
Volební program KSČM Moravský Písek 
pro volební období 2018 – 2022

Volby do obecních zastupitelstev dne 5.-6.10.2018

Zastupitelé zvoleni Vašimi hlasy budou prosazovat a podporovat následující body volebního 
programu KSČM. Tento program vychází z dosud dosažených výsledků, z ověřených reálných 
možností a zkušeností našich zastupitelů z minulých let a navazuje na ně. Dále vychází z rozboru 
potřeb občanů, stavu rozpracovaných akcí a předpokladu získání finančních zdrojů. Za podstatné
považujeme spolupráci se všemi zvolenými zástupci volebních stran na plnění závazků voličům 
v těch případech, kdy lze nalézt shodu. Naším společným cílem musí být práce pro občany. Takto 
jsme připraveni přistupovat k sestavování rozpočtu v jednotlivých letech, jako základnímu  
rozvojovému dokumentu obce, s důrazem na využití vyhlašovaných dotačních titulů.

1) Dokončíme všechny rozpracované investiční i neinvestiční akce, zahájené současným 
zastupitelstvem, zejména rekonstrukci sokolovny, přístavbu odborných učeben základní školy, 
rekonstrukci ulice Nedakoničky, revitalizaci Kačeníku aj., aby se naše obec stala v budoucnu 
zajímavým turistickým cílem.
2) Provedeme opravu ulic Padělská a Kovodělská v dohodě s firmami v průmyslové zóně.
3) Zajistíme rekonstrukci koupaliště a doplnění o vodní atrakce a vybavení zázemí.
4) Zajistíme opravu běžecké dráhy, tribuny a příslušenství v areálu stadionu, příjezdové cesty
ke stadionu.
5) Zajistíme provoz infokanálu pro všechny domácnosti.
6) Zajistíme opravu smuteční obřadní síně a osvětlení celého hřbitova.
7) Podpoříme všechny aktivní společenské organizace, spolky i jednotlivce, kteří se podílejí
na společenském, kulturním  a sportovním životě obce. Rozvíjení společenského života obce 
považujeme za důležitý cíl naší práce.
8) Nadále budeme ze všech sil bojovat proti povolení těžby štěrkopísku v těsném sousedství 
katastru obce, protože pitná voda musí být pro všechny prioritou.
9) Podpoříme zejména tradiční hody v obci a další akce spojené s lidovou kulturou, akce 
související se dnem obce a další jiné v průběhu roku ve spolupráci s pořadateli, zejména se 
zaměřením na mládež. Podpoříme aktivity k zachování kulturního dědictví a památek v obci.
10) Obnovíme tradici provozu letního kina v areálu stadionu.
11) Ve spolupráci s vedením školy v Moravském Písku připravíme soubor opatření ke zlepšení 
podmínek výuky a technického stavu v místní škole a podmínek pro lepší využití volného času 
dětí v obci, což považujeme za jednu z priorit pro volební období.
12) Protože obec nekončí za plotem poslední zahrady, budeme podporovat všechny aktivity
k zlepšení stavu krajiny kolem obce, což chápeme jako návaznost a pokračování pravidelné 
údržby veřejných ploch, stávající zeleně i nové výsadby v obci.
13) Nebudeme po volbách nijak manipulovat s pořadím na kandidátní listině. Do zastupitelstva 
se dostanou ti, kteří od Vás obdrží nejvíce hlasů. 
14) Všichni zvolení zastupitelé budou připraveni naslouchat připomínkám a námětům občanů
i kritice, radit se s nimi a jejich náměty přenášet na jednání zastupitelstva a rady obce tak, aby se 
naše obec stala přijatelná pro život starousedlíkům i novým občanům.


