valdštejnské lodžie, re-
konstrukci budovy bývalé VZP 
pro sociální služby, přístavbu 
a rekonstrukci ZŠ Husova, za-
vedení vzduchotechniky a no-
vého osvětlení ve sportovním 
areálu. 

Setkali jsme se však s velice 
obtížným obdobím, kdy celou 
společnost zasáhl Covid 19 
a od února válka na Ukrajině. 
Tyto události mají vliv na sou-
časnou ekonomickou situaci 
v zemi. Zvýšily se ceny ener-
gií, potravin a dalších komo-
dit, což má vliv na vzrůstající 
inflaci. 
Vláda přijímá řadu opatření ke 
snížení energetické náročnos-
ti. My se proto budeme snažit 
vytvořit takové podmínky, aby 
dopad na občany v poskyto-
vaných službách městského 
úřadu a jeho příspěvkových 
organizacích byl přijatelný. 

VIZE PRO JIČÍN

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011

Plně věříme, že budeme po-
kračovat v započatých inves-
tičních akcích. Naší prioritou 
je především pokračování 
v budování inženýrských sítí 
v lokalitě bývalých kasáren pro 
výstavbu rodinných a byto-
vých domů. Tato investice má 
vytvořit podmínky pro to, aby-
chom mohli během nového 
funkčního období začít s pro-
dejem pozemků určených pro 
výstavbu. 

Dle našeho volebního progra-
mu byla také započata výstav-

ba multifunkční tenisové haly. 
Věříme, že akce bude úspěšně 
zrealizována a tenis, který měl 
v minulosti v Jičíně bohatou 
tradici, se tak bude moci roz-
víjet. 
Máme za sebou řadu investič-
ních akcí, které jsou realizová-
ny, jako jsou rekonstrukce ko-
munikací, oprava Valdštejnské 
lodžie, dokončení Domovinky 
a příprava k budování Odpo-
činkové zóny Cidlina. Velkým 
přáním, vás i našeho hnutí, je 
rekonstrukce Masarykova di-
vadla a autobusového nádraží. 

Jde o akce náročné, a proto 
se budeme snažit vytvořit 
zejména ekonomické pod-
mínky pro jejich realizaci. 

Shora uvedené investice 
nezahrnují úplný výčet akcí, 
které chceme dále realizovat. 
Ty jsou zahrnuty v našem 
volebním programu, kterým 
se vás snažíme oslovit a vě-
říme, že do dalšího volebního 
období nám vyslovíte opět 
důvěru a našemu hnutí Ano 
2011 dáte svůj hlas.

ROZVÍJÍME JIČÍN

JUDr. Jan Malý

Volte č.
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