Sdružení nezávislých kandidátů

LoDění

Buďme hrdi na svou obec
Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně
a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět
chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo
lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť
a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro
druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na
ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se
starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez
zbytečných nákladů na předražený materiál či služby,
podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní
aktivity, kulturní i sportovní činnost.
Maximální
otevřenost
a informovanost.
Dost bylo
předražených
investic.

komunální volby

2018
Koncepce, systém,
pořádek, efektivita
všude.
Kvalitní občanská
vybavenost.
Chráněný majetek
všech.

1.

Ing. Martin Bok

51 let, systémový analytik, účetní poradce, manažer, podnikatel, BEZPP

Aktivní stáří.
Prostor pro
mezigenerační
setkávání.

2.

3.

51 let, ekonom, manažer, podnikatel, BEZPP

56 let, tlumočnice, investiční analytik, BEZPP

Ing. Kamil Horný

PhDr. Jana Tučková

Bezpečný chodník
z náměstí až k nám
do ulice.

Zdravotní
středisko bez
vlhkosti a plísně.

Omezení hluku
z dálnice.

Vyřešená doprava
u školy.

4.

5.

47 let, obchodně technický manažer, BEZPP

47 let, praktická lékařka pro dospělé, BEZPP

Radek Němec

MUDr. Tereza Hamouzová
Rozumně vyřešená
doprava v západní
části obce.
Stop chemicky
nečistým výrobním
provozům.

Vyhrazené
certifikované hřiště
pro školku.
Dostatek
parkovacích míst.
Nová školka.

6.

7.

62 let, vedoucí chemické výroby, BEZPP

53 let, učitelka v mateřské škole, lektorka ART TIME, BEZPP

Ing. Martin Fořt

Julie Bicanová

Již žádné další
průmyslové zóny.
Více zón klidových.

Všem
stejným metrem
a spravedlivě.

Čistější a upravenější
obec.

Efektivní a vstřícný
obecní úřad.

Dům pro
seniory.

8.

9.

46 let, odborný ekonom, BEZPP

63 let, účetní, OSVČ, v důchodu, BEZPP

Hana Hrubanová

Anna Kalašová
Zelená obec.
Širší nabídka
vzdělávacích
a kulturních aktivit.
Kvalitní dětské hřiště
pro veřejnost.

Opravené
chodníky.
Opravené cesty.
Fungující
infrastruktura.

10.

11.

41 let, psycholožka na mateřské dovolené, BEZPP

50 let, ladič pian, podnikatel, KDU-ČSL

Mgr. Kateřina Mašatová

Ivo Plhák

Kulturu kvalitní
a pro všechny.
Masivní podpora
spolkovému
životu.

Bezpečná hlavní
komunikace
se světelnými
přechody.
Cyklostezka
do Svatého Jana
a na Vráž.

12.

13.

57 let, vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy, BEZPP

41 let, ředitelka středočeské pobočky organizace Člověk v tísni, BEZPP

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Lepší
propagace obce.
Více projektů jako
je Museum trati
a Ostře sledovaných
vlaků.

Mgr. Kateřina Hůlová

Perfektně
připravené projekty.
Klidná doprava
všude.

14.

15.

30 let, softwarový inženýr, BEZPP

50 let, projektový manažer, podnikatel, BEZPP

Ing. Prokop Boček

Ing. Milan Hejduk

BEZPP = bez politické příslušnosti

„Klid na práci“ nepotřebujeme. Jsme zvyklí pracovat pod tlakem a precizně. Jakákoliv veřejná kontrola k práci zastupitele či obecního zaměstnance neoddělitelně patří. Chceme být veřejně kontrolováni!

Pokud Vás zajímají podrobnosti, mrkněte na
www.lodeni.cz/volby-2018.

