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Nezávislí kandidáti
na poslancov
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JUDr. Katarínu
Macháčkovú

Iveta
ŽIRKOVÁ

Mgr. Pavel
TAKÁČ

Helena (Elza)
DADÍKOVÁ

Ing. Dušan
BULÁK

Bc. Miroslav
PROCHÁSKA

JUDr. Róbert
PIETRIK

PaedDr. Iveta
LAUKOVÁ

MUDr. Silvia
HRNKOVÁ

Ing. Martin
BUGÁR

Ing. Branislav
BUCÁK

Róbert
FRIMMEL

Jozef
FOLTÁN

Ján
DOBROVODSKÝ

JUDr. Ing. Ľuboš
MAXINA, PhD.

Ing. Milan
MACHALEC, MPH

Ing. Daniel
MAČUHA

Mgr. Peter
KRŠKO

Ing. Roman
GONDA

Ing. Ján
HANZEL

Mgr. Vladimír
MORAVÍK

Marcel
DOBROVODSKÝ

Katarína
VRÁBLOVÁ

Jozef
ČIČMANEC

Juraj
OHRADZANSKÝ

Róbert
HEKL

Mgr. Jana
GALANSKÁ

Ing. Jozef
POLERECKÝ

Ing. Peter
PETRÁŠ

Mgr. art Anton
BAKYTA

Ing. Milan
SIMUŠIAK

Ing. Martin
DROZD

PREČO BY VÁŠ HLAS MAL PATRIŤ
MNE? PREČO VOLIŤ 3 ?
Milí Prievidžania, vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám pred koncom volebnej kampane
a blížiacim sa dňom, kedy sa rozhodne o ďalšom smerovaní
nášho mesta. V sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7.00
do 20.00 h môžete rozhodnúť!
Je veľmi dôležité, aby každý z nás prostredníctvom volieb
vyjadril svoj názor o tom, kto bude ďalšie štyri roky rozhodovať o nakladaní s majetkom mesta, výstavbe v meste,
hospodárení, športe, kultúre, o tom, ako sa použijú naše
podielové dane. Týka sa to nás všetkých, a preto nenechaj
me rozhodnúť menšinu o väčšine.
Mojim cieľom je ZMENIŤ naše mesto, ktoré v posledných
rokoch stratilo svoju ekonomickú pozíciu, estetický vzhľad
a hlavne dušu. Ponúkam svoju NEZÁVISLOSŤ od politických
strán, SKÚSENOSŤ, keďže pôsobím dve volebné obdobia ako

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a ODBORNOSŤ
vyplývajúcu z môjho vzdelania a získaných skúseností.
Nechcem sľubovať nereálne veci iba s cieľom získať voliča, ale chcem urobiť všetko preto, aby sa Prievidza znovu
stala mestom, na ktoré budeme hrdí. Budem potrebovať
Vašu pomoc, nápady a preto chcem zapojiť do diania v meste prostredníctvom zriadenia Rady seniorov a Rady mladých
čo najväčší počet obyvateľov.
Prijmite moju NEZIŠTNÚ VÔĽU A CHUŤ pracovať pre naše
mesto.
JUDr. Katarína Macháčková
kandidátka na primátorku mesta
s volebným číslom 3

PREČO BY VÁŠ HLAS MAL PATRIŤ SKUPINE NEZÁVISLÝCH POSLANCOV, KTORÝCH PODPORUJEM A KTORÍ PODPORUJÚ MŇA ?
O priazeň prievidzských voličov sa spolu so mnou uchá
dza aj 31 nezávislých kandidátov na poslancov – Vašich
spoluobčanov.
Sú to ľudia, ktorí nie sú spokojní (rovnako ako ja) so súčasným vedením a smerovaním mesta. Chcú spolu so mnou
zmeniť situáciu v meste k lepšiemu.
Sú to ľudia, ktorí prinášajú pohľad obyvateľa nezaťaženého politickou stranou. Nie je medzi nami žiadna dohoda,
ktorá by ich v budúcnosti k čomukoľvek zaväzovala. Rozhodovať v zastupiteľstve budú podľa svojho vlastného názoru,
vedomia a svedomia.
Prečo táto iniciatíva vznikla? Títo Prievidžania majú jasný
cieľ a dôvod na svoje konanie. Želajú si, aby som v prípade
môjho úspechu vo voľbách nezostala v zastupiteľstve závislá iba od rozhodovania poslancov pochádzajúcich z radov
politických zoskupení a politických strán.

Prajem si, aby naše budúce zastupiteľstvo bolo skutočne
demokratické a rozhodovalo sa v ňom podľa iných princípov, t.j. zásadne v medziach zákona, práva, spravodlivosti
a rovnosti. Preto Vás prosím o podporu kandidátov, ktorí
tvoria môj tím, sú zárukou a chcú spolu so mnou

DA Ť Z M E N Á M Z E L E N Ú
Vážení spoluobčania, mám úprimne rada našu Prievidzu
a bude mi cťou, ak mi zveríte túto – nie ľahkú úlohu, ktorú
budem považovať za službu pre Vás a v žiadnom prípade
nie obchod pre mňa.

S úctou
				

JUDr. Katarína Macháčková

