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Náš program
Maximálně podpoříme současné a nové
zaměstnavatele při tvorbě nových
pracovních míst a poskytování servisu
svým zaměstnancům – zaměstnavatelé
jsou krví města a bez nich by město
přestalo žít. Nemůžeme si dovolit
o ně přijít!
Prosadíme výstavbu nových bytů pro
začínající rodiny a více víceúčelových
hřišť – musíme si udržet mladé lidi,
protože oni jsou ti, kteří budou dále
Nejdek rozvíjet.
Využijeme Evropské fondy pro obnovu
dopravní infrastruktury a obnovu
městských budov – všichni chceme
krásné a moderní prostředí, proto
už nesmíme promarnit druhou šanci.
Zmodernizujeme vnitřní prostředí
polikliniky pro poskytování kvalitnějších
služeb – návštěva naší polikliniky nesmí
být připomínkou historických
zdravotních zařízení z minulého tisíciletí.
V našem městě zahájíme boj proti
drobné kriminalitě modernizací
a rozšířením městské policie včetně
rozšíření spolupráce se státní policií –
slušný člověk se má i večer cítit
bezpečně.
Maximálně podpoříme všechny
sportovní a zájmové spolky, které
aktivně rozvíjí kulturní život v našem
městě – kdo si hraje, nezlobí.
Zahájíme nelítostný boj proti
tzv. sociálním ubytovnám, které
využívají státních podpor pro vlastní
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obohacení a jejich činnost má výrazný
vliv na kriminalitu v Nejdku – nenecháme
si ničit naše město!
Všechny původní i nové výběrové řízení
budou zveřejněny na internetu včetně
odůvodnění postupu výběru – veřejná
kontrola je velice silný nástroj v boji
proti korupci.
Všechny podstatné informace o dění
na úřadě a ve městě budou součástí
sociálních sítí, aby lidé měli informace
on-line a mohli se ptát – už více jak tři
roky vás informujeme prostřednictvím
sociálních sítí o dění v našem městě
a budeme v tom pokračovat i dále.
Budeme dále bojovat proti
nesmyslnému tendru na komunální
služby, který výhledově zvedne platby za
odpady a čistotu v Nejdku nezlepší –
častým a opakovaným tlakem na
dodavatele chceme snižovat cenu za
odpady a zvyšovat kvalitu úklidu. Jde
i o vaše peníze! Zájem jednotlivců
a zástupců velikých firem nemůže být na
úkor většiny.
Cenu za vodné a stočné chceme udržet
nebo snižovat – ceny za služby v Nejdku
nemohou být dražší než v jiných
městech.
V každé ulici, v každé lokalitě
provedeme za přítomnosti místních
obyvatel podrobný popis potřeb
a nedostatků pro vytvoření investičních
plánů a priorit – budete se podílet na
správě svého okolí, protože my chceme
znát vaše potřeby i názory.

Měníme Nejdek
Nebudeme vám slibovat líbivé věci, protože víme jaký je stav města
a jaké finanční možnosti bude město mít. Známe prostředí úřadu,
známe zákony, známe i povinnosti. Proto od nás nečekejte nereálné
sliby. Chceme být vaším partnerem a partneři mají mít mezi sebou
důvěru. Zajistíme vám kvalitní služby, které města mají poskytovat
svým občanům a postupně i naše město rozvineme. Naší motivací
je skutečnost, že i my tu máme rodiny a chceme tady žít. Dejte nám
šanci dokázat, že Nejdek bude tím městem, kde chcete žít i vy.

Jsme vaším partnerem
pro život.
Dokázali jsme, že se nebojíme za vás bojovat proti korupci.
Dokázali jsme, že je prioritou pro nás s vámi komunikovat
a vnímat vaše názory.
Dokázali jsme, že nebudeme trpět aroganci a nadřazenost
i ve vlastních řadách.
Žádný z našich členů není provázán na lobbistické firmy, které
chtějí z rozpočtu odsávat finanční prostředky a pokračovat
v devastaci našeho města.
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Naši kandidáti
Nejdek
moderní město pro život
Eva
Hammerschmiedová (25 let)
prodejce v obchodě

1.

Štěpán Cingroš (37 let)
konzultant telekomunikační
společnosti

9.

2.

Martin Urbánek (38 let)
živnostník

10. Milan Vocelka (58 let)
podnikatel

3.

Martina Princová (30 let)
konzultant bankovní
společnosti

11.

4.

Lenka Žáčková (42 let)
pojišťovací makléř

5.

Jiří Přenosil (33 let)
živnostník

6.

Milan Horňák (42 let)
živnostník

7.

Pavel Sulek (46 let)
technik

8.

Veronika Žáčková (21 let)
zaměstnanec sítě čerpacích
stanic

Anton Lucovič (68 let)
důchodce

12. Stanislav Cingroš (66 let)
důchodce
13. Alena Lucovičová (65 let)
důchodce
14. Leona Sulková (42 let)
technik
15. Kristýna Horňáková (37 let)
zaměstnanec v pekařství

Hlasy pro Nejdek.
10. a 11. října 2014 rozhodnete!

