
















VOLEBNÍ PROGRAM 
„SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – PRO KULTURU, SPORT A ROZVOJ OBCE“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volby do zastupitelstva obce Lipová – 2022 

 
Vážení spoluobčané, vážíme si Vás, a proto vám předkládáme náš volební program.  

Všichni jsme se nějakým způsobem na dění obce, sportovních aktivitách a kultuře již podíleli a hodláme  
tak činit i nadále. 

 
I my jsme občany naší krásné obce a stojíme pevně na nohou, proto Vám neslibujeme nesplnitelné. 

Zde je několik bodů, které bereme za velmi důležité a chtěli bychom se o ně zasazovat, pokud nás podpoříte: 
 

1. Podporovat informovanost občanů – pokračování ve vydávání lipovských novin, podávání informací 
obecním rozhlasem, webovou prezentací obce na webu a dalších sociálních sítích, ale také SMS zprávami 
přímo k občanům. 

 
2. Odpadová politika obce – citlivě řešit platby za svážený odpad s ohledem na možnosti lidí a rozpočet 

obce. Sběrný dvůr by měl být pro občany Lipové zvýhodněn!!! 

PhDr. Mgr. Josef Varga, MBA, 42 let 
speciální pedagog, vychovatel 

 

Mgr. Martina Holičová, 51 let 
rehabilitační fyzioterapeut 

 

Milan Brynda, 59 let 
výrobní manažer 

 

Lenka Lukášová, 32 let 
učitelka 

 

Jana Klingerová, 50 let 
vychovatelka 

 

Pavel Hoštička, 45 let 
kuchař 

 

Dalibor Šulc, 40 let 
OSVČ – Vinárna pod Lípou 

 

Michal Maule, 40 let 
údržbář 

 

Ladislav Mundl, 50 let, 
seřizovač 

 

KANDIDÁTI 



 
3. Jde nám o bezpečnost nejen dětí, ale všech spoluobčanů. Již několikrát jsme dané řešili i v rámci školské 

rady při ZŠ a MŠ Lipová, proto bychom chtěli zajistit zřízení přechodu pro chodce, eventuálně jiné 
zajištění bezpečnosti mezi ZŠ a MŠ a samoobsluhou.  Pokusit se řešit i bezpečnost dál ze středu obce 
směrem na Liščí například výstavbou chodníků. 
  

4. Parkování v obci – všichni vidíme neudržitelnost v parkování v prostoru mezi školou a samoobsluhou. 
Jako vhodné místo k parkování vidíme před dětským hřištěm – využití parkoviště by bylo možné i při 
společenských akcích. 
 

5. Podporovat zaměstnanost lipovských občanů v příspěvkových organizacích obce, ale i u jiných firem  
a zařízení v obci!!! 
 

6. Pokračovat v investicích do obecních domů a bytových jednotek. Hledat další možnosti v rozšíření 
bytových jednotek v obci. 
 

7. Pokračovat v podpoře výstavby v Lipové vhodným rozšířením stavebních parcel. Zachovat zvýhodněné 
ceny parcel určených pro výstavbu. Podporovat současné majitele nemovitostí a pozemků. Cílit na 
udržení stávajících obyvatelů a podporovat příliv nových. 
  

8. Podpora dětí a mládeže v kulturních, sportovních a společenských akcích a tím předcházení 
patologickým jevům – např. pokračování ve vedení mládežnické kopané v obci. Podpora výstavby 
sportoviště pro dospívající mládež, další sportoviště např. na louce před váhou pod domovem 
důchodců, dále pak parkur či U rampa na další nevyužité ploše.  

 
 

9. Podpora příspěvkových organizací obce další rekonstrukce Domova důchodců, řešení vhodných prostor 
pro ZŠ a MŠ Lipová a Domova důchodců. 
 

10. Podpora akcí obce, sportovního klubu, příspěvkových organizací obce, klubu důchodců apod., 
pokračování v jejich realizaci a pořádání, ale i podpora nových nápadů pro společenský, sportovní  
a kulturní život v obci. 
 

11. Dáme Vám možnost vyjádřit se v anketě k případnému bohatšímu vyzdobení vánočního stromku na 
návsi. Je skutečně v jednoduchosti síla? Do budoucna bychom chtěli stabilní živý vánoční strom na 
stejném místě. 
 

12. Podpora projektů a jejich realizace – pokračovat v započatých projektech a podpora jejich realizace, 
příprava a realizace nových projektů. 
 

13. Pokračování v podpoře rozvoje obce a její zvelebování. 
 

14. Chceme řešit složitou situaci v znečištěné komunikaci od zemědělské a lesnické techniky. 
 

15. Chceme, aby v obci byla i nadále ordinace obvodního lékaře, pošta, ZŠ a MŠ a prodejna. 
 

16. Veřejná doprava v Lipové – neustálou komunikací s dopravcem ve veřejné dopravě zachovat všechny 
spoje - doprava do práce a škol. Proč autobus končí v Lobendavě a nejede do Dolní Poustevny? 
 

17. Pokračovat ve spolupráci s ostatními obcemi a městy ve šluknovském výběžku a Ústeckým krajem. 
 
 
Pokud budou zvoleni naši kandidáti do zastupitelstva obce, hodláme vám naslouchat.  
Jsme schopni podpořit dobrý názor jakéhokoli občana, jelikož si uvědomujeme,  
že body, které jsme uvedli ve svém volebním programu, nemohou zcela vyplnit  
spektrum všech problémů, které vás tíží. 

 

č. 3 


