NEKRÁST, NELHAT A NEPODVÁDĚT
Toto heslo pro nás platí stále a chceme jej přenést do příští samosprávy, jejíž zvolení máte v rukou. Věřte s námi, že se
věci dají měnit.
Požadujte změnu v politickém, mravním i odborném vedení města.

LIDSKÁ SLUŠNOST, POLITICKÁ KOREKTNOST A TOLERANCE V ZÁJMU
SPOLEČNÉHO HLEDÁNÍ NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
je heslo, které musíme připojit pro následující volební období.



Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů SVINENSKÝ ZVON
pro volební období 2018 - 2022


Stále nabízíme ruku všem, kteří chtějí pracovat ve prospěch města a jeho obyvatel.

Chceme lidi spojovat, ne rozdělovat. I ti, kteří mají odlišné názory, zájmy a pohledy, které nejsou v rozporu se zákonem,
mohou mít pravdu. Umělé vytváření nepřátel oslabuje celé město a jeho rozvoj, kazí ovzduší ve městě, vnáší neklid
do života nás všech.
Chceme pracovat na zlepšení mezilidských vztahů.
Chceme při jednáních zastupitelstva usilovat o zlepšení atmosféry. Preference, vyjádřené lidmi ve volbách, musejí
zastupitelé v politickém procesu zohlednit a podle nastavených pravidel hledat řešení s průnikem.
Chceme zpracovat pro naše město dlouhodobou vizi, která stále po desetiletí chybí.
Chceme se zasadit o objektivitu a vyváženost městského zpravodaje, vedení demokratické a kultivované diskuse v něm,
bez možnosti jeho zneužívání k propagaci vládnoucí strany nebo koalice. Úkolem zpravodaje je informovat objektivně o
činnosti starosty, rady a zastupitelstva. Vytváření příznivého obrazu vlastní osoby a práce může z významné části
představovat osobní prospěch získaný za veřejné prostředky.
Chceme zásadní rozhodnutí ve městě pečlivě diskutovat s občany našeho města. Všichni obyvatelé musí mít možnost
se aktivně účastnit rozhodování o obecních záležitostech, které se týkají místa, kde žijí. Jejich nezištná práce pro
všeobecný prospěch je vítaná a posuzovaná jako práce pro veřejné blaho.
Chceme proces rozdělování veřejných peněz a zadávání městských zakázek dát do rukou schopných a důvěryhodných
lidí, kteří zajistí naprosto transparentní a nekorupční rozhodování. Zajistí však také, aby zakázky byly smysluplně a včas
realizovány. Budeme usilovat o výrazné zlepšení plánování, organizace, řízení a kontroly všech těchto akcí.
Budeme prosazovat důkladnou kontrolu dosavadního nakládání s veřejnými prostředky a činnosti jednotlivých odborů
města i tepelného hospodářství.
Budeme požadovat podrobné vyčíslení současného zadlužení města. Trváme na stabilizaci hospodaření města a
postupném snižování jeho zadlužení.
Hospodaření města musí být pod obecnou kontrolou. S veřejnými prostředky musí být nakládáno efektivně, nejlépe po
diskusi s občany.

Aktivně a rádi budeme spolupracovat s Krajským úřadem Jihočeského kraje na přípravě
severního obchvatu Trhových Svinů a místní části Otěvěk. Dáme do souladu územní plán
našeho města s územním plánem Jihočeského kraje a po 62 letech necháme zmizet ze světa
tzv. obchvat Trhových Svinů podél Svinenského potoka a středem města. Ukončíme stavební
uzávěru v celé trase této stále plánované stavby.
Budeme usilovat o rozumné a ekonomicky schůdné řešení odpadních vod na Rejtech (správně v ulici Rejta). Stejně tak
v místní části Otěvěk, osadě Jedovary a některých částech města Trhové Sviny.
Zasadíme se o navrácení lokality Velkého rybníka k rekreaci a odpočinku, což je podmíněno mj. právě řešením
odpadních vod na Rejtech.
Zastavíme úbytek zeleně v našem městě.
Budeme pracovat pro město tak, abychom se po čtyřech letech alespoň přiblížili obcím v našem blízkém okolí.
Vážení spoluobčané,
občanské sdružení Svinenský zvon i všichni naši kandidáti vás co nejsrdečněji zvou ke komunálním volbám, které se
konají v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Bez ohledu na to, kterou
politickou stranu či sdružení se rozhodnete volit, hlavně přijďte

k volbám.

V komunálních volbách má každý volič v Trhových Svinech celkem 23 hlasů. Nenechte je propadnout a přijďte volit!
Jedině tak můžete ovlivnit dění v našem městě! Neúčast ve volbách jako váš „protest“ ničemu nepomůže, naopak
prospěje starým pořádkům. Uplatněte všech svých 23 hlasů!

A proto vy, svinenští i z okolí! Nenechme se otrávit a znechutit neschopností a leností formálních
představitelů města. Vystavme jim účet za jejich práci. Pojďme všichni k volbám a vyberme z
devíti stran a sdružení ty, kterým nejvíce důvěřujeme. Noví zastupitelé pak, spolu s námi se
všemi, budou pracovat na tom, aby město Trhové Sviny opět patřilo mezi ty, kde se občané
budou cítit opravdu jako doma. Šťastnou volbu pro budoucnost občanů a našeho města vám
přejí všichni kandidáti SNK SVINENSKÝ ZVON.
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