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SOKOL a jeho příznivci  
sdružení nezávislých kandidátů



SOKOL a jeho příznivci – sdružení nezávislých kandidátů

Komunální volby 2014 do městského zastupitelstva 
ve Velkých Pavlovicích ( kandidátka č.3 )

Spolek T. J. Sokol patří v našem městě k jedněm z nejstarších. Již od svého vzniku se jeho členové
jednotlivě nebo jako celý spolek plně zapojovali do společenského, kulturního i hospodářského dění
v našem městě s cílem podpořit růst města, rozvíjet kulturní, vzdělávací a sportovní činnost ve spojení
s myšlenkou pospolitosti a rozvoje společných aktivit jednotlivců nebo celých rodin. Mezi nejvýraznější
osobnosti v historii Sokola a města patří pan Alois Václav Horňanský, který byl nejen zakládajícím členem
Sokola a také jeho prvním starostou, ale také se zapsal do historie města jako řídící učitel obecné školy,
jednatel zemského vinařského spolku, byl zakladatelem a správcem vinařské školky, redaktorem
Vinařského obzoru a propagátorem pěstování vinné révy a meruněk. Jedním z dalších významných členů
Sokola byl pan František Lacina, který celý svůj život zasvětil aktivnímu zapojení do dění v našem městě
jako učitel nebo ředitel ZŠ a zároveň od mládí až do svého úmrtí podporoval sokolskou myšlenku.

Naše sdružení T.J. Sokol nebylo a není politickou stranou, ale je sdružením nezávislých kandidátů. Naší
společnou snahou je navázat na dávnou i nedávnou historii a prostřednictvím komunálních voleb se ještě
více aktivně zapojit do hospodářského, společenského, sportovního i kulturního života v našem městě.

Volební program našeho sdružení je pravděpodobně v řadě bodů podobný jako u všech stran i sdružení
kandidujících v těchto komunálních volbách. Všem přece jde o stejnou věc – chceme žít v prosperujícím
městě nabízejícím vzdělání a duševní či sportovní rozvoj a to nejen dětí, chceme město vytvářející
podmínky pro rozvoj a fungování drobných podnikatelů a podporující vznik nových pracovních míst,
podporujeme město udržující kulturní a společenské tradice a město, které nezapomíná na děti, rodiny a
starší spoluobčany, jejichž začlenění do společenského dění a vytvoření vhodných podmínek pro důstojné
stáří je jedna z našich tradičních hodnot.

Našim cílem je pokračovat v započatých investicích jako je dobudování II. etapy Ekocentra,
podporujeme realizaci nového centra – náměstí, podporujeme myšlenku dálničního sjezdu u Velkých
Pavlovic, pokládáme za důležité získávání investorů pro budování zázemí pro jejich aktivity v průmyslové
zóně, důležité je pro nás zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě, chceme maximálně podporovat rozvoj
volnočasových aktivit pro občany všech věkových skupin, získávat prostředky na obnovu, úpravu a
zajištění provozu všeho majetku města (budovy, infrastruktury…), chceme zajistit například prostředky na
opravu povrchu v tělocvičně a dle možnosti i její zateplení, což je v souladu s našimi prioritami investovat
do věcí, které slouží všem a ne jednotlivcům, určitě k našim hodnotám patří obnova a rozvoj zeleně a
důležité je pro nás pokračování v co nejširší propagaci našeho města a tím podpoře rozvoje cestovního
ruchu a s tím souvisejícího drobného podnikání našich občanů …

Kandidáti za naše sdružení vám nabízí, že budou platnými členy a součástí týmu, který bude fungovat
na základě rozumného, střízlivého nadhledu a smyslu pro rovnoprávnost či lidskost, kdy cílem tohoto týmu
bude chovat se ekonomicky, hospodárně a transparentně. Naši kandidáti jsou z různých oborů a povolání
a díky této rozmanitosti jsou schopni přinést někdy jiné myšlení, nový náhled, potřebnou odbornost a
zároveň společně jsou schopni vytvořit dobře spolupracující skupinu lidí nejen uvnitř spolku. Pokud se
rozhodnete dát hlas komukoliv z našeho sdružení, můžeme vám slíbit jen dobrou práci a věřím, že i
profesionální přístup.

Přemýšleli jsme, jak jednoduše vyjádřit náš důvod vstoupení do komunálních voleb a blízká je nám
jedna z moudrostí starých Féničanů : „Vskutku nemůžeme řídit vítr. Ale můžeme mu přizpůsobit plachty.“
Nemáme přehnané ambice, ale nechceme stát pasivně mimo dění kolem nás a dle možností toto dění
ovlivňovat a kontrolovat, nebojíme se a jsme připraveni nést odpovědnost za „věci“, na kterých se
budeme podílet.

Za všechny hlasy vám předem děkujeme.

Ing. Jana Václavková

Starostka a náčelnice T.J. Sokol VP 

současná radní a zastupitelka města Velké Pavlovice 


