
Vážení spoluobčané,

 
ve dnech 5. – 6. října 2018 máme právo zvolit  své zastupitele do obecního zastupitelstva. To, co
považujeme  za  důležité  pro  každodenní  život  je  obsaženo  v tom,  co  chceme  v dalším  volebním
období prosadit.

Cílem  je  prosazování  a  uspokojování  potřeb  občanů,  aby  v naší  obci  mohli  spokojeně  žít,  aby
podmínky života, alespoň ty které můžeme ovlivnit, zaručovaly slušný život, bez každodenních obav
z budoucnosti.

 
1.    Ing.  Zdeněk Socha  -  důchodce

2.     Zdeněk Machalínek  - OSVČ

3.     Ing. Jaroslav Šťastný - projektový manager

                              4.    Stanislav Šurýn  - důchodce

                              5.    Hana Vykydalová  - důchodkyně

                              6.    Alena Kohoutková - prodejní referent

                              7.    Eva Šťastná  – OSVČ

                              8.    Miroslav Spěvák  - směnový mistr

                              9.    Ing. Milan Ševela – technik

                             10.   Vladimír Kučera -  vedoucí autodopravy

                              11.   Josef Přikryl – důchodce

                              12.   Josef Kosič – důchodce

                              13.   Josef Rohan – důchodce

                              14.   Jan Grmolec – důchodce

                              15.   Anna Latýnová – důchodkyně 
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Naše hlavní cíle pro volební období 2018 – 2022:

-          urychlit přípravu území pro výstavbu rodinných domů 
 
-          strategické zájmy obce (výkup a prodej nemovitostí s ohledem
            na budoucí rozvoj obce)

-          podporovat odborníky do Rady obce, bez ohledu na politickou 
           příslušnost ke straně nebo hnutí 

-          starat se o majetek obce s péčí řádného hospodáře, hájit zájmy
           obce, občanů, trvat u dodavatelských firem na uplatňování
           penále, za nedodržení podmínek ve výběrových řízeních 

-          podporovat společenské, kulturní a sportovní činnosti všech
           spolků v obci

-          v oblasti odpadového hospodářství zlepšení motivačního
           programu pro občany, obzvláště pro samostatně žijící osoby          
           a rodiny s malými dětmi

-          nezvyšovat poplatky za kabelovou televizi, hledat v první řadě
            úspory uvnitř HC kabel (snížení nákladů)

-          umožnit všem občanům obce, stranám, hnutím a sdružením
           vyjadřovat se v Obecním zpravodaji a infokanálu

-          podporovat občanské iniciativy a řešit podněty od občanů

-          řešit komplexní parkování vozidel v obci

-          rekonstrukce Lidového domu, za účelem vzniku komunitního centra,
            jako zázemí všem spolkům v obci

-          nepodporovat autoritářství, prospěchářství a klientismus
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