
Čeká nás spousta práce i na menších, 
ale stejně důležitých úkolech:

·  vylepšit fungování kotelny na biomasu 
a výroby dřevní štěpky

·  dokončit rozdělané byty v Resslově vile

·  pořídit technologický park (traktor, nakladač, 
radlici atd.) a zajistit údržbu a prohrabování 
obecních cest

·  vyřešit nakládání s komunálním odpadem

·  dořešit otázku přírodního koupaliště

·  optimalizovat fungování obecního úřadu

·  udržet místa v režimu veřejně 
prospěšných prací

·  podpořit vlastní honební společenství 
a vrátit sem zdravou myslivost

·  prohloubit spolupráci mezi obcí, 
domovem důchodců a seniory

·  vypořádat se s narůstající úřednickou 
a pozemkovou agendou

·  provést obec úspěšně zlomovým obdobím 
po vstupu ČR do EU

...a pořád dokola shánět peníze 
pro rozvoj obce, řídit projekty 
a obhajovat zájmy obce navenek 
i dovnitř. aby se nám v našich 
Jindřichovicích pod Smrkem 
lépe žilo.
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Na úvod patří naše poděkování 
všem, kteří se během uplynulého 
volebního období dokázali 
povznést nad některé zakořeněné 
formy negativního chování, 
díky čemuž se začalo dařit

·  nastolovat věcnou diskusi o obecních zájmech

·  otevírat zasedání zastupitelstva veřejnosti

·  nechávat veřejnost aby uplatňovala své 
připomínky, názory a návrhy

·  dosahovat zlepšení komunikace s veřejností
                                        

Podařilo se nastolit trend, ve kterém 
stále častěji vítězí rozum a veřejný 
zájem o rozvoj obce nad rozdílnými 
ideologiemi a osobními nebo 
sobeckými zájmy jednotlivců 
a malých skupin.

Za poslední čtyři roky se podařila 
spousta dobrých věcí. Ale nacházíme 
se uprostřed rozdělané práce 
na velkých projektech, jejichž 
dokončením bude zajištěn nejenom 
růst životní úrovně pro obec jako 
celek, ale i pro každého jednotlivce.

SPOLEČNĚ 
DOKONČÍME, 
CO JSME 
ZAČALI …

Dokončením výstavby větrných 
elektráren a jejich uvedením 
do provozu bude nejpozději od roku 
2003 zajištěn trvalý přísun finančních 
prostředků do obecního rozpočtu. 
Vznikne tak příležitost 
pro podporování veřejných 
i soukromých aktivit místních 
obyvatel:

·  občanská sdružení 
(sportovci, hasiči, děti, kultura)

·  Fond bydlení (výhodné půjčky obyvatelům 
na výstavbu nebo rekonstrukci jejich bydlení)

·  Fond podpory podnikání (výhodné půjčky 
pro začínající živnostníky a podnikatele)

·  Energetický fond (finanční příspěvek občanům 
na zaplacenou elektrickou energii, dotace 
na opatření vedoucí k úsporám energie 
a tím i peněz)

·  škola a školka (materiální vybavenost, 
výuka cizích jazyků, poznávací výlety 
a hudební výchova)

                                   

Výstavbou zpracovatelského závodu 
na biomasu v areálu bývalého 
Unitexu se podaří:

·  vytvořit nová pracovní místa přímo 
u zpracovatelské linky a v zemědělství 

·  oživit zemědělskou činnost na katastru obce 
a tak ukončit nešťastná léta, ve kterých 
zarůstala pole a chátraly louky

·  vydělat peníze do obecního rozpočtu, 
ze kterých se bude investovat zejména do:

·  výstavby víceúčelového sportoviště 
     v centru obce

·  výstavby tréninkového fotbalového 
     hřiště pro žáky

·  opravy obecních budov v centru obce 
     (škola, obecní úřad, bývalá školka)

                                  

Výstavbou a zprovozněním 
universitních pracovišť se dosáhne:

·  rekonstrukce a zhodnocení velkých obec-
ních budov v centru obce (bývalý tábor a 
statek)

·  dobudování centra obce (cesty, parky)

·  přilákaní mladých lidí do obce

·  výstavby nových domů a bytů pro studenty, 
profesory i stávající občany

·  vytvoření nových pracovních míst 
pro naše občany v oblasti služeb

·  výrazného zlepšení dopravní obslužnosti 
(vlaky, autobusy)

·  rozšíření služeb (lékař, policie, obchody, 
restaurace a společenské vyžití)

Položením optického kabelu 
získáme:

·  kvalitní přenos televizních 
a rozhlasových stanic

·  rychlý přenos dat (Internet)

·  levnější telefonní hovory 
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