NAŠE DOUBRAVA
nezávislí kandidáti

27 bodů pro obec, která hraje čistě
Vážení sousedé,
předkládáme Vám náš volební program pro volební období 2018 až 2022. Chceme dále pokračovat v prosazování naší vize
obce, která se chová slušně a přívětivě k nám všem, co v Doubravě žijeme. Chceme rovněž do vedení obecního úřadu vnést
profesionalitu, odbornost a preciznost. Jedině tak se nám společnými silami podaří zajistit dobrý rozvoj Doubravy tak, aby se
nám v ní všem dobře žilo.
Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Obec, která dobře hospodaří a investuje do svojí budoucnosti
Chceme: 1. Vyrovnaný rozpočet.
2. Hospodařit transparentně.
3. Přivést peníze z evropských fondů.
4. Podporovat finančně ozdravné pobyty pro děti i seniory.
5. Vybudovat víceúčelové hřiště – veřejné sportoviště, street workoutové hřiště.
6. Finančně podporovat zájmovou činnost dětí.
7. Vybudovat chodníky pro bezpečný pohyb chodců.
8. Podporovat konání kulturních, společenských a sportovních akcí.
9. Podpořit všechny místní spolky, aby nemusely platit náklady za provoz v Národním domě.

Obec bez korupce, která stojí za svými občany
Chceme: 1. Bránit při jednání s OKD zájmy občanů a účinně jim v jednání pomáhat.
2. Zveřejňovat obecní smlouvy na internetu.
3. Prodloužit úřední hodiny úřadu.
4. Zveřejňovat, jak zastupitelé hlasovali.
5. Pomoci nájemníkům ve finských domcích při jednání s RESIDOMO.
6. Bránit účelovému sestěhování nepřizpůsobivých a problémových osob do obce.
7. Pronajímat obecní byty přednostně občanům Doubravy.
8. Jednat s OKD, ASENTALEM, aby plnily své povinnosti a řádně sekaly své pozemky.
9. Podpořit nájemníky obecních bytů, kteří nemají dluhy vůči obci, aby měli uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

Obec, která se dobře stará o veřejný majetek
Chceme: 1. Zajistit častější svoz odpadu.
2. Zvýšit počet nádob na třídění odpadu.
3. Navýšit počet stanovišť na svoz odpadu.
4. Nezvyšovat cenu poplatku za svoz odpadu.
5. Opravit silnice a zlepšit na nich ve vybraných úsecích bezpečnost instalací retardérů.
6. Vyřešit bezpečnost na hlavním tahu mezi finskými domky.
7. Rozšířit veřejné osvětlení.
8. Zvýšit kvalitu zimní údržby a péče o obecní zeleň.
9. Zastřešit autobusovou zastávku Na Hranicích.

Jak hlasovat pro obec, která hraje čistě
Celkem máte 15 hlasů. Stranám se dávají tzv. velké křížky, kandidátům
tzv. malé křížky. Preferenční hlasy, tak jak je známe třeba z voleb
do Poslanecké sněmovny, v komunálních volbách zkrátka neexistují.
Nejjednodušší je si s volebním systémem nelámat hlavu, a pokud nás
chcete podpořit, dejte velký křížek sdružení nezávislých kandidátů
NAŠE DOUBRAVA. Tím podpoříte všechny naše kandidáty.
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1. Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,
54 let, právník, ekonom
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olby
komunální v
5. a 6. října

kandidátka na starostku

kandidát č. 2

kandidátka č. 3

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

MUDr. Pavel Spurný

Gabriela Piperková

právník, ekonom, 54 let

lékař, 41 let

OSVČ, 43 let

kandidát č. 4

Ing. Petr Vrubel

technik sběru dat,
36 let

kandidát č. 10

Libor Trzaskalik
stolař, 47 let

kandidát č. 5

Jan Kovácsik
horník, 48 let

kandidátka č. 11

Pavla Surówková
důchodce, 67 let

kandidátka č. 6

Anna Kursová
mistr, 51 let

kandidátka č. 12

Taťána Paloncová
prodavačka, 50 let

kandidát č. 7

Lukáš Podolák

živnostník, 37 let

kandidát č. 13

Radek Hanzel
OSVČ, 50 let

kandidátka č. 8

Anna Szebestová
farmaceutický
asistent, 51 let

kandidátka č. 14

Dana Dylongová
důchodce, 54 let

kandidát č. 9

Ing. Jan Baroš

člen KDU-ČSL,
důchodce, 72 let

kandidát č. 15

Tomáš Široký
hasič, 30 let

Chceme obec, která hraje čistě
www.nasedoubrava.cz

