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PRIORITY, KTERÉ BUDEME PROSAZOVAT

DŮRAZ NA KVALITU ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY
  Podpoříme výstavbu školky na Vápenici s vyu-

žitím evropských peněz.
  Připravíme dostavbu víceúčelové sportovní 

haly u ZŠ Mokropsy.
  Zlepšíme vzhled okolí škol, vybavení dětských 

hřišť.
  Podpoříme tradiční akce a občanské aktivity.
  Zajistíme doplnění chybějících veřejných slu-

žeb.
  Podpoříme vznik Klubu pro seniory, snížené 

vstupné na kulturní akce města, právní pomoc.

DOPRAVA A BEZPEČNOST
  Zlepšíme vzhled železničních zastávek a  bez-

pečnost přejezdů.
  Zklidníme tranzitní dopravu, prověříme varian-

ty jejího odklonu.
  Zvýšíme kvalitu cyklostezek a chodníků.
  Vyřešíme kolizní místa aut a chodců.

ČISTOTA A ZELEŇ
  Zlepšíme úklid města a svoz tříděného odpadu.

  Budeme chránit vzrostlou zeleň uvnitř i  vně 
obce.

  Rozšíříme a  zkvalitníme zelené a  veřejné plo-
chy.

OTEVŘENOST A VSTŘÍCNOST VŮČI OBČANŮM

RADNICE, INFORMOVANOST OBČANŮ
  Maximální transparentnost – vše na internet, 

žádné tajné smlouvy.
  Úřad bude fungovat a působit jako služba ob-

čanům.
  Informační list změníme na otevřené periodi-

kum.
  Obnovíme diskusní fórum na webu města.
  Budeme trvat na profesionalitě a  korektnosti 

úředníků.
  Garantujeme vám radnici bez korupce.

STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ
  Občany budeme včas, pravdivě a úplně infor-

movat o záměrech radnice.
  Stanovíme a veřejné diskuzi podrobíme priori-

ty a strategii rozvoje města.
  Dáme na zasedání zastupitelstva prostor kon-

struktivní diskusi a vstupy občanů.

ZODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ 
HOSPODAŘENÍ

ÚZEMNÍ PLÁN
  Nedovolíme další rozšiřování města a navyšo-

vání počtu obyvatel.
  Městské pozemky zachováme pro budoucí ob-

čanskou vybavenost.
  Pozemky pod školou budou využity pro veřej-

nou vybavenost a zeleň.

INVESTICE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
  Transparentní výběrová řízení s důrazem na vy-

sokou kvalitu při minimální ceně.
  Použitím moderních metod (aukce) snížíme 

ceny u stávajících i nových dodavatelů.
  Budeme důsledně kontrolovat kvalitu odvede-

ných prací.
  Využijeme všechny zdroje financování kvalitních 

účelných projektů – krajské, státní i evropské.
  Zavedeme opatření proti machinaci s veřejný-

mi zakázkami, uzavírání tajných smluv, korupci.

Plné znění našeho programu najdete na 
www.vecicernosicke.cz nebo si jej vyžádejte 
na telefonu 604 851 754 nebo emailem na 
email@vecicernosicke.cz. 

VOLEBNÍ PROGRAM – KOMUNÁLNÍ VOLBY 15.–16. 10. 2010
ČISTĚ VE VAŠEM ZÁJMU

Silná podpora Věcí černošických stvrzena vysokým počtem podpisů na petici!

VĚCI ČERNOŠICKÉ – kandidátní listina

1.  Mgr. Filip Kořínek,
37, ředitel konzultační společnosti 

2.  Ing. Daniela Göttelová,
45, ekonomická poradkyně

3.  Ing. Tomáš Hlaváček, 34, daňový poradce, 
partner advokátní kanceláře

4.  PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.,
37, VŠ pedagog

5.  Ing. Pavel Tichý, 36, podnikatel v oboru 
informačních technologií

6.  Ing. Milena Paříková, 
56, marketingová ředitelka

7.  David Hendrych, MBA, 
32, finanční ředitel

8.  Ing. Tomáš Kratochvíl,
40, ekonomický analytik

9.  Mgr. Martin Stádník, 41, 
výkonný produkční

10.  doc. PhDr. Karel Müller,
Ph.D., 38, VŠ pedagog

11.  Petr Zmatlík, 52, elektromechanik
12.  MUDr. Josef Kraus, 38, lékař
13.  Ingrid Behenská, 40, asistentka režie
14.  Ing. Jan Fara, Ph.D., 39, obchodní ředitel

15.  Ing. Irena Hausmannová,
53, stavař - krajinář CHKO Český kras

16.  Zbyněk Fojtů, ak. sochař,
47, výtvarník a pedagog

17.  Mgr. Milada Macourková, 72, pedagog
18.  Petra Frydlová, 35, lektorka
19.  Marta Lžičařová, 

38, na mateřské dovolené
20.  Vladimír Kudela,

75, stavební technik, rozpočtář
21.  Iva Císařová, 

40, referent cestovní kanceláře

Děkujeme všem, kteří svým podpisem na petiční arch umožnili sdružení nezávislých kandidátů Věci černošické kandidovat v říjnových ko-
munálních volbách. Počet podpisů nás  velmi potěšil - nakonec jsme od vás obdrželi téměř  DVOJNÁSOBEK podpisů, než vyžaduje zákon. 
Pevně věříme, že těch, kteří zakřížkují na volebním lístku 15. nebo 16. října právě kandidátku Věcí černošických, bude ještě mnohem více. 


