
 KANDIDÁTI 
                                 
                   1. Petr Bonczek, Ing. - manažer chovu drůbeže 

               2. Joroslav Svozil, Ing. - technik 

               3. Petr Malík - dělník   

               4. Petr Pozdníček - vedoucí technického úseku 

               5. Zdeněk Jareš - důchodce   

               6. Lenka Horáčková, Mgr. - důchodkyně   

               7. Stanislava Selucká - důchodkyně   

               8. Miroslav Jakubíček - důchodce   

               9. Milan Vlčko - dělník   

             10. Robert Plch - dělník   

             11. Miroslav Klásek - důchodce 

             12. Bohuslav Vlasák, JUDr. - důchodce 

             13. Jan Matlák - důchodce 

             14. Oldřich Buštík - důchodce 

             15. Simona Šohajová - nezaměstnaná 

 



VOLTE číslo 1 
Volební program 

na volební období 2018 – 2022 
  

 Předložený volební program KSČM pro  obec Svatobořice - Mistřín  shrnuje 
opatření pro zlepšení života obyvatel naší obce, které KSČM považuje za 
nejdůležitější. 
 

- zlepšit komunikaci představitelů obce směrem k občanům, „ obec je tu pro 
  občana a ne naopak“ 
- vyšší informovanost občanů o dění v obci 
- maximální omezení tranzitní dopravy v částech obce u hlavní silnice 

- umožnit občanům obce rovnocenné podmínky při : 
           - zásobování (obchod Svatobořice - Vrbátky, Hliník) 

           - dopravní dosažitelnost (rozšíření autobusových spojů) 

- podporovat dostupnost bydlení pro mladé rodiny, samoživitele, rodiče s dětmi 
- opravy chodníků a komunikací provádět v souladu s potřebami občanů 
- navrátit původní ráz obci výsadbou keřů, stromů a zeleně a zajistit jejich 
  pravidelnou a kvalifikovanou údržbu, neodstraňovat stávající zeleň 
- zvýšit zaměstnanost občanů obce vytvořením pracovních příležitostí pod obcí 
  a podporou vytváření pracovních míst podnikateli 
- vyšší podpora zájmových spolků a sdružení, zajišťujících aktivní odpočinek 
  občanů 
- dotace z rozpočtu obce poskytovat především neziskovým organizacím, 
  poskytujícím služby a péči občanům 
- rozvíjení sportovišť v obci pro děti a mládež a jejich zvelebování 
- podporu malého, středního a družstevního podnikání formou zvýhodněných 
  nájmů, poradenství a otevřením přístupu k veřejným zakázkám 
- koncepční a hospodárné zacházení s majetkem obce 
- podpora sociálních služeb pro občany 
- spolupráce na opatřeních pro zdokonalení sběru tříděného odpadu 



  v jednotlivých částech obce a zvýšení podílu recyklace odpadu 
 
Vážení spoluobčané, 
pokud volební program KSČM pro komunální volby 2018 považujete za účelný 
a rozumný a souhlasíte s ním, podpořte jeho prosazení a plnění tím, že v 
blížících se komunálních volbách odevzdáte svůj hlas pro kandidáty KSČM! 


