Vážení občané, vážení voliči,
dovolujeme si Vám - občanům města Broumova - představit volební koalici

Volba pro kraj

volební číslo

20

Jako členové zastupitelstva našeho města velmi intenzivně vnímáme specifickou pozici Broumova a
broumovského regionu v rámci Královéhradeckého kraje a proto jsme se rozhodli bojovat za náš region nejen
na úrovni komunální, ale také na úrovni krajské.
Volba pro kraj hodlá využít zkušeností, informací a kontaktů poslanců Evropského parlamentu zvolených
za Evropské demokraty a schopností svých odborníků v jednotlivých stranách k tomu, aby připravila pro krajské
zastupitelstvo kvalitní projekty, pro jejichž realizaci bude možno využít rozvojových fondů EU. Tyto zdroje
společně s vlastními prostředky kraje mají být potom v regionu použity pro rozvoj vzdělanosti, infrastruktury,
pro zajištění kvalitních zdravotních a sociálních služeb a v neposlední řadě pro rozvoj venkova.
Jednou ze základních priorit volební koalice Volba pro kraj je razantní změna dosavadního způsobu správy
našeho kraje. Společným cílem je důsledné vytváření protikorupčního prostředí. Chceme proto nastolit a
důsledně dodržovat jasná a kontrolovatelná pravidla rozhodování o veřejných prostředcích .
V Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje chceme prosazovat podporu ekonomicky slabších regionů,
zlepšení jejich dopravní obslužnosti a zachování rovných šancí pro všechny občany.
Podporujeme rozvoj směrem k otevřené společnosti. Hájíme princip soutěže ve všech oblastech života, kde
je to možné, a hájí nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
Těšíme se na Vaši účast ve volbách.
Josef MAREK a Bc. Jan ULLWER
Vaši broumovští kandidáti do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Programové priority:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Evropské fondy pro rozvoj našeho kraje
Kraj profesionálního hospodárného zdravotnictví a citlivých sociálních služeb
Kraj maximálně podporující vzdělanost
Kvalitní komunikace jako předpoklad rozvoje kraje
Kraj prosperujícího zemědělství, kvalitního životního prostředí a rekreace
Kraj s otevřenou a účelnou správou

Krajské volby - kandidáti ČSSD z okresu Náchod
Začátkem listopadu proběhnou volby našich zástupců do zastupitelstva Kr
álovéhradeckého kraje. Kraje fungují krátkou dobu – od roku 2000 – ale jejich
význam pro občany jednotlivých měst a obcí stále roste. Krajští zastupitelé
rozhodují v oblastech každodenního zájmu občanů - zdravotnictví, školství,
komunikací, sociálních zařízení apod. Na kraji se rozdělují nemalé finanční
prostředky a to může být provedeno způsobem vhodným či méně vhodným
( například rozhodnutí o vybudování nového sídla Královéhradeckého kraje
v hodnotě 1,6 mld Kč – učiněné současnými zastupiteli – považuji za velmi
nekorektní vůči občanům kraje). Listopadové volby si proto určitě zaslouží pozornosti obyvatel našeho
kraje.
Stručné představení kandidátů ČSSD z okresu Náchod:
•Ing. Jan Chaloupka, bydliště Náchod, vedoucí pro realizaci staveb silnic SÚS Náchod, měl na
starost dozor nad rekonstrukcí cesty na Janovičky (rekonstrukce s příspěvkem EU).
•Miloslav Mrština, bydliště Náchod, současný krajský zastupitel, podnikatel, předseda KVV ČSSD
•Ing. Otto Salač, bydliště Náchod, současný krajský zastupitel, předseda Výboru pro vzdělávání KH
kraje
•Jan Prouza, bydliště Velké Poříčí, tajemník OVV ČSSD
•Roman Pokorný, bydliště Náchod, obsluha CNC strojů, předseda ZO OS KOVO Elton, Nové
Město.
Kandidát ČSSD z Broumova:
Bc. Lubomír Franc, bydliště Broumov, předseda odborové organizace v a.s.Veba Broumov, městský
zastupitel.
O jaké konkrétní věci budu v případě zvolení usilovat:
- oprava broumovských komunikací – především křižovatka Velká Ves až Olivětín
- zajištění rozsahu služeb poskytovaných broumovskou nemocnicí, zachování její samostatnosti
- spolupodílení kraje na rekonstrukci broumovských školních jídelen
- využití budovy školy – bývalá „ekonomka“
- podpora kraje při rozvoji turistiky
Před volbami se všichni kandidáti prezentují v co nejlepším světle, nabízí svá řešení problémů.
Spolehlivým ukazatelem opravdovosti a solidnosti kandidátů však může být pouze osobní zkušenost.
Dlouhodobě se angažuji v broumovské komunální politice, desítky let pracuji v největším
broumovského podniku Veba. Pravidelně publikuji své názory a postoje v Broumovském zpravodaji
(ne pouze před volbami), aktivně působím i v zastupitelstvu města. Je na broumovských voličích aby
rozhodli, kdo je bude na úrovni kraje v příštích čtyřech létech zastupovat.
Kandidát do zastupitelstva
KH kraje za ČSSD
Bc. Lubomír Franc

Unie svobody – Demokratická unie
naši kandidáti pro podzimní volby 5. – 6. 11. 2004 v našem kraji
kandidátka č. 14
1. Ing. Jaroslav Vácha, 49 let
2. Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., 64 let
3. Ing. Zdeněk Pěnkava, 37 let
4. Mgr. Robert Novák, 37 let
5. Ing. Jan Sobotka, 43 let
6. Jiří Rokl, 56 let
7. MUDr. Martin Limburský, 47let
8. Ing. Jiřina Jelínková, 47 let
9. Ing. Jaroslav Pultar, 37 let
10. Mgr. Hana Richtermocová, 53 let
11. PaedDr. Miroslav Richter, 48 let
12. MUDr. Jiří Řehůřek, 46 let
13. MUDr. Helena Audrlická, 59 let
14. RNDr. Lenka Šoltysová, 41 let
15. MUDr. Miroslav Švábl, 45 let
16. PaedDr. Milan Štoček, 48 let
17. Karel Cejnar, 57 let
18. Marie Ulvrová, 29 let
19. MUDr. Jiří Patrák, 50 let
20. Štěpán Jelínek, 26 let
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Uvedeno pouze prvních dvacet kadidátů.

