Vážení spoluobčané, občané Březůvek,

dovolte nám, abychom se s Vámi rozloučili jako Vámi zvolení obecní zastupitelé právě
končícího volebního období.
Po celou dobu našeho mandátu jsme se snažili vyhovět plně v rámci svých možností a
zkušeností občanům Březůvek, pomoci rozvoji obce. Povedlo se realizovat řadu záměrů
nezbytných pro chod služeb občanům – záměrů viditelných, jako např. rekonstrukce
Kulturního domu, vybudování nových prostor pro společenské akce občanů, zajištění chodu
poštovního úřadu, opravu památníku obětí z Velké války, zajištění celé řady kulturních akcí,
a v neposlední řadě zajištění dostatečného vodního zdroje i pro dobu extrémního sucha
apod. , - tak záměrů i méně viditelných – jako příklad je možné uvést řešení dopravní
obslužnosti obce, údržba komunikací, zajišťování chodu mateřské a základní školy, opravy
školní jídelny atd. .
Nemálo energie stálo také řešení problematiky soužití v naší obci, kdy bylo nutno věnovat
maximum úsilí pro spravedlivé řešení problému v sousedských vztazích. Problémy se snažili
řešit všichni zastupitelé, řešit je nestranně a s přihlédnutím na práva všech občanů, tak aby
nebyly upřednostňovány zájmy jednotlivců, kteří požadují výhody pro sebe na úkor ostatních
spoluobčanů a neváhají se při snaze o dosažení svých cílů uchýlit i k rozsáhlému šíření
polopravd i vyslovených pomluv mezi ostatními spoluobčany.
Velký důraz v uplynulém volebním období byl také kladen na hospodaření obce – pečlivě se
zvažovaly veškeré výdaje, možné úspory a výhodnost investic . Končící období zajistilo úspory
na účtu obce ve výši cca pět milionů korun, které umožní nově zvolenému zastupitelstvu
uvažovat v případě získání potřebných dotací o rozsáhlejších investicích do infrastruktury
obce. Veškeré hospodaření obce bylo dozorováno dvakrát ročně auditorem nadřízeného
správního celku bez zjištění jakýchkoliv závažných pochybení.
Všichni zastupitelé se v uplynulém volebním období snažili pracovat pro blaho obce podle
nejlepšího vědomí, svědomí a přesvědčení, poctivě a bez jakýchkoliv snah o osobní
prospěch, bez ohledu na čas a v řadě případu i za cenu vynaložení vlastních prostředků.

Věříme, že jsme vyšli Vám - našim spoluobčanům, v rozsahu našich možností maximálně
vstříc a chtěli bychom tímto poděkovat i Vám za spolupráci při chodu obce v právě
uplynulých čtyřech letech.

Závěrem nám dovolte Vám popřát pevnou ruku a správné rozhodnutí v nadcházejících
volbách a zároveň nově zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů v dalších letech při práci
pro naši obec.
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