
Chceme se podílet na dobré správě města a prosadit 
řadu užitečných a potřebných věcí.

Prosazujeme:
 modernizaci krytého plaveckého bazénu ve 
prospěch rodin s dětmi
 výstavbu cyklostezky k masokombinátu 
a prodloužení cyklostezky na vlečce 
k přehradám
  zavedení životopisu veřejných zakázek na webu 
města

  rozšíření nabídky kulturního a sportovního 
vyžití pro mladé
 aby město bylo dobrým partnerem 
podnikatelům tvořícím pracovní místa
 vyšší � nanční pomoc města na činnost 
sportovních a zájmových organizací
  snižovat energetickou náročnost městských 
budov a zařízení,
 aby chystaná nová zástavba v lokalitě Bezručova 
byla řešena citlivě a rozumně

 opatření pro bezpečnější noční park
  zavedení separace a svozu bio-odpadu 
z domácností
 dobrou dopravní obslužnost a adekvátní 
vybavenost Stříteže, Lezníka a Modřece

jednoduše... vše propolicku.cz

Děkujeme za vaši účast ve volbách.

Zelená pro Poličku
Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů

město pro děti a pro mladé a …
vybudovat bazének pro děti na krytém plaveckém bazénu, rozšiřovat
parkové plochy a obnovovat dětská hřiště

město zdravé a …
prevenci v podpoře pohybových aktivit a zájmové činnosti s kombinací
dostupné komplexní lékařské péče, chceme koupaliště s důstojným
hygienickým zázemím

město jako bezpečný domov
pro všechny a …

zklidnit dopravu v centru města a opravit nájezdy na chodníky
pro pohodlný pohyb městem, včetně bezbariérových přístupů
k institucím

město čisté, moderní a kulturní a …
delší provozní dobu recyklačního dvora, v centru větší koše na
odpadky létající po ulicích a zahájit využívání obnovitelných zdrojů
a úspor energie v zařízeních a majetku města

město prosperující a …
zhodnocovat majetek města před jeho chátráním a zvyšováním
provozních nákladů, vyrovnat rozdíly v kvalitě silnic a další
infrastruktuře mezi městem a jeho částmi - Lezníkem, Modřecí a Stříteží

město atraktivní a …
dokončit rekonstrukci městského muzea a městských hradeb, včetně
jejich efektivního využití a vyřešení problému kovové brány v hradební
zdi v parku 

město pro budoucnost a …
zřetelně  podporovat  všechny  dobrovolné  aktivity,  spolupráci
a partnerství pro rozvoj města 

UDĚLÁME MAXIMUM PRO TO, ABYCHOM DOSÁHLI TOHO, CO CHCEME.
Ve volebním programu najdete více …

Chceme:Prosazujeme MĚSTO PRO LIDI

Prosazujeme MĚSTO BEZ BARIÉR

Prosazujeme ZDRAVÉ MĚSTO

Prosazujeme ZELEŇ PRO MĚSTO
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Když nás hlasem podpoříte,
výsledky snah záhy zříte.
Pro Poličku máme slabost,
naše práce, vaše radost!
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To je správna 
volba!

66Vo
lební číslo


