Programové priority volebního sdružení nezávislých kandidátů
Společně pro Pozlovice na volební období 2018 - 2022
„Společně pro pozlovice“
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
- chceme budovat bezpečné a komfortní ulice pro naše
občany
• Oprava komunikace od křižovatky u MŠ včetně rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky Pozlovice Střed
• Rekonstrukce křižovatky u hřiště, včetně autobusové zastávky Dolní konec
• Dopracování projektové dokumentace po vyřešení majetkoprávních vztahů a následná rekonstrukce ulic A. Václavíka, Ludkovická, rozšíření a zobousměrnění ulice V Dražkách
• Zvýšení počtu parkovacích míst u kostela a v dalších potřebných místech v obci
• Rekonstrukce komunikace, vybudování chodníku a dešťové
kanalizace v ulici Řetechovská
• Realizace rekonstrukce ulic Nivy I a II po zapracování připomínek občanů
• Pokračování v opravách místních komunikací
• Spolupráce při budování polních a lesních cest navržených
v pozemkových úpravách
KULTURA A SPORT
– společenský život je pro nás důležitý
• Vybudování nového krytého výletiště na ploše za fotbalovým hřištěm pro pořádání kulturních akcí
• Vybudování vrtů, retenčních nádrží a zavlažovacího systému fotbalového hřiště s variantním využitím pro ledovou
plochu v zimním období
• Úprava areálu hřiště, vybudování cvičiště pro hasiče a dalšího zázemí včetně parkoviště pro návštěvníky, příprava podkladů pro budoucí výstavbu sportovní haly
• Podpora spolkové činnosti (sportovní klub, svaz žen, včelaři,
myslivci, hasiči a skauti) a zejména pak oddílů mládeže
• Rekonstrukce sociálního zařízení v kabinách u hřiště a veřejného WC v budově hasičské zbrojnice
• Podpora tradičních kulturních a sportovních akcí (plesů
a zábav)
• Podpora farnosti a pomoc při zajištění církevních slavností,
při údržbě a opravách církevních památek
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁNÍ
– myslíme na naše děti
• Rekonstrukce tříd v základní škole a modernizace vybavení
kuchyně
• Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyně v mateřské škole
• Podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže ve spolupráci

Sdružení nezávislých kandidátů
„SPOLEČNĚ PRO POZLOVICE“

s domem dětí a mládeže, základní uměleckou školou a dalšími spolky
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– šetrně ke krajině
• Rozšíření vybavení odpadového centra o technologii pro
zpracování BIO odpadu
• Předcházení následků přívalových dešťů a boj proti suchu
– prosadíme poskytnutí příspěvku na zakoupení nádrží
na zachycení dešťové vody vhodných pro zalévání zahrad
• Opravy a budování dešťové kanalizace
• Obnova, výsadba a zavlažování zeleně a alejí
VEDENÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ
– zodpovědný přístup
• Trasa VVN se řeší již více než 20 let. Naši předchůdci se
po těžkých jednáních dopracovali ke kompromisnímu
řešení, které poškozuje obec výrazně méně než původně
navrhovaná trasa. I my chceme v probíhajících řízeních, co
nejlépe hájit zájmy obce, aby dopad na krajinu a život občanů byl co nejmenší. V případě realizace budeme prosazovat
kompenzace v podobě kabelizace rozvodů všech linek vysokého a nízkého napětí v obci.
SOCIÁLNÍ A JINÉ SLUŽBY PRO OBČANY
– pomáhat a vycházet vstříc
• Vybudování startovacích bytů pro mladé rodiny a seniory
• Vybudování nové skládky zeminy v ulici Řetechovská
• Pomoc s budováním inženýrských sítí v lokalitách schválených pro bydlení
• Nabídka benefitů/zvýhodněných cen služeb pro občany
Pozlovic
• Pravidelná modernizace technologie pro příjem kabelové
televize a internetu
• Podpora charity a rozšiřování sociálních služeb pro občany
• Zvýšení příspěvku seniorům na stravování v mateřské a základní škole
• Zřízení místa s bezplatným připojením k internetu
LÁZEŇSTVÍ A REKREACE
– naše obec, místo pro aktivní odpočinek
• Rozšíření sítě cyklostezek směrem na Dolní Lhotu a Slavičín
• Zvýšení počtu odpočinkových míst v obci (lavičky)
• Udržování pořádku a čistoty v obci

Volby do Zastupitelstva
městyse Pozlovice
5. a 6. října 2018

Volby do Zastupitelstva městyse Pozlovice 5. a 6. října 2018

1. Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
stavební inženýr

2. Ing. Miroslav Papoušek
účetní, ekonom

3. Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D.
komerční ředitel

4. František Petráš
čalouník

5. Tomáš Martinec
přípravář staveb

7. Ing. Dušan Richter
referent pro informace

8. JUDr. Petr Coufalík
právník

9. Ing. Renata Sęková
pedagog SOŠ Luhačovice

10. Petr Varaďa
provozní pracovník

11. Ing. Tomáš Gergela
konstruktér, designer

6. Alois Mališka

zaměstnanec
Služby Městys Pozlovice

12. Viktor Martinec
řidič, strojník

Milí spoluobčané, srdečně Vás zveme
k volbám. Přijďte podpořit tyto kandidá13. Veronika Pinďáková
podnikatelka

14. Ing. Václav Bětík
inženýr železniční dopravy

15. Bc. Karel Adamek
makléř

ty a volební program svým hlasem!
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