Volební program kandidátů
OBČANÉ PRO ROZVOJ OBCE
kandidátní listina „sdružení nezávislých kandidátů“

Kandidáti:

1. Vokurková Lucie
2. Henych Roman
3. Pospíšil Čeněk
4. Benešová Kateřina
5. Neudorfský Petr
6. Černá Věra
7. Dvořáček David
8. Vestfal Jozef
9. Bůchová Lucie

38 let, starostka obce Deštnice
26 let, servisní technik
47 let, řidič-skladník
43 let, prodavačka
63 let, důchodce
76 let, důchodce
41 let, technik bowlingu
53 let, OSVČ
31 let, učitelka

Vážení spoluobčané,
v těchto komunálních volbách se podruhé ucházíme o Vaši důvěru. Mnohé z toho, co jsme si před lety
předsevzali, je už vidět a slouží k prospěchu všech. Něco je v této chvíli ve stádiu zrodu a něco teprve
čeká, až nastane ten správný čas.
Podařilo se nám zrealizovat tyto velké akce:

Název akce
Obnova veřejného osvětlení v části obce Deštnice
Rekonstrukce střechy KD
Vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku
v Deštnici a Sádku

Celkové náklady dotace
2.437.791,84 Kč 350.000,- Kč
2.464.636,30 Kč
0,- Kč
1.088.255,13 Kč 861.411,- Kč

Z období, které máme téměř za sebou, si vedle původního nadšení pro dobrou věc přinášíme i spoustu
užitečných zkušeností. Také jsme poznali, jak se vyplácí šetřit a dbát na to, aby byla obec finančně
zdravá a měla vždy v pokladně dostatek svých vlastních prostředků na investice a jiné nepředvídané
výdaje. Veškeré akce v tomto volebním období se nám podařilo zrealizovat zcela bez úvěrů, pouze
z dotací a z naspořených obecních finančních prostředků. Zároveň se nám podařilo doplatit úvěr
z minulých let, tudíž je obec ke konci tohoto volebního období po dlouhých letech bez dluhu.
Jestli to bude stačit k tomu, abyste nám svůj hlas dali i tentokrát, se teprve ukáže.
I do těchto voleb však vstupujeme s přímočarým a srozumitelným mottem:

„ABY SE NAŠIM OBČANŮM DOBŘE ŽILO VE FUNGUJÍCÍ,
DOBŘE HOSPODAŘÍCÍ A NEZADLUŽENÉ OBCI.“

Informovanost – Dál chceme umožnit všem občanům, aby se mohli veřejně vyjádřit ke každé
problematice obce i o tom, co se bude v obci dít. Zachováme zavedený standard v informovanosti
občanů prostřednictvím pravidelného rozesílání aktualit z obecního webu a profilů na sociálních
sítích, a budeme tyto možnosti přístupu k občanům dále rozvíjet podle současných trendů.
Hospodaření – Budeme pokračovat ve včasném a srozumitelném informování o hospodaření
s finančními prostředky obce. Nadále budeme usilovat o získání dotací a grantů z projektů Evropské
unie, státních i soukromých organizací a pomocí dotací a obecních úspor a především bez úvěrů
realizovat níže uvedené investice.
Investice - Rekonstrukce kulturního domu, výměna oken, vnitřních prostor, vytápění a fasáda
- Oprava komunikace a žlabů mezi bytovkami v Deštnici
- Řešení havarijního stavu dešťové kanalizace v obci
- Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod (podání žádosti o dotaci)
- Pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov (podání
žádosti o dotaci), čímž by došlo k úsporám na výdajích spojených s el. Energií
- Zahájení přípravných projektových prací pro budování cyklostezky s cílem oživit
a zpřístupnit naši lokalitu a navázat na cyklotrasy mikroregionu do budoucnosti
- Výstavba pergoly a odpočinkového místa na prostranství za OÚ
- Vybudování volejbalového a nohejbalového hřiště
- Oprava požární nádrže, s možností lepšího využití pro potřeby občanů
- Zvelebení míst pro třídění odpadu – zpevnění podkladu a vybudování přístřešků
- Zřízení zastávky (přístřešku) na zastávce Deštnice rozcestí („na křížku“)
- Výsadba nové zeleně a květin v obcích
Plánů máme spousty, ale nebudeme slibovat nesplnitelné, vše, co bychom zrealizovali v následujících
4 letech, záleží na vyhlášených dotačních titulech a finančních prostředcích obce.
Kultura a sport - Chceme pokračovat v rozvíjení aktivního společenského a kulturního vyžití.
Zaregistrovali RETROKINO, abychom mohli oficiálně promítat. Vedle kulturních akcí, které
každoročně pořádáme, bychom chtěli nově zavést jinde tradiční Masopust a během roku uspořádat
nějaký sportovní turnaj (srandamač) nebo obecní slavnosti (pouť) a tím ještě obohatit dění v obci.
Životní prostředí - Chceme nadále dbát na čistotu obce, dbát na efektivnost práce zaměstnanců naší
obce, kteří se starají o úklid obce a pravidelnou údržbu obce. Chceme řešit černé skládky na našem
katastru a případně jejich vzniku předcházet možnými opatřeními.
Naši energii dáme nejen do naplnění našich cílů, ale i do rozvoje a údržby toho, co bylo za
předchozí období vybudováno. Budeme otevřeni návrhům a případným podnětům všech
občanů. Lidský a ohleduplný přístup ke všem občanům byl pro nás v tomto období velice
důležitý a do dalších let bychom si tento přístup chtěli určitě zachovat. Nadále bychom chtěli
rozvíjet a udržet kulturu, protože ta spojuje lidi, vytváří lidskost a příjemnou atmosféru obce.

Přijďte ve dnech 23. a 24. září 2022 k volbám do zastupitelstva našich obcí!
Děkujeme!

