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Naší vizí je pospolitá obec v moderním duchu,
která ctí standardy 21. století, jimiž jsou např.
sousedská vzájemnost, komunitní centra, pořádání společenských akcí, rozvoj udržitelných aktivit, ekologický přístup ke krajině a
rovněž podpora odpovědného podnikání
a investic. To vše s ohledem na decentralizovanou formu veřejné správy a ploché organizační struktury s prvky kolektivní správy demokratické společnosti.
Naše obec disponuje z hlediska života a bytí
výhodnou geografickou polohou a malebnou krajinou, díky tomu lze očekávat v budoucnu příchod dalších sousedů, zejména
mladých rodin. Je na nás, abychom již nyní
společně vytvořili vizi obce. Naše soužití by
mělo být prosto nedorozumění, intrik a přetvářek. Zaměřme se na to, co nás spojuje a
nikoliv rozděluje.
Jsme to právě my, kteří tvoříme podmínky pro
budoucí život našich potomků, dědiců našeho počínání. Rádi bychom vytvořili v Trnové místo pro příjemný a ohleduplný život
vůči sobě navzájem i vůči fauně a floře v krajině.
Toho bychom rádi docílili následujícími body
našeho programu.
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1. Strategický plán rozvoje obce na období
2019–2022
V co nejkratší možné době zpracujeme strategický plán rozvoje obce, který bude definovat cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožní obci lépe plánovat, hospodařit s finančními prostředky a usnadní přístup k čerpání prostředků
z EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že informuje o nových příležitostech a záměrech obce a pomáhá překonat odpor ke
změnám. Prostředky obce jsou značně omezené a každý
rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být
maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení
slabých stránek a ohrožení obce. Chceme co nejvíce využívat dotační tituly z EU ale také národní dotace a granty.
S tím souvisí potřeba zrevidovat smluvní vztahy s účastí obce
a provést jejich audit z právního a ekonomického hlediska.
Na základě výsledků bude popřípadě zahájeno vyjednávání o nových podmínkách.

2. Vozovky, chodníky a osvětlení.
Na základě předběžného souhlasu, který naše sdružení získalo od právního zástupce současného vlastníka většiny povrchů vozovek, osvětlení a pozemků určených pro chodníky,
vyvoláme jednání o předání této infrastruktury do vlastnictví
obce, jak bylo ujednáno v původní rámcové smlouvě. Tím
bude umožněno obci tuto infrastrukturu spravovat, využívat
příslušné dotační programy pro municipality a komplexně
stanovit plán oprav a další výstavby nových komunikací.

3. Realizace výstavby multifunkční budovy
Pro obec a její další rozvoj je klíčové pokračovat v přípravě
projektu na výstavbu multifunkční budovy na pozemku vedle
současné budovy obecního úřadu. Zde je zamýšleno umístit
obecní úřad, mateřskou školu, denní místnosti pro schůzky zájmových sdružení občanů a rovněž zasedací místnost. Na tuto
stavbu je možno čerpat dotace ve výši až 90 % z programu
Obnovy venkova určeného pro obce do 500 obyvatel,
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případně dotace ze Středočeského kraje1, dále národní dotace v dikci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory
a rozvoje venkova2, jenž je každoročně vyhlašován od roku
2016. Dotace cílí na pomoc při zajištění základních funkcí veřejné správy, posílení kvality života, aktivizaci spolkové činnosti
a zachování tradic v malých obcích.

4. Revitalizace veřejného prostranství
Do zdárného konce dovedeme projekt „Revitalizace parku
a biotopu“ na obecních pozemcích vedle Trnovské krčmy,
kde by dle projektu vypracovaném firmou AG GRANT měla
být vybudována odpočinková zóna pro občany, do které je
možno zakomponovat také populární venkovní fitness prvky.
V současné době je již podána žádost o dotace a věříme,
že do konce roku 2018 budou naší obci dotace přiznány.

5. Dětské hřiště
Vzhledem k nevhodnému a nebezpečnému umístění současného dětského hřiště vedle budovy obecního úřadu je v
rámci projektu „revitalizace parku a biotopu“ uvažováno mj.
o jeho přemístění do této odpočinkové zóny. Zároveň zajistíme jeho podstatné rozšíření doplněním o nové prvky tak,
aby nová zóna sloužila nejen dětem, ale všem věkovým kategoriím spoluobčanů. Pro zdravý životní styl a pohyb na čerstvém vzduchu lze vybudovat venkovní fitness, které je již
dnes běžnou součástí většiny parků.

6. Czech POINT
Zřídíme plnohodnotné pracoviště Czech POINT na obecním
úřadě, protože Trnová je jedna z posledních obcí v regionu,
kde ještě není tato služba občanům poskytována. Rádi
bychom přístup našich spoluobčanů k veřejné správě učinili
komfortnějším a využili více komunikačních prostředků, které
nám život v 21. století nabízí.

1

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/11836654/14861538/2-FOV-Program-nevyzna%C4%8Den%C3%A9-zm%C4%9Bny-2018.pdf/83d23129-3b24-4c7b-81ed05baba554e34
2

http://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu
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7. Občanská vybavenost
Vyvoláme jednání s novým vlastníkem pozemků v lokalitě
směrem od řadových domů „Ke Křížku“ o možnosti spolupráce při výstavbě tolik potřebné občanské vybavenosti,
jako je obchod a další základní občanská vybavenost.

8.

Rozšíření autobusové dopravy.
Na základě žádostí občanů budeme jednat s dopravcem o
možnosti rozšíření autobusové dopravy do obce a z ní nově
i ve víkendových dnech, aby byla zajištěna základní mobilita
a dostupnost obce i při cestách za kulturou a dalšími volnočasovými aktivitami.

9. Změny klimatických podmínek
Zajistíme zařazení obce do seznamu obcí ohrožených suchem. Tímto budou mít všichni občané po podání žádosti
možnost obdržet veřejné dotace pro výstavbu retenčních
nádrží s využitím dešťové vody na zalévání zahrad.

10. Výsadba zeleně
Vysadíme stromy a keře ve středovém pásu příjezdové komunikace a dále na kruhových objezdech, které jsou ve
vlastnictví obce tak, jak je navrženo v platném územním rozhodnutí pro toto území. Na kritických místech rovněž budeme formou konsensu vyjednávat s vlastníky pozemků o
možnostech spolupráce na podobě veřejného prostoru.

11. Návrat k tradicím
Obnovíme, případně se budeme aktivně podílet na pořádání tradičních akcí, jakými je například posvícení, masopust
či maškarní ples. Tyto akce byly historicky v naší obci pořádány s úspěchem.

12. Úprava provozu na místních a účelových
komunikacích.
Úprava je potřebná vzhledem ke vzrůstajícímu pohybu rozměrných stavebních strojů a proto, aby nedocházelo k nedorozuměním při záborech obecních komunikací. Dále je
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důvodem zvýšený výskyt mladších dětí v okolí vozovek, které
si zde hrají. Zasloužíme se o vydání obecně závazné vyhlášky
o úpravě provozu a stání vozidel na místních a veřejných
účelových komunikací v obci formou vytipování obytných
zón a umístění příslušných dopravních značení.
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