
Zelená
pro Poličku
Sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených

1. Mgr. Jan Matouš
37 let, provozovatel
informačního centra

2. MUDr. Patrik Lisý
38 let, lékař 

3. Mgr. Petr Nožka
54 let, ředitel mateřské školy

4. Petra Jílková
30 let, lektorka 
anglického jazyka

5. René Habrman
35 let, finanční poradce

6. Petr Šimon
47 let, obchodní zástupce

7. Mgr. Kamila Hloušková
35 let, učitelka

8. Libor Jelínek
36 let, referent cestovní
kanceláře

9. Ing. Marie Kučerová
38 let, projektová 
manažerka

10. Mgr. Milan Matouš
45 let, učitel

11. Bc. Věra Žahourová
32 let, referentka prodeje
a logistiky

12. Pavel Pražan
32 let, živnostník - truhlář

13. Jitka Kmošková
53 let, vedoucí plaveckého
bazénu

14. Ing. Milan Beneš
32 let, stavební technik

15. Ing. Martina Vopařilová
32 let, krajinný inženýr

16. Mgr. Jan Stodola
31 let, konzultant
informačních technologií

17. Mgr. Jiřina Boušková
30 let, učitelka

18. Ing. Blanka Stehnová
42 let, ekonomka

19. Věra Štanclová
37 let, zaměstnankyně skladu
zeleniny

20. Ing. Antonín Mihulka
55 let, referent územního
plánování

21. Mgr. Stanislav Konečný
50 let, archivář

Kandidáti do Zastupitelstva Města Poličky

Prosazujeme:

www.zelenapropolicku.cz

• opravu dalších sjezdů z chodníků
• opravy cest na starém hřbitově

a v zahrádkářských koloniích
• úpravu části cyklostezky na vlečce

pro in-line bruslení a prodloužení stezky
k přehradě

• ohleduplné investice - parkoviště s výsadbou
stromů a zeleně, veřejné osvětlení
se stínidly proti světelnému smogu apod.

• rozšíření nabídky plaveckého bazénu o bazé-
nek pro děti, tobogán, vířivku a parní saunu

• vybudování pítka u hřiště v městském parku 
• udržení podpory sportovním oddílům,

spolkům a zájmovým organizacím navzdory
hospodářské recesi

• zachování čtyřletého gymnázia 
• podporu kulturního života, vzdělávání

a získávání zkušeností z domova i zahraničí

• rozšíření zelených ploch, počtu stromů
a keřových porostů ve městě i krajině

• snižování zadluženosti města
• zmenšování rozdílů v kvalitě infrastruktury

mezi městem a Lezníkem, Modřecí, Stříteží
• revitalizaci autobusového nádraží s odjezdy

všech dopravců
• potlačení vandalismu a regulaci množství

herních automatů

volební
číslo

6

POJĎTE S NÁMI 
OPĚT K VOLBÁM!
Letos znovu můžete bez
obav vhodit zaškrtnutou celou
kandidátku 
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