Občanské sdružení

ASANACE

Naši kandidáti:

sdružení nezávislých kandidátů

Našich pět P:
Průhledně a účelně hospodařit, důsledně
kontrolovat
Peníze z Evropy i do Kostelce
Priority: chodníky a ulice, úprava
náměstí, dětské hřiště…
Přístup k informacím pro všechny stejný
Pracovat na obnovení důvěry občanů ve
správu věcí veřejných

OS Asanace: volební strana č. 2

Říkáme, co děláme,
a děláme, co říkáme.

1. Ing. Jiří Bitter, 58 let,
odborný poradce pro telekomunikace
2. Ing. Lenka Tučková, 61 let,
analytik
3. RNDr. Ivana Kašparová, 52 let,
odborný asistent na VŠ
4. Mgr. Eva Havlová, 32 let,
rodičovská dovolená
5. Marek Navrátil, 39 let,
technik, spec. v telekomunikacích
6. Alena Pospíšilová, 29 let,
rodičovská dovolená
7. Kateřina Hejduková, 40 let,
projektový manažer
8. Ing. Dančo Georgiev, 49 let,
technický mistr
9. Martin Zavadil, 36 let,
clean room specialist
10. Mgr. Renata Pacalová, 46 let,
učitelka
11. Ing. Aleš Erbek, 47 let,
ekonom analytik
12. Aleš Bitter, 22 let,
student
13. Věra Česalová, 38 let,
manažer pobočky banky
14. Josef Tomek, 37 let,
elektrotechnik
15. Hana Hofmanová, 35 let,
zdravotní sestra

Prodat nevýhodně majetek
města umí každý.............
(doplňte si).

Co dělá OS ASANACE:
Pracujeme spolu již 8 let
a snažíme se naplnit náš cíl –
zušlechťovat své okolí.
Ve svém volném čase a za své.

www.cvikr.info
zaostřený pohled na události u nás

Pořádáme 2x ročně kolvětrání, divadla,
koncerty, bleší trhy, pétanque, vydali jsme
Paměti formana Matyáše. Byli jsme u
zrodu partnerství s francouzskou obcí
Mamirolle.
Jsme
zakládajícím
členem
MAS
Podlipansko,
o.p.s.
v
evropském
grantovém programu LEADER, která do
našeho regionu přinesla již miliony.
Bohužel Město Kostelec nemělo zájem.
Kandidátky E.Havlová a A.Pospíšilová se
starají o oživení Svatbina – viz
www.osprosvatbin.uvadi.cz

Jsme jediné občanské sdružení,
které jde do voleb.

Nebát se a nekrást!

Co v Kostelci nechceme:
•
•
•
•

zanedbané město
zamlžené informace o všem
mizející miliony
předražené zakázky
Víme, že to tak být nemusí.

Co chceme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Město příjemné k životu
Zlepšit informovanost občanů
Čitelný a srozumitelný web města a
Černokostelecký zpravodaj
Definovat osobní zodpovědnost a
pravomoc
Analyzovat stav investic, financí a
majetku, připravit plán dalšího rozvoje
Zvýšit kvalitu práce Městského úřadu
Nadále bránit vzniku klientelismu a
korupce
Dělat vše otevřeně, transparentně
Všechny smlouvy i s dodatky na
internetu
Transparentně zadávat zakázky
Otevřená výběrová řízení, zveřejnění
veškerých zadávacích údajů, kritérií
výběru a jejich plnění jednotlivými
zájemci, složení výběrových komisí
Využít elektronické aukce jako
nástroje pro zvýšení konkurence a
snížení ceny zakázek a zvýšení ceny
při prodeji městského majetku
Územní plán pro atraktivní a rozumný
rozvoj města bez výrazného omezení
života stávajících obyvatel
Podrobněji o cílech OS Asanace na
www.cvikr.info

Kostelec potenciál má –
jen ho využít a neprošustrovat.

ASANACE na radnici:
Do současného zastupitelstva byli zvoleni
za naše sdružení Jiří Bitter, Lenka
Tučková a Ivana Kašparová. Je třeba
uvést, že možnost ovlivnit chod města
byla dána silou jejich 3 hlasů v 15členném zastupitelstvu. Proti přesile
neměli šanci. Vždy se však snažili
podávat návrhy prospěšné pro město a
rovněž tak i podporovat dobré nápady a
zároveň bránit šlendriánu.

Co je ASANACE:
• Soubor opatření sloužící k ozdravení
přírodního a životního prostředí.
• Odstraňování
a
zneškodňování
škodlivin. (Slovník cizích slov)
• Občanské sdružení –
sdružení nezávislých kandidátů.

Značkoles v Sanatorce

Selský rozum není nemoc!

Jak volit?
Volby do Městského zastupitelstva se konají
ve dnech 15. a 16. října 2010 ve volebních
místnostech pro volební okrsky určené podle
ulice, ve které bydlíte.
Každý občan města starší 18 let má 15 hlasů,
které může rozdělit mezi jednotlivé kandidáty.
Volič se musí odebrat do prostoru za plentou
a svých 15 hlasů může rozdělit jedním ze tří
způsobů:
1. vepsat křížek do čtverečku v záhlaví
kandidátky před názvem volební strany nebo
sdružení, to znamená, že hlasy obdrží všech
15 kandidátů této jedné vybrané strany nebo
sdružení, nebo
2. vepsat maximálně 15 křížků do rámečků
před
jména
kandidátů
na
různých
kandidátkách, to znamená., že hlasy obdrží
15 kandidátů z různých stran nebo sdružení,
nebo
3. kombinace předcházejících způsobů, tj.
křížkem ve čtverečku před názvem strany a
zakřížkováním maximálně 14 jednotlivých
kandidátů. Strana,
jejíž kandidátka byla
označena křížkem, dostává zbylý počet
hlasů. Např. bylo-li označeno křížkem 5
jednotlivých kandidátů, zbylých 10 hlasů
získává strana nebo sdružení, kde byl uveden
křížek v záhlaví (hlasy dostávají její kandidáti
podle pořadí).

Využijte všech svých 15 hlasů!

Ale volit podle vzletných
slibů, to už nemoc je.
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