
Vážení spoluobčané Bačova, Hrádkova, Mladkova, Vratíkova a Boskovic.
Čtyři roky pracují opoziční NESTRANÍCI v místním zastupitelstvu a vedou nerovný boj s nedemokratickým prostředím. 
Naše město potřebuje změnu, odpovědnou samosprávu, spravedlnost, slušnost a úctu k občanům. 
Nabízíme volební program pro 97% nestraníků našeho města. Předkládáme Vám vizi nových Boskovic.

Program pro nové zastupitelstvo, samosprávu, městský úřad.
:::: analyzovat skutečný stav majetku města (2002 – 2010) a zveřejnit objektivní fakta :::: prověřit smluvní vztahy, veřejné zakázky, prodeje majetku, které město 
realizovalo v uplynulých létech :::: provést vnitřní a personální audity zaměstnanců, zvýšit efektivnost místní správy, zeštíhlit městský úřad a organizace zřizované 
městem :::: zastavit klientelismus, vypsat nová výběrová řízení na všechny vedoucí posty veřejné správy :::: veřejná diskuse za veřejné peníze v městských 
sdělovacích prostředcích :::: veřejná referenda, konsenzus obyvatel určí čtyřletý program a dlouhodobou vizi města :::: silné nástroje veřejné kontroly, perma-
nentní záruka demokratizace města :::: 

Program ve veřejném zájmu.
:::: odpovědná koncepce a strategie v mezích zákona při výkonu mandátu zastupitele, s přihlédnutím na specifika města :::: úspory v rozpočtu města, veřejné 
zakázky online, zastavit předražené investice :::: je nezbytné prosadit stabilní rozpočet města s cílem postupného snižování zadluženosti města :::: městská 
nemocnice velmi zatěžuje pokladnu a nechť občané sami rozhodnou v referendu, zda chtějí financovat nemocnici zajišťující péči pro 120 tisíc obyvatel, nebo je 
třeba podpora kraje, jak je to v případě všech bývalých okresních nemocnic :::: prověřit hospodárnost nákladů souvisejících s předraženým provozem vodovodů 
a kanalizací s cílem snížení ceny vody :::: zastavit nevýhodné prodeje městského majetku a prověřit nevýhodné smluvní vztahy :::: bezodkladně připravit prodej 
zbývajících městských bytů za stejných podmínek předchozích privatizačních etap :::: napravit a splnit závazky vůči místním organizacím a spolkům :::: město 
nutně potřebuje vyřešit silniční obchvat, opravit kilometry komunikací a rozšířit parkovací plochy :::: zastavit nesmyslná omezující opatření školských zařízení, 
naopak z rozpočtu více peněz dětem, vrátit se k tradičnímu modelu řízení škol :::: občané potřebují realizaci výstavby domova pro seniory a rozšířit nemocniční 
oddělení následné péče :::: podpořit iniciativy kroužků a spolků pro matky s dětmi, děti a mládež  :::: prioritou zůstává zaměstnanost v regionu, stejně jako pod-
pora rozvoje malého a středního podnikání :::: čistá veřejná prostranství, více zeleně a udržované parky :::: bezpečnost města zajistí pěší policie dvacet čtyři hodin 
denně i mimo kamery a kouřová skla :::: podpoříme projekt revitalizace rekreačního areálu v Červené zahradě se všemi sportovišti a službami, které tam patří :::: 
zpřístupníme veřejnosti boskovickou přehradu a podpoříme veškeré aktivity podporující zájem o naše krásné okolí :::: 

Program pro nové Boskovice
Nestraníci na naší kandidátce se ztotožňují s názorem, že myšlení a chování každého z nás je založeno na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého 
lidského vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Ale rozpoznat, co je dobré a co není, umí téměř každý. Demokracie nikde na světě není dokonalá, ale 
demokracie bez účasti většiny lidí na veřejném životě a bohužel i politice nemůže fungovat, jak to vidíme ostatně kolem nás. A proto je důležité využít práva 
svobodné volby. Lidé nesmí mlčet. Udělejme „mocné bezmocnými“. Změna ze zdola, změna z chodníku, změna v našem městě  je možná. Co nevytvoříme v čase, 
který nám byl vyměřený, to už za nás nikdo neudělá. Další možnost bude až za dlouhé čtyři roky. V minulých komunálních volbách nepřišlo hlasovat 57% 
oprávněných voličů. Neúčast ve volbách je hlasem pro přátele starých pořádků. Podpořte proto projekt Nové Boskovice, protože ve městě chcete nadále žít 
a budou tady žít i naše děti a naše vnoučata. Vážení spoluobčané, volte program Sdružení nestraníků, podpořte kandidátku číslo 11, volte veřejné zájmy 
JEDENÁCTI tisíců obyvatel našeho města. 

nové
Boskovice

www.noveboskovice.cz


