
 
 

 

  Pro obce a občany KSČM centrálně prosazuje: 

 
   Udržení a rozvoj základních služeb. Dostupnost pošty, obchodu,    

   mateřské i základní školy a zdravotní péče včetně zubaře 

 

   Snížení ceny vody pro občany. Voda je nejcennější bohatství 

   a musí patřit obcím nebo státu 

 

   Zajištění veřejné dopravy do školy, zaměstnání, za kulturou i k   

   lékaři podle potřeb občanů 

 

   Zvýšení finanční podpory obcím od státu a krajů, snížení daně   

   z nemovitosti podle místních podmínek  

 

   Cenově dostupné bydlení 

 

   Podporu spolků a společenského života 

 

   Účinnou ochranu životního prostředí a pomoc v případě sucha a       

   povodní 
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Kandidátní listina KSČM a nezávislých 

kandidátů do Zastupitelstva obce 

Dobev 
pro volební období 2018 – 2022 

 

 

1. Ivana Mašíková, technický pracovník, 44 let           NK 

2. Marcela Vlášková, pracovnice sociálních služeb, 43 let   NK 

3. Zdeněk Charvát, mistr výroby, 27 let                            NK  

4. Ing. Miloslav Turek, důchodce, 66 let                    NK 

5. Bedřich Mašík, vodohospodářský pracovník, 48 let        KSČM  

6. Josef Zíka, důchodce, 67 let                                         KSČM  

7. Josef Miklas, důchodce, 66 let                  KSČM  

8. Jan Stiskala, důchodce, 65 let                             KSČM 

9. Jaroslav Novotný. důchodce, 65 let                           KSČM  

10. Josef Charvát, důchodce, 64 let                                 KSČM 

11. Zdeněk Zedník, důchodce, 63 let                                     KSČM 

 

 

Náš volební program 
 

Vážení spoluobčané, ve dnech 5. - 6. října 2018 se konají volby 

do zastupitelstva obce a vy budete rozhodovat o jeho budoucím 

složení a tím i o činnosti naší obce a jejím rozvoji. Prostřednictvím 

zvolených členů do zastupitelstva obce budeme podporovat 

konstruktivní návrhy směřující k rozvoji obce a potřebám občanů 

všech věkových skupin. Podporujeme otevřený prostor pro dialog 

se všemi členy zastupitelstva obce při hledání rozumných řešení. 

Za priority považujeme: 
 Důsledně kontrolovat hospodaření s obecním majetkem, dbát na jeho 

ochranu a zamezit nevhodnému prodeji obecního majetku nebo jeho 

pronájmu 

 Nadále zlepšovat stav budovy a areálu Mateřské školy v Dobevi a 

podpořit výstavbu mateřské školy v Oldřichově 

 Dále pokračovat v budování dětských hřišť a sportovišť, zejména 

víceúčelového hřiště v Dobevi (pod strání) 

 Podporovat spolkovou a zájmovou činnost v osadách, zejména 

osadní výbory, hasiče, myslivce a další spolky a být nápomocni při 

pořádání společenských akcí v obci 

 Věnovat velkou pozornost ochraně životního prostředí, výsadbě a 

údržbě veřejné zeleně, hospodaření v obecních lesích a zamezení 

vzniku černých skládek 

 Zlepšit spolupráci s firmami, podnikateli a živnostníky v obci 

 Dle možností podporovat stavebníky rodinných domků a 

spolupodílet se na vybudování infrastruktury včetně komunikací, 

obnovy veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací ve všech osadách 

  Nadále provozovat síť sběrných dvorů a otevírací dobu přizpůsobit 

potřebám občanů. Pro občany, kteří třídí odpad, budeme prosazovat 

snížení poplatku za popelnice 

 Při plánování větších investičních akcí v osadách uspořádat veřejné 

projednání těchto záležitostí na zastupitelstvu obce v dané osadě 

 Využívat možností dotačních programů při budování a zvelebování 

obce (např. rekonstrukce staré školy a sběrného dvora v Dobevi) 

 V případě potřeby a zájmu občanů zajistit rozvoz obědů (např. pro 

starší seniory, zdravotně handicapované aj.) 

         

 


