
 



Milí spoluobčania,  
   
uchádzame sa o Vašu dôveru, ako kandidáti na poslancov 
Mestského zastupiteľstva: 

 
  8. Juraj Jánošík, Ing.,47 r., pedagóg 
11. Anna Kišáková, Bc., 47 r., soc .- vych. pracovníčka 
13. Peter Klocek, 53 r., majster výroby 
20. Vladimír Leško, 50 r., manažér 
31. Marcela Satmáryová, PaedDr., 40 r., pedagogička 
33. Ivan Suchý, Ing., 49 r., vodič MKD 
35. Jozef Tatarko, Ing., 50 r., manažér 
37. Michal Závadský, 48 r., hasič - záchranár 
 
Sme neformálne združenie nezávislých kandidátov na 
poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí podporujú 
nezávislého kandidáta Ing. Ivana Suchého na post 
primátora Spišských Vlách. Máme radi naše mesto, 
žijeme tu, vychovávame deti a chceme tu prežiť aj 
pokojnú starobu. Chceme, aby sa mesto rozvíjalo, bolo 
pekné, bezpečné a aby tu vládla rodinná atmosféra. 
Primátor a poslanci nemajú mestu vládnuť, ale slúžiť jeho 
občanom. Ak budeme zvolení, nadviažeme na všetko 
dobré, čo sa v meste za uplynulé obdobie urobilo. 
Obnovíme dialóg s občanmi - mladými, starými aj s tými 
v produktívnom veku. Rovnako nás zaujímajú aj problémy 
podnikateľov a všetkých záujmových združení pôsobiacich 
v našom meste. Len vzájomná dôvera a komunikácia 
medzi občanmi a zástupcami mesta môže priniesť 
všeobecnú spokojnosť, pretože budúcnosť mesta tvoria 
všetci jeho obyvatelia.  
 
 

Prečo Nezávislý Biely Blok? 
 
Nezávislý od politických strán aj od seba navzájom.  
Biely preto, lebo biela je symbolom čistoty. Biela 
znamenajúca: 
- čisté ruky (prázdny register trestov) 
- čisté svedomie (čestnosť a spravodlivosť) 
- čisté úmysly (nezištne a zodpovedne spravovať veci 

verejné) 
- čisté mesto (pekné a bezpečné životné prostredie, 

transparentné toky peňazí a pod.). 
Blok sme vytvorili preto, lebo nás spojila spoločná 
myšlienka zlepšiť atmosféru a život v meste. Napriek 
všetkým dobrým veciam, ktoré sa tu za posledné obdobie 
udiali je v meste cítiť apatiu a vládne tu pochmúrna 
atmosféra. Akoby sme už všetci stratili vieru, že mesto sa 
môže rozvíjať a my v ňom môžeme byť šťastní. Stále 
počúvame, že na to alebo hento nie sú peniaze. Chátrajú 
nám školy, máme nedostatok voľných miest pre deti v MŠ, 
hasiči majú zastaranú techniku, vodovod má neustále 
poruchy, chýba nám čistička odpadových vôd atď. 
Problémov je neúrekom a stále pribúdajú ďalšie. Súčasné 
zastupiteľstvo sa ich síce snaží riešiť, avšak pokúša sa 
o to iba v uzavretom kruhu. Osamotený primátor 
a poslanci, ktorí ťahajú každý iným smerom, navyše bez 
zapojenia ostatných občanov, to nemôžu zvládnuť. Ak 
však dáme všetci hlavy dohromady a spojíme sily, tak to 
určite spolu dokážeme. Preto sme sa spojili my ôsmi. 
Chceme spoločne s vami ťahať za jeden povraz 
a posunúť mesto vpred. 
 

Voľte posun, voľte Nezávislý Biely Blok! 

 



Nezávislý 
Biely
Blok

Chcete vedieť viac? 
 
 

Pozývame Vás na náš míting 
 
 

v stredu 12.11.2014 
 
 

V sále Kultúrneho domu 
 

O 17.17 hod. 
 

 
 
  
 

 
Pozrite si aj náš profil „Nezablok“ na fb 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

Máme radi 

naše mesto
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