OBECNÍ ÚŘAD STŘÍBŘEC

DUBEN 2015

Vážení spoluobčané,

Vytvořme z našich obcí ještě lepší místo k životu našemu i našich dětí!
Zastupitelstvo obce si dalo za cíl vytvořit kostru dalšího rozvoje. Uvedenou kostrou se rozumí seznam
prioritních oblastí rozvoje, které udávají budoucí směr vývoje života v našich obcích. U větších měst se tento
dokument nazývá STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE.
Co si pod pojmem Strategický plán rozvoje v základu představit?
Například:
• Jakých cílů chceme ve Stříbřeci, Mníšku a Libořezích dosáhnout v horizontu 5-10 let?
• Jakým způsobem můžeme těchto cílů dosáhnout?
• Jakými drobnými či zásadními kroky zlepšit život v obcích?
• Jak rozvíjet turistiku v našich obcích?
• Jak rozvíjet kulturní život v našich obcích?
• Jakým způsobem vytvářet podmínky pro lepší život našich dětí?
apod.

Nechceme, aby náš Strategický plán byla pouze smyšlená vize zastupitelů obce, ale ucelený dokument,
za jehož sepsáním stojíte právě Vy,… OBČANÉ OBCÍ. Má být produktem nás všech, všech těch, kterým leží
na srdci budoucnost obcí, ve kterých žijeme my a naše děti.
Máte svou představu jak Vytvořit z našich obcí ještě lepší místo k životu našemu i našich dětí???...
…neváhejte se zapojit do diskuze, i Váš názor bude vyslyšen. Sdělte zastupitelstvu Váš názor, nápad, námět či
přání jakéhokoliv rozměru formou ANKETY, kterou vyhlašuje Zastupitelstvo.
Žádný námět není zanedbatelný, i ten nejmenší nápad může být impulsem pro zásadní zlepšení života u nás.
Nashromážděné náměty k rozvoji budou podrobně vyhodnocovány a budou zakomponovány
do kostry Strategického plánu rozvoje našich obcí. Vzhledem k tomu, že samozřejmě není možné realizovat
vždy všechny plány naráz, budou náměty rozděleny na:
1. Uskutečnitelné v daném časovém horizontu
2. Neuskutečnitelné v daném časovém horizontu
Nápady neuskutečnitelné v daném časovém horizontu budou uloženy do zásobníku námětů a budou
následně využívány při dalších příležitostech.

Využijte možnost a pojďte se zapojit do rozvoje obcí, ve kterých žijeme.
Společně dokážeme víc!

ANKETA:
1. Náměty budou přijímány v písemné formě
a. Dopisem doručeným na OÚ (pouze do 30.dubna 2015)
b. E-mailem zaslaným na OÚ obec@stribrec.cz (pouze do 30.dubna 2015)
c. Vložením do sběrné urny (dle harmonogramu sběru v jednotlivých obcích)
2. Anonymní náměty nebudou akceptovány
Chceme zachovat důstojnost této sbírce námětů a tak se pojďme k této věci postavit čelem
a sdělme naše náměty či nápady pod vlastním jménem. Tak jako jsme v zastupitelstvu
připraveni zastupovat občany transparentně a otevřeně diskutovat všechny záležitosti,…tak
budeme brát vážně pouze ty náměty, za kterými budou stát jmenovitě naši spoluobčané.

3. Harmonogram sběru námětů v jednotlivých obcích.
•

Stříbřec:

•

Mníšek:

•

Libořezy:

sběrná urna bude umístěna v prodejně potravin (během otevírací doby)
14-15. dubna 2015
22.-23. dubna 2015
sběrná urna bude umístěna v provozovnách (během otev. doby)
16.-17. dubna 2015 v prodejně potravin Mníšek
24.-26. dubna 2015 v pohostinství Mníšek
sběrná urna bude umístěna v prodejně potravin (během otevírací doby)
20.-21. dubna 2015
27.-28. dubna 2015

Veškeré nashromážděné náměty budou použity pouze pro potřeby tvorby strategického
plánu rozvoje, avšak nestyďme se za své názory, neboť jen ten, který se nyní otevřeně
vyjádří, zasadí se o to, aby se věci pohnuly právě tím správným společným směrem.

Za Vaši účast Vám děkujeme!

Zastupitelé obce Stříbřec.

