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Věříme, že jsme zárukou rozvoje obce a udržení toho, co bylo v několika uplynulých 
volebních obdobích v naší obci uskutečněno. Kandidáti volební strany jsou občany, kterým 
rozvoj obce není lhostejný a jsou ochotni práci pro obec věnovat svůj volný čas a znalosti.  
 Volební záměry sdružení jsou reálné a s Vaší podporou bychom chtěli uskutečnit 
v jednotlivých oblastech dění obce nejen následující záměry, ale mnoho dalšího: 
 
 Sociální oblast a zdravotnictví – udržet charakter domu pro starší občany a podle 

potřeb zajišťovat služby sociálního charakteru v obci. Monitorovat požadavky seniorů a 
tyto požadavky řešit (možná donáška obědů, zajištění hygieny, zabezpečení úklidu 
domácnosti apod.). Nadále zabezpečovat sbírky oblečení pro potřebné prostřednictvím 
charitativní organizace. Podle požadavků udržet maximální rozsah zdravotnických 
služeb v obci včetně specialistů. 

 Školství – vzájemně spolupracovat se vzniklým právním subjektem ZŠ a MŠ. 
Odkoupením sousedních pozemků rozšířit areál Základní školy o prostor na sportoviště. 
Podporovat aktivity vztahující se k aktivitám venkovských škol. Udržet školní stravování 
minimálně na stávající úrovni s možností zvýšení nabídky a zejména její formy pro 
místní občany. 

 Kultura a sport – podporovat využití obecních prostor, zejména Společenského centra, 
pro kulturní a společenskou činnost. Udržovat stávající sportovní zařízení, podporovat 
(finančně i materiálně) aktivity a spolky pracující s mládeží. Pokračovat v tradici 
sportovních akcí v obci, pořádat sportovní turnaje pro širší veřejnost. Pokračovat 
v údržbě drobných sakrálních památek a pokusit se využít dotačních možností 
prostředků státu i EU. 

 Životní prostředí – maximálně udržet systém svozu odpadů, nadále pro občany 
zabezpečovat zdarma svoz nebezpečných odpadů a zavézt mobilní svoz 
velkoobjemového odpadu alespoň 1x ročně. Rozšířit počet kontejnerů na papír a snažit 
se o udržování svozových cyklů. 

 Občanská vybavenost – jako jednu z priorit našeho volebního programu považujeme 
dokončení dostavby Centra s možností využití jako zázemí pro služby v obci. Za 
důležité považujeme i dokončení dalších „rozpracovaných akcí“ jako je mj. objekt proti 
bývalé školy v Brocné a minimálně projekčně řešit rekonstrukci obecního domu ve 
Svinné. 

 Bytová výstavba – Máme zájem na úpravě územního plánu pro možnosti další 
výstavby, zejména rodinných domů. Dalšími kroky, jako je zpracování projektové 
dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení, chceme pokračovat v úpravách 
Zdravotního střediska využítím nástavby podhorského charakteru pro bydlení. 
Podporovat budeme rovněž opravy bytového fondu. 

 Za důležité považujeme i pokračování spolupráce s okolními obcemi v rámci 
Mikroregionu Bělá, Euroregionu Glacensis i Sdružení SPLAV. Chceme přiblížit naši 
obec turistům a cykloturistům s využíváním služeb informačního centra. Z předchozích 
let víme, že je všestranně výhodné spolupracovat se spolky v obci a i v tomto budeme  
pokračovat.    
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