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1. Naše obec je dědictvím po našich předcích, kterou máme rozvíjet pro naše potomky; 

 

2. Návrhy z řad politiků a občanů je třeba posuzovat nikoli primárně podle toho, kdo je 

předkládá, ale podle jejich celkové prospěšnosti pro místní komunitu; 

 

3. Obec má budovat, opatrovat a posilovat důvěru mezi občany a veřejnou správou, případně 

i mezi občany navzájem. Informace o jednání zastupitelstva mají být jednoduše a 

srozumitelně dostupné všem obyvatelům (tam, kde to rozpočtové možnosti obce dovolí vč. 

vzdáleného přístupu). Soukromí občanů nesmí být bezdůvodně narušováno (např. formou 

kamerových systémů ve veřejném prostoru); 

 

4. Principy bezpečnosti obyvatel, ochrany životního prostředí i kulturního dědictví mají být 

respektovány přiměřeně v míře, který neznemožní racionální územní rozvoj a 

uspokojování základních potřeb obyvatel. Je třeba vytvářet podmínky a podporovat 

projekty, které zvýší odolnost komunity proti rizikům klimatických změn, zajištění 

energetických zdrojů apod.; 

 

5. Spolkový život (kultura, sport, sociální činnost) obyvatel má být podporován z veřejných 

zdrojů (vč. místních) a má přednost před krátkodobým profitem obce (městské části) 

z případné spolupráce s komerčním sektorem. Prostřednictvím vlivu na zřizované školy 

má obec chránit děti před vlivem módních ideologií. Služby zajišťované obcí a styk 

s občany musí být pohodlně dostupný i těm, kteří nejsou zběhlí v moderních technologiích 

(žádný občan např. nemá povinnost mít tzv. chytrý telefon, používat e-mail, apod.); 

 

6. Obec má být místem přívětivým pro chodce – má odstraňovat překážky pro pěší dopravu, 

budovat nové průchody a pěší spojení, rozmisťovat prvky pěší infrastruktury (lavičky, plány 

okolí apod.). Po letech masivního budování cyklostezek za mnohamilionové částky je 

nejvyšší čas – za částky o několik řádů nižší – zlepšit podmínky pro nejpřirozenější způsob 

přepravy. 

 

7. Obec má cílit na vyrovnané hospodaření a realizovat pouze takové projekty, které má 

schopnost financovat ze svých zdrojů (vč. získaných dotací), a které pro její obyvatele 

dávají smysl. Obec se má podílet na zajišťování veřejných služeb a to hospodárně. 

Smyslem činnosti obce však není podnikání za účelem zisku. Veřejný prostor musí být 

chráněn a nesmí být privatizován ve prospěch jedince na úkor komunity; 

 

8. Dotace z veřejných rozpočtů je třeba užívat rozumně a cílit především na dlouhodobé 

projekty skýtající perspektivu udržitelnosti; 

 

9. Obec má zajišťovat a podporovat konstruktivní veřejný dialog obyvatel se zástupci všech 

zájmových skupin podílejících se na projektech územního rozvoje; 

 

10. Obec má být důstojných místem k životu a podporovat sociální a ekonomickou pomoc 

potřebným v míře neohrožující základní potřeby celé komunity. 


