
       N-JZD představuje svůj program 
Cestu buď najdu, nebo udělám.  
                                                     (Hannibal) 
Hannibal byl kartáginský generál, stratég a 
taktik, později také politik. Je všeobecně 
považován za jednoho z nejznamenitějších vůdců 
světových dějin. Často vítězil. A přitom jeho 
nejslavnější výrok o cestě je tak prostý… 
 

Všichni víme, že najít cestu je pohodlné. 
Také s určitostí můžeme říct, že když jsme 
cestu nenašli, tak je lepší ji udělat, než-li 
kráčet bez cesty roštím a kamením, nebo 
dokonce něco obcházet. Pro všechno a na 
všechno potřebujeme cestičku, chodníček, 
nebo alespoň stezku.  
Namítáte, že svět je propletený cestami 
křížem krážem? Ano. My ale těmto 
nesmrtelným Hannibalovým  slovům 
chceme dát jiný význam!  
Cesta – jako směr naší práce, našeho 
snažení. Nebude růžemi posetá, to náš 
volební program neříká. 
 My Vám chceme Vaše kroky ulehčit, 
trošku zametat, trošku zasypávat díry, 
někde můstek, někde lávka. Prostě cesta 
pro Váš pohodlný život bez zbytečných 
překážek. 
Až bude cesta, povede k cíli.  
Souhlasíte?  
Cíl je jasný - chceme dobrý život na vesnici.  
Zase namítáte, že tento cíl měli i Ti před 
námi, že?   
Možná ale zapomněli, že potřebovali 
nejdřív udělat dobrou cestu! 
Dost bloudění!  
 

 

My - NEZÁVISLÍ-JÍTRAVŠTÍ ZA DEMOKRACII –  

předkládáme občanům obce Rynoltice vč. Jítravy, 

Polesí, Černé Louže a Nové Starosti  tento  

    Volební program pro VOLBY 2014 

Pokud nás zvolíte do zastupitelstva obce Rynoltice, 

 budeme Vám zvedat telefony  

 budeme dodržovat úřední hodiny 

 budeme Vám odpovídat na vaše dotazy, řešit 
vaše požadavky a problémy  

 budeme dotahovat rozpracované věci do 
konce 

 budeme vědět, o čem mluvíme 

 budeme pro vás organizovat věci potřebné, 
stejně tak i akce pro zábavu a potěšení  

 neopomeneme v naší práci nic důležitého a to 
jak pro obec, tak pro všechny občany 

 při vedení obce chceme spolupracovat se 
všemi zastupiteli, kteří budou mít chuť, zájem 
a snahu udělat pro obec to nejlepší 

 zastupitelé z našich řad pracovali a pracují pro 
obec vždy zodpovědně a aktivně  

 výsledky naší práce mimo zastupitelstvo jsou 
dlouhodobě vidět hlavně v místní části Jítrava 

 jsme nejstabilnější uskupení – kandidujeme 
pod stejným názvem již ve třetích volbách po 
sobě  

Vždy jsme vše dělali důkladně, precizně a 

profesionálně a budeme to tak dělat pro celou  

obec v následujících 4 letech, pokud nám i Vy  

dáte svůj hlas. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9g
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taktika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojev%C5%AFdce

