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                                           PROGRAM  1 

Rozvoj  osvěty  kultury, výchovy  a  společenského  života 

 

Trvalá podpora činnosti místních spolků,zájmových kroužků a sdružení ( Sbor dobrovolných 

hasičů,TJ Sokol,Šarovská chasa, klub SEN ) 

Podpora publikační činnosti – vydávání čtvrtletníku „Šarovec“ 

Pravidelná aktualizace a modernizaceobecních webových stránek 

Obecní knihovna – rozšíření titulů,zvýšení atraktivnosti,rozšiřování informačních 

služeb,modernizace kartotéky 

Podpora všech kulturních iniciativ občanů a organizací ve vztahu ke stávajícím tradicím 

Udržení pořádání stávajících akcí( Fašanky,plesy,Košt slivovice,Maškarní bál dětí,Pálení 

čarodějnic,Den matek,Melúnový pohár,Dětský den,Červencová noc,setkání seniorů,setkání 

rodáků,Slavnosti vína,Hody,setkání na Hradě,Drakiáda,lampionový průvod,rozsvícení 

vánočního stromu,vítání občánků,Setkání osadníků šarovského podhradí,spolupráce a 

setkávání družebních obcí-Šarovce (SR),Šárovcova Lhota a Šarovy,obnova tradic lidových 

krojů 

Podpora nových aktivit v obci 

 

PROGRAM  2 

Technická  infrastruktura  obce 

1) Opatření ve vodním hospodářství 

Odkanalizování obce – vybudování jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod (v 

návaznosti na dotace na projektový záměr), popř. jiný způsob odkanalizování. 



Spolupráce se správci toků při realizaci protipovodňových opatření a úpravách vodního toku 

Březnice a jeho přítoků – Povodí Moravy s.p., Lesy ČR s.p. 

Průběžná údržba dešťové kanalizace 

Protipovodňová opatření v extravilánu obce v rámci Komplexních pozemkových úprav 

2) Opatření v dopravě 

Průběžné opravy místních a účelových komunikací 

Stavby nových chodníků v lokalitách kde jsou potřeba 

Zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti chodců 

Vybudování nové místní komunikace v lokalitě „Za potokem“, v návaznosti na napojení na 

silnici II/497 

Výměna svítidel veřejného osvětlení (úspora energie) a dobudování VO v místech, kde se 

bude postupně realizovat nová výstavba a tam, kde chybí 

Aktualizace pasportu místních komunikací, vytvoření pasportu veřejného osvětlení 

Modernizace čekáren na autobusových zastávkách 

3) Opatření v oblasti telekomunikací a ochrany obyvatelstva 

Modernizace koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva 

v rámci požární ochrany a ochrany obyvatelstva, modernizace zásahové techniky a vozidla 

JSDH 

Preventivní besedy s občany na téma ochrana obyvatelstva, první pomoc aj. 

Projekt – vybudování vysokorychlostního kabelového internetu, připojení všech obecních 

budov a prostor. 

4) Opatření v oblasti odpadového hospodářství 

Likvidace černých skládek odpadu a zamezení jejich skladování 

Podpora zajištění odběru vytříděného odpadu 

Snaha o vznik obecní kompostárny 

Pravidelná likvidace velkoobjemového odpadu v obci, podpora dobrovolnických akcí např. 

Ukliďme Česko aj. 

 



 

PROGRAM  3 

Úpravy veřejných ploch a prostranství,sportovních ploch a zařízení pro rekreaci                           

                                                    a odpočinek 

1) Úpravy veřejných prostranství 

Opravy a udržování památníků obětem 1. a 2. Světové války 

Vytvoření míst pro odpočinkové a oddechové relaxace 

Úprava travnatých ploch v okolí kluziště a šaten 

2) Ochrana zeleně 

Ochrana významných stromů v katastru obce a jejich označení tabulemi 

Revitalizace zeleně v obci  

3) Opravy a úpravy nemovitého majetku obce 

Rekonstrukce budovy šaten – přestavba na multifunkční zařízení dle potřeby pro občany 

Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v místech stávajícího kluziště 

Oprava Obecního úřadu 

Oprava hasičské zbrojnice 

Oprava a následná údržba historické budovy na území obce ( stodola ) 

 

PROGRAM  4 

Veřejný pořádek 

 

Na úseku veřejného pořádku vézt občany k dodržování zákonů a vyhlášek 

Všemi zákonnými prostředky zajistit bezpečnost života v obci, ochranu majetku občanů i 

obce před úmyslným poškozováním, krádežemi, zneužíváním věcí a služeb na účet jiných či 

obce 

 



PROGRAM  5 

Sociální služby 

V oblasti sociální politiky postupovat tak, aby případné ne vlastní vinou způsobené strádání 

nemocných, sociálně potřebných seniorů nebo i mladých rodin bylo mírněno výpomocí ze 

strany obce, buď jednorázovým finančním příspěvkem, nebo materiální výpomocí 

 

 

PROGRAM  6 

Podpora podnikání 

 

Pro uspokojování potřeb občanů podporovat rozvoj všech oblastí soukromého podnikání, 

především v oblasti služeb, obchodu, kultury a sportu 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENÍ 

 

Plnění tohoto programu a úspěšnost plánů a cílů bude možné pouze v případě, že se v něm 

budou angažovat nejen členové obecního zastupitelstva, ale že jej přijmou za své i občané 

obce a svým aktivním přístupem se budou podílet na jeho realizaci 

 

 

 

V Šarovech  10.1.2019 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Šarovy dne 25. dubna 2019 usnesením č. 04/2019. 



 

 


