Volební program „SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - PATRIOT“
Náš program navazuje na priority prezentované naším sdruţením v minulých volebních obdobích.
Stále věříme v jejich potřebnost a chceme pracovat na jejich realizaci…
Proč se chce sdruţení „Patriot“ opět ucházet o vaší důvěru?
Naše názory a postoje se s časem nemění:
- není nám lhostejná budoucnost našich obcí, jsme ochotni pro jejich rozvoj poskytnout naši energii a čas
při aktivní práci v zastupitelstvu, radě obce, komisích, dobrovolných spolcích atd.,
- jsme hrdí na místo, kde žijeme, chceme bojovat proti vandalismu, za posílení zdravého patriotismu,
úcty ke starším lidem, k hodnotám vybudovaným předchozími generacemi, k životnímu prostředí,…
Jaké jsou naše priority?
Tentokrát nebudeme uvádět všechny položky a oblasti, na které se chceme zaměřit. Zdůrazníme pouze hlavní oblasti, které
považujeme z našeho pohledu za nejdůležitější.
Samozřejmostí je jistě neustálá obnova a budování infrastruktury, což jistě musí obsahovat předvolební program každé
strany, stejně jako podpora investic do místní školy, školky a dalších obecních nemovitostí.
Velice nás však mrzí celkový úbytek zeleně a necitlivý přístup k zeleni vůbec. Z našeho pohledu by lázeňská obec měla jít
v této oblasti příkladem. Škoda, že se nepodařilo zamezit např. hromadnému kácení vzrostlých stromů u komunikace na
Drahanovice, dosud nebyly doplněny uschlé nebo poškozené stromy, které byly dříve vysázeny jako ochranný „zelený
prstenec“ kolem celé obce atd.. Máme radost, že se konečně podařilo „rozjet Komplexní pozemkové úpravy“, které jsme
dlouhodobě prosazovali (budování remízků, poldrů, úprava polních cest a další protipovodňové úpravy).
Zcela však postrádáme cyklostezky. Všichni mají toto téma v předvolebních programech, ale skutečnost je tristní.
Samozřejmě, že to není problém jen samotné obce, ale i kraje a dalších orgánů, ale do nekonečna se na to vymlouvat nelze.
Navíc rekonstruované komunikace se neustále zužují, příkopy prohlubují… a co chodci a cyklisti?!
Vzhledem k tomu, že v našem sdružení je řada aktivních členů místního sportovního klubu, samozřejmě podporujeme i
modernizaci a výstavbu nových sportovišť (např. budoucí propojení obou lesoparků u hřiště in-line stezkami, venkovní
fitness, multifunkční hřiště ve sportovním areálu využitelné i na kluziště atd.).
Stále velké rezervy mají naše obce i co se týká bezpečnosti silniční dopravy. Chybí radary na měření rychlosti u
příjezdových komunikací, ve Slatinicích byl sice opraven povrch na křižovatce u výjezdu do Drahanovic, ale zpomalovací
prvek stále chybí (ostrůvek apod.). Příjezd do lázeňské obce by měl být důstojný a hlavně bezpečný. Provoz směrem za
lázně je stále hustější a několik vážných dopravních nehod jasně hovoří pro radikální řešení, ať už je to formou kruhového
objezdu nebo jiného zpomalovacího prvku. Škoda, že se dosud alespoň částečně nevyužila zajímavá studie kruhového
objezdu, která byla již před několika lety pro tuto křižovatku zpracována…
Jsme také pro co nejvstřícnější přístup ke spoluobčanům, kteří se k nám v dřívější nebo nedávné době nastěhovali (např.
aktivní pomoc při dobudování dosud chybějící infrastruktury - např. osvětlení nebo příjezdové komunikace) a také
k obyvatelům bytového domu nad sportovním areálem (smluvní podmínky a pravidla již dříve schválená v zastupitelstvu
by dle našeho názoru měla být závazná i pro zastupitele nové…).
Důstojnější prostředí by si jistě zasloužili i nájemci obecního domu služeb. Služby jako lékař, případně zubař, dětský lékař,
kadeřnictví apod. by v lázeňské obci neměly chybět a mohly by být umístěny v dosud ne plně využitých objektech
„Lichtenštejnského dvora“ (současné sídlo OÚ).
Realizací plánovaného přesunu stávajících tenisových kurtů do sportovního areálu by navíc mohlo dojít k vytvoření
multifunkčního, kulturně-společenského centra obce ve dvoře OÚ jako důstojného místa pro setkávání občanů a
návštěvníků obce (parkové úpravy, lavičky, osvětlení, malé jeviště pro odpolední kulturní akce atd.).
Samozřejmě, je toho hodně, co se za poslední volební období podařilo úspěšně realizovat. V tomto směru zaslouží stávající
zastupitelstvo jistě pochvalu. Nelze si také nevšimnout, jak se podařilo aktivně zapojit seniory do života obce
prostřednictvím jejich klubu. Podobným způsobem by to chtělo zainteresovat i naši mládež, aby z ní vyrostly osobnosti,
které jsou hrdé na svoji rodnou obec, váží si vytvořených hodnot a aktivně se podílejí na jejich vytváření. V tomto směru je
jistě také přínosem stálá expozice historických fotografií a předmětů, jejíž vznik a rozšiřování také dlouhodobě
podporujeme.
Od začátku existence našeho sdružení prosazujeme aktivní spolupráci s jakoukoliv stranou, která to myslí s rozvojem obce
vážně. Proto jsme také v zastupitelstvu naprostou většinu důležitých rozhodnutí při hlasování podpořili. Současné vedení
snad již pochopilo, že nejsme žádným „opozičním strašákem“, jak tomu bylo na začátku jejich funkčního období, kdy nás
příliš do vedení obce nepustili  (vítězství naší strany v minulých volbách nám v tomto směru příliš nepomohlo…)
Přesto i nadále chceme pokračovat v tomto směru, tedy spojit všechny síly pro dobro našich obcí a jejich občanů…
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