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Ostrovský mìsíèník
VOLEBNÍ PØÍLOHA

Po obdržení hlasovacích lístkù a úøední obálky vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù.

Voliè mùže volit nejvýše tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva obce má být zvoleno (21 èlenù zastupitelstva).

Voliè mùže na hlasovacím lístku oznaèit v rámeèku pøed jménem kandidáta køížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcù, v nichž   
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

Voliè mùže na hlasovacím lístku oznaèit køížkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveò mùže oznaèit 
v rámeèku pøed jménem kandidáta køížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. Takto volí pøednì jednotlivì oznaèené kandidáty, dále tolik kandidátù oznaèené volební strany, kolik èiní rozdíl poètu èlenù zastupitelstva, kteøí mají být 
zvoleni a oznaèených jednotlivých kandidátù, a to v poøadí, v nìmž jsou kandidáti oznaèené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Po úpravì hlasovacího lístku podle bodù 3. a 4. jej voliè vloží do úøední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.

Voliè po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vloží úøední obálku pøed okrskovou volební komisí do volební schránky. Volièi, který se 
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

JAK BUDEME VOLIT VE DNECH 15. - 16. ØÍJNA 2010?

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona è. 491/1991 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, je pro 
volby do Zastupitelstva mìsta Ostrov, konaných ve dnech 
15. - 16. øíjna 2010, stanoveno 14 volebních okrskù. 

Volební místnosti pro jednotlivé volební okrsky jsou umístìny 
v tìchto budovách:

Poøadí volebních 
stran na 

hlasovacím lístku 
pro volby do 

zastupitelstva 
obce Ostrov

Sdružení nezáv. kandidátù - Sdružení zahrádkáøù Ostrov  

Køes�anská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová  

Èeská strana sociálnì demokratická  

Volte Pravý Blok  

Obèanská demokratická strana  

TOP 09  

Strana zelených  

Komunistická strana Èech a Moravy  
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VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

volební      místo:
okrsek 
èíslo

Dle ustanovení § 68 odst. 2, zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, oznamuji, že Zastupitelstvo mìsta Ostrov na svém 
zasedání dne 20. 5. 2010 usnesením è. 126/10 stanovilo poèet èlenù Zastupitelstva mìsta Ostrov, který má být zvolen ve volbách v roce 2010 takto: 

Poèet èlenù zastupitelstva:        21

1.

4.

2.

3. 

5.

6. 

Mìstský dùm dìtí a mládeže, Školní ul. èp. 231
Gymnázium, Studentská ul. èp. 1205
Gymnázium, Studentská ul. èp. 1205 
Základní škola Masarykova ul. èp. 1289
Základní škola, Masarykova ul. èp. 1289
Dùm kultury, Mírové nám. èp. 733
Základní škola J.V.Myslbeka, Myslbekova ul. èp. 996
Základní škola J.V.Myslbeka, Myslbekova ul. èp. 996
Dùm s peèovatelskou službou, Hlavní tø. èp. 1365
Základní škola, Májová ul. èp. 997
Dùm kultury, Mírové nám. èp. 733
Základní škola, Májová ul. èp. 997
Základní umìlecká škola, Masarykova ul. èp. 717
Základní škola, Májová ul. èp. 997
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ÈSSD
MO OSTROV

3
Volební èíslo

CHCEME PRACOVAT PRO
ROZVOJ MÌSTA!

Lídr Máme také nové tváøe

Milan Matìjka
místostarosta

Bc. Pavel Èekan
velitel MP Ostrov

Tatiana Kocábová
úèetní

OBÈANÉ OSTROVA 
JSME TADY PRO VÁS

PØIJÏTE NÁS PODPOØIT 
K VOLBÁM

Kandidátka ÈSSD
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Volební program na www.odsostrov. cz

 strov,      omov,      tabilita
    ……. pro vaši nezadluženou budoucnost

SO

Petr Nedvìd     Jitka Samáková    Karel Bína    Vladimír Palivec        Petr Šindeláø    Martina Beranová     Jan Bureš      Jan Fráòa

Vážení spoluobèané,

v øíjnových komunálních volbách zvolíte èleny zastupitelstva, které rozhoduje o kvalitì života pøímo v našem mìstì, kde žijeme. Strana zelených 
má zastoupení v Zastupitelstvu mìsta Ostrova již od roku 1990. Kdo jste sledovali minulá zasedání zastupitelstva mìsta v kabelové televizi, tak 
jste si jistì všimli aktivity, nebo spíše neaktivity jednotlivých zastupitelù.
Kandidáti Strany zelených jdou do podzimních komunálních voleb proto, aby pøi své práci v zastupitelstvu mìsta aktivnì prosazovali zlepšování 
podmínek pro kvalitu života v našem mìstì.
Vìøíme, že se hlasy pro Stranu zelených uplatní i v letošních komunálních volbách a slibujeme jen reálné a prospìšné. Dostatek veøejnì 
pøístupných míst pro trávení volného èasu považují zelení za jeden ze základních prvkù kvality života.
Budeme podporovat rozvoj volnoèasových aktivit dìtí a mládeže, kroužkù, turistických oddílù, center volného èasu a dalších forem mimoškolní 
práce s dìtmi.
Usnadníme domácnostem tøídìní odpadù zavedením uceleného systému tøídìní odpadù, vè. biologických a zasadíme se o zvýšení poètu 
kontejnerù. Podpoøíme vznik obecní kompostárny, která umožní využít vìtve, listí a trávu ze zahrad èi zbytky z kuchyní. V územním plánu budeme 
prosazovat úèinná omezení výstavby na okrajích mìsta, aby volnou krajinu a zeleò nepohlcovaly sklady, supermarkety a další výstavba. 
Podpoøíme reálnou rekonstrukci mìstského koupalištì. Zasadíme se o kvalitní dokonèení úprav rybníkù v oblasti Boreckých rybníkù.
Budeme podporovat výstavbu domù a bytù pro mladé rodiny vè. finanèního pøíspìvku mìsta. Zelení budou podporovat místní malé a støední 
podniky, øemeslníky a poskytovatele služeb. Podpoøíme investice do oprav a modernizace budov základních a mateøských škol. Podpoøíme práci 
kvalitního výukového centra ekologické výchovy dìtí v areálu kláštera.
Zelení podpoøí aktivní zapojování seniorù do spoleèenského života i posilování jejich sociálních jistot vytvoøením systému slev, napø. návštìvu 
vybraných kulturních a spoleèenských akcí, sportovní a rekreaèní aktivity. Budeme prosazovat zøízení asistenèní elektronické služby pro seniory 
se zdravotním rizikem. 
Zelení dávají pøednost prevenci pøed represí. To platí i pro oblast kriminality mládeže a zneužívání drog.
Zelení budou vždy prosazovat, aby hospodaøení mìsta bylo dlouhodobì udržitelné a zajiš�ovalo rovnomìrný rozvoj všech èástí našeho mìsta 
vè. satelitních èástí.
Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života obèanù, pøinesou základní vybavenost pro všechny, zbaví zanedbanosti obecní majetek 
a infrastrukturu (veøejné osvìtlení, komunikace, chodníky atd.). Budeme zejména podporovat místní spolky, sdružení i další iniciativy všech 
obèanù, které pomáhají rozhýbat spoleèenský i kulturní život v našem mìstì.

Kvalita života v našem mìstì       volte è. 7

Váš hlas pro Stranu zelených je hlasem pro Vaše dìti i vnuky.
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Volební program MO TOP 09 Ostrov pro volby do obecního 
zastupitelstva 2010:

Vaši kandidáti:

Prosadíme vznik Senior centra v objektu bývalé mìstské knihovny, které by 
poskytovalo zázemí zájmovým spolkùm sdružujícím ostrovské seniory a pøipravovalo 
pro nì besedy a programy „vzdìlávání tøetího vìku“
Zasadíme se o rychlé dokonèení projektu „Ostrovské rondo“
Provedeme revitalizaci lokality za budovou mìstského úøadu (úprava zelenì, obnova 
cest a drobných sportoviš�), která je posledním místem pro volný pohyb psù 
v intravilánu mìsta
Navrhneme zmìnu tras MHD pro vìtší pohodlí pøedevším mladých rodin s dìtmi 
a seniorù, která by reflektovala vznik nových nákupních center 
Na základì možností mìstského rozpoètu prosadíme zvýšení finanèní podpory 
neziskových organizací
Podpoøíme vznik tradice „Vánoèních trhù“, která by doplnila každoroèní rozsvìcení 
vánoèního stromku na Mírovém námìstí 
Prosadíme rekonstrukci Domu kultury na centrum s multifunkèním využitím

v následujícím volebním období bychom se rádi zamìøili pøedevším na rozvoj kulturních a sportovních aktivit, které by vedly k profilaci Ostrova jako 
rezidenèního mìsta s vhodnými životními podmínkami, sociálním zázemím a obèanskou vybaveností pro mladé rodiny s dìtmi, ale i støední generaci 
a seniory. Výsledkem naší snahy by mìlo být kulturnìjší mìsto otevøené všem generacím. K naplnìní tohoto cíle chceme pøistupovat prostøednictvím 
podpory rozvoje volnoèasových aktivit, revitalizací pøirozených oblastí pro rekreaci a odpoèinek v intravilánu mìsta a pøedevším vytvoøením zázemí 
pro kreativní èinnost místních zájmových spolkù a organizací. Ostrov by tak mìl dostát svému heslu a stát se skuteèným „mìstem pro život“.

Naším cílem je mìsto otevøené 
všem generacím!

12.  Michal Grossmann

13.  Pavel Bujáèek

14.  Zuzana Rupertová

15.  Ing. Michal Rjaško

16.  Marek Hrádela

17.  Ladislav Eberl

18.  Ing. Pavel Petrièko

19.  Marcela Svatková

20.  Vlastimil Pacák

21.  Markéta Železná

  1.   Mgr. Libor Bílek

  2.   Jan Železný

  3.   Karla Bláhová    

  4.   Zdenìk Volkovjak

  5.   Ladislav Oriabinec   

  6.   Miroslav Køížek

  7.   Pavel Petrièko

  8.   Kristýna Benešová

  9.   Michal Tamchyna

10.   Margita Hrádelová

e-mail: jan.zelezny@kva.top09.czVolte è. 6

Vážení spoluobèané,

VŠEM KANDIDUJÍCÍM STRANÁM BYLA DÁNA STEJNÁ MOŽNOST
PREZENTACE VE VOLEBNÍ PØÍLOZE

OSTROVSKÉHO MÌSÍÈNÍKU

REDAKÈNÍ RADA NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH TÌCHTO STRÁNEK


