
VOLEBNÍ PROGRAM 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SATELITNÍCH OBCÍ 
 
 
Vážení spoluobčané – voliči,  

 

Sdružení nezávislých kandidátů satelitních obcí, které kandiduje do zastupitelstva naší 

obce pro následující volební období, Vám touto cestou představuje priority a cíle svého 

volebního programu, kterých by toto sdružení při působení v obecním zastupitelstvu chtělo 

v budoucím období dosáhnout. 

V první řadě však chceme sloužit vždy pouze občanům ne politice, a přitom navázat na 

dřívější práci zastupitelů.  

 

 

 

FINANCE:  

- prosazujeme vyvážený rozpočet, rovnoměrně a zcela průhledně rozdělovat finanční 
prostředky mezi centrální obec a satelity 

- pokračovat v průhlednosti veškerých veřejných zakázek obecního úřadu a nákupy 
pro obecní úřad provádět přes výběrová řízení  

- pokračovat ve spolupráci se sdružením Císařská studánka, sdružením Splav, dalšími 
obcemi mikroregionu Bělá a euroregionu Glacensis,  

 

 

ROZVOJ OBCÍ: 

- budeme se snažit o dokončení rekonstrukce Společenského centra ve Skuhrově a  
maximální využití této budovy 

- budeme usilovat o dokončení rekonstrukce objektu bývalé hospody v Brocné na  

kulturní zařízení  
- revitalizovat celý objekt zdravotního střediska, např. výměna oken, s případnou 

nástavbou obecních bytů 
- dokončit rekonstrukci společenského centra ve Svinné v prostoru sálu  
- podporovat bytovou výstavbu v obci a fond rozvoje bydlení (inženýrské sítě, 

rekonstrukce, půjčky) a to i v satelitních obcích    
- chceme udržet stávající činnost obchodů v obcích a podpořit činnost 

podnikatelských subjektů působících na území obce 
- podporovat revitalizaci pozemků po firmě Porkert  
- připravit projektovou dokumentaci a financování pro rekonstrukci úspornějšího 

veřejného osvětlení s rozšířením v adekvátních a neřešených místech 
- chceme rozšířit druhy kontejnerů na tříděný odpad (papír, bio odpad) a dále zvýšit 

jejich počet, vybudovat místa, která budou vyhrazena pouze pro kontejnery, a ty tak 
nebudou hyzdit okolí, v centrech obcí zvýšit počty odpadkových košů 

- v jednotlivých obcích pokračovat v řešení čištění a vypouštění odpadních vod 
přijatelným a ekologickým způsobem 

- zajistit výstavbu dalších dětských hřišť a odpočinkových zón 
- pokusíme se zpřístupnit služby České Pošty tak, aby více vyhovovaly občanům 
- pro lepší informovanost občanů zlepšit práci na internetových stránkách obce 

 
 
 
 
 



DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST: 

- opravy a rekonstrukce komunikací provádět v ucelených celcích (Svinná – Proloh, 
Nová Ves, atd.) 

- podporujeme zkvalitnění autobusové dopravy, a to minimálně zachování 
dosavadního stavu počtu dopravních spojů a zlepšení návaznosti spojů v okolních 
obcích, zkulturnění autobusových zastávek 

- v průběhu letní sezóny chceme prosadit častější údržbu příkopů v okolí obcí 
v nepřehledných místech a u křižovatek 

- v zimních měsících usilovat o dostatečné prohrnování a dobrou sjízdnost komunikací 
- chceme zajistit opětovnou zimní údržbu komunikace Brocná – Bílý Újezd od SÚS 
- budeme prosazovat výstavbu a opravu chodníků pro bezpečnou chůzi občanů podél 

komunikací  
- v okolí MŠ a ZŠ chceme prosadit zajištění lepší bezpečnosti přecházejících dětí a 

ostatních občanů (osvětlené přechody, značky) 
-  umístit upozornění na snížení rychlosti při průjezdu části obce Svinnecký Dvůr 

 
ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT: 

- neustále zkvalitňovat úroveň předškolního a školního vzdělávání, včetně 

mimoškolních aktivit (nákup lepších pomůcek, zkvalitnění a modernizace výuky) 
- podporovat naplněnost školy a školky dětmi z okolních obcí 
- dokončit rekonstrukci školky – čistička odpadních vod, revitalizovat pozemek ve 

středu obce vedle ZŠ (dům  u Bartošů) a použít tento pozemek pro potřeby školy a 
odpočinkové zóny 

- chystáme se nadále podporovat aktivity spolků a sdružení v obcích, včetně 
zachování tradičně pořádaných akcí 

- budeme se zabývat samozřejmě i činností volnočasových sportovních klubů a 
spolků (ski Skuhrov, hasiči, rybáři, myslivci, skauti, fotbal, klub seniorů, chovatelé, atd.) 

- rozšířit síť cyklostezek (Skuhrov – Slavěnka) a na cyklostezkách v obcích se chceme 
zasadit o vybudování zastřešených odpočinkových míst se stojany na kola 

          
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

- nadále si přejeme zachovat a zkvalitňovat zdravotní péči  
- v sociální péči nám není lhostejný provoz domu s pečovatelskou službou a rozvoj 

veškerých sociálních služeb nejen pro seniory (v domě s pečovatelskou službou zajistit 
odvlhčení budovy, opravu kanalizace a průběžnou údržbu) 

- pokračovat v úpravě hřbitova a okolí kostela 
 
 

Pro splnění našeho programu potřebujeme Vaše hlasy, Vaši podporu a pochopení. 
 
Kandidáti:    
 
1) Martin Šabata, 36 let, Brocná                         9) Josef Šefl, 31 let, Hraštice                                                        
2) ing. Miroslav Bartoš, 59 let, Hraštice           10)Jan Hartman, 35 let, Skuhrov nad Bělou 
3) Jiří Hlava, 64 let, Svinnecký dvůr                  11) ing. David Dohnálek, 30 let, Debřece                                  
4) Jitka Bartošová, 42 let, Skuhrov nad Bělou 12) Dagmar Nosková, 48 let, Brocná 
5) Iva Hanušová, 53 let, Rybníčky                     13) Roman Nosek, 40 let, Brocná          
6) Kamil Bartoš, 37 let, Brocná                          14) Tomáš Cvejn, 25 let, Brocná  
7) Miroslava Šabatová, 47 let, Hraštice             15) Bc. Šárka Frydrychová, 24 let,  Dělnice       
8) Zdeněk Jakubec, 46 let, Skuhrov nad Bělou  
 

ZA VAŠI VOLBU UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. 

  VAŠE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SATELITNÍCH OBCÍ 


