
 Vážení spoluobčané,

ZO KSČM ve Vacenovicích vždy měla zájem o perspektivní rozvoj naší obce, a proto jsme
uvítali změny jejich čelních představitelů po komunálních volbách v roce 2010. Vývoj v naší
obci za uplynulá volební období hodnotíme kladně bez větších výhrad a připomínek. Naše
pozitivní hodnocení uplynulého období vychází ne jen ze skutečnosti, že se mimo jiné daří
v obci naplňovat i určitou část našeho minulého volebního programu ale vidíme, že řízení
obce má svou koncepci a systém.  

S vědomím kladného  vývoje  v naší  obci  přistupujeme  i  k současným komunálním  volbám.
Navrhli jsme kandidáty,  kteří  jsou, v případě zvolení,  připraveni podpořit všechny aktivity
a projekty směřující k dalšímu rozvoji a prosperitě naší obce. 

KANDIDÁTI

1. František Setínský  - OSVČ

2. Ing. Mojmíra Pekárková  - manažerka

3. Pavel Bábík – jednatel společnosti

4. Lenka Mičolová – zaměstnankyně ZŠ

5. Jaroslav Jakubíček – pracovník bezpečnostní služby

6.  Mgr. Františka Pekárková - důchodkyně

7. František Setínský – OSVČ

8. Štěpán Synek  - důchodce

9. Marie Belková – důchodkyně
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VOLEBNÍ PROGRAM

Máme zájem o perspektivní obec, vytvářející dobré podmínky pro život našich 
občanů a proto budeme zejména podporovat:

 
-     Hospodárné  a  účelné  využívání  obecního  majetku  vč.  obecních  pozemků

a lesů,

-    Maximální využívání dotačních možností pro rozvoj a výstavbu v obci,

-    Aktivity k vytvoření průmyslové zóny v obci,

 - Vznik  nových  a  opravu  stávajících  komunikací  pro  pěší  a  cyklisty
(zejména cyklostezka do Milotic, apod.),

-     Aktivity směřující k trvalému zlepšování životního prostředí v obci a jeho
okolí,

 -     Vytváření podmínek pro zachycení a udržení vody v regionu obce obnova
případně výstavba původních nebo i nových vodních ploch,

-        Provoz a rozvoj stávajících školních zařízení v obci (MŠ, ZŠ),

-        Aktivity směřující k zajištění výstavby smuteční síně,

-        Vytváření podmínek pro další bytovou výstavbu v obci, 

-        Činnost občanských tělovýchovných a zájmových spolků působící v rámci

          obce, zejména spolků sdružující děti a mládež,

-       Vytváření podmínek pro rozvoj pečovatelských služeb a bydlení pro seniory,

-       Aktivity směřující ke zvýšení všeobecné bezpečnosti v obci.

Vážení  spoluobčané,  domníváme se,  že  z našich  programových bodů je  dostatečně
zřejmé, že nemáme zájem o žádné politikaření, ale naším cílem je prosperující obec
a spokojený občan. Všichni naši  kandidáti  vstupují  do voleb s cílem nabídnout své
služby  a  schopnosti  obci  a  občanům  Vacenovic  a  jsou  připraveni  podporovat
a spoluvytvářet aktivity a projekty zajišťující trvalý rozvoj naší obce. 


