
V O L E B N Í  P R O G R A M  
ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBCI 

Technická infrastruktura  

dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení 

oprava elektroinstalace vodojemu  

uzavíratelné větvě vodovodu 

dobudování kanalizace a ČOV v místních 

částech (dlouhodobý horizont) 
 

Dopravní infrastruktura  

oprava místních komunikací a chodníků 

Nemovitosti v majetku obce  

oprava schodiště u pošty 

obnova zámecké zahrady 

oprava střechy budovy bývalé sušárny chmele 

oprava a zabezpečení průjezdu Na Radnici 

centrální ekologické vytápění zámku a přilehlých 

obecních budov (dlouhodobý horizont) 

 

ROZVOJ KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA 

koordinace sportovních a zájmových oblastí 

podpora společenského života v okolních obcích 

zavedení nové tradice — folkový festival 

Žabafest 

hřiště pod paneláky pro náctileté (rampy pro 

skateboard a koloběžky) 

rozšíření expozice muzea 

otevření mateřského centra  

vybudování muzea chmelařství (dlouhodobý 

horizont) 

VYUŽIJME SVÝCH PŘEDN OSTÍ K  ÚSPĚCHU.  UDĚLEJME TO NYNÍ A SPOLEČNĚ!  

 

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU  
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   

ochrana stávajících vodních zdrojů a hledání 

nových 

zpomalení odtoku malých toků (přehrážky, 

revitalizace) 

cesty a stromořadí na orné půdě 

zlepšení metody třídění odpadů 

biokoridory – přírodní pásy spojující stanoviště 

obývané živočichy, rostlinami ad. (dlouhodobé) 

místní turistické značení 

informační kiosky  

stanice první cyklopomoci 

cyklostezka Dolní Mlýn – Penčice (dlouhodobý 

horizont) 



 

MÍSTNÍ SPECIFIKA  

Hostkovice 

protipovodňová opatření 

renovace autobusových zastávek 
 

Lipňany 

vyčištění příkopu (u zahrady Černíků) 

renovace schodů u bytovky 
 

Zákřov 

revize dešťové kanalizace 

oprava žlabu od bytovky po točnu k rybníku 

renovace autobusové zastávky 

oprava obecního domu  

Vacanovice 

parkoviště u hřbitova 

renovace autobusové zastávky 

vyčištění a následná údržba nádrže na návsi 
 

Přestavlky 

revize dešťové kanalizace 

oprava místní komunikace od křižovatky 

směrem ke kapličce  

vybudování zpevněného místa pro bio odpad 
 

ve všech obcích již zmiňovaná postupná 

oprava komunikací a chodníků 

dořešení ČOV a kanalizace 

 

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY!  

VYUŽIJME SVÝCH PŘEDN OSTÍ K  ÚSPĚCHU.  UDĚLEJME TO NYNÍ A SPOLEČNĚ!  

od roku 2010 se pravidelně účastníme komunálních voleb 

v našich řadách jsou dlouholetí a zkušení zastupitelé  

jsou mezi námi i lidé, kteří vystudovali veřejnou správu 

naše názory a postoje jsou neměnné, což dokazuje podobnost našich volebních programů 

jednoznačně upřednostňujeme veřejný zájem nad zájmy jednotlivců nebo lobbistických skupin 

jsme aktivní, daří se nám prosadit body našeho volebního programu 

máme úzké vazby na politické hnutí STAN. Máme tedy větší šanci prosadit naše společné zájmy 

SPOLEČNĚ PRO MODERNÍ TRŠICKO VOLEBNÍ PROGRAM 

ZÁMECKÁ ZAHRADA + VODOPÁD – může být skro- 

mná, ale pěkná. Může se stát příjemnou lokalitou 

pro nedělní procházky a relaxaci. Stačí trocha 

upravené zeleně, lavičky a kamerový systém, kte-

rý by zabezpečil, že toto místo nebude terč van-

dalů, ale vyhledávaným místem místních i turistů. 

Samozřejmostí by mělo být i vhodné turistické 

označení této lokality (tabulky, šipky, směrovky) 
 

CYKLOSTEZKA – udržovaná cyklostezka s odpočí-

vadly a informačními tabulemi rozhodně bude na-

ší dobrou vizitkou 

Rozhodně existují věci, které můžeme udělat hned a bez větších nákladů, a tím zvýšit prestiž obce. 
Níže je výčet některých z nich.  

NAUČNÁ STEZKA OTTY WOLFA – starejme se 

o stezku a její okolí tak, abychom na ni mohly být 

hrdí. Udělejme vše proto, aby každý případný ná-

vštěvník odcházel s potřebou se pochlubit svým 

známým, že navštívil zajímavou lokalitu 
 

OBECNÍ MUZEUM – rozšíření muzea o dvě zacho-

valé vězeňské kobky by určitě bylo zajímavým lá-

kadlem. Přitom stačí „pouze“ přestěhovat archív 

obecních dokumentů do jiné části objektu 

PROČ NÁS VOLIT? 

trsicko.cz 


