MOŽNÉ VARIANTY LOGA

Kandidáti
do zastupitelstva
obce
Mutěnice:

1. Puškelová Zdeńka /57
- zástupce ředitele ZŠ a MŠ

ČSSD

2. Mgr. Hanáček Jan /54
– ředitel Domova Horizont Kyjov

čssd

1.

3. Dohnálek Josef /34
– automechanik
BEZ PP

4. Bc. Bírešová Zlatuše /46
– učitelka MŠ
čssd

5. Ing. Kourek Marek /26
– servisní technik
BEZ PP

Pro vytvoření loga s názvem vašeho města či obce prosím kontaktujte volební štáb.

6. Vrba Vojtěch /22
– technik
BEZ PP

7. Špičák Jan /24
čssd

8. Vaculovičová Blanka DiS. /49
– učitelka MŠ
BEZ PP

10. Fialová Františka /62
– důchodce
čssd

11. Štěpánek Miloš /75
– důchodce
BEZ PP

12. Blahová Ivana /47
– laborantka
BEZ PP

– strážník městské policie

9.Štěpánek Michal /27
– sklepmistr
BEZ PP

13. Ing. Kyselková Romana /25
– technička
BEZ PP

GRAFICKÝ MANUÁL ČSSD PRO SENÁTNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

obec mutěnice
komunální
volby 2014

14. Trávníková Hana /59
– důchodce
BEZ PP

15. Marada Antonín/66
– důchodce
BEZ PP

Volební program MO ČSSD Mutěnice
Vážení spoluobčané,
uplynuly 4 roky a přiblížily se další volby do obecního zastupitelstva, o jehož
složení rozhodnete Vy svými hlasy.
V současném volebním období se podařilo v Mutěnicích vykonat mnoho užitečného. Celé volební období zhodnotíte určitě nejlépe Vy sami a jistě dokážete
spravedlivě zhodnotit také práci každého stávajícího zastupitele, co který pro
obec zajistil a vykonal.
Pro nové volební období jistě zvolíte kandidáty, kteří jsou zárukou, že pro dobro
obce něco chtějí, jsou ochotni a schopni vykonat a zajistit. Pokud mezi našimi
kandidáty takové znáte, budeme rádi za Vaši podporu a Vaše hlasy ve volbách.
MO ČSSD Mutěnice Vám předkládá volební program, který chce v příštím
volebním období prosazovat. Pokud s naším volebním programem souhlasíte,
podpořte naše kandidáty do Zastupitelstva obce Mutěnice.
1. Oblast výstavby a budování obce:
- intenzivněji pracovat na vykoupení pozemků a vybudovaní inženýrských sítí
pro výstavbu rodinných domků
- podporovat výstavbu rodinných domů a bytů ve všech formách vlastnictví
- postupně zabezpečit dokončení a úpravu obecních komunikací a chodníků
(např. ulice Pelcova )
- postavit na místě staré školy multifunkční dům, který by obsahoval:
• prostory pro knihovnu
• klubovny pro schůzovou činnost místních organizací a přednášky
• prostory pro zřízení denního stacionáře pro seniory
(tzv. školka pro důchodce)
• klubovny pro činnost neziskových organizací (Žofka aj.)
• prostory pro malé rodinné oslavy
- na multifunkční dům by navazoval park pro seniory se zahradními
prvky pro děti, parkovací místa
- ze současné knihovny a domu p. Charuzy vybudovat stálou
minigalerii a malé muzeum Mutěnic
- vybudovat dětské hřiště v prostorách sportovního areálu Pod Búdama
- zřídit informační centrum
- ve spolupráci z městem Hodonín vybudovat cyklostezku Mutěnice - Hodonín
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2. Oblast finanční:
- sestavovat vyrovnaný rozpočet
- všechny smlouvy uveřejňovat v registru smluv
- sledovat a využívat dotační tituly vyhlášené krajem, státem a EU
- zajistit elektronickou aukci energií - budov spravovaných obcí ( školy, KD aj.),
ale i občanů, pokud by měli zájem

3. Oblast školství, kultury, zdravotnictví, sociálního a životního prostředí:
- podporovat i finančně mimoškolní činnost dětí a mládeže a sportovní
činnost v obci
- podporovat kulturní činnost v obci: folklór, tradice a pod., plánovaně využívat
kulturní dům a amfiteátr „Pod Búdama“
- rozšiřovat propagační činnost obce: vinařské a cyklistické stezky
- podporovat ochranu životního prostředí
- dobudovat suché poldry
- podél obecních silnic vysázet stromořadí jako zábranu proti erozi
(např. cesta ke skládce aj.)
- omezit skládkování a tím prodloužit možnost skládkování pro občany Mutěnic
- podporovat projekty neziskových organizací v kultuře, sportu, v práci s dětmi,
mládeží a sociální oblasti formou grantů
- dotovat dovoz obědů pro důchodce nad 75 let
4. Oblast zaměstnanosti a podnikání:
- podporovat drobné a stření podnikání
- u malých zakázek oslovit přímo domácí firmy
- STOP budování velkokapacitních obchodů - supermarketů
- spolupracovat s ÚP na vytváření veřejně prospěšných prací a absolvenských míst
- zřídit pracovní místa pro handicapované spoluobčany
5. Oblast vztahu obce a občanů:
- zvyšovat informovanost občanů dobudováním informačního systému
- podporovat vydávání časopisu Naše Mutěnice a vysílání MKT
- k důležitým bodům, problémům uspořádat obecní referenda
- ve spolupráci s Policií ČR důsledněji potírat vandalismus a další negativní projevy
občanů, na problematických místech zřídit fotopasti nebo kamery

