PROGRAM KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA
OBCE VRČEŇ 2018
TRADICE
Dobře známe a ctíme tradice naší krásné střediskové obce, neboť se již
řadu let podílíme na zachování předaných hodnot od našich předků,
kterých si vážíme.
VIZE
Od moderní obce, přes moderní školství, až po volnočasové aktivity dětí a seniorů.
PROSPERITA
I do budoucna zajistíme samostatnou ekonomickou a politickou svébytnost Vrčeně
a rozhodně nepřipustíme zánik obce sloučením s obcí s rozšířenou působností.

Školství - ekonomická podpora zřizovatelských subjektů:
- Mateřská škola - modernizace školní zahrady a herních prvků.
- Základní škola - přístavba ZŠ o novou odbornou učebnu.
Další zřizovatelské subjekty:
- JSDHO – zajištění věcného vybavení pro požární zásahy. Do dvou let dotační pořízení
nového automobilového prostředku za nevyhovující staré vozidlo AVIA.
- Pošta Partner – zachování služeb pro občany, zajištění adekvátní náhrady v případě
dovolených.
- Obecní knihovna – zachování provozu a obměna knižního fondu.
Infrastruktura
- Vodovod - rekonstrukce a modernizace úpravny vody ve Vrčeni.
- Kanalizace - oprava kanalizačních vpustí a částečná výměna stávající nevyhovující
dešťové kanalizace. Pokračování v dalším stupni studie „Odkanalizování
obce“.
- Pozemní komunikace – IV. etapa oprav místních komunikací a další pokračování
v jejich opravách formou dalších etap.
- Veřejné osvětlení – modernizace VO v lokalitě „Draha“ a prodloužení VO ke hřbitovu,
k řadovým garážím a v lokalitě „Vyšehrad“.

Nemovitý majetek
- Pozemky – zajištění bezúplatných převodů pozemků od státu, a to v okolí pískovny
a bytovek do vlastnictví obce, popř. jejich odkup za příznivou cenu
a zvelebení získaného majetku formou oprav.
- Dům č.p. 12 – pokračování ve stavebních úpravách tak, aby v budoucnu byl
plnohodnotně využitelný (dva nájemní byty o velikosti 2+1 a 3+1,
kancelářské prostory nového OÚ a společenský sál se zázemím.
- Hřbitov – oprava vstupní brány, nádrže na vodu a dalších prvků.
- Sochy – restaurování poslední barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Božích muk.
Územní plán
- dopracování a schválení nového územního plánu obce.
Veřejná zeleň
- revitalizace aleje Svatopluka Čecha a stromů na zadní návsi.
- zachování kvalitní údržby zeleně a výsadba nové.
Veřejné prostranství
- vybudování aktivního odpočinkového prostoru u č.p. 12.
- pořízení nové MINI UZ autobusové čekárny u ZŠ.
Obecní lesy
- zajištění i nadále dobrého hospodaření v obecních lesích. Plnění plánu těžby dle
úředně schváleného desetiletého plánu lesního hospodářského celku
Meziobecní spolupráce
- zachovat stávající velmi dobré osobní vztahy s okolními obcemi (setkání seniorů,
společné dětské dny, hasičské soutěže, apod.), jakožto i s městem Nepomuk,
Mikroregionem Nepomucko, Plzeňským krajem, s Římskokatolickou církví a dalšími
subjekty.
Významné akce:
SDH - pomoc a podpora při 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v roce 2020
OBEC - důstojné zajištění oslav 830. výročí obce v roce 2019.
- pokračování v tradici folklórních slavností, masopustů, křístání, poutí, vepřových
hodů, oslav máje, barokního posvícení, zpívání vánočních koled, atd.

Jedná se o reálně proveditelné akce na období čtyř následujících volebních let.
Vycházíme z již započatých projektů a programu rozvoje obce schváleného
v roce 2015 na období do roku 2020, který se průběžně aktualizuje.

