VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

P Ř E DVO L E B N Í
Cena 5 Kč
Představí se Vám v něm
6 volebních subjektů se svým
hodnocením uplynulého volebního období
i volebními programy svých stran nebo volebních uskupení
pro volební období 2006—2010
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PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V RÁMCI SPRÁVNÍHO OBVODU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK–MÍSTEK
V souladu s § 7 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, vylosoval registrační úřad (Magistrát
města Frýdku–Místku) po ukončení registrace kandidátních listin
čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro
volby do zastupitelstev obcí v rámci správního obvodu statutárního města Frýdek–Místek.
Losování proběhlo ve čtvrtek 31. srpna 2006 od 10.00 hodin v malé
zasedací místnosti ve 2. NP budovy Radniční 1148 Magistrátu města
Frýdek–Místek za účasti těchto zaměstnanců státutárního města
Frýdek–Místek zařazených do Magistrátu města Frýdku–Místku
s osvědčením
— paní Ludmila Brodová
— paní Marie Válková
— Bc. Jana Milatová
— paní Jarmila Bujnochová, DiS.
— Ing. Radek Papřok
— Ing. Patrik Žondor.
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Výsledky losování:
Hukvaldy
1 — Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2 — Občané Hukvald, sdružení nezávislých kandidátů
3 — Česká strana sociálně demokratická
4 — Občanská demokratická strana
5 — Komunistická strana Čech a Moravy
6 — Občané pro obec 2006—2010
V tomto pořadí jsme zařadili ve volebním Občasníku články jednotlivých volebních stran a uskupení.
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Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Zhodnocení volebního hodnocení 2002—2006
V obecních volbách na podzim roku 2002 byly mandáty v obecním zastupitelstvu
rozděleny takto: ODS (6), KSČM (3), KDU–ČSL (3), SNK 2002 (2), SNK 1998 (1). Vznikla koalice ODS + SNK 2002, která si obsadila funkci starosty, místostarosty, všech
členů rady obce, finančního výboru zastupitelstva obce a vytvořila šest komisí rady
obce včetně jejich obsazení. Opozici byla nabídnuta jen funkce kontrolního výboru.
V rozjezdové fázi roku 2003, po vítězné euforii a při vyhledávání chyb předešlého
vedení, se nějak pozapomnělo na to, že obci byla ještě na konci minulého volebního
období schválena dotace na vybudování chodníku pro pěší v Dolním Sklenově a zaslány peníze z Evropské unie. Jen bylo třeba v určitém termínu tuto dotaci využít
a stavbu realizovat. Výsledkem byla ostuda. Obec zaspala, dotaci musela vrátit, prodělala na kurzovním rozdílu desetitisíce korun a pak se trapně snažila vinu přenést na
nějaké anonymní a neschopné úřadníky z Prahy.
Koalice se snažila trochu napravit reputaci rekonstrukcí hasičské zbrojnice v Rychalticích. Je dobře, že zbrojnice byla rekonstruována, bude dlouhodobě sloužit
nejen hasičům, ale všem občanům. Škoda jen, že se nepřihlédlo k připomínkám
ohledně vlhkosti a nebyla provedena izolace obvodových zdí. Vlhkost vystupuje
dosud, jen temperování nestačí. Kazí tak trochu dojem z investiční akce bezmála za
2 miliony.
Pak rok 2004 začal krizí koalice, která se snažila ve svých řadách najít viníka dosavadního neuspokojivého vývoje správy obce a táhla se téměř celý rok. Místostarosta
rezignoval, pak vzal rezignaci zpět a zůstal v úřadě. Ani kapři si svůj rybník nevypustí. V tomto roce začalo připojování kabelové televize, a to přestože bylo pouze 20 %
zájemců. Původně měl být projekt realizován současně s internetem, nakonec se obě
akce rozdělily. Přestože větší část nákladů pokryly dotace, akce byla pro obec zbytečně drahá.
Tématem roku 2005 byl spor o tzv. dostavbu střediska živočišné výroby v Rychalticích. Opozice kritizovala zejména skutečnost, že 4 členové rady prakticky souhlasili se
záměrem výstavby bez poradního referenda s občany v tak choulostivé záležitosti.
V tomto období rada rozhodla mimo jiné o zrušení vysílání místní televize vzduchem
do konce roku 2005 a schválila si to v zastupitelstvu. Občanům zbývalo buď si zaplatit a připojit se na kabelovou televizi nebo mají smůlu. Obecní rozhlas byl jako archaismus zrušen už dávno, a tak mnoho, převážně starších občanů, nemá možnost být
informována, co se v obci děje. Na jednání zastupitelstva chodí méně občanů než zastupitelů, internet nemá každý, obecní televize už nevysílá (mimo kabel), rozhlas je
jen pro krizové situace a na obecní desce jsou vyvěšena pouze strohá usnesení, kterým málokdo rozumí.
Určité informace byly k dispozici po zakoupení Hukvaldského občasníku. Rada
obce však umožnila redakční radě uveřejňovat v obecním tisku za obecní peníze
pouze to, co uzná za vhodné. Tato totální cenzura postihla především přispívatele
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z opozičních řad. Jednoznačně došlo k porušení základního práva na svobodu projevu. Snaha změnit toto rozhodnutí na jednání zastupitelstva obce dopadl zásluhou zastupitelstva ODS vždy neúspěšně. Nyní dostávají občané Hukvaldský občasník zdarma, je v něm plno zajímavých příspěvků z historie, ale co se děje v obci, se nedočtou.
Počátkem roku byla ukončena spolupráce v obecním lese s ing. Lévem Svatoplukem. Výsledkem za rok 2005 bylo: kvůli přemnoženém kůrovci přetěžení na dva roky,
prodej dřeva pod cenu, téměř žádná pěstební činnost, netransparentní výběrové řízení na těžbu dřeva, nevytyčení hranic obecního lesa a další. O situaci v obecním lese
nejlépe svědčí fakt, že zpráva za rok 2005, kterou vypracoval p. místostarosta, nebyla
přijata nejen opozicí, ale i koalicí. Dále bylo přestěhováno informační centrum a dokončena výstavba vodovodu Podlesí–Podhoří.
V posledním volebním roce se konečně podařilo vybudovat chodník pro pěší v Dolním Sklenově. Byla to největší investiční akce za volební období a stála téměř 5 milionů korun, dvojnásobek než v roce 2002. Na obci máme informační tabule, dále nové
internetové stránky, provedla se nejnutnější rekonstrukce hasičské zbrojnice na Hukvaldech. Je poznat, že je před volbami.
Co do budoucna? V následujícím volebním období bude nutno řešit školní jídelnu,
skládku, které končí životnost v roce 2009 a není vytvořena rezerva na její sanaci. Havarijní jsou fotbalové a tenisové šatny. Kdo chodí po okolí na fotbal, tak ví, že horší
jsou jen ve vzdáleném Bukovci. Opačný případ je možno vidět třeba v Chlebovicích
a Brušperku. Tam to šlo. Do sportovního areálu nebylo investováno od jeho postavení za 30 let nic, s malou výjimkou, jako byla dostavba sociálního zařízení v roce
1996—7. Vedení obce dlouhodobě přehlíží investice do sportu, přestože je zde 5 oddílů a členů více než 200 včetně dětí. Jako příklad je možno uvést hlasování ze září
2005 o navýšení dotací pro celou Tělovýchovnou jednotu o 40 000 Kč. Návrh byl naštěstí přijat, přestože pro nehlasovala celá obecní rada včetně pana místostarosty. Neutěšený stav vykazuje i budova obecního úřadu, stačí se podívat na střechu. Investice
budou vyžadovat opravy mostků na vesnici, stejně tak i zkulturnění obou hřbitovů,
v blízké budoucnosti i centrální kanalizace.
Problémů v budoucnu bude určitě hodně. Nedá se říci, že by se v obci neudělalo za
uplynulé období nic, ale určitě se toho dalo vybudovat víc a s takovým tempem to
v budoucím období určitě nebude stačit.
Za klub zastupitelů KDU–ČSL Hukvaldy ing. Antonín Petratur
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„Občané Hukvald,
sdružení nezávislých kandidátů“
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám novou volební stranu pro volby do zastupitelstva obce Hukvaldy s názvem „Občané Hukvald, sdružení nezávislých kandidátů“.
Naše volební strana nevznikla bezdůvodně, ale její založení a následné vytvoření
kandidátní listiny je dáno vývojem v současném volebním období v obci. Vedení obce
spolu se zastupiteli v mnoha případech nejeví zájem o řešení běžných problémů, se
kterými se musí denně potýkat naši spoluobčané. O tom, že s vývojem v obci není
něco v pořádku, jsme se přesvědčili při zajišťování podpisů pod petici se souhlasem
k založení naší nové volební strany. Získali jsme podpisy od 136 oprávněných voličů
z obce. Musíme podotknout, že podpisy jsme získávali spontánně, bez nutnosti přesvědčovat o rozsahu volebního programu. Z uvedených krátkých setkání jsme zjistili,
že oslovené spoluobčany současnost a budoucnost dalšího vývoje v obci po volbách
zajímá, včetně úvah, kdo bude v nové samosprávě i ve funkci starosty.
Jsme si plně vědomi naší zodpovědnosti i důvěry, kterou nám tito spoluobčané dali.
Jsme odhodláni jejich podporu nezklamat a zajistit pro všechny obyvatele obce důstojné zastupování při obhajování jejich práv a požadavků na úrovni zastupitelstva
obce v nastávajícím volebním období 2006—2010.
Pro celkové ozdravění současné politické scény a vrácení důvěry ve volené zastupitele Vám naše volební strana „Občané Hukvald, sdružení nezávislých kandidátů“ nabízí kandidátku složenou z občanů obce Hukvaldy, kteří v tomto volebním období nebyli v zastupitelstvu obce. Za prezentovanou volební stranu můžeme slíbit, že máme
zájem na úspěšném rozvoji obce tak, aby se neustále zlepšovaly podmínky pro bydlení našich spoluobčanů v souladu s nejnovějšími poznatky na ochranu životního prostředí, při zachování všech historických a kulturních tradic obce Hukvaldy.
Aktivním zapojením zvolených zástupců za naší volební stranu chceme přispět
k prosazování přípravy a realizace těchto projektů:
• zdokonalení informačního systému z jednání obecního zastupitelstva s cílem zlepšení toku informací o dění v obci mezi všechny občany obce, aby si mohli udělat
představu, jak a o čem jednají zvolení členové samosprávy (podrobnější seznámení občanů s jednotlivými body),
• dopracování nedostatečného systému pro separovaný sběr odpadů z domácností,
včetně odpadu ze zahrad se zabezpečením průběžného sběru po celý rok,
• zabezpečení operativního odklízení sněhu z chodníků a autobusových zastávek na
území celé obce pro zajištění bezpečnosti chodců,
• projednání všech důležitých záměrů v obci, které budou mít dlouhodobý dopad na
ekonomiku, případně změnu životního prostředí, se všemi obyvateli obce formou
veřejné diskuse, která bude ukončena vyhlášením obecního referenda o přijetí
nebo zamítnutí záměru,
• doplnění stávajícího dopravního značení s cílem zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, které nemají zabezpečenou dostatečnou ochranu na komunikacích
v obci, a to včetně cyklostezek (vyznačení přechodů pro chodce, omezení provozu
motorových vozidel po cyklostezkách, vymezit na cyklostezkách trasy pro chodce),
• vytvoření nových stavebních parcel včetně inženýrských sítí pro stávající a nové potenciální obyvatele obce (zvýšení příjmů do obecního rozpočtu),
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• příprava a realizace stavby veřejné kanalizace
• zapojení všech obyvatel do programu na trvalé zlepšení celkového vzhledu obce
a okolí RD formou příspěvku na úhradu za provozování jejich vlastní zahradní techniky s vyhlášením soutěže o nejlépe upravený RD a jeho okolí,
• prosazovat podporu všech aktivit, které budou přispívat ke zlepšení tělesné a duševní kondice obyvatel obce.
V žádném případě nechceme dále prodlužovat a podporovat podle nás nedostatečný zájem o běžného občana naší obce tak, jak nám jej dosud nabízelo současné vedení obce. Můžeme to dokumentovat na těchto konkrétních případech:
• neoperativní odklízení sněhu z chodníků u autobusových zastávek Rychaltice most,
které způsobilo, že cestující do Frýdku–Místku a Nového Jičína museli využívat
k přístupu na zastávku hlavní silnici, kterou nepřetržitě projíždí kolony osobních
a nákladních vozidel,
• nedostatečné projednání záměru společnosti Beskyd Agro, a. s. Palkovice k trojnásobnému zvětšení kapacity chovu střediska ŽV Rychaltice s občany obce. Záměr byl
schválen pouze radou obce 3 platnými hlasy (hlas předs. dozorčí rady spol. Beskyd
Agro pana Foldyny je neplatný pro střet zájmů),
• nedodržení termínů pro provádění revizí lávek a mostů na místních komunikacích.
Dle platné legislativy je maximální termín revizí 6 let. Od poslední revize v roce 1994
nebyla zajištěna revize 12 let,
• nedostatečné osvětlení komunikací a chodníků.
U všech uvedených příkladů je jednoznačně podceněna ochrana zdraví všech občanů obce z důvodu nedostatečného zajištění jejich bezpečnosti, příp. pobytu ve zhoršeném životním prostředí. Co asi může být pro každého občana nejdůležitější? Je to
jednoznačně zdraví. To by si měla na prvním místě uvědomit i zvolená samospráva
obce. Podle uvedených příkladů to zcela neplatí a je na voličích, aby si z toho vyvodili vlastní závěry, zda budou s uvedeným stavem nadále pouze tiše nesouhlasit, nebo
se rozhodnou pro novou volbu, která nastává ve dny voleb do obecního zastupitelstva.
Kandidáti volební strany „Občané Hukvald, sdružení nezávislých kandidátů“ si
jsou plně vědomi svojí zodpovědnosti za další rozvoj naší obce a budou při svém
zvolení ctít a dodržovat především tyto zásady:
• ve všech řešených případech je na prvním místě občan a jeho problémy,
• všechny dobré projekty a záměry z jiných stran jsou i našimi projekty,
• každé špatné rozhodnutí nevratně ochuzuje náš obecní rozpočet,
• do komunální politiky nepatří tzv. politikaření a obhajování zájmů jednotlivých politických subjektů,
• ke správnému rozhodnutí je nutné využívat jednoduché ekonomické pravidlo, tzv.
selský rozum,
• všechna naše rozhodnutí a činy děláme zejména pro další generace, které je budou
hodnotit a které budou z těchto úspěchů dál prosperovat.
Volte kandidátku č. 2 a máte jistotu, že v obci dojde ke změnám, které jejímu dalšímu úspěšnému rozvoji a celkové vizi jednoznačně prospějí.
Zveme Vás všechny k volbám a věříme ve Vaši šťastnou ruku při výběru nových členů
zastupitelstva obce Hukvaldy pro volební období 2006 až 2010.
Kandidáti volební strany „Občané Hukvald, sdružení nezávislých kandidátů“
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Volební kandidátka č. 3 —
Česká strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané, uběhly čtyři roky a opět nastal čas, kdy budeme svým hlasem rozhodovat o složení obecního zastupitelstva.
Jako nový subjekt v obci se budou o Vaši přízeň ucházet kandidáti České strany
sociálně demokratické, kteří budou vždy prioritně hájit zájmy Vás občanů, před
osobním prospěchem. Rozhodli jsme se kandidovat, aby konečně byly vyslyšeny
i Vaše podněty a připomínky, a skončila tak doba, kdy je volič pro některé obecní
představitele spoluobčanem pouze těsně před volbami. Nechceme Vám slibovat
nemožné, pouze se zavazujeme k tvrdé práci na změně řízení obce v moderním
stylu, kdy občan je ten první, který musí každého obecního funkcionáře zajímat.
V předchozím volebním období se jasně ukázalo, že dosavadní styl řízení obce
je nejen nedostačující, ale hlavně pro některé občany demotivující. Příkladem by
mohli posloužit členové kontrolního výboru, kteří pravidelně předkládali Radě
obce k řešení připomínky a zjištěné nedostatky, avšak Rada obce tyto připomínky nehodlala akceptovat, natož pro nápravu něco udělat. Rovněž z komise pro životní prostředí se postupem času a postojem Rady obce stala formální skupinka
lidí, jejichž názory a podněty nebyly nikdy vyslyšeny. Z komisí a výborů se nesmí
stávat formální spolky lidí, jejichž názory nikoho z vedení obce nezajímají. Rada
obce pak rozhoduje na základě nedostatku informací nebo je má zkreslené. Často
pak předkládá zastupitelstvu k posouzení obecní záležitosti nekvalifikovaně.
Nebylo by fér konstatovat, že za uplynulé období se nic nepovedlo a vše bylo
špatné. Dle našeho mínění se mohlo mnoho věcí podařit lépe, rychleji a levněji.
Je otázkou, na kterou ať zkusí občan hledat odpověď, zda bylo vše špatné či naopak vynikající a nakolik byl potenciál možností obce vyčerpán. Například chodníky jsme již dnes mohli mít v celé obci.
Řídit obec znamená naslouchat potřebám občanů, tyto občany následně informovat a v jejich spolupráci dále činit. Proto, pokud zvolíte kandidáty České strany sociálně demokratické, vězte, že zavedeme pravidelná setkání s občany, na
kterých budete mít možnost otevřeně sdělovat své podněty a připomínky. Rovněž
začneme vydávat skutečný Informační zpravodaj, který Vás bude aktuálně informovat o dění v obci, ne pouze čtyřikrát ročně z povinnosti. Internetové stránky
obce, které za současného vedení byly opomíjeny, se musí stát tím hlavním informačním on-line prostředkem, který bude sloužit občanovi tak, aby tam našel
vše potřebné a hlavně včas. Pokud má občan všechny potřebné informace včas
a v dostatečném rozsahu, může se náležitě rozhodovat, a proto hodláme ve všech
rozhodujících a významných věcech využívat hlas občana v obecním referendu.
Všem kandidátům České strany sociálně demokratické je jasné, že nepůjde vše
hladce, zvláště proto, že ne všichni zastupitelé, kteří nakonec budou do zastupi-

Hukvaldsk˘ obãasník

o

9

telstva zvoleni z jiných stran, budou smýšlet stejně a budou chtít provádět stejně
otevřenou politiku jako zastupitelé zvoleni za ČSSD. Slibujeme však, že se budeme, na rozdíl od současného vedení obce, snažit o dialog se všemi zastupiteli bez
ohledu na stranickou příslušnost.
Již teď ale můžeme s klidným svědomím prohlásit, že pro žádného kandidáta
zvoleného za ČSSD nebude občan přítěží, ale naopak budeme dělat vše proto,
aby se občané o dění v obci zase začali zajímat a věděli, že zastupitel je tady pro
ně, a ne aby se museli kysele tvářit na neplodné jednání obecního zastupitelstva.
Vaši kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou.
Další informace najdete na www.hukvaldy.cz
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Místní sdružení
Občanské demokratické strany Hukvaldy
Vážení občané.
Uplynula 4 léta od posledních komunálních voleb. Nastává čas bilancovat, skládat
účty a zároveň říci, co dále.
Naše strana šla do voleb s bohatým programem, který navazoval na to, co tři předchozí zastupitelstva obce za podpory Vás občanů za 12 let prosadila a vybudovala.
Dnes můžeme zodpovědně konstatovat, že se nám většinu naplánovaných úkolů podařilo splnit. Navíc se podařilo uskutečnit další významné investiční akce. Na prvním
místě našeho volebního programu jsme uváděli výrazné zlepšení informovanosti občanů — tehdy skromně prostřednictvím obecní televize a Hukvaldského občasníku.
Co máme v naší obci dnes? Jak se může náš občan informovat? Dnes funguje v obci
kabelová televize, ke které se připojuje stále větší počet domácností (dnes 250). Můžeme se pochlubit internetem, sítí sítí, kteréžto zavedení se velmi těžce prosazovalo.
Vedení obce se podařilo získat dotaci, jejíž součástí je i vybavení informačního centra a jednou z podmínek bylo i zavedení 5 veřejně přístupných internetových kiosků,
z toho jeden venkovní, přístupný 24 hodin denně — u hasičské zbrojnice v Rychalticích. Ten je velmi oblíbený nejen místními občany, ale zastavují se zde například i turisté.
Měli bychom ocenit velký význam realizace informačního systému v obci. Je jistě
pro Hukvaldy jako rodiště Leoše Janáčka a významné turistické centrum důležitý.
Máme tedy kabelovou televizi, internet a Jednotný informační systém. Hodnota investice činila 5,7 mil. Kč. Větší část byla získána jako dotace.
Další velkou investicí bylo vybudování obou plánovaných částí chodníku a dvou
autobusových zastávek v hodnotě 5,1 mil. Kč. Podstatná část byla financována z dotací.
Jistě jste si všimli, jak se letos po kruté zimě velice brzy opravila silnice z Rychaltic
na Hukvaldy. Rozhodnutím krajského zastupitelstva došlo k této urychlené opravě
jako přístupové cesty k významnému kulturnímu a turistickému centru. Cestovní
ruch chceme i nadále podporovat. Přináší naší obci nezanedbatelnou prestiž a našim
podnikatelům příliv hostů po celý rok a s tím i významné finanční prostředky. A mohl
by přinášet více, kdyby obec měla hukvaldský hrad ve svém vlastnictví. Na Hukvaldy
jezdí návštěvníci i mimo hlavní turistickou sezónu a jistě uvítali rozšíření služeb informačního centra, které bylo vybudováno v rodné škole Leoše Janáčka, kde je mimo
jiné možno shlédnout výstavy výtvarných umělců, které pořádá Galerie Beseda spolu
s obcí Hukvaldy.
Mohli bychom jmenovat celou řadu dalších investičních akcí: vodovod Podlesí —
Podhoří, rekonstrukce hasičské zbrojnice v Rychalticích i na Hukvaldech, opravy
místních komunikací, oprava cesty ke hřbitovu v Rychalticích a vybudování parkoviště u něj, poskytnutí dotace na rekonstrukci elektrických rozvodů v kostele v Rychalticích v částce 150 tis. Kč. Jejich průběh jste mohli pozorovat na vlastní oči, nebo jste
o nich četli v místních sdělovacích prostředcích či v obecní televizi.
Za uplynulé volební období byly provedeny větší investiční akce za 17 miliónů
korun a do oprav a údržby obecního majetku bylo vloženo asi 2 milióny korun. Za-
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tímco jsme před 4 léty začínali s úvěrem (dluhem) 3,5 mil. Kč, dnes obecní finance
předpokládají přebytek 2,9 mil. Kč.
Takřka na každém jednání obecního zastupitelstva byly projednávány žádosti
o změnu územního plánu. Obec Hukvaldy podporuje výstavbu nových rodinných
domků, protože si přejeme, aby se mladí lidé trvale usazovali v naší krásné obci.
Splnilo se a udělalo mnohem víc, než jsme sami před 4 léty očekávali.
A co tedy dál?
Je připravena projektová dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu,
školní kuchyně, pracuje se na projektech rozšíření dalších místních komunikací
a chodníků.
Budeme prosazovat vybudování kanalizace v obci (na financování projektu máme
zajištěnu dotaci), spolufinancování rekonstrukce a rozšíření areálu TJ Sokol a sportoviště u Základní školy Leoše Janáčka a celkovou rekonstrukci základní školy.
Zdravé životní prostředí, nakládání s komunálním odpadem patří už 16 let k našim
prioritám. Zde nejdůležitější roli plní každý jednotlivec, hlavně při třídění tohoto odpadu.
Na závěr vám ocitujeme stále aktuální výňatek z článku, který byl publikován před
volbami před 4 lety v Hukvaldském občasníku č. 4/2002:
„Předpokládá se, že opět velká část z volebních programů bude podobná. Jiní ale
budou zvoleni zastupitelé. Pevně věříme, že při výběru dáte přednost těm, kteří
osobní zájmy nebudou povyšovat nad zájmy obecní, které znáte jako lidi čestné, pracovité, kteří osvědčili svůj zájem o obec dlouholetou nezištnou prací, kteří se nebojí
své názory veřejně vyslovit a nést za ně odpovědnost.
Vážení voliči, přemýšlejte o osobní zodpovědnosti, kterou na sebe volebním aktem
berete. Volte hlavou i srdcem.“
Vězte, že rozhoduje každý hlas!
Místní sdružení Občanské demokratické strany na Hukvaldech
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Základní organizace
Komunistické strany Čech a Moravy
Hukvaldy
Volební program
Úvodem volebního programu ZO KSČM Hukvaldy na funkční období 2006 až
2010 nutno zdůraznit, že základním cílem zastupitelů obce zvolených za KSČM
zůstává trvalé zvelebování obce, řádná údržba obecního majetku a zlepšování života občanů.
Pro nadcházející funkční období vybrala ZO KSČM pro své zvolené zastupitele
prosazování zejména následujících konkrétních úkolů:
1. Realizace další etapy chodníku v obci, a to z Dolního Sklenova (od mostu) do
Rychaltic.
2. Rekonstrukce kuchyně školní jídelny v Základní škole a Mateřské škole Leoše
Janáčka Hukvaldy dle norem Evropské unie.
3. Příprava řešení likvidace odpadních vod a odvádění povrchových vod ve
smyslu vodního zákona čís. 254/2001 Sb. se zaměřením na alternativy místních podmínek.
4. Ke zdárnému rozvoji amatérského sportu na Hukvaldech prosazovat finanční podporu obce chystané nezbytné rekonstrukce sociálního zařízení v kabinách oddílu kopané TJ Sokol.
5. Rekonstrukce, případně rozšíření sportovního areálu u Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy (dětské stavby, pískoviště, klouzačky…),
sloužící velkému množství mládeže obce.
6. Projednat dořešení využití, oprav, případně likvidace bývalých církevních
objektů na Hukvaldech se správou Ostravsko–opavské diecéze, zejména bývalého statku, než Parlament České republiky dořeší zákon o navrácení církevního majetku.
7. Usilovat o zlepšení informovanosti občanů o činnosti správy obce, a to instalací obecních vývěsních skříněk v místních částech Horní Sklenov, Dolní
Sklenov a Rychaltice a o zamezení dosavadní protiprávní cenzury v Hukvaldském občasníku.
8. Příprava rekonstrukce smuteční obřadní síně na hřbitově v Rychalticích,
spočívající především ve zvětšení prostoru pro smuteční hosty (obezděním
zastřešené vstupu) a otevření zdi za obřadní síní k umožnění vynášet rakev
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přímo do pohřebního vozu (okolo vodního zdroje), eventuálně další nutné
opravy obou hřbitovů v obci.
9. Prosadit neodkladné a s konkrétními úkoly sestavení a přijetí „Programu rozvoje obce Hukvaldy“ na léta 2006—2010 (zpracovaného v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. a) zákona o obcích čís. 128/2000 Sb.) na základě volebních programů politických stran a seskupení zastoupených v obecním zastupitelstvu po letošních komunálních volbách.
Občané, je ve vašem zájmu jim to umožnit !

ZO KSČM Hukvaldy
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Sdružení nezávislých kandidátů —
Občané pro obec 2006—2010
MOTTO: VOLTE LIDI, NE POLITICKÉ STRANY
Vážení spoluobčané,
rok 2006 je rokem volebním, a to rokem velmi důležitých parlamentních voleb, které už proběhly,
a rokem komunálních voleb do obecního zastupitelstva. Ty máme právě před sebou. To, že mají naše
hlasy vliv v parlamentních volbách je jisté. Ale ve volbách komunálních mají význam daleko větší,
protože výsledky těchto voleb se nás budou bezprostředně dotýkat.
A protože do voleb do obecního zastupitelstva mnoho času nezbývá, a všechna uskupení, která se
chtějí ucházet o naše hlasy, se již zaregistrovala, dovolte nám několik zamyšlení a úvah. Ptáte se,
komu „nám“?
Jsme seskupení občanů, kteří se rozhodli zaregistrovat pod názvem Občané pro obec 2006—
2010. Nikdo z našich členů není spojen s žádnou politickou stranou. Jsme občané této obce, kteří
chtějí vstoupit do obecního dění, každý sám za sebe, ale všechny nás pojí jedno společné, a to prosperita obce, spolupráce s občany a jejich spokojenost.
Při získávání potřebných hlasů pro petici k zaregistrovaní našeho sdružení jsme občas zaslechli
narážky Vás občanů, že toužíme po „korytech“ v našem zastupitelstvu. Ubezpečujeme Vás, všechny
spoluobčany, že činnost zastupitelů není žádným korytem, je to především práce pro lidi a obec, nad
rámec svých vlastních pracovních povinností v zaměstnání, s omezením svého vlastního volného
času, který bychom mohli věnovat svým zálibám a koníčkům. Proto si myslíme, že byste mohli dát
šanci nám, kteří tento svůj čas obětují, chtějí pro rozvoj obce něco udělat, a hlavně do toho netahat
politiku, tak jako to vidíme na naší parlamentní úrovni.
O myšlence pokusit se vstoupit do obecní politiky jsme uvažovali dlouze. Rozebírali jsme klady
a zápory, hodnotili dění v obci, posuzovali reakce a spokojenost občanů všech generací. Pozorovali
jsme politické dění v naší obci a přemýšleli o její budoucnosti. Všechny tyto myšlenky v nás uzrály
tak, že se chceme o Vaše hlasy ucházet. Bylo by asi nekorektní, abychom se vrhli pouze na kritiku stávajících a minulých zastupitelů. Toto hodnocení necháme na každém z Vás, každém, kdo vidí a slyší
a není mu lhostejné, kde, jak a vedle koho žije, vytváří si svůj domov, a buduje domov svým dětem
a dalším generacím.
Chtěli bychom, aby naše obecní zastupitelstvo bylo uskupením lidí — občanů této obce, a ne bitevním polem pro politické strany. Proto máme v záhlaví tohoto oslovení motto „Volte lidi a ne politické strany“. Jsme si vědomi, že na každé kandidátce, kterou obdržíte, naleznete jména lidí, které
znáte, důvěřujete jim a dáte jim přednost jako jedinci před celou politickou stranou. Přesto si však
myslíme, že ne všichni členové stran jsou pouze hlasovacím článkem politických rozhodnutí, ba
právě naopak mají svůj vlastní názor. S těmito zastupiteli bychom chtěli spolupracovat.
Obecní politika je vážná věc. Ale kdo ji chce dělat, nesmí vidět pouze sám sebe. Musí naslouchat,
přemýšlet a vznášet své názory, musí umět ustoupit, být korektní a slušný, protože kompromis přináší spokojenost všem. Věříme, že z výše uvedeného Vám všem vyplývá, že nejsme doplňujícím počtem pro žádnou politickou stranu ani jiné sdružení, ale že kandidujeme sami za sebe.
Tak jako každé seskupení, ucházející se o Vaši přízeň, tak i my jsme shrnuli naše představy do volebního programu, kterým Vás, občany, chceme oslovit:
Ekonomika, financování a rozpočet obce
• zaměřit úsilí na získávání finančních prostředků pro obec z fondů Evropské unie
• podpora drobného a středního podnikání v obci, které přináší do obecního rozpočtu finanční
prostředky z přerozdělování státního rozpočtu (příděly z daně z příjmu placené podnikateli)
Sociální a společenský program
• Při údržbě obce přednostně nabídnou práci nezaměstnaným občanům, případně dle možností
využívat pracovní síly osob odsouzených k veřejně prospěšným pracím
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• rozšířit sociální služby potřebným občanům v rámci služeb sociálních pracovnic obce
• znovuobnovení místní kultury a společenského života v obci (dětské dny, výlety, koncerty)
• podpora školy, zájmových kroužků a organizací
•
•
•
•

Životní prostředí
vybudování kanalizace v obci
likvidace černých skládek
zprůhlednění hospodaření v obecním lese
poskytnout úlevy z poplatku za odvoz odpadů u osob starších 70 let a osvobodit od poplatků občany, kteří se v obci prokazatelně dlouhodobě nezdržují (studenti)
Veškeré dění našeho sdružení můžete sledovat na webových stránkách
www.premiermusic.cz/opo
Připravili jsme předvolební setkání s občany naší obce:
Rychaltice U Richarda
5. 10. 2006
18.00 hod.
Dolní Sklenov U zastávky
10. 10. 2006
18.00 hod.
Hukvaldy Budvarka
12. 10. 2006
18.00 hod.

Ing. Hrčková Ivana
44 let
obchodní zástupce
Horní Sklenov

Kapsiová Ivana
38 let
ved. školní jídelny
Horní Sklenov

Ing. Piskoř Lubomír
44 let
ekonom
Dolní Sklenov

Ing. Foldyna Ladislav
56 let
místostarosta obce
Horní Sklenov

Koutný Milan
47 let
revírník
Hukvaldy

Sošková Jana
34 let
sociální pracovnice
Dolní Sklenov

Ing. Brunclík Lubomír
51 let
technik
Hukvaldy

Palíková Hana
44 let
dělnice
Hukvaldy

Strakoš Ondřej
19 let
student
Rychaltice

Návrat Petr
21 let
student
Dolní Sklenov

Elisher Ivo
33 let
živnostník
Hukvaldy

Tomšejová Andrea
29 let
vychovatelka
Rychaltice

Michálek Břetislav
56 let
živnostník
Hukvaldy

Bc. Kosová Libuše
32 let
mistr odb. výcviku
Dolní Sklenov

Bujnošková Kateřina
32 let
administr. pracovnice
Rychaltice
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GENERALI POJIŠŤOVNA
Nejlevnější povinné ručení!
Roční sazby pojistného platné pro obyvatele do 30 000 obyvatel
vozidla s motorem
cena
BONUS
12
24
36
48
60
měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců
do 1000 cm3
2 160,— 2 052,— 1 944,— 1 836,— 1 728,— 1 620,—
1001—1350 cm3
2 880,— 2 736,— 2 592,— 2 448,— 2 304,— 2 160,—
1351—1850 cm3
4 240,— 4 028,— 3 816,— 3 604,— 3 392,— 3 180,—
1851—2500 cm3
6 720,— 6 384,— 6 048,— 5 712,— 5 376,— 5 040,—
nad 2500 cm3
9 920,— 9 424,— 8 928,— 8 432,— 7 936,— 7 440,—

72
měsíců
1 512,—
2 016,—
2 968,—
4 704,—
6 944,—

BONUS SE PŘEVÁDÍ!
PŘEPLATEK SE VRACÍ!
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ (BĚHEM 2 DNŮ)!
KOLEKCE GENERALI:
— POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ PRO DĚTI
— ŽIVOTNÍ KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ
— INVESTIČNÍ POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ
— DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ SE SPOŘENÍM
— ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
— POJIŠTĚNÍ MAJETKU — DŮM, BYT, DOMÁCNOST
— POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
— PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
— HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
— POVINNÉ RUČENÍ VOZIDEL
— CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU ZDARMA!
Bližší informace:

ing. Antonín Petratur
tel. 604 238 495
Hukvaldy 29

Stačí jen poslat sms!
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