
 
 

 

 Pro občany a obce 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  

do Zastupitelstva obce Kovářov 
pro volební období 2018 – 2022 

 

 

1. Pavel Škoch, strážník obecní policie, 59 let  BPP 

2. Josef Pinta, důchodce, 69 let     KSČM 

3. Radek Procházka, policista, 44 let    BPP 

4. Otto Fořt, OSVČ, 49 let     BPP 

5. Luboš Brůžek, prodejce aut, 43 let    BPP 

6. Přemysl Krejča, OSVČ, 40 let    BPP 

7. Ing. Jaroslav Janeček, zásobovač, 60 let   BPP 

8. Ondřej Pinta, operátor NC strojů, 41 let   BPP 

9. Filip Drazdík, chovatel skotu, 26 let   BPP 

10. Lenka Procházková, kuchařka, 38 let   BPP 

11. Jan Větrovský, důchodce, 68 let    KSČM 

12. Ivona Pintová, servírka, 39 let    BPP 

13. František Klína, důchodce, 67 let    KSČM 

14. Vladimír Žemlička, důchodce, 72 let   KSČM 

15. Jaroslav Vála, důchodce. 73 let    KSČM 
 

Náš volební program 
 

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

zastupitelstva obce. Prostřednictvím zvolených zastupitelů budeme 

podporovat aktivity ve prospěch obce a jejich občanů. Chceme se 

také vážně zabývat otázkou vylidňování místních osad a lokalit. 

K tomu využijeme otevřený dialog s občany a členy zastupitelstva 

obce při hledání všech rozumných řešení. 

Za priority považujeme: 
 

 důslednou kontrolu a ochranu obecního majetku, případné zamezení 

jeho nevhodnému prodeji nebo pronájmu 

 další zlepšování infrastruktury v obcích, opravy komunikací a 

chodníků v Kotýřině, Hostíně a návsi v Předbořicích 

 řešení problémů s čističkou odpadních vod a dobudování 

zavlažovacího systému 

 rekonstrukci Kulturního domu a jeho všestranné využití 

 cílevědomý přístup k bytové výstavbě, využívání dotačních programů 

pro opravy stávajících domů určených k trvalému bydlení s cílem 

zabraňovat vylidňování osad  

 trvalou pozornost ochraně životního prostředí výsadbě a údržbě zeleně 

a opatřením proti vzniku černých skládek 

 podporu podnikání v obchodech a službách v pronajatých 

nemovitostech a opatření k rozvoji turistického ruchu v Kovářově a 

okolí Orlické přehrady 

 setrvání dobře fungující pobočky České pošty bez citelného omezování 

provozu 

 finanční a organizační pomoc spolkům, zájmovým organizacím a 

oddílům, zejména těm, které pracují s mládeží 

 trvalou spolupráci s firmami, podnikateli a živnostníky v obci při jejich 

prospěšných aktivitách  
 

 

 

DEJTE HLAS NAŠIM KANDIDÁTŮM 
 

 

 


