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OSB jdou znovu do voleb! 
 

Získali jsme dostatek podpisů a podali kandidátku, opět jako nezávislí 

Dne 30. července jsme na Úřadu MČ Praha 2 podali kandidaturu do podzimních 
komunálních voleb, které se budou konat ve dnech 10. - 11. října. Předali jsme 
kandidátní listinu se jmény 35 kandidátů i 338 archů s více než 3,4 tis. podpisů 
nutných k registraci sdružení nezávislých kandidátů do voleb. To vše se podařilo i 
díky vaší podpoře a vašemu úsilí při získávání podpisů. DĚKUJEME! Na kandidátce 
jsou všichni naši současní zastupitelé, kteří za poslední čtyři roky získali bohaté 

zkušenosti, ale i nová jména. Kompletní listinu naleznete na webu OSB. 

Chceme pokračovat v programu  

Budeme nadále usilovat o naplňování našeho programu. Nezávislí občané se mají 
podílet na správě své obce. Některé změny se nám podařily již v tomto volebním 
období, ale díky opoziční roli se nepodařilo zatím prosadit vše, co bychom si my i vy 
přáli. Mimo jiné umožnit privatizaci bytů všem zájemcům z řad oprávněných 
nájemníků za dostupné ceny a ostatním obecním nájemníkům zachování bydlení s 
rozumným a akceptovatelným nájemným. Zasazovat se o to, aby naše Praha 2 byla 
bezpečná, čistá, tolerantní a přívětivá a aby její radnice tu byla pro své občany a ne 
naopak, nebo jen jednou za čtyři roky. Budeme i nadále prosazovat rozumné 
hospodaření, transparentnost a efektivnost veškeré komunální činnosti. Více o 
našem programu naleznete také na webu OSB. UVÍTÁME I VAŠE DALŠÍ PODNĚTY!  

Uvítáme Vaši podporu a pomoc 

Podstatným předpokladem úspěchu ve volbách je, aby o naší činnosti vědělo co 
nejvíce spoluobčanů, nejen obecních nájemníků. Připravujeme kampaň, v níž 
chceme mít možnost zaujmout a informovat podstatně více než na webových 
stránkách (informace a logo v ulicích, stánek, letáky, propagační předměty, brožura 
do schránek aj.). Na to potřebujeme mimo jiné dostatečný rozpočet. Rádi bychom 
vás, kteří máte lepší finanční možnosti, zdvořile požádali o finanční dary (číslo 
našeho účtu - 2800315245/2010), které nám pomohou zajistit kampaň 
přinejmenším v podobném rozsahu jako v roce 2010. Být viděn = větší volební 
úspěch! A my hodláme být více viděni! V případě zájmu uveďte, na co by měl váš 

příspěvek být použit (zpráva příjemci platby). Pomozte nám informovat o sdružení 
OSB i vaše sousedy a známé. Uvítáme i vaši pomoc při akcích v terénu – u stánku, 
při distribuci letáků a brožur apod. Zájemci, kontaktujte nás e-mailem. Při získávání 
podpisů pod volební petici jsme se přesvědčili, že mnozí spoluobčané o nás i přes 
naše čtyřleté působení na radnici dosud nevědí. Přitom OSB jsou tu pro všechny 
občany Prahy 2, nejen pro obecní nájemníky! 
 

Děkujeme za vaši podporu, které si vážíme a která nás zavazuje. Spolu to 
dokážeme! Vaše OSB. 
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