VOLEBNÍ PROGRAM
Nezávislých kandidátů č. 1 a 2
pro volby do zastupitelstva obce Těchonín konané dne 5. a 6. října 2018
Vážení spoluobčané,
nejdříve bych chtěl poděkovat za Vaši důvěru v předchozím volebním období, kdy jsem vykonával funkci
místostarosty naší obce a byl volen z řad nezávislých kandidátů.
Pokud budeme bilancovat v této době náš předešlý volební program, který jsme přednesli u minulých voleb
do zastupitelstva obce v roce 2014, zjistíme, že je splněn takřka v celém rozsahu. Veškerá činnost a naše
nemalé úsilí bylo směřováno k dokončení velkých akcí. Zejména zvyšování komfortu bydlení - zateplování
obecních budov, zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a příprava nové lokality pro zástavbu rodinných domů.
V současné době již víme, že jsme na tuto činnost získali i nemalé finanční prostředky z jednotlivých
dotačních titulů a nyní již probíhají další úkony spojené ať s přípravou, či realizací samou. Naše práce byla
zaměřena i na spoustu dalších činností a v žádném případě bych nechtěl tvrdit, že méně důležitých. Nechci
Vás obtěžovat výčtem toho, co se kdy neprovedlo, mělo by se udělat a podobně, koneckonců jste o naší
činnosti byli informování jednotlivými výnosy z jednání zastupitelstva obce, příspěvky v Těchonínských
listech a na internetových stránkách obce Těchonín. Sami jste zaznamenali naši činnost ve školství,
tělovýchově, bytovém hospodářství, na komunikacích, památkách, v oblasti životního prostředí, na
veřejných prostranstvích, společenských akcích atd.
Pokud jsme Vás jakožto nezávislí kandidáti nezklamali svou předchozí činností, ztotožňujete se
s duchem předloženého volebního programu a dáte nám svou důvěru, bude nám ctí jej pro Vás plnit:
ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA
 Zateplení budovy školní jídelny
 Úprava prostor (areálů) kolem objektů ZŠ a MŠ
 Rozšíření prostor pro tělovýchovu a kulturní vyžití (hledat cestu k výstavbě prostor pro tělovýchovu a
kulturní vyžití)
 Modernizace sportovního areálu pod ZŠ
 Podpora sportovních aktivit a školství
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STAVBY, POZEMNÍ KOMUNIKACE
 Využití podstřešních prostor objektu MŠ a ŠJ
 Oprava veškerých obecních bytových domů včetně zateplování, výměny oken a dveří, úpravy jejich okolí
 Opravy obecních nájemních bytů vč. výměny rozvodů vody, kanalizace, elektřiny
 Výstavba malometrážních ekonomických bytů pro start mladých rodin
 Výstavba bytů pro seniory
 Vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů na základě nového územního plánu, rozvoj obce
v lokalitě U Kasáren
 Zlepšení parkování u místní prodejny Konzum
 Výstavba nových parkovacích míst u místní MŠ a ŠJ
 Oprava obecních pozemních komunikací včetně zvýšení bezpečnosti silničního provozu (Dokončení akce:
„Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“)
 Doplnění potřebného dopravního značení v obci
 Oprava a údržba autobusových zastávek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 Údržba zeleně mimo lesní pozemky
 Úprava a údržba veřejného prostranství
 Hospodaření s obecními lesy dle převzaté osnovy ze životního prostředí
KULTURNÍ PAMÁTKY, KULTURA
 Oprava památek, pomníků, hřbitovů a křížků
 Podpora vydávání čtvrtletníku Těchonínské listy, vydávání obecního kalendář, propagace obce
 Udržitelnost místních tradic
 Podpora knihoven (Těchonín, Jablonné nad Orlicí)
 Podpora místních organizací, kultury a práce s mládeží
 Podpora aktivit seniorů
 Vybudování naučné stezky mapující jednotlivá historicky zajímavá místa v katastru naší obce
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, OCHRANA OBYVATELSTVA,
ZDRAVOTNÍ PÉČE, OBECNÍ ÚŘAD
 Rozšíření technického zázemí a zařízení pro komunální služby v obci
 Údržba, rozšíření a vytvoření pasportu veřejného osvětlení, pozemních komunikací a kanalizace
 Zajištění ochrany spoluobčanů (pečovat o digitalizovaný povodňový plán, zabezpečovat činnost místního
SDH vč. vybavení)
 Zajištění součinnosti při změnách dopravní obslužnosti
 Udržitelnost a podpora lékařské péče
 Udržitelnost prodejny potravin v Těchoníně a Celném
 Zkvalitňování informovanosti občanů prostřednictvím internetových stránek obce, vývěsných desek,
úředních desek a dalších informačních kanálů směrem k občanům
 Účelné využívání dotací (z rozpočtu Pardubického kraje, Evropské unie apod.)

Za sdružení Nezávislých kandidátu č. 1 a č. 2.
Josef Sedláček, místostarosta obce

