Sdružení nezávislých kanditátů - sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, voliči. Dovolujeme si Vám představit kandidáty do komunálních voleb do obecního zastupitelstva.
SNK-SDH není politická strana, ale spolek, který sdružuje a podporuje občany pracující ve prospěch nejen sboru dobrovolných
hasičů, obce, ale celé republiky, a to bez jakýchkoliv nároků na odměnu, vlastní prospěch či popularitu.

Co chceme v obecním zastupitelstvu prosazovat ?
Chceme zajistit dokončení kanalizace a začít s budováním možná ještě potřebnějšího vodovodu.
Budeme prosazovat zvýšení informovanosti občanů o dění v obci a o plánech na její zvelebování v dostatečném předstihu, aby měli
možnost o tom přemýšlet a případně vznést nové návrhy či připomínky (případně vyhlásit referendum).
Služby občanům v obci nejsou dostatečné, a proto chceme vytvořit podmínky pro podnikání a získat místní firmy a podnikatele pro
zvyšování úrovně stávajících služeb i vytváření nových.
Rádi bychom zajistili vyšší bezpečnost občanů zvýšením počtu osob pracujících ve sboru dobrovolných hasičů. Nutné je rovněž
zajištění technických prostředků na záchranu životů a majetku obyvatel v krizových situacích (požáry, povodně).
Podporovat hodláme bezpečnost na cestách, zejména vybudováním chodníků, přechodů pro chodce či opravami stávajících cest.
Zajímá nás vzdělávání nejmenších – stále je co vylepšovat na naší mateřské a základní škole (např. přístavba a zateplení budovy,
rekonstrukce osvětlení areálu, vyřešení parkování).
Mezi naše priority patří podpora práce s mládeží, protože „kdo si hraje, nezlobí", a to nejen u hasičů. Je třeba získat organizace i
jednotlivce pro tuto nedoceněnou činnost.
Pro sportovní vyžití občanů stále není vybudováno sportoviště, o kterém se mluví 15 let, tudíž se chceme zapříčinit o jeho realizaci.
Dalším palčivým problémem je kultura v obci aneb kulturní dům a co s ním. Hodláme zajistit lepší podmínky pro využití tohoto objektu,
obnovit nepoužitelný inventář jako jsou stoly a židle, vytápět sál i v zimě pro cvičení dětí. Pokračovat budeme v tradičních
společenskokulturních akcích jako jsou masomust, máje a jiné.
V obci je sice dostatek zeleně, ale je třeba ji udržovat, aby nepřebujela. Údržbu zajistí zaměstnanci obce, před vlastním domem by se
o ni mohl postarat sám majitel. Přírodu je třeba též ochraňovat. Pro začátek by stačilo neparkovat na trávnících apod.
Vše, co bychom rádi podpořili, však závisí především na finančních možnostech obce, a proto je naším cílem bedlivě sledovat
vyhlašované dotační programy, a získat tak pro naši obec co nejvíce finančních prostředků.

Kdo za nás kandiduje ?

Volte kandidáty z kandidátní listiny č. 4
Volte nás, máme GAZ...

1) Zuzana Kořínková

62 let důchodce

2) Jiří Nikodým

63 let důchodce

3) Josef Ševčík

46 let elektrotechnik

4) Jan Placák

64 let důchodce

5) Milena Kuchtová

50 let v domácnosti

6) Ing. Jiří Nikodým

27 let inženýr kvality

7) Petr Kuchta

23 let státní služba

8) Josef Malý

22 let bezpečnostní kontrolor

9) Pavel Kolomazník

38 let vedoucí provozu

!

Tak zaznělo z úst jednoho z hasičů. (pozn. GAZ je zásahové vozidlo našeho sboru dobrovolných hasičů)

Více informací o činnosti SDH najdete na internetu sdhzadnitreban.bluefile.cz.

