
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás oslovil v čase, kdy je za námi čtyřleté volební období a kdy 
začínáme přemýšlet o budoucnosti naší obce pro období nadcházející. Proto bych se 
dnes rád ohlédl a z pohledu starosty v krátkosti zhodnotil uplynulé čtyři roky.
V minulém období se nám podařilo zrealizovat několik, pro chod obce zásadně dů-
ležitých investičních projektů. Zde je důležité posuzovat nejen jedno volební ob-
dobí, ale i  ta předešlá. Některé, zvláště pak dotační projekty, mají totiž delší ča-
sovost. Jedná se například o dostavbu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, 
rekonstrukci a navýšení kapacity ČOV nebo rekonstrukci místních komunikací. To 
všechno jsou investiční akce, kterým bylo věnováno maximální úsilí. Nejde totiž 
jen o pouhé vyřízení dotace, ale i o následnou realizaci a pak samozřejmě o správné 
zhodnocení projektu. A právě zde nás čeká ještě mnoho práce. 
V  posledním plánovacím období se nám podařilo zajistit dotace na rekonstrukci 
našeho obecního sálu a zároveň i dořešit konečnou rekonstrukci Obecního úřadu.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se podíleli aktivně na 
úspěšném chodu a  rozvoji obce. Jedná se mimo jiné o činnost muzea, knihovny, 
úklid sněhu, údržbu veřejné zeleně nebo o řádné vedení obecní kroniky. Naopak je 
smutnou skutečností, že někteří zastupitelé fungovali velmi laxně a nebyli schopni 
plnit ani úkoly zadané v rámci usnesení veřejných zastupitelstev. 
Do nového volebního období vstupuje sdružení „Naše Kvilda“ s několika novými 
členy. V  letošních obecních volbách můžete však i  nadále podpořit některé naše 
současné zastupitele, kteří chtějí pokračovat v započaté práci. Věřte, že všichni mají 
velký zájem na tom, aby jako členové zastupitelstva byli rozvoji obce co nejvíce ná-
pomocni a aby spolupráce mezi občany a zastupitelstvem smysluplně fungovala.
Žijeme společně v obci, která patří sice velikostí k těm malým, ale je dnes vyhledá-
vaným turistickým centrem s bohatou kulturní a společenskou aktivitou, kterou jí 
mohou jistě závidět obce výrazně větší a atraktivnější. Na to můžeme být všichni 
právem hrdi. Já i všichni členové sdružení „Naše Kvilda“ se chceme snažit o to, aby 
naše obec nestagnovala, ale i nadále se úspěšně rozvíjela. Proto bych Vám rád opět 
předložil naše návrhy na další volebního období a představil naše kandidáty, kteří 
jsou zárukou pokračování rozvoje a stability naší obce.
Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přečtení tohoto dopisu a přeji Vám v komu-
nálních volbách rozvahu a dobrou volbu.

      S úctou 
        Václav Vostradovský
        starosta obce Kvilda 


