www.top09.cz

Seznam kandidátů
do zastupitelstva
Dobřívi

www.top09.cz

1. Ing. Jiří Monhart
44 let, OSVČ, Dobřív, TOP 09
2. Jitka Frýaufová
40 let, ředitelka MŠ, Dobřív,
bez politické příslušnosti
3. Mgr. Petr Kravec
29 let, pedagog, Pavlovsko,
bez politické příslušnosti

Jitka Frýaufová
se narodila před 39 lety a v současnosti je zaměstnaná jako ředitelka
EKO mateřské školy Dobřív a není členem žádné politické strany.
Vystudovala Střední pedagogickou školu ve Stříbře – obor učitelství
MŠ. Po jejím ukončení nastoupila jako učitelka mateřské školy nejprve
do Hrádku, poté do Strašic. Od roku 1997 působí jako ředitelka Mateřské
školy v Dobřívě. V Dobřívě bydlí od roku 1992. I když není dobřívskou
rodačkou, život v obci jí není lhostejný, a to především proto, že v obci
vychovává děti již třináct let a chce pro ně jen to nejlepší.

4. Ondřej Monhart
38 let, geodet, Dobřív,
bez politické příslušnosti
5. Mgr. Roman Poncar
42 let, právník, Dobřív,
bez politické příslušnosti
6. Radmila Sekyrová
43 let, obchodník, Dobřív,
bez politické příslušnosti
7. Mgr. Kateřina Pešková
33 let, pedagog, Dobřív,
bez politické příslušnosti
8. Jindřich Kalivoda
19 let, student, Dobřív,
bez politické příslušnosti
9. Richard Klír
42 let, elektrikář, Dobřív,
bez politické příslušnosti

Jiří Monhart
Kandidát na starostu Dobřívi

Petr Kravec
se narodil před 28 lety, v současnosti je zaměstnán jako učitel na Střední
průmyslové škole stavební v Plzni a není členem žádné politické strany.
Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Plzni. Od roku 2004 učí
na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Na Pavlovsku bydlí 17 let.
Je ženatý a zatím bezdětný. S manželkou si na Pavlovsku vybudovali
vlastní dům. Má zájem o rozvoj Pavlovska, které je administrativní
součástí obce Dobřív.
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PRO
SPOKOJENOST
NÁS VŠECH

DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09
PRO Dobřív
Nejsme chudá země ani chudá obec,
ale budeme-li takto pokračovat,
brzy se chudými staneme.
Chceme být věrní tradicím, mít odpovědnost
a zajistit prosperitu.

Přijďte nás podpořit,
ať vám to můžeme dokázat.
Vláda (podle slibů) nepřipustí zvýšení rozdílu mezi kvalitou života
na venkově a ve velkých městech. Česká krajina je naším společným
dědictvím. Životní prostředí se podařilo za posledních 20 let výrazně
zlepšit, ale to neznamená, že o něj i nadále nemusíme pečovat.
Znamená to pečovat o lesy i o zemědělské pozemky, chránit zdroje
vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství, klást důraz
na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území
a zachování zeleně.

Co pro to chceme udělat?
Jaké jsou naše cíle?
1. 	Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací a s tím také
spojené další budování protipovodňových opatření.
2.	Efektivní, ale současně konzervativní způsob správy lesů. Lesy
vnímáme jako významné národní bohatství. Aby bylo zachováno
pro budoucí generace, je nutné zamezit jejich zneužití k jiným
účelům nebo zhoršení jejich stavu.
3.	Lepší značení našich turistických zajímavostí – vybudování
turistických vývěsních tabulí, prezentace obce Dobřív –
fotogalerie (roubené chalupy, Hamr, Švédský most, ale
i procházka lesem k chatám, která by měla být lépe označena
jako cyklostezka od Hamru). Pro rozšíření ekonomické základny
a pro podporu růstu dalších příležitostí na venkově je důležitý
rozvoj nových služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce
a vývoj nových produktů. Prioritami jsou obnovitelné zdroje,
turismus, rekreace a služby. Významný potenciál k rozvoji
ekoturistiky poskytují chráněné oblasti.
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4.	V oblasti dopravy se zasadíme hlavně o instalaci bezpečnostních
prvků, mezi něž patří přechod pro chodce před ZŠ a přístroj pro
měření rychlosti v obci.
5.	Obec by měla usilovat o rozvoj kultury. Chceme uplatnit moderní
nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivováni
ke spolufinancování kulturních aktivit; k tomu je ale nutné
předložit přesná pravidla pro poskytování dotací v kultuře.
6.	Vydávání Dobřívského čtvrtletníku, který by sloužil k získávání
informací o dění v obci, a to zejména o využívání dotací,
o kulturních a společenských akcích, stavební činnosti,
sportovních aktivitách, činnosti mateřské a základní školy apod.
7.	Vybudování oddychových zón nejen pro starší občany, ale i pro
maminky s dětmi, pro turisty apod. v různých částech obce, kde
jsou k tomu vhodné podmínky.
8.	S tím spojená péče o staré a nemohoucí občany, rozšíření služeb
pečovatelek.
9.	Zapojíme se do spolupráce s okolními obcemi a starosty obcí.
10.	Chceme se více zaměřit na třídění odpadu, řešení nakládání
s biologickým odpadem, zajistit více kontejnerů na tříděný
odpad, zajistit častější svoz ostatních odpadů (nebezpečný,
velkoobjemový apod.), a to nejen v Dobřívě, ale také
na Pavlovsku.

Jiří Monhart
se narodil před 44 lety, v současnosti podniká v oboru dřevěných
stavebních konstrukcí, je členem TOP 09.
Vystudoval Vysokou školu strojní v Plzni. Má tři děti. Je dobřívským
rodákem, z čehož vyplývá i jeho zájem o dění v obci, o její rozkvět,
ale také o efektivní využívání obecních financí a přidělených dotací.
„Chtěl bych se zaměřit na efektivní využití dotací při výstavbě čistírny
odpadních vod a kanalizace. Po jejím dokončení zajistit opravy místních
komunikací. Pro zlepšení bezpečnosti v obci je třeba dořešit problém
s přechodem pro chodce před ZŠ a instalací dalších bezpečnostních
prvků – např. radary na měření rychlosti apod., tyto prostředky přispějí
k bezpečnějšímu pohybu nejen našich děti, ale nás všech. Dále bych se
chtěl zaměřit na spolupráci s okolními obcemi a jejich starosty.“

