
Plnění programu rozvoje obce za rok 2017 a plán na rok 2018
Diskuze s občany

V pondělí  6.  listopadu  2017  proběhla  od  18  hodin  v  zasedací  místnosti  nového
obecního úřadu diskuze zastupitelů s občany o plnění Programu rozvoje obce za rok
2017.  Jinými  slovy o tom,  co za uplynulý  rok se z plánovaných činností  podařilo
uskutečnit, a pokud se něco nepodařilo tak, jak bychom si představovali, tak proč to
nešlo. V druhé půlce setkání jsme pak diskutovali plánované aktivity na rok 2018. 

Nejprve tedy byly bod po bodu rozebrány plánované aktivity na uplynulý  rok,  ve
většině případů doplněné aktuálními fotografiemi. Již tato „bilanční“ část byla hojně
diskutována  a  připomínkována  dobrými  postřehy  občanů.  Z hojně  diskutovaných
aktivit, které již byly dokončené, bych uvedl například vybudování nového obecního
úřadu,  rekonstrukci  místního  osvětlení  v Proseči  či  dokončení  prvních  tří  etap
rekonstrukce krajské silnice. To byly finančně a také organizačně nejnáročnější akce
uplynulého roku. Z těch drobnějších bychom mohli  zmínit  například pořízení  nové
lesní  a  komunální  techniky (malotraktoru),  štěpkovače či  kompostéry pro  občany.
Do poslední  skupiny  finančně  nejméně  náročných,  často  dobrovolnických  aktivit,
bychom  pak  mohli  zařadit  výsadbu  dětských  stromků  v  Novodvorské  aleji  a
Vápenickém sadu, zapojení do akce Ukliďme Česko či pokračování zapojení obce do
Místní  agendy  21.  Právě  díky  podnětu  z  této  Místní  agendy 21  jsme  takovouto
plánovací diskuzi s občany již třetím rokem uspořádali. 

V druhé  části  setkání  jsme  diskutovali  aktivity  plánované  na  rok  2018.  O  co
konkrétně  se  jedná?  Z již  započatých  nejvýraznějších  aktivit  to  jsou  rozhodně
dokončení  krajské  silnice,  výstavba  chodníků  a  rekonstrukce  hasičské  zbrojnice.
Diskuze  se  pak  také  vedly  například  o  odbahnění  rybníka,  přestavbě  školy  s
výstavbou nové školky či vybudování zastřešených autobusových zastávek. Na závěr
setkání pak mohli přítomní vyjádřit svůj názor, co považují za důležité, aby se řešilo
nejnutněji.  Z nových,  ještě  nezapočatých  akcí  v tomto  „hlasování“  zvítězily
zastřešené  autobusové  zastávky,  dětské  hřiště  za  novým  obecním  úřadem  a
přestavba školy s výstavbou nové školky (i když zde se vedle drtivé většiny kladných
hlasů objevilo i pár záporných). Za všechny tyto podněty jsou zastupitelé velmi rádi, a
děkujeme všem zúčastněným, že se přišli  podělit  se svým názorem a přispět  do
diskuze o rozvoji naší obce. Detailnější informace o plnění Programu rozvoje obce za
rok 2017 a plánu na roky následující  naleznete na stránkách obce v sekci  Místní
agenda 21 / NSZM.   
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