Vážení spoluobčané, dovolte nám prosím, abychom Vás oslovili před nadcházejícími volbami do
zastupitelstva obce.
Uplynuly čtyři roky a my Vám opět předkládáme náš volební program. Každý, kdo se o dění v naší obci
alespoň trochu zajímá vidí, že jsme udělali spoustu práce. Ať se jedná o účast našich zastupitelů
v projektech BYTOVÉHO DOMU, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, snaha o zajištění LÉKAŘSKÉ PÉČE, snaha o zajištění
dalších ZDROJŮ PŘÍJMŮ obce , obnova ZELENĚ, zrušení nezákonného vybírání PARKOVNÉHO, zrušení
PLATEB ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD jako úleva občanům za zhoršené životní prostředí a další.
Bohužel ne vše se nám podařilo, tak jak jsme si představovali, a to především díky tomu, že jsme neměli
v zastupitelstvu potřebný počet hlasů.
Svým jasným a zásadovým postojem se nám podařilo zastavit záměr vybudovat za obcí BIOPLYNOVOU
STANICI, prosadit vybudování ZELENÉ OCHRANÉ ZÓNY kolem lomu a skládky. Předkládáme připomínky a
konkrétní podmínky k záměru modernizace skládky a další kroky v této oblasti. Domníváme se, že bez této
naší činnosti, by obec již dávno daleko výrazněji pocítila vliv znečišťovatelů životního prostředí.
Návrhy, které jsme přednesli v rámci kontrolního výboru, přinesly nebo uspořily obecnímu rozpočtu
nemalé částky. (zaplacení drtiče odpadu, změna provozovatele „stočného“ apod.)
Nepředkládáme Vám tento program a neucházíme se o Vaše hlasy z nějakých osobních či soukromých
důvodů. Ale proto, že nám není lhostejné, kde a jak žijeme a jak hospodaříme.

Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří do obce vrátit základní čestné jednání. Smysl pro morálku,
odpovědnost, hospodárnost a průhlednost. Společně odstraníme lhaní, zatajování a ohlupování.
Našim přáním je spokojený život každého občana této obce.
Nemáme žádné politické cíle a nejsme politickou stranou. Naše síla spočívá v týmové práci
samostatně myslících lidí, kterým není lhostejný stav jejich okolí.

Kandidáti do obecního zastupitelstva volebního sdružení
„ SDRUŽENÍ PRO OBEC „
( volební číslo 2

nabízí čisté a průhledné vedení obce. Změna, které můžete věřit.

Co bychom rádi realizovali :
 zavedení slušnosti, čestnosti a odpovědnosti do vedení obce - lži, zatajování a plané sliby musí
vést k odstoupení zastupitele, za každý úkol nebo činnost musí být odpovědná konkrétní osoba.
 provést odbornou hloubkovou kontrolu- AUDIT hospodaření obce za poslední období, z důvodu
optimalizaci nákladů a zajištění úspor, průhledná výběrová řízení za účasti odborné veřejnosti.
 zajistit vedení školky v zájmu spokojenosti rodičů a dětí
 zajistit efektivní provoz samostatné kuchyně - celoroční stravování pro rynholecké občany,
zejména důchodce, modernizace a rozšíření kapacity kuchyně.
 změnit statut bytového domu na dům pro seniory se službami a zajistit jeho hospodárný a
účelný provoz .
 zajištění maximální informovanosti občanů obce - změna práce zastupitelstva s ohledem na
informovanost jeho členů. Rynholecké listy vydávat jako oficiální informační občasník obce,
zlepšení provozu internetových stránek, zprovoznění obecní televize
 zavedení lékařské péče do obce a zajištění vydávání léků, zejména pro seniory
 aktivní přístup k výsadbě ochranné zelené zóny kolem skládky a lomu máme zpracován přehled
pozemků a vlastníků, je třeba řešit výkup, financování a další kroky vedoucí k realizaci
 optimalizovat vztahy obce se společnostmi ČLUZ a.s. a Ekologie s.r.o. na základě rovných a
vzájemně výhodných vztahů
 zajištění výsadby zeleně na katastru obce - především v centru obce jako náhradu za vykácené
topoly a další
 podpora rozvoje kulturních, sportovních a společenských aktivit - zaměřit se na volnočasové
aktivity mládeže jako prevenci před případnou trestnou činností
 řešení likvidace stávající skládky pneumatik na našem katastru – máme již návrhy řešení
 řešení občanské výstavby na obecních pozemcích
 napojení obce na síť cyklostezek - nový povrch a osvětlení chodníčku k Novému Strašecí
 rozvoj místních podnikatelských a živnostenských aktivit - zejména za účelem vzniku pracovních
míst, při výběrových řízení vždy oslovit místní firmy, aktivně pomáhat nezaměstnaným.
 sokolovna - převedení vlastnictví na obec a využití prostoru u sokolovny pro sportovní aktivity
 rekonstrukce suterénu školky - výstavba malého krytého rehabilitačního bazénu, cvičebny,
knihovna, veřejný internet
 dokončení oprav silnic a zbudování vjezdů v celé obci
 optimalizovat práci městské policie v návaznosti na konkrétní problémy - využití kabelové sítě
k hlídání objektů nebo např. nemocných občanů .
 splatit dluhy obce a zavést hospodárnost nakládání s obecními prostředky

více na:

www.rynholec.cz

