CHCEME ROZVOJ OBCE
VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Jak název našeho sdružení napovídá, chceme, aby se naše obec rozvíjela a žilo se tu
příjemně a pohodlně. Proto jsme se rozhodli kandidovat do Zastupitelstva obce Horní Kruty.
Naše priority a cíle jsou:

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•

Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod – tato investice bude nejvýznamnějším výdajem na několik dalších
let. Momentálně je ve fázi přípravy projektu a my se chceme snažit o to, aby byla úspěšně realizována.
Opravy komunikací a chodníků (těch, které nebudou zasaženy výstavbou kanalizace, všech ostatních po ukončení
stavby)
Rekonstrukce veřejného osvětlení pro nižší spotřebu el. energie
Zlepšení kvality pitné vody, prozkoumání možnosti nových vrtů pro zajištění dostatečného množství pitné vody pro
všechny obyvatele (i těch s vlastní studnou). Zavést opatření k zadržování vody v krajině (např. svedení dešťové
vody do rybníků a vsakovacích nádrží).
Provést důkladnou revizi stavu nemovitostí v majetku obce a stanovit harmonogram jejich údržby

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
•
•
•
•

Podporovat akce pro děti i dospělé, které se v obci konají a umožňují setkávání všech obyvatel
Podporovat volnočasové aktivity a vznik nových aktivit, zejména sportování mládeže
Prověření možnosti modernizace a rozšíření míst, kde lze tyto aktivity provozovat např. koupaliště, areál fotbalového
hřiště, dětské hřiště u sokolovny, případně další místa v každé obci
Podporovat provoz ZŠ a MŠ tak, aby zůstaly zachovány a malé děti nemusely dojíždět. V maximální míře se snažit
o získání dalších zdrojů financování (dotací) pro modernizaci těchto budov, vybavení a hřišť.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
•
•
•

Větší důraz na vzhled veřejných ploch (zejména návsí)
Výsadba zeleně a péče o ni
Čištění rybníků a požárních nádrží
Vybudovat stanoviště na kontejnery pro tříděný odpad, zajistit jejich dostatečnou kapacitu a úklid v okolí kontejnerů

KOMUNIKACE
•
•
•

Otevřenost a vstřícnost ke všem obyvatelům, aby byly vyslechnuty a projednány všechny jejich žádosti, náměty a
připomínky na zlepšení života v obci
Podrobněji informovat o dění v obci na nástěnkách i prostřednictvím internetových stránek
Zlepšit komunikaci s Římskokatolickou církví a pokusit se zamezit dalšímu chátrání kostela v Horních Krutech

Chceme, aby obec byla vedena profesionálně a efektivně. Investice by měly být realizovány z rozpočtu obce, ale i
v maximální možné míře využívat možností získávání jiných zdrojů financování z různých dotačních programů.
Pokud nás chcete v realizaci našeho programu podpořit, prosím, přijďte ke komunálním volbám ve dnech 5. a 6.
října 2018 a na volebním lístku označte jedním křížkem název našeho sdružení.
Děkujeme Vám za podporu
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