VOLEBNÍ PROGRAM PRO LOKALITU
NA HRANICÍCH A NOVÁ
Vážení a milí sousedé,
předkládáme vám volební program pro volební období 2022 až 2026. Je před námi velmi složitá doba vysokých životních
nákladů každého z nás. Chceme vám v rámci možností pomoci. Obec uložila na spořící účty 15 mil. Kč, přičemž úroky jsou
zanedbatelné, nepokryjí ani rostoucí inflaci, proto chceme část těchto peněz použít na pomoc s vašimi účty za energie.
Jiřina Ferenčíková je právník a ekonom. Pomáhá lidem s jejich financemi a má za sebou spoustu případů kdy se díky ní lidi
domohli svých peněz, které jim dlužili jejich zaměstnavatelé na výplatách nebo i které jim a jejich firmám nechtěli vrátit
nejrůznější nepoctivci.
Je profesionálka, která zajistí dobré hospodaření naší obce, zlepší údržbu našich silnic a nastaví spravedlivý systém svozu
odpadu, na kterém všichni ušetříme. Ví totiž, co lidi trápí, protože s nimi mluví a naslouchá jim.
Změna je možná. Je jen třeba dát u voleb 23. a 24. září velký křížek kandidátce NAŠE DOUBRAVA.
Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA
jsme vaši sousedé nejsme politická strana ani politické hnutí

Chceme obec, která Vám
naslouchá
1. Investujeme do zdrojů výroby elektrické energie
s cílem snížit nám všem účty za energie.
2. Zařídíme častější svoz tříděného odpadu. Plasty
v intervalu co 14 dní. Bioodpad na jaře a na podzim
v týdenním intervalu. Případně častěji dle potřeby.
3. Nově doplníme stanoviště o nádoby na jedlé oleje,
sádla a tuky.
4. Přivedeme peníze z evropských fondů pro další
investice a rozvoj obce.
5. Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
6. Budeme pravidelně zveřejňovat hospodaření obce na
webu obce.
7. Zvýšíme počet stanovišť na svoz odpadu (sklo,
papír, jedlé oleje, sádlo a tuky).
8. Rozšíříme provozní dobu sběrného dvora v pondělí
od 8-12 a odpoledne do 18 hodin.
9. Nezvýšíme cenu poplatku za svoz odpadu. Naopak
budeme postupovat motivačně, aby každý platil za
množství odpadu, které skutečně vyprodukuje a
vytřídí.
10. Nebudeme zvyšovat daň z nemovitostí.
11. Zajistíme častější ořezy zeleně podél silnic tak, aby
nebránili chodcům a řidičům ve výhledu a
bezpečnému provozu na silnici.
12. Zkvalitníme zimní údržbu silnic a péči o obecní
zeleň.
13. Přimějeme OKD a ASENTAL plnit své povinnosti
a řádně sekat jejich pozemky.
14. Vybudujeme víceúčelové hřiště-veřejné sportoviště
pro skateboard, street workoutové hřiště.
15. Zajistíme pravidelnou údržbu a podpoříme
modernizaci obecního koupaliště.
16. Zajistíme ve škole výuku angličtiny od 1. třídy.

17. Finančně podpoříme ozdravné pobyty pro děti i
seniory.
18. Zrušíme zpoplatnění užívání prostor Národního
domu a ubrusů pro místní spolky. Naopak místní
spolky v jejich práci podpoříme.
19. Budeme podporovat kulturní, společenské a
sportovní akce pořádané obcí a místními spolky
např. zájezdy pro seniory, divadelních představení,
koncerty, plesy, fotbalová utkání a hasičské soutěže.
20. Podpoříme místní podnikatelé, živnostníky a rozvoj
obchodu a služeb v obci.
21. Zachováme alespoň dosavadní zdravotní péči
praktického lékaře. A budeme usilovat o
znovuzavedení stomatologické ordinace.
22. Chceme znát vaše názory, řešit vaše potíže a scházet
se s vámi. Budeme Vám i nadále naslouchat.

Pomůžeme Vám s kanalizací
1. Doubravským občanům pomůžeme s připojením ke
kanalizaci. Přispějeme jim přinejmenším 50 % jimi
vynaložených nákladů až do maximální výše
40 000 Kč na domácnost.
2. Podpoříme částkou minimálně 1 000Kč na úhradu
nákladů za vývoz septiku každého občana Doubravy,
kteří nebudou moci svou nemovitost z technických
důvodů připojit k nově vybudované kanalizaci.
3. Opravíme silnici na hlavním tahu směrem od
Venuše na Dětmarovice a k Tizu až po odbočku na
ulici Doubravská. Opravíme hlavní silnici v lokalitě
Nová. V úseku směrem od Venuše zvýšíme
bezpečnost instalací retardérů.

Jak hlasovat pro obec,
která vám naslouchá?
Velký křížek. Dejte velký křížek kandidátní listině
NAŠE DOUBRAVA a nic víc neřešte.
Preferenční hlasy, tak jak je znáte třeba z voleb do
Poslanecké sněmovny, v komunálních volbách zkrátka
neexistují. Jakékoli malé křížky pro kandidáty jiných stran
jen oslabí sílu vašeho hlasu pro změnu.

Náš tým pro obec, která Vám naslouchá

kandidátka č. 1
Mgr. Ing. Jiřina
Ferenčíková
právník, ekonom,
předsedkyně spolku
NAŠE
DOUBRAVA, 58 let

kandidát č. 2
MUDr. Pavel
Spurný
lékař, 45 let

kandidát č. 3
Ing. Petr Vrubel
technik sběru dat,
40 let

kandidátka č. 4
Gabriela Piperková
OSVČ, 47 let

kandidátka č. 5
Anna Kursová
mistr, 55 let

kandidát č. 6
Štefan Brejda
bývalý horník, 53 let

kandidát č. 7
Bc. Ivo Kalina
řidič, 54 let

kandidátka č. 8
Ing. Klára Mikulová
mateřská dovolená,
OSVČ, 31 let

kandidátka č. 9
Radka Gbelcová
prodavačka, 37 let

kandidátka č. 10
Jolana Chojnová
bývalá doručovatelka,
63 let

kandidátka č. 11
Anna Szebestová
farmaceutický
asistent, 55 let

kandidát č. 12
Jan Chytal
aktivní důchodce
63 let

kandidátka č. 13
Pavla Surówková
důchodce, 71 let

kandidát č. 14
Rudolf Bialończyk
důchodce, 69 let

kandidát č. 15
Pavel Svozil
elektrikář, 54 let

www.nasedoubrava.cz

