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DESET BODŮ
PRO OBEC MLADĚJOV 
S PODPOROU 3PK41 let, vedoucí pošty Moravská Třebová

Lídr kandidátky

Miroslava Pospíchalová

Narodila jsem se v Mladějově a žiji zde už od mládí. Již 8 let působím  
v zastupitelstvu obce. Musím upřímně říct, že nejsem spokojená 
s nynější situací v obci. Na základě toho vznikla myšlenka aktivně 
se ucházet o post starostky obce. Je to pro mě jednoznačně velká 
výzva! Mám ráda poctivou práci, za kterou jsou vidět výsledky. Navíc 
spolupráce s hejtmanem Martinem Netolickým je pro mě čest, jelikož 
toho v životě už mnohé dokázal.

Nyní pracuji již 11 rokem na České poště, z toho druhým rokem jako 
vedoucí pošty v Moravské Třebové. Tato příležitost mě pracovně 
posunula o velký kus dál. Současně mě motivovala k dalšímu osobnímu 
rozvoji především v bankovním sektoru. Práce s lidmi mě baví a své 
dosavadní zkušenosti s vedením chci zúročit ve prospěch obce a jejich 
občanů. 

Mým cílem je otevřená, profesionální a zodpovědná správa majetku 
obce. Záleží mi na kvalitě života zdejších lidí, na tom aby se u nás dobře 
žilo. Nestačí mi pouze stálý chod obce (svítí světla, seče se tráva,…). Chci 
kompletní rozvoj a to ve všech směrech. Živou obec s kulturním vyžitím 
pro všechny věkové generace, která bude mít zajištěné veškeré základní 
služby. A především úspěšně dokončit rozjetý projekt kanalizace!

Ti z vás, kteří to vnímají stejně jako já, přijďte nás podpořit. Zkusme to 
jinak, ať nemusíme končit nebo začínat znovu a jinde…

Podporovatel

JUDr. Martin Netolický, PhD.

Komunální volby nikdy nebyly o vysoké politice. V těchto volbách jde 
hlavně o to vybrat ty správné lidi, kteří se dokážou o obec postarat. 
Dobrá radnice se pozná nejen podle uklizené obce, posekaných 
trávníků a fungujících služeb. Skutečně dobří zastupitelé musí své obci 
přinést i něco navíc. Něco, co přesáhne jejich čtyřleté funkční období  
a co bude dobře sloužit občanům další desítky let.  

Na kandidátní listině PRO OBEC MLADĚJOV – S PODPOROU 3PK takové 
lidi najdete. Kandidátní listinu pro Mladějov na Moravě sestavily dámy 
Miroslava Pospíchalová a Drahomíra Lišková, političky s bohatými 
zkušenostmi z obecního zastupitelstva. Obě dvě jsou přesně ten typ 
zastupitele, který se dokáže podívat na problémy obce i z regionálního 
pohledu a dokáže přijít s novými nápady. V minulosti tuto schopnost 
nejednou osvědčily. I z tohoto důvody s nimi budu rád i v budoucnu 
spolupracovat. Celá kandidátní listina je potom skupina pracovitých  
a loajálních lidí, kteří stojí za svým lídrem. Jsem přesvědčen, že 
kandidátní listina PRO OBEC MLADĚJOV – S PODPOROU 3PK je 
skutečně dobrá volba.

Hejtman Pardubického kraje 8
SAMOSPRÁVA 

A EKONOMIKA:

využití dotačních titulů, 
spolupráce s Pard.krajem 
a regionem MTJ, zajištění 

stavebních parcel pro 
rozvoj obce 

5
SPORT 

A VOLNÝ ČAS:

vytvořit více možností pro 
aktivní trávení volného 

času

2
ŠKOLSTVÍ:

rozšíření provozu MŠ, 
rekonstrukce budovy, 
obnovit příspěvek na 

jízdné pro žáky ZŠ

3
ZDRAVOTNÍ

PÉČE:

zajištění dětského 
lékaře a sociálních 

služeb 

4
DOPRAVNÍ

OBSLUŽNOST:

opravy povrchu místních  
a vedlejších komunikací

7
HASIČI 

A BEZPEČNOST:

zlepšování vybavení 
našich hasičů, výměna 

garážových vrat

1
KANALIZACE:

pokračovat s budováním 
ČOV a kanalizace

6
ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ:

zdravý a udržovaný 
les. Sběrné nádoby na 
plast a papír do každé 

domácnosti

10
KULTURNÍ 

A SPORTOVNÍ VYŽITÍ:

 podporovat a organizovat 
kulturní a sportovní 
akce pro všechny
věkové generace

9
PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ 

A PODNIKATELŮ:

vytvořit prostory k podnikání  
a spoluprácovat 

s místními živnostníky 
a podnikateli 



Naše kandidátka je složena z lidí všech věkových generací a různých profesí.  
To je záruka, že v případě volebního úspěchu budou tito zastupitelé plnit naše 
úkoly vyplývající z volebního programu. 

Zároveň bychom si přáli, aby v příštím volebním období vedli naši obec 
zodpovědní lidé, kteří si váží toho, že mohou dočasně rozhodovat o prioritách 
z peněz nás všech, a kteří nebudou rozhazovat za nesmysly bez efektu. Naši 
občané si zaslouží tým, který bude realizovat projekty pro zlepšení kvality jejich 
života. Budeme dělat vše pro to, abychom si mohli my, naše děti i vnoučata říct, 
že Mladějov je to nejhezčí místo pro život.

Jsme přesvědčeni, že kandidátní listina Pro obec Mladějov s podporou 3PK je 
skutečně dobrá volba. Přijďte nás podpořit i váš hlas může rozhodnout  
o budoucnosti nás všech.

Sledujte, co se právě děje:
Zadavatel: 3PK
Zpracovatel: feopatito s.r.o. www.3pk.cz/mladejov3pkoficialni f /

                                           41 let | vedoucí pošty Moravská Třebová

                            67 let | koordinátor Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

    45 let | řidič

                                       22 let | studentka Univerzita Pardubice 

                                                44 let | klinický a dopravní psycholog

                             41 let | pracovník v sociálních službách

       37 let | výrobní technolog

                                 74 let | důchodce

76 let | důchodce

Miroslava Pospíchalová

Drahomíra Lišková

Jan Grund

Bc. Andrea Kseňáková

Ph.Dr. Lenka Šíp Slámová

Kateřina Hanáková

Martin Šulc

Miroslava Ševčíková

Pavel Bis
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