Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů
Pro volby do zastupitelstva obce Telnice konaných 23. a 24. září 2022

SPORTOVCI
OBCE TELNICE

Milí spoluobčané,
naše kandidáty už znáte a nyní bychom Vás rádi seznámili s volebním programem Sdružení
nezávislých kandidátů Sportovci obce Telnice, který je postaven na těchto základních bodech:
•
•
•
•
•

Komunikace s občany
Podpora sportovních, kulturních a společenských aktivit
Rozvoj infrastruktury
Podpora rodin s dětmi, střední generace a seniorů
Spolupráce s ostatními politickými stranami, sdruženími a spolky obce Telnice

Komunikaci s občany považujeme za nejdůležitější článek života v obci a to nejen v té naší.
Každodenní potkávání se s lidmi, naslouchání jejich názorům a snaha o řešení jejich problémů
zajisté patří k základním povinnostem těch, kteří mají zájem pro občany pracovat, snažit se zlepšit
jejich životní prostředí a úroveň.
Podpora sportovních, kulturních
a společenských aktivit patří
mezi naše další priority. V dnešní
přetechnizované době je třeba
vytvořit pro všechny – ať jsou to
děti, dospělí či senioři – takové
podmínky, aby si každý mohl najít
oblast svých zájmů a mohl tak
prožívat aktivní život. Naše obec
je známá svoji sportovní historií
a to nejen v házené, ale i v jiných
sportech. Naším zájmem je rozvíjet
sportovní nadšení především u dětí.
Naše podpora výstavby sportovní
haly v Telnici je jednoznačným
příslibem zlepšení a zkvalitnění
podmínek pro všechna sportovní
odvětví. Věříme, že realizace
tohoto projektu přinese zvýšení
zájmu o sport nejen v naší obci.
Bohatou kulturní a společenskou
činnost v naší obci není třeba
připomínat, a tak je samozřejmostí
v těchto aktivitách pokračovat
a připravovat pro naše občany stále
nové a zajímavější projekty, které
bude možné realizovat ve větších
prostorách sportovní haly.

Rozvojem
infrastruktury
chceme
přispět k zajištění pohodlnějšího
a bezpečnějšího života v obci.
Dokončení projektu a realizace opravy
hlavní silnice a průtahu obcí je dalším
důležitým krokem ke splnění tohoto
bodu. Projekt, rozpracovaný řadu let,
je třeba dovést k realizaci a zajistit tak
především bezpečnost v naší obci.
Rodiny s dětmi představují v každé
době hybnou sílu při rozvoji
a fungování všech obcí či měst.
Rozvoj mateřské i základní školy je
dalším krokem pro naplnění našich
cílů. Nesmíme ovšem zapomínat
na rodiče dětí, dospívající mládež
a ty, kterým už jejich děti odrostly.
Dospívající
mládež
a
střední
generace je součástí života v obci
brána jako samozřejmost a na jejich
potřeby a zájmy se často zapomíná.
Chceme se tedy zaměřit i na tuto část
obyvatel a podpořit aktivity určené
právě jim. Stejně tak jako péči o
seniory, kteří naší obci zasvětili svůj
život a přispěli k jejímu rozvoji. Projekt
domova důstojného stáří nesmí být

zapomenut, je třeba hledat řešení,
které přinese uspokojení všem, jak
seniorům, tak lidem kolem nich.
Spolupráci s ostatními politickými stranami,
sdruženími a spolky považujeme za
nezbytnou součást práce zástupců obce.
Nejde o bezhlavé souhlasy s vedením
obce, ani o bezhlavé odmítání všeho
s čím přijde druhá strana, ale o hledání
kompromisů a společných cest proto, aby
se život v obci ubíral tím správným směrem.
Jsme příliš malá obec na to, abychom si
vzájemně házeli klacky pod nohy a jeden
druhého si nevážili. Vždyť práce pro občany
by měla být tím nejdůležitějším, co vede
kandidáty při volbách do zastupitelstva
obce k jejich rozhodnutí.
Jak tedy volit abyste pomohli
vytvořit zastupitelstvo obce dle
vašich představ? Dívejte se kolem
sebe, diskutujte o věcech, které
vás zajímají, ptejte se. Chcete-li
maximálně podpořit sportovce
obce Telnice volte celou naši
kandidátku. Jen tak zajistíte, že
v zastupitelstvu zasednou vámi
vybraní kandidáti.

Miroslav Homola

Monika Součková

- telnický rodák, pracuje
u Správy železnic jako
technik. Od roku 1980
je členem komise výstavby
při OU v Telnici, později
předsedou komise
výstavby. Podílí se na
přípravě a realizaci různých
stavebních akcí v obci.

- telnická rodačka, 3.
rokem pracuje jako
učitelka a mistrová na
střední škole oboru cukrář,
tzv. je u většiny z Vás vaše
Telnická cukrářka, s velkou
radostí se zapojuje do akcí
naši vesnice.

Martin Zeman

Ladislav Dvořák

- telnický rodák, absolvent
sportovního gymnázia,
pracuje jako skladník,
mezi jeho záliby patří
rodina a sport. Aktivně
podporoval své syny ve
fotbalové kariéře.

- telnický rodák, pracuje
jako technik na zkušebně
vvn; již 40 let se věnuje
práci s dětmi a to zejména
v házené, kde rovněž působí
jako krajský trenér mládeže;
je držitel trenérské „A“
licence a evropské licence
Pro Master Coach.

Petr Holásek

Miroslava Šlampová

- v Telnici žije 8 let, pracuje
jako stavbyvedoucí, aktivně
podporuje a pomáhá při
práci s malými házenkáři.

- v Telnici žije 9 let, pracuje
jako asistentka pedagoga
v Mateřské škole. Aktivně
podporuje práci s malými
házenkáři.

Marian Micheller
- v Telnici žije 17 let, přeje
si aby se všechny děti
i občané mohli sportovně
rozvíjet v nové sportovní
hale. Aktivně pracuje pro
oddíl házené.

”

Pojďme společně rozvíjet
moderní obec,
kde si každý může najít
své místo k životu.

Budeme velmi rádi, pokud nás ve volbách do zastupitelstva obce Telnice
podpoříte a dáte nám svůj hlas. Nebudeme dopředu slibovat, co všechno
zajistíme a uděláme, ale budeme se snažit pracovat pro Vás občany tak, abyste
nemuseli v budoucnu litovat toho, že jste nám dali svůj hlas. Děkujeme.
SPORTOVCI OBCE TELNICE

„

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
SPORTOVCI OBCE TELNICE
Naši kandidáti:
Leona Bímová
- telnická rodačka, 16 let pracovala jako ředitelka
místní základní školy, kde dnes pracuje jako
učitelka. V současném zastupitelstvu obce zastává
funkci předsedkyně kulturní komise. Je starostkou
T.J. Sokol Telnice, aktivně pracuje s mládeží v oddíle
házené. V případě úspěchu v letošních volbách je
připravena ucházet se o post starostky obce.

Vladimír Blaženka
- telnický rodák, pracuje jako mistr mechanizačního
střediska Správy železnic. Zastupitel obce a člen
kontrolní komise. Je bývalý házenkář a nyní zastává
funkci předsedy oddílu házené T.J. Sokol Telnice.
V případě úspěchu v letošních volbách je připraven
se ucházet o post místostarosty obce.

Marek Sklenář
- telnický rodák - pracuje 26 let ve stavebnictví,
mimo vedení výstavby se zabývá také inženýrskou
činností, kalkulacemi a dozorováním staveb - např.
zastupoval obec při realizaci parkoviště u vlakového
nádraží. Ve výboru T.J. Sokol Telnice pověřený
vedením stavební komise. Je autorizovaným
stavitelem - členem České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Adam Langer
- telnický rodák, pracuje jako technik ve společnosti
Labtech s.r.o. Aktivně se věnuje trénování minižáků,
v oddíle házené působí i jako organizační
pracovník, s manželkou vychovává 2 děti. V právě
končícím volebním období je zastupitelem obce
a členem finančního výboru.

