Vrchlabí je náš domov
Sdružení nezávislých
kandidátů pro komunální
volby ve Vrchlabí
10. a 11. října 2014

www.zvon-vrchlabi.cz

Poděkování
za 1590 podpisů
Vážení spoluobčané, děkujeme vám, za vaše souhlasné
podpisy. Díky tomu jsme se mohli, jako sdružení nezávislých kandidátů ZVON přihlásit, v celostátně určeném
termínu, do komunálních voleb. Váš souhlas byl pro nás
nutnou podmínkou. Nejsme politická strana. Ta se může
přihlásit do voleb automaticky. Množství podpisů, které
jste nám věnovali, velmi výrazně přesáhlo zákonem určený limit. Je pro nás velkým povzbuzením a závazkem
k dalšímu pokračování přípravy na komunální volby
a nové období. Děkujeme Vám!

Proč volit ZVON?
Máme konkrétní
představu a cíle jak
město rozvíjet
i odhodlání
a vytrvalost k jejich
realizaci.

Nebudeme
rozdělovat,
ale spojovat.

Nezklameme
vaše očekávání
a víme, že
s vámi dokážeme
měnit věci
k lepšímu.

Znáte nás
a víte co od
nás očekávat.

Kandidátní listina
pro volby do Zastupitelstva města Vrchlabí, konané
dne 10. a 11. října 2014
Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
Název sdružení nezávislých kandidátů: Z V O N

1. Jan Sobotka, Ing.
53 let, stavební technik

Sdružení nezávislých kandidátů ZVON
svým spoluobčanům
Naší hlavní prioritou pro nastávající volební období je podpora podnikatelských aktivit a stabilizace
ekonomického postavení jak podniků, tak občanů a zprostředkovaně i postavení města Vrchlabí.

Dokončená sportovní zóna oživí nejenom Vrchlabí, ale celé střední Krkonoše.
Tenisové kurty, fotbalový a atletický stadion, veřejné hřiště, v blízkosti cyklostezka č. 22, s možností
jízdy na kole a inline bruslích, v zimě upravené tratě s technickým zasněžováním na lyžařském běžeckém okruhu, bruslení na rybníku. Tak bude v dohledné době, po mnoha letech, dokončena zásadní část infrastruktury sportovního areálu.

Rybník Vejsplachy je cenným přírodním prvkem a významným rekreačním místem.
Jeho okolí by mělo být lépe přizpůsobeno rekreačním účelům. Bude rozšířeno dětské hřiště, zavedena půjčovna lodiček, vybudováno molo, zřízen procházkový okruh s promenádní cestou při zachování možnosti rybářství, apod. Cílem je, aby veřejná vodní plocha byla lákavá a její okolí bylo příjemné
pro pěší procházky.

2. Michal Vávra, PhDr.
36 let, politolog

12. Stanislav Lelek
63 let, pracující důchodce

3. Luboš Dlabola, Ing.
56 let, živnostník

13. Dana Kavanová, Mgr.
57 let, pedagog

4. Miloslav Švestka, Ing.
52 let, ekonom

14. Martin Kučera, MVDr.
51 let, veterinární lékař

5. Bedřich Hanousek, Ing.
66 let, stavební technik

15. Jaroslav Bareš, Mgr.
47 let, pedagog

6. Jiří Severýn, Ing.
62 let, pedagog

16. Ivona Čivrná, Mgr.
47 let, pedagog
volného času

7. Petr Jireš, Mgr.
66 let, pedagog
8. Blanka Paulů, Mgr.
60 let, pedagog
9. Aleš Vejnar, Ing.
35 let hudebník
a zahradní projektant
10. Jiří Jakubec
41 let, servisní manažer
a hokejista
11. Petr Janata, MUDr.
51 let, lékař

Pozvánka

Plánovanou investiční akcí nadcházejícího volebního období Sdružení Zvon
– Vrchlabí je výstavba nového venkovního bazénu.

Přijměte pozvání na
vystoupení unikátní
zvonohry ve Vrchlabí.

Bude vybudováno venkovní koupaliště se zázemím a možností předehřívané vody. V nerezové vaně
plavecké dráhy, ve druhé části nepravidelně tvarovaný rekreační bazén s mělkým brouzdalištěm pro
děti. Areál Vejsplachy se stane sympatickým místem pro všechny věkové generace, ve kterém může
celá rodina prožít pohodový volný den. S dokončením sportovišť se užitné území zvětší a život tu
začne pulzovat.

Co: jedinečná pojízdná
zvonohra, 57 zvonů v akci
Výrobce: Petr R. Manoušek,
tvůrce zvonů na
vrchlabském kostele (r.2002)
Kde: náměstí TGM

Více informací si přečtete v prvních i druhých volebních novinách Zvon, které vám
budou doručeny do poštovní schránky.

17. Jaroslav Buchar
53 let, hasič
18. Miroslav Pastor, Ing.
49 let, vývojový pracovník
19. Aleš Mego, Ing.
42 let, bezpečnostní
a požární technik
20. Daniel Jerie
48 let, stavební projektant
21. Miroslav Klepl
60 let, obuvník

ZVON
aktuálně

Kdy: středa 8. října 2014
v 15:30 hodin
Kdo: varhaník Radek Hanuš,
hudebník Miroslav Pastor

www.zvon-vrchlabi.cz

