
Volby do zastupitelstva obce 2014 – 10.-11.10 

 

Volební uskupení č. 2 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – SPOLKY PRO OBEC 

 

Dovolte, abychom Vás seznámili s kandidátní listinou našeho Sdružení nezávislých kandidátů 

– Spolky pro obec a tématy, kterým se hodláme věnovat v případě, že se naši kandidáti stanou 

členy Zastupitelstva Obce Skuhrov nad Bělou. 

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA VOLEBNÍHO USKUPENÍ Č. 2 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – 

SPOLKY PRO OBEC: 

 

 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušno

st 

Povolání Bydliště 
poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk 

1 Bárta Milan 53 NK BEZPP starosta obce Skuhrov nad Bělou 

2 Hradecký Milan 44 NK BEZPP sušárník Skuhrov nad Bělou 

3 Málek Oldřich Mgr. 45 NK BEZPP ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou 

4 Zounar Rudolf 63 NK BEZPP důchodce Skuhrov nad Bělou 

5 Kováříček Miloš 59 NK BEZPP řidič Svinná 

6 Špringrová Eva 39 NK BEZPP mzdová účetní Rybníčky 

7 Pišl Josef 52 NK BEZPP operátor Skuhrov nad Bělou 

8 Kříž Pavel 41 NK BEZPP řidič Skuhrov nad Bělou 

9 Nezmeškal Miroslav 52 NK BEZPP soukr. podnikatel Skuhrov nad Bělou 

10 Frátrik Robert 38 NK BEZPP autoklempíř Skuhrov nad Bělou 

11 Dušánek Jiří 46 NK BEZPP automechanik Debřece 

12 Paleček Radek 43 NK BEZPP soukromý 

podnikatel 

Debřece 

13 Fletcher Martin 40 NK ČSSD vedoucí úseku 

sociální péče 

Skuhrov nad Bělou 

14 Kulhánek Jan 35 NK BEZPP autoklempíř Skuhrov nad Bělou 

15 Ulrich Petr 22 NK BEZPP obchodní zástupce Skuhrov nad Bělou 

 

 

 

 



Témata pro práci našich případných zastupitelů lze rozdělit do několika oblastí: 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST, BYTOVÁ VÝSTAVBA, OPRAVY: 

 Dostavba prostor spodní části Společenského centra ve Skuhrově podle schválené 

projektové dokumentace realizovaná dodavatelem na základě výběrového řízení 

 Pokračovat v rekonstrukci v čp. 23 v Brocné – společenská místnost při hasičské 

zbrojnici včetně jejího zázemí dle současné projektové dokumentace 

 Investice do společenského sálu ve Svinné dle potřeb místních občanů 

 Vybudování zázemí pěstitelské pálenice v Brocné 

 Investice do zázemí volejbalového a nohejbalového areálu s možností využívání 

veřejností, dokončení přírodního amfiteátru v prostředí bývalého hradu 

 Pokračovat v obnovách celistvých úseků místních komunikací 

 Oprava podlah, omítek a střechy na hasičské zbrojnici ve Skuhrově 

 Realizovat nezbytné kroky vedoucí k budoucí výstavbě bytových jednotek pro občany 

– projektově připravit nástavbu nad zdravotním střediskem ve Skuhrově 

 Vytipování příhodných lokalit pro možnou zástavbu s možností jejich zasíťování 

 

PODPORA SPOLKŮ, MÍSTNÍCH OBČANŮ, SENIORŮ, SLUŽEB: 

 Nadále každoročně nabízet finanční granty spolkům i jednotlivcům za účelem 

realizace jimi naplánovaných akcí kulturního, společenského a sportovního 

charakteru s výhledem navýšení poskytovaných příspěvků 

 Z Fondu rozvoje bydlení poskytovat zvýhodněné půjčky místním občanům při 

úpravách a opravách jejich domů a bytů 

 Finančně podporovat provoz domu s pečovatelskou službou (čp. 5) a sociální služby 

pro seniory 

 Podporovat místní Klub seniorů – poskytování zázemí pro schůzky, příspěvky na 

dopravu na výlety, zájezdy a jiné akce 

 Pomoc místní skautské organizaci podle jejich potřeb 

 Nabídka zázemí pro spolky v zrekonstruované spodní části Společenského centra 

 Podpora subjektů, které nabízejí služby pro místní občany 

 

KULTURA, SPORT, TURISTIKA, SPOLEČENSKÉ AKCE: 

 Pořádání divadelních představení, koncertů, besed, cestopisných pásem, přednášek, 

módních přehlídek aj. ve Společenském centru, pokračovat v letních slavnostech 

 Oživení tradice letních kulturních akcí v prostředí hradního amfiteátru  

 Spoluorganizovat plesovou sezónu (školní ples, hasičské lesy…) 

 Pečovat o naučné stezky, informační centrum, hradní areál 

 Podporovat volejbalové a nohejbalové turnaje a další tradiční sportovní akce ( např. ve 

spolupráci se SKI Skuhrov) 

 Ve spolupráci s rychnovskou knihovnou obnovovat a doplňovat knižní fond  místní 

knihovny (poskytování finančního příspěvku) 

 

 



EKOLOGIE, PŘÍRODA: 

 Zvyšování ekologické čistoty obce – péče o zeleň vč. prořezů stromů, o čistotu 

chodníků a veřejných prostranství, podpora třídění odpadů 

 Úzce spolupracovat s firmami, které se zabývají ekologickou likvidací bývalých 

průmyslových areálů 

 Podílet se na péči o lesopark - součásti areálu MŠ 

 

OBLAST SPOLUPRÁCE: 

 Úzká spolupráce s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ za účelem stálého zvyšování 

kvality předškolního i základního vzdělávání 

 Spolupráce se všemi místními spolky, sportovními oddíly a organizacemi 

 Mezi obcemi mikroregionů a sdružení 

 Mezi naší obcí a družební obcí Jaszkowa Dolna 

 

 

Pro realizaci všech uvedených cílů|: akcí, pomoci, rekonstrukcí a dalších nápadů potřebujeme 

v tuto chvíli Vaši pomoc, a to takovou, že přijdete k volbám a podpoříte naše seskupení – 

Sdružení nezávislých kandidátů – Spolky pro obec. 

 

Děkujeme Vám! 

 

Vaši kandidáti z „dvojky“ 

 


