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Podzim
„To někdy v červenci se stýská po jeseni,“
avšak v jeseni, kdy vítr ze strnišť fičí alejemi
jeřabin a bříz, tu se dokonce i literátovi tak
nadmíru intelektuálnímu, jako je Karel
Čapek, někdy prudce zasteskne po jaternicích. Z podzimních obrazů Stanislava Hudečka, zvlášť z těch, kde zlato stromů je tesklivě zeřídlé, kde krajinná krabatina choulí se
pod studenou oblohou a kouře komínů splývají s mlhou, promlouvá, jak se mi vždy
zdálo, obzvláštní touha po večerní bramborové polévce a po peprné dýmce, pokuřované tulákem krajinářem v teplé světnici, co
venku se ukládá noc, za níž nelze už malovat.
Avšak obětní dým horké jaternice jest ještě
vonnější a kořennější než majoránka bramborové polévky. Musely by to ale být jaternice jen takové, jaké za svých slavných dob dělávala nebožka babička. Ó zašlé zvěsti dávných časů! Zda od oněch dob nepropadly
podzimy i zimy těžkému úpadku! Neboť jejich tajemství jest již neznámo novým pokolením…

(Podle Josefa Čapka)
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VOLBY
Jak již bylo uvedeno dříve volby do Obecního zastupitelstva v Kunčicích pod Ondřejníkem proběhnou ve
dnech 13. a 14. 11. 1998.
První zasedání okrskových volebních komisí (OVK)
proběhlo v pátek 23. 10. 1998, na kterém členové komisí
složili slib a zároveň byli vylosováni předsedové a místopředsedové OVK.
Přenosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit komunálních
voleb a bylo by pro něj ze zdravotních důvodů obtížné
přijít k volbám osobně, může požádat obecní úřad o zajištění přenosné volební schránky.
Členové příslušné volební komise je pak v den voleb
navštíví s přenosnou volební schránkou doma.
Požadavek sdělte telefonicky /tel. 850154/, popřípadě
písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštovních doručovatelek.
Hlasovací lístky
Všechny volební strany budou uvedeny na jednom
hlasovacím lístku.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou.
V případě, že voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu
hlasovací lístky doručeny, budou si je moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti.
Jak volit
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR. Po záznamu ve výpisu
ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise
prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka.
Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Ve volební místnosti si prohlédněte vyvěšený hlasovací lístek (označený jako VZOR), kde jsou vyznačeni ti
kandidáti, kteří se případně vzdali své kandidatury nebo
byli svou volební stranou odvoláni. Při zjišťování výsledků voleb se k takovým kandidátům nebude přihlížet.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Hlasovací lístek můžete upravit již doma.
Kandidáty, které chcete volit můžete označit některým z těchto tří způsobů:
1. Na hlasovacím lístku si vyberete jednoho nebo více
kandidátů avšak jen tolik, kolik členů obecního zastupitelstva má být voleno. Počet členů, který má být volen, je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku (nahoře – vpravo).
Vámi vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany
označte křížkem (jako ve sportce X) v rámečku před jménem kandidáta.
2. Ve čtverečku před názvem volební strany uděláte
křížek a tím volíte všechny kandidáty této strany. Můžete však udělat křížek ve čtverečku pouze jedné volební
strany.

3. Ve čtverečku před názvem volební strany uděláte
křížek a ve sloupcích jiných volebních stran označíte
další vámi vybrané kandidáty křížkem v rámečku před
jejich jménem. Vaše hlasy při této kombinované volbě
pak dostanou nejdříve kandidáti označení samostatně
a pak z vámi vybrané volební strany tolik kandidátů této
strany, kolik chybí do stanoveného počtu volených členů
obecního zastupitelstva a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
POZOR! Hlasovací lístek bude neplatný
– když na něm neoznačíte ani jednoho kandidáta a zároveň ani jednu volební stranu
- označíte ve čtverečku před názvem volební strany
více než jednu volební stranu (bez ohledu na to, zda jsou
kdekoliv na hlasovacím lístku vyznačeni jednotliví kandidáti)
- označíte křížkem v rámečku před jménem kandidáta
více kandidátů, než je voleno členů zastupitelstva
Pokud byste na hlasovacím lístku označili křížkem volební stranu a současně i některé kandidáty této volební
strany, k označení těchto kandidátů se nepřihlíží a hlas
získává každý kandidát této strany (strana jako celek).
Pokud byste označili svou volbu jinak než křížkem, k takovému označení se nepřihlíží. To platí i v případě, že
byste škrtali či dopisovali další kandidáty.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku vložíte váš hlasovací lístek do označené úřední obálky, kterou jste obdrželi od okrskové volební komise a poté
obálku vložíte do volební schránky.
Vážení občané (voliči), žádám vás, abyste se pokud
možno všichni zúčastnili komunálních voleb v naší
obci, dokážete tím, že vám není život obce lhostejný. Zároveň vám přeji, abyste svou volbou přispěli k výběru
čestných a poctivých kandidátů, kteří budou zárukou
rozvoje naší obce.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

VYHLÁŠKA

o době a místu konání voleb
Obec Kunčice pod Ondřejníkem podle § 31 zákona č.
152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanoví:
1. Volby do zastupitelstva v obci se uskuteční
dne 13. 11. 1998 od 14 hodin do 22 hodin
dne 14. 11. 1998 od 7 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb
— v okrsku č. 1 je zasedací místnost na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem pro voliče dolní
a střední části obce po pana Jiřího Janáče čp. 531, paní
Elišku Pustkovou čp. 335 a prodejnu č. 158 na Maralovém kopci;
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— v okrsku č. 2 je sál v restauraci Skalka pro voliče
horní části obce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje
o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny
přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude
voličům doručen též informační leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva. Volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 10. 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
starosta obce

Přehled kandidátů pro komunální volby
v Kunčicích pod Ondřejníkem jednotlivých
volebních stran v pořadí jak byly vylosovány
pro umístění na hlasovacím lístku:
I. Občanská demokratická strana
1. Zdeněk STRNADEL 55 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
2. Ladislav KŘENEK 57 let, stavební technik
Kunčice pod Ondřejníkem
člen ODS
3. Miluše SUMÍKOVÁ 39 let, účetní-ekonom
(rozená Bordovská) Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
4. Ing. Stanislav JUREK 41 let, soukromý podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
člen ODS
5. Drahoslava ZAVADILOVÁ 37 let, vedoucí školní jídelny ( rozená Vybíralíková)
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
6. Ing. Vojtěch MENŠÍK 57 let, zemědělec – farmář
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
7. Ing. Radim JUREK 32 let, soukromý podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
8. Mgr. Jiří ROSA 44 let, právník
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
9. Vladimír MRKVA 42 let, elektromechanik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
10. Josef KONVIČKA 52 let, soukromý hospodařící rolník
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
11. Pavel KŘENEK 48 let, živnostník
Kunčice pod Ondřejníkem
člen ODS
12. Svatoslav STEMPĚN 28 let, soukromý podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
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13. Jaroslav UŘINOVSKÝ 38 let, soukromý podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
14. Ludmila KOSTELNÍKOVÁ 44 let, podnikatelka
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
15. Milan KUBÁNEK 70 let, důchodce
Kunčice pod Ondřejníkem
člen ODS

II. Sdružení nezávislých kandidátů
Obce Kunčice pod Ondřejníkem
1. Ing. Lumír POLEDNÍK 36 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
2. Josef ŘEZNÍČEK 55 let,samostatně hospodařící rolník
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
3. Rudolf SLANINA 43 let,samostatně hospodařící rolník
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
4. Jaroslav KUBEČKA 33 let, státní zaměstnanec
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
5. Evženie ŘEZNÍČKOVÁ 41 let, účetní
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
6. PaedDr. Dana HERYÁNOVÁ 35 let, učitelka
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
7. Zdeňka ŠLECHTOVÁ 48 let, úřednice
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
8. Vladimíra MACUROVÁ 47 let,samostatně hospodařící
rolník
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
9. Jarmila POLÁŠKOVÁ 51 let,úřednice – kvalitářka
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
10. Mgr. Václav PAVLISKA 56let,ředitel dětského domova Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
11. Rostislav PUSTĚJOVSKÝ 42 let, podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
12. Oldřich MACURA 49 let, řidič
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
13. Ivan HRČEK 56 let, slévač
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
14. Alois RIPPER 61 let, důchodce
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
15. Eliška ADAMCOVÁ 44 let, zdravotní sestra
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
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III. Komunistická strana Čech a Moravy
1. Ing. Ivan BLAŽEK 54 let, podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
2. Miloslav HRDÝ 42 let, podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
3. Ing. Petr TOBOLÍK 47 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
4. Ing. Alexander FAJKUS 42 let, podnikatel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
5. Ing. Jan KŘENEK 52 let, konstruktér
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
6. Čestmír KUBEČKA 61 let, důchodce
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
7. Drahomír ŠTOCHEL 66 let, důchodce
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
8. Jiřina ADAMCOVÁ 58 let, důchodkyně
Kunčice pod Ondřejníkem
členka KSČM
9. Dalibor CHAMRÁD 47 let, elektromontér
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
10. Danuše STAROVÁ 49 let, zdravotní sestra
Kunčice pod Ondřejníkem
členka KSČM
11. Miroslav ŠRETR 45 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
12. Petr HÁŽA 56 let, šamotář
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
13. Svatobor KERBER 49 let, automechanik
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KSČM
14. Hana CHALCARZOVÁ 49 let, zdravotní sestra
Kunčice pod Ondřejníkem
členka KSČM
15. Martina MUŠALOVÁ 47 let, administrat. pracovnice
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
IV. Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
1. Ing. Tomáš HRUBIŠ 45 let, starosta obce Kunčice pod
Ondřejníkem
bezp.
2. Oldřich HARABIŠ 54 let, místostarosta
Kunčice pod Ondřejníkem
člen KDU-ČSL
3. Ing. Václav BALCAR 46 let, ekonom
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
4. MUDr. Františka CHOVANČÍKOVÁ 52 let, lékařka
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
5. Ing. Pavel ŘEZNÍČEK 61 let, zemědělec
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Kunčice pod Ondřejníkem
člen KDU-ČSL
6. Ing. Jaroslav MENŠÍK 65 let, podnikatel
Kunčice p.O
člen KDU-ČSL
7. Ing. Bohumír VANĚK 51 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
8. Ludmila MICHNOVÁ 49 let, v domácnosti
Kunčice pod Ondřejníkem
členka KDU-ČSL
9. Františka TUROŇOVÁ 46 let, v domácnosti
(rozená Šipulová) Kunčice pod Ondřejníkem
členka KDU-ČSL
10. Ing. Roman GOLA 26 let, ekonom
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
11. Ing. Karel JUREK 41 let, geodet
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
12. Ludmila PALOVÁ 44 let, podnikatelka
(rozená Píchová) Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
13. Mgr. Miroslav JANDA 24 let, učitel
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
14. Petra HOLINKOVÁ 27 let, v domácnosti
(rozená Kaštovská) Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
15. Stanislav ŘEZNÍČEK 47 let, technik
Kunčice pod Ondřejníkem
bezp.
Vážení občané,
funkční období obecního zastupitelstva zvoleného
v komunálních volbách r. 1994 končí. Ve volbách 13. a 14.
11. 1998 si zvolíme z řad občanů (kandidátů) zastupitelstvo nové, které bude obec „řídit“ v letech 1999 – 2002.
Je dobrým zvykem na konci funkčního období poohlédnout se do jaké míry se obecnímu zastupitelstvu podařilo naplnit vytýčené cíle.
Dovolte mi proto stručně připomenout některé větší
akce a práce, které se v letech 1995 – 1998 podařilo zajistit, popřípadě i něco, co se zajistit nepovedlo.
Věřte, že naší snahou bylo zodpovědně přistupovat
k potřebám občanů, samozřejmě, že určitým limitujícím
faktorem byly a jistě do budoucna také budou omezené
finanční prostředky. Ostatně sami jste měli možnost sledovat finanční hospodaření obce, jak při schvalování
rozpočtu, tak i při hodnocení každého uplynulého hospodářského roku. Vždy byl vyvěšen podrobný návrh rozpočtu obce a pak ještě podrobnější výsledky hospodaření obce, včetně stavu majetku obce za uplynulé období
zároveň s výsledky přezkumu hospodaření obce, provedeného okresním úřadem.
Tyto finanční záležitosti obce byly také projednávány
na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, bohužel za nízké účasti občanů.
Podrobnější hodnocení bude předneseno na posledním devatenáctém veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční začátkem listopadu 1998
(termín konání bude vyvěšen na vývěskách) v zasedací
místnosti obecního úřadu, na které Vás zárověň všechny
zvu.
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Přehled některých prací a činností ve funkčním období obecního zastupitelstva v letech 1995–1998:

• obecní zastupitelstvo zasedalo 19
krát, obecní rada 98krát,
obecní rada ustanovila 8 komisí
bylo dořešeno navrácení historického majetku obce od a. s. Vítkovice
Ostrava – nezastavěné pozemky,
obecní úřad se aktivně zapojoval
proti těžbě uhlí v Beskydech
obecní úřad prováděl propagaci
obce v rámci sdružení obcí Region
Beskydy, byly vydány propagační
materiály, pohlednice obce, byl
zpracován film o obci v českém, anglickém a německém jazyce
byly navrženy, schváleny a uvedeny do užívání nové obecní symboly –
znak a prapor
podpora podnikání občanů – pronájem obecních prostor za rozumné
ceny podnikatelům z obce, obecní
zakázky byly pokud možno nabídnuty podnikatelům z obce (např.
odvoz odpadu, zimní údržba komunikací, výstavba vodovodů, částečně
práce na plynofikaci, údržba obecních budov, údržba veřejného osvětlení atd.)
práce na aktualizaci návrhu
územního plánu obce
obecní úřad zajišťoval v r. 1996 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu Parlamentu
ČR, v r. 1998 předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v listopadu 1998 zajistí komunální volby.
obecní úřad spravuje zhruba 43 ha
lesa podle úkolů lesního hospodáře
bylo vybudováno 5,2 km vodovodů, regulační stanice tlaku vody
byly vypracovány projekty dalších
vodovodů, „Huťařství“, „Žuchov“,
„Valašská cesta“, dolní konec obce),
napojení dalších obecních objektů
na vodovod
vybudování části kanalizačního
sběrače pod nemocnicí Čeladná
základní škola doplnění počítačové učebny, generální oprava klimatizace, nátěr střechy, zateplení budovy
mateřské školy – oprava okapů,
nátěr oken, nátěr střechy, obnova
pískovišť
údržba obecních budov (DPS, lékárna)
obec přispěla na zabezpečení kulturních památek (kostelů) proti krádeži
byla vybudována plynofikace
obce v rozsahu 25,156 km, spoluúčast na výstavbě regulační stanice
plynu na Pstruží, provedení plynofikace dvou obecních budov

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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V˘daje obce Kunãice pod Ondfiejníkem v období 1995–1998
dle jednotliv˘ch kapitol (v tisících Kã)
kapitola
odstraňování komunál
lesnictví
místní komunikace
školství
kultura
místní správa
požární ochrana
obecní zastupitelstvo
sociální zabezpečení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
údržba hřbitovů
plyn příspěvky
příspěvky
celkem

1995
1543,7
62,7
321,4
2340,8
190,5
1445,9
47,6
315,0
287,1
94,2
170,9
40,5
—
168,0
7824,8

1996
1997
1998
celkem
823,5 1021,9
873,1 4262,2
26,5
45,3
45,4
179,9
547,0 1685,1
765,3 3318,8
4001,9 1203,0
715,0 8260,7
149,8
478,9
237,4 1056,6
2311,9 1583,1
2919,8 8260,7
55,5
49,3
138,0
290,4
311,1
570,1
422,0 1618,2
272,2
236,1
159,3
954,7
175,7
100,3
86,7
456,9
152,1
236,6
124,9
684,5
14,8
21,6
9,1
86,0
651,2 3935,0
5325,6 9911,8
173,3
55,0
35,4
431,7
9666,5 11 221,3 11 857,0 40 569,6

Pfiehled poãtu narození, sÀatkÛ a úmrtí za období
1995–1998 (rok 1998 do 30. 9.)
narození
sňatek
úmrtí

1995
19
17
16

1996
14
10
14

1997
14
9
27

1998
9
7
20

celkem
56
43
77

Počet obyvatel obce při sčítání lidu v roce 1991: 1808
Počet obyvatel obce k 30. 9. 1994: 1866
Počet obyvatel obce k 30. 9. 1998: 1959

•

spolupráce s hasiči při povodni
v roce 1997, odstraňování škod po
povodni
byla provedena rekultivace obecní
skládky na Humbarku, včetně zalesnění, odstraňování „černých“ skládek v obci
zavedení nového systému likvidace odpadu v obci podle z. 125/1997
Sb., včetně likvidace nebezpečného
odpadu, fin. příspěvek občanům na
nákup popelnic
místní komunikace – údržba, odvodnění, ořez dřevin, obnova dopravního značení
oprava mostu na „Valašské cestě",
oprava mostu u sokolovny
generální oprava mostu u MŠ Dolní
rekonstrukce veřejného osvětlení
na Maralovém kopci
spolupráce při zřízení digitální telefonní ústředny a plošné telefonizaci obce

•
•
•
•
•
•
•

•

obecní úřad pravidelně pořádal
setkání s důchodci, návštěvy představitelů obce v DPS a domovech
důchodců
byly uspořádány pietní vzpomínky k výročí osvobození obce a ve
spolupráci se základní školou byly
pořádány akce pro děti
obec se stala členem Sdružení
měst a obcí na ochranu beskydského
regionu
obecní úřad podporoval kulturní
a tělovýchovné aktivity v obci
v roce 1997 obec vzala do pronájmu sál na Huťařství, jako jediný
vhodný a dostupný prostor pro kulturní a společenskou činnost většího
rozsahu (sál s jevištěm) – od té doby
zde proběhlo 36 akcí.
ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádali hasiči slavnost k výročí
100 let od založení hasičského sboru
v obci

•
•
•
•
•

Děkuji všem, kteří se v tomto volebním období podíleli na práci pro obec,
zvláště pak obecní řadě, členům obecního zastupitelstva, pracovníkům obecního úřadu, členům komisí.
Děkuji také všem občanům obce za jejich trpělivost, politickou snášenlivost
během našeho volebního období.
Přeji všem hodně zdraví, pohody v osobním životě a chuť do další práce.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Plynofikace
Pro informaci uvádím celkový rozsah plynofikace
Obce Kunčice pod Ondřejníkem realizované v letech
1996 – 1998.
Bylo postaveno 25,156 km plynových rozvodů včetně
středotlakých přípojek k HUP, náklady na plynofikaci
obce dosáhly částky 26 819 943 Kč. Z toho bylo proinvestováno v okrajové části obce (Bystré) 385 311 Kč. Podíl
naší obce na společné regulační stanici plynu na Pstruží
činil zhruba 877 000 Kč. Celkem bylo zhotoveno 434 ks
přípojek pro hlavní uzávěr plynu (HUP).
Protože obec získala na plynofikaci určitou část státní
dotace a částečně i bezúročnou půjčku, je podmínkou,
aby objekty, ke kterým je přivedena přípojka byly připojeny nejpozději do roku od kolaudace stavby. Jinak obci
hrozí určitá finanční sankce.
Prosím proto majitele ještě nepřipojených objektů,
aby své objekty pokud možno co nejdříve na plynofikaci
napojili. Obec bude usilovat o to, aby mohla postupně
všechny občany v tomto úsilí i finančně podpořit.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Odvoz komunálního odpadu
Dne 12. 10. 1998 a 14. 10. 1998 byly u Obecního úřadu
v Kunčicích pod Ondřejníkem prodávány popelnice.
I přes pozdní oznámení bylo první týden prodáno 200 ks
popelnic. Další dodávku nám firma ASA dovezla až ve
středu 14. 10. ve 13 hodin a bylo dodáno 200 ks popelnic
z toho pouze 20 ks plastových.
Omlouváme se všem občanům, kteří museli čekat a na
které se prozatím nedostalo. Další prodej popelnic bude
na obecním úřadě 11. 11. 1998 od 10 do 17 hodin. Občanům, kteří si nahlásili pronájem popelnic, budou popelnice přistaveny do 11. 11. 1998. Žádáme občany, kteří se
chtějí přihlásit do systému nakládání s komunálním odpadem (na základě vyhlášky č. 1/1998, viz Obecní noviny září 1998), hlavně ty, kteří si na obecním úřadu zakoupili popelnici se slevou a ještě na obecní úřad neodevzdali přihlášku (viz Obecní noviny říjen 1998), aby
tak co nejdříve učinili. Je to nutné z důvodu optimalizace zaváděného systému likvidace odpadu. Vzhledem
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k tomu, že již bylo prodáno zhruba 350 popelnic a asi
150 je stávajících budou již v prvním listopadovém
týdnu 1998 postupně definitivně odvezeny kontejnery
hlavně z oblasti okolo nádraží ČD a okolí, z okolí Huťařství a základní školy, z okolí kostela z dolní části obce
(okolo hlavní silnice).
Po definitivním odvozu kontejnerů budou jejich stanoviště uklizena, případně označena tabulí se zákazem
skládky odpadu.
Popelnice se budou vyvážet vždy v pátek, hlavně v dopoledních hodinách zhruba do 13.00 hodin. Kdo má objednán týdenní odvoz, budou popelnice odváženy každý
pátek, u čtrnáctidenního odvozu každý sudý týden
v pátek, u měsíčního odvozu to bude každý lichý týden
v pátek a to 45., 49. a 53. týden pro horní část obce
(podle volebních okrsků – okrsek č. 2), 47. a 51. týden
dolní část (podle volebních okrsků – okrsek č. 1). Popelnice musí být v den odvozu viditelně vystaveny na přístupném místě u komunikace.
Pokud vám smluvený způsob odvozu nebude vyhovovat je možné se domluvit u paní Svobodové na obecním
úřadě jinak.
Po konzultaci s Okresní hygienickou stanicí budeme
v příštích Obecních novinách informovat o možnosti vývozu a likvidace obsahu domovních jímek povoleným
způsobem.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Podûkování
V pátek 16. 10. 1998 se uskutečnila akce „Uvedení
obecních symbolů do užívání".
Slavnost proběhla důstojně za účasti většiny členů
obecního zastupitelstva, občanů a hostů.
Děkuji touto cestou všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu této slavnosti podíleli. Zvláště děkuji komisi kulturní a školské pod vedením ing. Ivana Blažka.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
Oznámení. Od 1. října 1998 je v Kunčicích pod Ondřejnímek novým duchovním správcem Církve římskokatolické P. Karel Slíva, který je knězem 10 let a působil v Jeseníkách. Nový pan farář bydlí na faře v Kunčicích č. 22.

Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga
ljeta živijó .........
V listopadu oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:
90 let Oto Doležílek, čp. 602
87 let Božena Borovcová, čp. 493
86 let Leopold Vančura, čp. 449
84 let Stanislav Ondrušák, čp. 85
82 let Jindřiška Molatová, čp. 102
75 let Jiří Ryška, čp. 592
70 let Ladislav Mrkva, čp. 519

70 let Marie Cvičková, čp. 578
70 let Karel Hausner, čp. 0174
65 let Emilie Štochlová, čp. 264
65 let Bohumír Kuřec, čp. 236
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, lásky a optimismu do dalších let života.

+* obecní

Vítání občánků
V sobotu 17. října jsme slavnostně
přivítali tyto nové občánky do svazku naší obce:
Karolínu Petrovou, Dominika Čajánka, Natálii Burelovou, Michaelu
Juračákovou a Barboru Přečkovou.

úřad informuje *+
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Kam s ním?
Dnes tuto Nerudovskou otázku za nás řeší zákon o odpadech a vyhláška o nakládání s komunálním odpadem.
Jelikož se však platí nemalé částky za svoz a zneškodňování komunálního odpadu, je snahou každého občana,
aby vyprodukované množství bylo co nejmenší a proto
se snaží v domácích topeništích spálit co se dá.
Avšak v důsledku spalování látek obsahujících chlor
(např. plastů) vznikají jako produkty nedokonalého spalování také dioxiny. K jejich teplotní destrukci je totiž
nutná teplota přes 1200 °C.
Dioxin není jedna látka nýbrž souhrnný název asi pro
200 látek. Dioxiny patří k nejjedovatějším látkám na
zemi vůbec – dokonce ještě v koncentracích jedna ku
miliardě jsou životu nebezpečné. Navíc jsou látkami
karcinogenními (způsobují rakovinu) a teratogenními
(schopnými poškozovat ještě nenarozený plod).
Nepříjemnou skutečností je, že u nás dosud nejsou
normou stanoveny limity znečišťování dioxinem. Příkladem mohou být skutečně naměřené hodnoty v Anglii
a u nás. Průměrná naměřená hodnota v Londýně – průmyslovém regionu byla 0,24 pg/m3 dioxinů, u nás v obci
Košetice na Vysočině – v zemědělské oblasti bylo naměřeno 996,80 pg/m3 – což je 4000krát více. Možné zdůvodnění tohoto rozdílu je v různém způsobu vytápění –
u nás se používají kotle na tuhá paliva, v Anglii převážně
na kapalná paliva, plyn a elektrické vytápění.
Co můžeme udělat my? Kam tedy s ním? Vyvarujme se
spalování komunálního odpadu, snažme se jej důsledně
třídit do kontejnérů, které obecní úřad nechá přistavit,
nebo jej alespoň vyhazujme do popelnic, protože v ceně
je zahrnuto rovněž odborné zneškodnění.
Věřím, že všichni mají zájem na zlepšení ovzduší ve
kterém žijeme, především v zimních měsících. Snad si
jednou budeme moci užívat čistého vzduchu po celý
rok.
Ing. Aleš Bernatík

Poradna pro vlastníky lesa
Vytyčení hranic soukromých lesních pozemků v praxi
Často se stávají překážkou zdárného hospodaření
v lese nejasné hranice lesních pozemků. Ještě stále dochází k případům, kdy vlastník sousední lesní parcely
v rámci své těžby vytěží i stromy svého souseda. Tento
článek by měl sloužit jako preventivní opatření před těmito a jinými, někdy nepříjemnými skutečnostmi, které
staví majitele lesa do pozice, do níž se určitě při hospodaření ve vlastním lese dostat nechtěl.
Záleží na vlastníkovi samém, zda-li bude chtít znát
přesné hranice svého pozemku nebo vystačí s hranicí
provizorní, tzv. uživatelskou.
V prvém případě si necháte hranici vyměřit geodety
oprávněnými k této činnosti. Výhodou tohoto vyměření
pro Vás je její přesnost, nevýhodou pak finanční stránka
věci. Dnes účtují měřičské firmy za zaměření hranice
v délce 100 m cca 3 000 Kč. Jen v případě, že se předem
domluvíte na pozemkovém úřadě ve Frýdku-Místku, je
tady možnost, že Vám stát proplatí prostřednictvím tohoto úřadu částku, která je nutná k zaplacení měříčských prací.
Pokud se spokojíte s tzv. „uživatelskou hranicí“, pak
její nevýhodou může být nepřesnost zaměření, která se
dá dodržením určitých zásad při vyměřování úspěšně
minimalizovat.
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Myslím si, že u praktického hlediska hospodaření
v lese, v převážné části případů, zcela postačuje vytýčení hranice uživatelské.
Uživatelskou hranicí se rozumí hranice pozemku vytýčená v terénu dostupnými prostředky (např. pásmo, buzola atd.) za předpokladu, že s takovýmto provizorním
vytýčením hranic majitelé sousedních pozemků budou
souhlasit. Následně doporučuji tuto hranici potvrdit sepsáním dohody o uživatelské hranici. Přímo v terénu se
tato hranice nejčastěji proznačuje natíráním barvy na
hraniční stromy.
Tak to by byla v kostce a velmi obecně popsána problematika vyměřování hranic soukromých lesních pozemků.
Příští kapitola bude mít název: Spolupráce majitele
lesa s odborným lesním hospodářem v praxi.
Odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48,
Frenštát pod Radhoštěm
telefon – 0656 / 83 10 88
(ráno do 7,30 hod., večer po 20,00 hod.)
úřed. hodiny – OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
pondělí 15,00-17,00 hod.
OÚ Palkovice – středa – 15,00-16,00 hod.

Podûkování
Téměř pravidelně se zúčastňuji zasedání obecního zastupitelstva. Můj dík a uznání patří všem jeho členům,
kteří v uplynulém volebním období NEZKLAMALI důvěru svých voličů – nás občanů. Bohužel, ne všichni své
poslání brali vážně. Je dobré, že v čele obce je člověk,
který důvěru voličů nezklamal. Obětavě řešil problémy
obce ke spokojenosti nejen starousedlíků, ale i chatařů
a rekreantů.
Náš starosta ing. Tomáš Hrubiš dokázal na obecním
úřadě vytvořit kolektiv, pro který platí, že ÚŘAD SLOUŽÍ
OBČANŮM a ne naopak. Že problémy i z okrajových
částí jsou stejně důležité, jako z centra. Žel, nebylo tomu
tak v minulosti vždy.
My ochránci přírody si nejvíce na našem starostovi
ceníme jeho komplexní přístup k řešení ekologických
problémů obce. Vždyť téměř zmizely černé skládky,
ubývá kouřících komínů, přibývá domácností s kvalitní
pitnou vodou z obecního vodovodu, perspektivně se
zpracovává územní plán, ale tu největší devizu vidím
v měnícím se postoji občanů k životnímu prostředí a tím
k vlastnímu zdraví.
Prozíravost našeho starosty se projevuje zejména aktivní spoluúčastí na boji proti zahájení těžby uhlí v našich krásných Beskydech. Účast na Kunčickém kotlíku je
toho neklamným důkazem.
Tímto poděkováním se zároveň obracím na všechny,
kdo půjdeme k volbám, abychom pečlivě uvážili, komu
dáme svůj hlas. Dobře zvažme, kdo si svým přístupem
k potřebám obce a svými charakterovými vlastnostmi
naši důvěru zaslouží. Já nebudu vybírat budoucí zastupitele podle jejich politické příslušnosti, ale podle toho,
jací jsou to lidé a zda budou ochotni pro naši krásnou
obec DÁT ze sebe maximum.
Je toho ještě mnoho, co je třeba v oblasti životního
prostředí vylepšit.
Miloslav Šrubař, předseda ČSOP
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SLUŽBY OBČANŮM
FINANČNÍ PORADENSTVÍ

¬ Raiffeisen – stavební spoření, jistota Vašich vkladů.
Státní podpora 25 %, do konce roku můžete získat až
4 500 Kč navíc. Při sepsání smlouvy do 30. listopadu
1998 získáte dalších 800 Kč nebo dárek ve stejné
hodnotě. Úvěr ze stavebního spoření pouhých 6 %.
-

IPB pojišťovna nabízí:
– kapitálové životní pojištění
– pojištění dětí
– úrazová pojištění dětí a dospělých
– výhodné pojištění budov a domácností
– penzijní připojištění

®

TRIANGL LEASING – zboží do domácnosti
a pro Vaši potřebu.

Na splátky, bez navýšení, bez ručitele, dovoz zboží
a pojištění zdarma. Zboží si vyberete dle barevného
katalogu v pohodlí Vašeho domova.
Blíží se vánoce. Vhodný dárek pro každého z Vás
nebo celou rodinu.
Informace, sepsání smlouvy a vyřízení nabízí:
Josef Mohyla
Čeladná 542, tel: 0656 / 83 10 01 přes den
0658 / 68 44 02 večer

AGO – VIDEO
VIDEOSLUŽBA – natáčíme svatby, bankety, narozeniny,
nemovitosti
…vše, co se dá natočit.
Zapůjčujeme kameru na natočení svých miláčků,
dětí, rodiny, dovolené…
Přepisy videozáznamů:
VIDEO-8, S-VHS, VHS-C, VHS na kazety VHS
Rodinné album – fotografie na VHS
Příjem zakázek:
pondělí – pátek 16,00 hod. – 19,00 hod.
Je možné dojednat schůzku na tel. č. 0656 / 83 15 97
Záznamník 24 hodin denně.
ONDREJ GALLA, Nádražní 747 R, 744 01 Frenštát p. R.
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VÁŽENÍ CHOVATELÉ – POZOR!!!

AGROS

spol. s r. o.,
Nově založená firma
Železniční 1, Frýdek-Místek
provádí výkup jatečných (býků, krav, jalovic, ovcí, jehňat, telat) na svodním místě bývalých jatek Frýdek.
Termíny Vašich dodávek je možné dohodnout osobně
nebo telefonicky,
pondělí až pátek v době od 7 do 14 hod.
Nákup ovcí a jehňat provádíme
vždy 2. a 4. pondělí v měsíci v době od 6 do 9 hod.
Tel. 0658/20138, 0603/804232, 0603/804233
Zaručujeme:
seriozní obchodní vztahy • včasnou platbu
dobré výkupní ceny
Nabízíme možnost odvozu jatečných zvířat
Ing. Jaromír Kudela
Zdeněk Galásek

Od 1. listopadu 1998 je možno zakoupit textilní zboží
v prostorách „MARYČKY“ č. 677, tel. 850305
a to:
v pátek od 16,00 hod. do 19,00 hod.
v sobotu od 14,00 hod. do 18,00 hod.
Prodej na zazvonění.
(Bundy, mikiny, riflovina a jiné zboží)

PODĚKOVÁNÍ
Dne 20. listopadu 1998
oslaví naši drazí rodiče
Anna a František KOKEŠOVI
z Kunčic pod Ondřejníkem,

60 let společného života.
Přejeme jim mnoho štěstí a zdraví
do dalších let.
Za lásku a vychování jim srdečně děkují
dcera Milada a syn František
s rodinami.

Nakladatelství Beatris, které vyrábí tyto Vaše Obecní
noviny, hodlá vydat na příští rok nástěnný kalendář,
který bude součástí prosincového vydání. Prosíme pořadatele, aby termíny již známých veřejných akcí,
které chtějí v tomto kalendáři zveřejnit, laskavě sdělili
redakci Obecních novin, paní Martiňákové.

Kunčice pod Ondřejníkem 26. 10. 1998, ročník VIII, číslo
11/98, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní noviny vydává Obecní úřad
v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát
kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. FMt 3.
Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího
měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce:
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569
Výroba: Beatris. – V Ý T I S K Z D A R M A .

Vo l e b n í k a m p a ň
NENÍ TŘETÍ CESTY
Předvolební úvaha Místního sdružení ODS Kunčice
pod Ondřejníkem
Poměrně vysoká účast voličů v posledních parlamentních volbách ukázala, že většině obyvatel není
lhostejno, jakým způsobem si budeme nadále zajišťovat vlastní prosperitu a prosperitu naší země.
MS ODS, ve svém článku „Dejme šanci pravici...“ nastínilo, proč volit liberálně-konzervativní strany. Výsledky potvrdily, že obyvatelstvo je v nadpoloviční většině pro pravicovou politiku. Bohužel, liberálně-konzervativní strany tuto šanci nevyužily. Máme dnes silně
levicovou vládu a začínáme pociťovat konkrétní výsledky její práce.
Pravice je roztříštěná, víme, kdo se o to opět přičinil
a kdo opět hlásá, pod předstíranou možností „třetí
cesty", své vlastní pohledy, kterým dalo důvěru jen
uvedených deset procent občanů a kterými by se snad
zbylých devadesát procent mělo řídit.
Opět se potvrzuje, jak málo jsme vyspěli, jak některé skupiny sledují jen své mocenské zájmy a konečný
výsledek, prosperující společnost, je odložena do šuplíku.
Přitom je zcela jasné, že nastoupená cesta sociálnědemokratické vlády, která ve svých volebních programech proklamuje pouze změnu rychlosti restrukturalizačních kroků, změnily po volbách zcela ne rychlost,
ale směr. Zavádění nových nebo staronových rovnostářských opatření, neprosperujícím podnikům
dávat a prosperujícím podnikům brát, nepracujícím
zvyšovat sociální dávky a pracujícím zvyšovat daňovou
zátěž. Nesocialisticky smýšlející zbavovat místa a socialisticky smýšlejícím dávat funkce. Určovat, které noviny
je vhodné číst a které ne, později snad, které oblečení
nosit, které ne, které jídlo jíst, které ne atd. Tato opatření vedou jen k celkovému úpadku.
Liberálně-konzervativní strany upřednostňují konkurenci, volnou soutěž, podporu schopného jednotlivce a tím jsou přesvědčeny, že jen takto je možné dosáhnout nejlepších hodnot.
Jsme přesvědčeni, že třetí cesta mezi výše uvedenými není. Znovu jsme se o tom mohli přesvědčit v nedávné době, i nyní, kdy zastánci „třetí cesty“ se ve
svých osobních krizích a v problémech, ve kterých
s nimi i my ostatní cítíme, odvrátili oči od boha a hledali a hledají spásu v zemích, kde funguje svobodná
společnost, která produkuje ty nejschopnější jednotlivce, herce, hudebníky, vědce, vojáky a lékaře, kteří
zpětně tvoří nejlepší firmy, hudbu, vědu, armádu a lékařskou péči.
Ale jen je tato vyspělá lékařská péče zbaví starostí,
ihned doma proklamují „třetí cestu".
Proč?
To je otázka, kterou si my, konzervativní a liberální
politici, byť v obecním měřítku klademe.
Doufáme, že i Vy nám při letošních komunálních volbách pomůžete hledat odpověď.
Redakce MS ODS
Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení spoluobčané,
v letošních komunálních volbách naše strana podporuje opět ty komunální politiky, kteří se v minulém období osvědčili a jsou ochotni pracovat pro obec i nadále (počet volebních období komunálních politiků
není nijak omezen), ale i ty, kteří se při rozvoji naší
obce již nějakým způsobem v minulosti angažovali
a v neposlední řadě i mladé perspektivní lidi, kterým
není dění v obci lhostejné.
Nechceme prosazovat v naší obci své stranické zájmy,
jako je tomu mnohdy na nejvyšších úrovních ve vládě,
parlamentu a senátu; tam má snad taková politika své
opodstatnění, ale v obci jde o náš každodenní život,
zde je nutná spolupráce se všemi občany, ať jsou jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení.
Proto nebereme ohled na stranickou příslušnost kandidátů, ale nominovali jsme ty, o kterých jsme přesvědčeni, že svou odborností, pracovním nasazením
a čestností budou přínosem pro naši obec.

K VOLEBNÍMU PROGRAMU
KDU – ČSL
V KUNČICÍCH P. O. 1998
• dokončení vodovodních řádů v obci, podpora ekologizace vytápění odlehlých částí obce, postupné budování kanalizace pomocí lokálních čistíren odpadních
vod, plynofikace obecních objektů (OÚ, ZŠ, DPS, KINO
atd.), optimalizace nově zavedeného systému likvidace odpadu v takové míře, aby co nejvíce vyhovoval potřebám občanů, omezení možností vzniku černých
skládek, v ekologické oblasti prohlubování spolupráce
se základní školou, mateřskými školami a MO ČSOP,
pokračovat v aktivitách proti těžbě uhlí v Beskydech
• věnovat zvýšenou péči sociálně slabým a nemocným občanům, podporovat dostupnost a kvalitu lékařské péče pro občany, podle možnosti podpořit rodiny
s malými dětmi, navázat spolupráci s Charitou
• obnova a zachování památek v obci, podpora kulturních aktivit za přispění ZŠ a MŠ, podpora činnosti
spolků, sportovních aktivit, hlavně těch, které se zabývají prací s mládeží, dbát na řádný chod škol v obci,
prohlubování spolupráce škol s rodiči a ostatní veřejností
• zlepšit aktuální informovanost občanů (např. bezdrátový rozhlas), aktualizace návrhu územního plánu
obce, docílit jeho schválení, spravovat obecní majetek
s péči dobrého hospodáře, podpora výstavby rodinných domků, vylepšení vzhledu obce, postupná oprava místních komunikací a mostů
• využívání možností státních dotací, podpora propagace obce i celého regionu doma i v zahraničí, podpora rozvoje turistiky s využitím ubytovacích kapacit
v obci
• všemožná podpora podnikání občanů, zlepšení komunikace mezi obcí a podnikateli, komunální politiku
vést k plodné spolupráci všech občanů bez ohledu na
politické či náboženské smýšlení
Za MO KDU-ČSL
Pavel Hrubiš

Vo l e b n í k a m p a ň
Vážení občané,
chceme Vás seznámit se záměry a cílem, které budeme uplatňovat, jako Sdružení nezávislých kandidátů
Obce Kunčice pod Ondřejníkem, pro volby do obecního zastupitelstva dne 13. a 14. 11. 1998.
• Usilujeme o společnost svobodných lidí. Každý člověk má právo žít bez politického nátlaku, sledovat v co
možná největším rozsahu své individuální cíle a vlastní
seberealizaci. Má právo na nedotknutelnost a na
ochranu osobnosti. Před zákonem jsou si všichni občané rovni, musí mít stejnou možnost přístupu k rozvoji
svých schopností a k uspokojování svých hmotných
a duchovních potřeb.
• Tyto rozhodující záměry je nutno uplatňovat v celé
činnosti obce Kunčice pod Ondřejníkem, jejíž správa
a řízení je svěřeno v obecních volbách pouze 15 členům obecního zastupitelstva. Proto je nutné zejména
posílit účast občanů na správě a řízení obce větším zapojením občanů do jednotlivých komisí či poradních
orgánů, které musí mít konzultační vliv na rozhodávání v oblasti výstavby, životního prostředí, financování
a dalších činností obce.
• Zlepšit informovanost občanů formou konání veřejných schůzí s občany nebo veřejné zasedání obecního zastupitelstva konat i v odlehlých částech Obce
Kunčice pod Ondřejníkem.
• V oblasti čerpání finančních prostředků obce zlepšit informovanost občanů o tvorbě rozpočtu, ale zejména zprůhlednit jeho čerpání za uplynulé období.
• Docílit v novém volebním období komplexní zpracování a schválení územního plánu obce, který se
stane rozhodujícím podkladem pro rozsáhlou finanční
podporu různých státních fondů.
• Obecní majetek spravovat za účelem jeho řádného
a ekonomického výnosu, zejména omezit rozprodej
obecního majetku, který přináší obci prospěch.
• Investiční výstavbu zaměřit v novém volebním období zejména na budování kanalizace v obci, dále doplnění a rozšíření plynovodu a vodovodu.
• Neinvestiční výstavbu, opravy a údržbu obecního
mejetku zaměřit zejména na opravy místních komunikací, mostů, vodovodů a dalších staveb, které jsou ve
správě obce.
• V oblasti školství dbát na to, aby školy dobře plnily svou činnost. K tomu účelu poskytnout školám maximální pomoc ze strany obce.
• Spolková činnost – podporovat spolkový život zájmových a profesních organizací, nadále udržovat
a zlepšovat osvětovou a tělovýchovnou činnost.
• V oblasti kulturní činnosti navázat na dosavadní
výsledky zejména v souvislosti s pronájmem objektu
Huťařství.
• Věnovat maximální pozornost sociálně slabým
a nemocným občanům.
• Všemožně podporovat podnikání občanů, samostatně hospodařících rolníků, respektovat soukromý
majetek občanů, obecní politiku vést k tomu, aby činnost samosprávy tj. obecního zastupitelstva vytvářela
svou činností lepší podmínky pro život všech občanů
obce Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení občané

Předkládáme Vám prohlášení kandidátů do obecního zastupitelstva.
• v prvé řadě volíme lidi, kteří budou naši obec rozvíjet, pro něž bude zájem obce přednější, než stranické zájmy,
• chceme spolupracovat s každým, kdo má opravdový zájem rozvíjet obec, bez ohledu na stranickou příslušnost. Budeme podporovat všechno pozitivní, ať
s tím přijde kdokoliv,
• budeme podporovat rozvoj podnikání ve všech
možných směrech s cílem vytvoření pracovních míst,
zejména směřovat obecní investiční a neinvestiční zakázky místním podnikatelům,
• chceme prosazovat rozšíření podnikatelské činnosti obce samé,
• chceme rozšířit rozpočet obce – usilovat o zvýšení
příjmů na pokrytí výdajů do oblastí nejdůležitějších
pro rozvoj obce, zejména školství, tělovýchova a sport,
kultura, ochrana a tvorba životního prostředí,
• budeme účinným způsobem kritizovat dosavadní
byrokratický systém s cílem maximálně zjednodušovat
občanům obce styk s úřady,
• považujeme za užitečné zhodnotit dosavadní činnost komisí a navrhnout komise nové, které rozpracují programy na další období.
Věříme, že většina občanů naši snahu o spolupráci
všech ve prospěch naší obce dříve nebo později dokáže ocenit.

Za kandidáty a výbor KSČM:
Josef Řezníček,
zmocněnec Sdružení nezávislých kandidátů

Ing. Bedřich Majerek

