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Motto: „Dobrá obec se pozná podle toho, jak jsou spokojeni její občané. Vaše spokojenost je náš cíl.“

Vážení spoluobčané, 
v úterý 31. července 2018 uběhl poslední  

termín pro odevzdání kandidátních listin do komu-
nálních voleb, které se budou konat letos, ve dnech 
5. a 6. října.  Považujeme proto za vhodné vás in-
formovat o tom, že naše nezávislé uskupení SNK 
„NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC“ podalo do těchto 
voleb svou kandidátní listinu, aby se mohlo ucházet 
v nadcházejících komunálních volbách o vaši přízeň. 

Pro odevzdání kandidátní listiny jsme museli opro-
ti politickým stranám předložit petici s minimálně 
212 podpisy občanů podporujících naši kandidatu-
ru. Děkujeme proto všem osloveným, kteří neváhali 
připojit svůj podpis na naši podporu. 

Rádi bychom vás také informovali o tom, kdo jsme, 
co nabízíme a proč jsme se tak rozhodli, a proto jsme 
vytvořili tyto volební listy pod názvem NÁŠ DOMOV.  
A aby se nejednalo pouze o strohý volební text, roz-
hodli jsme se listy doplnit různými citáty, motivač-
ními texty, vtipy a podobně. Věříme, že si naše listy  
s chutí přečtete a snad vám navodí i pozitivní náladu, 
protože optimistický náhled na svět je naším cílem. 

Pojďte do toho s námi.
Přeji vám krásné letní dny.

Ing. Anna Mikošková,  
volební leader sdružení nezávislých kandidátů 

„NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC“.

Naše volební strana NEZÁVISLÍ PRO NAŠI 
OBEC  pracuje v obecním zastupitelstvu i v jeho 
dalších orgánech již od roku 1998. Troufáme si říct, 
že za tu dobu se nám v obci mnohé podařilo, přišli 
jsme se spoustou nových řešení a zrealizovali hodně 
investic za bohatého přispění dotačních prostředků. 
Měli jste možnost sledovat naši práci v průběhu ně-
kolika let, a snad jsme vás přesvědčili i o tom, že naše 
představy a záměry jsou reálné a umíme je uskuteč-
ňovat. Umíme pracovat s obecním rozpočtem, víme, 
kde hledat reservy, nebojíme se i menší míry rizika, 
pokud to máme pečlivě nastudováno a podloženo 
ekonomickými údaji. Naše názory jsou stálé a při 
svém rozhodování upřednostňujeme především zá-
jem obce.  

Složení naší kandidátní listiny zůstává oproti mi-
nulým volbám z velké části původní. Přidali se k nám 
další významní občané a mladí lidé, které obzvlášť 
vítáme. Chceme oslovit právě mladé, aby sami přišli 

s návrhy na uspokojení svých potřeb, na lepší fungo-
vání obce. Chceme, abyste se všichni společně s námi 
podíleli na vytváření takových podmínek v obci, které 
povedenou ke spokojenosti všech našich občanů. Je 
třeba se přizpůsobit novým komunikačním systé-
mům, využívat elektronické nástroje a vyhledávat 
zpětné vazby. Naším cílem je, abychom úřad v pod-
statě nepotřebovali. Aby obec zajišťovala všechny 
potřeby svých občanů kvalitně a tak, abychom si to 
ani neuvědomovali. 

Při přípravě našeho volebního programu jsme 
vy užívali především naše zkušenosti a hledali jsme 
taková témata, která jsou potřebná a mohou být  
i zajímavá. Máme spoustu nových návrhů, chceme 
ze Zašové vytvořit krásné místo pro život, na které 
budeme všichni hrdí, a které nám budou sousední 
obce závidět. Chceme, aby našim občanům nic ne-
chybělo, aby mohli v maximální míře využívat všech-
ny vymoženosti, které naše krásná vesnice nabízí. 

Zároveň vnímáme i potřebu být turisticky zajímavým 
místem, protože návštěvníci naší obce jsou právě tím 
vítaným zdrojem, který nám tu může udržet kvalitní 
restaurace a vytvářet příležitosti i pro rozvoj sou-
kromého podnikání např. v poskytování ubytování  
a jiných služeb. A tomu všemu jsme přizpůsobili náš 
volební program, se kterým vás budeme postupně 
seznamovat. 

Náš program je živý, chceme s ním pracovat tak, 
že budete i vy mít příležitost se do jeho tvorby zapo-
jit. Základní témata jsou uvedena v těchto volebních 
listech, ale jsou také zpracována na našem face-
bookovém profilu, kde je možné s námi komunikovat 
prostřednictvím chatu. Pojďte s námi vytvářet naši 
budoucnost.

 Sdružení nezávislých kandidátů

 NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC 

(dále: SNK)

O nás

 - Finanční podpora našich občanů a jejich rodin
přímý finanční příspěvek na dítě na mimoškolní 
aktivity, příspěvek důchodcům starším 75 let na 
posílení zdraví a kondice, využívaní obecního taxi 
i pro maminky s dětmi

 - Podpora spolků 
revitalizace jednotlivých areálů (fotbal, horní kur-
ty, tenis apod.), dotace na provozování pro děti

 - Dostupné bydlení 
přestavba objektu Drobné provozovny na byty, 
nastavení podmínek pro startovací byty, prověření 
situace s využitím staré školy ve Veselé na byty

 - Kodus
dostavba komunitního domu seniorů

 - Klášter
vytvoření atraktivního prostoru z areálu klášte-
ra pro občany i turisty s restauračním zařízením, 
ubytování, živý prostor pro mimoškolní aktivity 
dětí, volně přístupná klášterní zahrada – místo 
pro odpočinek, poučení i pracovní aktivity. Spolu 
s kostelem vytvoří ucelený soubor zajímavých pa-
mátek v obci

 - Skála a budova bývalého svazarmu 
přestavba objektu a přilehlého okolí na kompletní 
zázemí pro sporty a hry, „areál snů” pro všechny 
věkové kategorie

 - Škola
rekuperace v učebnách, fungování sportcentra, 
venkovní WC u hřiště

 - Smuteční obřadní síň
důstojné místo pro poslední rozloučení - rekonstruk-
ce hlavního sálu, propojení s venkovním prostorem, 
úprava bezbariérovosti

 - Dokončení úprav centra obce
přestavba hasičského výletiště, květinové dosad-
by, zastřešení dětského hřiště, závlahová zařízení 
u KD 

 - Zadržování vody v krajině
přírodní koupací biotop, rybník Hačov, zachytává-
ní dešťových vod 

 - Vodovod 
řešení nedostatku vody na pasekách, opravy vodo-
vodu ve Veselé

 - Cyklodoprava 
obchvat Veselé, napojení Zašové, propagace na 
cyklostezce, oprava stávajícího povrchu, trasa 
středem obce kolem Zašovského potoka

 - Doprava 
aktivní přístup k realizaci výjezdu ze Zašové, 
rekonstrukce a výstavba chodníků (Záhumení, 
Hliník, k bytovkám...), vytváření nových parko-
vacích ploch (pro fotbal, pro autobus u kostela), 
rekonstrukce komunikací (pravidelné opravy, MK 
za klášterem, ke křížku...), wifi na autobusových 
zastávkách

 - Vytvoření atraktivního prostoru v celé obci 
revitalizace zapomenutých míst, výsadby na 
mostech, WC do Stračky, kvalitní údržba všech 
obecních ploch, pravidelný úklid komunikací  
a chodníků

 - Služby občanům
kultura včetně sportovních aktivit, činnost 
knihovny, rozšíření provozní doby Informačního 
centra, elektronizace veřejné správy, komunikace 
s občany prostřednictvím kulatých stolů a tema-
tických fór (Zdravé město), SMART komunikace, 
inteligentní popelnice,

 - Bezpečnost
zklidnění dopravy realizací výše navržených opat-
ření, postupná realizace opatření z „Dopravně 
bezpečnostní situace v obci Zašová” (úprava pro-
storu před školou, dopravní značení), kamerový 
systém na exponovaných místech v obci (hřiš tě, 
střed obce), zajištění větší spolupráce s policií, po-
souzení možnosti vlastní obecní policie

Nepřeháníme to, víme, co se dá za 4 roky zvládnout, 
když se intenzivně pracuje a ví se jak na to. 

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva obce Zašová
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Volební obvod č.:  1

Název volební strany: NEZÁVISLÍ PRO NAŠI OBEC

Typ volební strany:   sdružení nezávislých kandidátů

1. Ing. Anna Mikošková 58 let technik Zašová bez politické příslušnosti

2. Ing. Zbyněk Mikulenka 30 let profesionální hasič Veselá bez politické příslušnosti

3. Mgr. Jaromír Krčmář 63 let ředitel ZŠ Zašová bez politické příslušnosti

4. Pavel Novák 43 let technik Zašová bez politické příslušnosti

5. Radim Matula 36 let technik Zašová bez politické příslušnosti

6. Miroslav Košárek 43 let OSVČ Zašová bez politické příslušnosti

7. Bc. Michal Hajda 22 let student Zašová bez politické příslušnosti

8. Vladislav Šuvada 61 let OSVČ Veselá bez politické příslušnosti

9. Jan Fridrich 57 let podnikatel Veselá bez politické příslušnosti

10. Bc. Radek Hadaš 30 let technik Zašová bez politické příslušnosti

11. Emília Martinková 67 let důchodce Zašová bez politické příslušnosti

12. Svatopluk Nepala 53 let invalidní důchodce Zašová bez politické příslušnosti

13. Jaroslav Mézl 61 let podnikatel Zašová bez politické příslušnosti

14. Ing. Jaromír Vičan 59 let technik Zašová bez politické příslušnosti

15. Bc. Kristýna Palátová 32 let personální ředitelka 
akt. rodičovská 
dovolená

Zašová bez politické příslušnosti

V Zašové dne 26. července 2018

Přílohy:   15x prohlášení kandidáta 
  petice 16 listů, 239 podpisů

ZÁKLADNÍ TÉZE VOLEBNÍHO 
PROGRAMU SNK „NEZÁVISLÍ 
PRO NAŠI OBEC“  

Slovo úvodem

Mějme velké sny, ať rostou v našich myslích, zalévejme je srdcem.
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Asi máme špatnou mapu, drahá. Tady 

píšou, že máme u dvou smrků zahnout 
doleva. Já ale žádné smrky nevidím

...

Poslouchej, Marie, tohle je zajímavý citát: 
optimisté říkají, že žijeme v jednom  

z nejlepších možných světů,  
pesimisté se obávají, že je to pravda.

Citát
Karel Čapek v rozhovoru s Janem 

Masarykem: „Vy víte, že jsem neroztrhal 
moc podrážek cestou do kostela a kalhoty 
nemám na kolenou moc prošoupané od kle-
čení, ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás 
Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý  
a jeden černý, jeden je krásný, a nebo zase po-
ďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, 
když venku mrzne a všichni se potíme, když 
praží slunce a všichni musíme dýchat, aby-
chom se neudusili a všechny nás nakonec od-
vezou….no…. jinými slovy, všichni jsme smr-
telní i nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden  
z druhého dělat otroka, proto by měl každý, ať 
jeho táta byl prezident anebo dráteník, mít stej-
nou příležitost, žít plný život. Nikdo si nikdy 
nesmí myslet, že je něco víc, nebo lepšího než 
ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, 
možná, že nosí lepší košili, možná, že má fortel-
nější ruce, možná, že má větší bicepsy, ale tohle 
všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím 
víc.“ 

Nikdo nemůže udělat všechno,
ale každý může udělat něco.

Jedním z důležitých témat je i fungování spolků  
v naší obci. Právě spolky mohou být skvělým lá-
kadlem pro využití volného času našich dětí, aby 
rozvíjely svou pohybovou nebo jinou aktivitu. U nás 
máme víc jak 20 spolků a ještě existují neregistrova-
ná uskupení. Obec přispívá na činnost na základě 
schválených pravidel, které zohledňují především 
děti a mládež, ale také provoz areálu daného spolku. 
Do tohoto systému však nespadá potřeba rekon-
strukcí, údržby i stavba nového potřebného zázemí 
jednotlivých spolků. Zatím zastupitelstvo individuál-
ně rozhodovalo o jednotlivých drobnějších žádostech 
a v tomto volebním období se podpořila nákladnější 
výstavba a rekonstrukce hasičského a házenkář-
ského areálu ve Veselé. Je však stále více zřejmé, že 
jednotlivé spolky, obzvlášť ty, které mají své budovy 
a hřiště, si nejsou schopny zajistit finanční prostřed-
ky na celkové rekonstrukce těchto staveb, které je už 
akutně potřebují. Dřívější podpora státu, prostřed-
nictvím TJ a jiných sportovních svazů, nyní bohužel 
nefunguje, jak by měla, a tak nezbývá, než zkoušet 
získat dotaci z MŠMT nebo žádat obec či kraj. 

Naše uskupení v tomto směru jednoznačně pod-
poruje pomoc obce. Jedná se o nemovitosti, které 
slouží především výchově dětí a mládeže a rozvíjení 
jejich sportovních aktivit. To je v dnešní době, kdy 
děti vysedávají u počítačů nebo se potloukají po obci, 
více než žádoucí. Určitě si tato situace zaslouží najít 
vhodné řešení, které je nutné prodiskutovat se všemi 
zainteresovanými stranami. Návrhy řešení máme. 
Mohl by jím být třeba systém, který by zohledňoval 
aktivní děti a práci trenérů s dětmi oproti sportování 
dospělých. Možností a systémů je určitě víc a bude 
záležet na dohodě všech stran. Naším cílem je do-
pracovat se k všestranné spokojenosti a k maximální 
možné podpoře dětských aktivit. 

SNK

A co děti? 
Mají si kde hrát?

Kurty na horním konci si určitě zaslouží pozornost 
obce, už z toho titulu, že se jedná o obecní zařízení. 
Stejně jako jiná sportoviště v obci i tyto kurty chátrají, 
i když se v minulosti nějaké drobné úpravy provedly. 
Velkým nedostatkem je zde neexitující sociální záze-
mí, s jehož realizací počítáme. S tím také souvisí nové 
možnosti využití tohoto areálu také na různé obecní 
nebo soukromé akce. Celý areál je tak vhodné začle-
nit do trasy cyklostezky vedoucí od Stračky, jehož 
trasu již máme vytipovanou po obecních pozemcích.  

Zašová je vlastně tenisovým rájem, protože kurtů 
je v naší obci požehnaně. Kromě 2 kurtů na horním 
konci máme další 2 kurty ve Veselé, a na dolním 

konci v Zašové je velký areál s 6 dvorci i se zázemím. 
Jenom za ta léta, co byl areál postaven, se do něho 
zásadním způsobem neinvestovalo. I toto je ten pří-
pad, kdy spolek bude potřebovat pomoci s celkovou 
rekonstrukcí. Zásadní je také pokusit se získat dotaci 
z MŠMT. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstruk-
ci a zároveň o majetek spolku, je větší šance na vyšší 
bodové hodnocení žádosti. Po zkušenostech s novým 
kulturním domem víme, že prostředí je velmi důležité 
pro využívání objektu jako takového. Celková rekon-
strukce by mohla přinést nové možnosti jak v ubyto-
vání, tak ve sportovním využití celého areálu.

SNK

Tenisové kurty

Kdysi jsem nastavila pravidelný systém oprav ko-
munikací, který v tomto období vzal trochu za své. 
Dle mého názoru je velkou chybou neinvestovat kaž-
doročně do oprav komunikací, protože jejich opotře-
bování je časově neúprosné. A je pak škoda se vrátit 
do doby, kdy bude většina komunikací jenom zápla-
tována. Je také potřeba vybírat konkrétní komuni-
kace, které si vyžádají větší investiční náklady. Mám 
nyní na mysli např. cestu ke křížku nebo cestu kolem 
ústavu. Připravujeme projekt, kdy se tato cesta roz-
šíří směrem k ústavní (klášterní)zahradě. Současně 
s úpravami komunikace bude řešeno i odvodnění 
celého prostoru, kde jsem navrhovala, aby část vody  

cca z poloviny území byla svedena přes klášterní za-
hradu do sběrného prostoru na zadržení dešťových 
vod. Tím dojde k omezení vody, která se i při menších 
srážkách neustále hromadí v prostoru kolem kostela. 
Součástí komunikace je i položení nového kanali-
začního potrubí v místech, kde to staré je nefunkční.  
I toto je akce, kterou bychom chtěli zařadit do roz-
počtu 2019, případně realizovat v letech následují-
cích. Její rekonstrukce přispěje i k lepšímu komfortu 
objízdné trasy v době poutě. I ostatní komunikace je 
potřeba sledovat a postupně opravovat včetně mostů 
a propustků.

Anna Mikošková

Komunikace

Když se realizovala cyklostezka Bečva, chtěla jsem 
k ní zařadit i přemostění u motorestu, které by moh-
lo navázat na starou cestu do Zašové. Tenkrát mi to 
neprošlo kvůli tomu, že to údajně nebylo navrženo 
v územním plánu. Že tam ale nebyla ani trasa cyklo-
stezky Bečva, to nikomu nevadilo. Tak se na několik 
let odsunul záměr, který může být zajímavý jak pro 
zašovjany, kteří mohou využít další trasu směrem na 
Valašské Meziříčí, aniž by museli zajíždět do Veselé, 
tak pro Veselany, kde se praxí ukazuje, jak nebezpeč-
ná je trasa cyklostezky na místních komunikacích 
mezi rodinnými domky „Na dolině“. Vracíme se 
zpátky k původnímu záměru, a připravujeme pro-
jektovou dokumentaci obchvatu. Je to krásná trasa 
kolem Bečvy, kde plánujeme i odpočinkové mís-
to s přístupem do řečiště. Na realizaci cyklostezky  
s přemostěním bychom chtěli podat žádost o dotaci  
a využít tak ještě jedny z posledních možností podpo-
ry financování cyklostezek. 

Víme, že kromě budování nových tras je třeba se 
zaměřit i na údržbu již fungujících cyklostezek. Je po-
třeba provádět nejen pravidelnou údržbu a úklid, ale 
také se už zaměřit na opravu povrchu v místech, kde 
je komunikace narušena kořeny. Připravujeme také 
umístění propagačních tabulí k cyklostezce, lákají-
cích turisty do Zašové a Veselé. Myslíme si, že tady 
jsou ještě velké rezervy, které obec zatím nevyužívá.  
V té souvislosti chceme také připravit navazující trasy 

po místních komunikacích doplněné drobnými úse-
ky např. kolem Zašovského potoka, které přivedou 
cyklisty do Stračky a na horní konec, třeba právě na 
tenisové kurty. Důležité jsou i propagační materiály, 
ve kterých bychom chtěli nabídnout zajímavé okruhy 
i s vyznačeným profilem tras a to nejen kolem obce. 
K návštěvě Zašové může také v dnešní době lákat 
možnost nabíjení elektrokol, což se také připravuje. 
Je potřeba využít každé informace k přilákání turistů 
do naší obce. 

Anna Mikošková

Cyklostezky

Ač se zdá, že naše fotbalové hřiště je krásné, pře-
devším fotbalisté ví, že jak poprší, nastává velký pro-
blém, a častokrát se musí utkání odložit. To proto, že 
zde nefunguje starý odvodňovací systém, a hra na 
takovém trávníku by z něho vytvořila oraniště. Také 
původní šatny (i přes veškerou vzornou péči správce) 
nejsou důstojným zázemím pro skvělé fotbalové tur-
naje dětí, které začal fotbalový klub organizovat. Na 
realizaci nových šaten a tribuny se již žádaly dotace, 
ale vždy neúspěšně. Problém je v tom, že se nejedná 

o nijak levnou záležitost. V podstatě se počítá s vý-
stavbou nových objektů, na které si ale fotbalový klub 
finančně netroufá. Také pro obec je to oříšek, i tady 
je potřeba se pokusit získat nejdříve dotaci a využít 
všech aktivit spolku pro dobré bodové hodnocení. 
Pokud by dotace nevyšla, měla by se rekonstrukce 
rozložit na několik let a rekonstruovat postupně po 
částech.  

SNK  

Fotbal

Dobrý den Vážení spoluobčané, sousedé  
a kamarádi.

Jsem rád, že jsem se narodil na „Valachách“ ve 
vesnici s velkým V – Veselá a nyní žiji jen o malý 
kousek dál, v krásné obci Zašové. Tyto dvě dědin-
ky patří k sobě už dlouhý čas. Když jsem se oženil  
a přišla rodina, vyvstala potřeba udělat vše pro ro-
dinu a zajistit, nebo se alespoň zasadit o lepší ži-
votní podmínky, bydlení, bezpečí. Prostě ji zabez-
pečit a to nejen přímo doma, ale pokusit se ovlivnit 
i prostředí obce, ve které žiji se svou rodinou. 
Mlčením a nic neděláním toho ovlivnit moc nedo-
kážu, ale když se projevím názorem, něco udělám, 
podpořím zastánce podobných cílů, tak mám na-
ději začlenit se a vylepšit ještě víc prostředí Zašové 
a Veselé, kde mám také rodinu.

Začátky jsou vždy těžší a člověk musí někde 
složit hlavu, než udělá první krok a rozhodne se 
třeba pro koupi bytu či stavebního pozemku za 
účelem výstavby rodinného domu. Ty začátky jsem 
si prožil, ale měl jsem štěstí, že jsem s rodinou 
mohl začátky rodinného života zahájit u rodičů,  
s jejich nemalou podporou. Jiní mladí ale tyto 
možnosti mít nemusí ať už kvůli práci či jiným dů-
vodům. Proto jsem pro možnou pomoc obce, kte-
rá by mohla nabídnout této skupině místních spo-
luobčanů na přechodnou dobu pronájmem bytů. 
Ty by mohly vzniknout z obecních objektů, které 
buď nejsou využity, nebo jinak ztrácí na hodnotě. 
Napadá mě třeba „Drobná provozovna“, která by 
se dala účelně přestavět právě na tyto „pomocné“ 
či „startovací“ byty. 

A jelikož jsem pyšný otec dvou dětí, které si 
rády hrají, tvoří a sportují, mám i velký zájem 
je v těchto volnočasových aktivitách podporo-
vat, aby se mohly nadále rozvíjet a netrávit čas  
u omezujících videoher. Zašová má nemálo spol-
ků, které toto, nejen dětem, mohou umožnit  
a rozvíjet je. Jsou to třeba fotbalisté, chovatelé, 
házenkáři, hasiči, tenisté, lyžaři a další, které jsem 
nejmenoval. Všem je třeba nějak projevit podporu, 
která se odrazí v našich dětech. A když jsme u těch 

sportovců, tak rád upozorním třeba na viditelnou 
snahu věnovanou mládeži, která je vidět a projevu-
je se například u fotbalového hřiště. Protože téměř 
každý víkend se s omezením projíždí kolem „fot-
balky“ z důvodů nejen mládežnických turnajů, na 
kterých se účastní týmy Baníku, Sigmy Olomouce 
a jiných zvučných jmen. Parkuje se v krajnicích, na 
cestě. Nepřímou podporu fotbalistů bych viděl ve 
výstavbě parkoviště. Chybí zde totiž prostory, kde 
by se dalo zaparkovat, a přitom by se dalo využít 
např. plochy podél potoka k bytovkám naproti far-
ské zahradě, mohly by tam být parkovací místa, 
které by sloužily i třeba při pouti. 

U těch spolků zůstanu, protože nejeden z nich 
potřebuje pro svou aktivitu prostory, a ne všichni 
jimi disponují. Některé využívají prostory základ-
ní školy, se kterými ale jdou ruku v ruce jistá ome-
zení, jak časová, tak i otázka kam s pomůckami, 
které se pro daný zájem používají, a mnoho jiné-
ho. Zastávám názor, že by se daly pro scházení se 
jednotlivých zájmových skupin a kroužků využívat 
určité místnosti v rekonstruovaném klášteře, a byl 
bych za takové využití volného místa rád. Myslím, 
že když by byly tyto prostory v nabídce obce, na-
šlo by se spoustu fungujících spolků bez zázemí  
a i nových dobrovolných nadšenců, kteří by zor-
ganizovali v určitém směru nějaký kroužek, třeba 
mladých výtvarníků, akvaristů, teraristu, mode-
lářů…., vzniklo by jisté zázemí, pro ně samotné  
a jejich nástroje tvorby či výtvory. Ač je nyní  
k dispozici skvělý a nový kulturák, je tento velmi 
rezervován a v pravidelných intervalech jej nejde 
využívat pro účely všech zájmových volnočasových 
skupin. Zároveň by narostla využitelnost poměrně 
rozsáhlého komplexu kláštera, která není zdaleka 
zaplánována.     

S těmito myšlenkami a se spoustou jiných idejí 
jdu podpořit do boje zkušenou kandidátku Annu 
Mikoškovou za stranu NEZÁVISLÍ PRO NAŠI 
OBEC.

S přáním správné volby
Radim Matula 

RADIM MATULA 

„Miluji svou ves Zašovou i Veselou“ Je to oprav-
du tak. Jsem šťastný za místo, kde jsem se narodil 
a které jsem si zvolil ke svému rodinnému živo-
tu. Skvělé místo, příjemní lidé a nebývale mnoho 
možností ke sportovnímu i kulturnímu vyžití. 
Právě kultura a sport je pro mě a mou rodinu důle-
žitá. Tím více si toho dnes vážím, že to v minulosti 
takto nebylo a v okolních vesnicích to také ještě 
dlouho nebude. Stavbou kulturního domu se to 
všechno ještě podtrhlo. 

V nadcházejícím volebním období nás všechny 
čeká spousta práce. Na dobrých základech, a ty 
my rozhodně máme, se dá dále úspěšně stavět. Pro 
následující období vidím několik priorit. Prioritou 
každodenního života pro všechny spoluobčany 
by měla být slušnost, ohleduplnost a především 
soudržnost a hrdost. K tomuto, myslím, velice 
napomáhá znovu probuzené kulturní dění v obci.  
K dokonalosti nám již chybí jen důstojnější místo 
k letním venkovním akcím. Jistě, že máme všichni 
spoustu krásných vzpomínek a pout ke stávající-
mu výletišti, ale to jsme ke starému kulturáku měli 
taky. A dnes? Stále vzpomínáme?...

Druhým prostorem soužití a endorfinu jsou 
naše sportoviště. Z mého pohledu je podpora 

sportu, ještě důležitější než podpora kultury. 
Nutno konstatovat, že v této oblasti je ještě hod-
ně co vylepšovat. Máme několik viditelně ros-
toucích sportovních oddílů. Velký obdiv patří 
především fotbalistům za jejich práci s mládeží. 
Neskromně však musím konstatovat, že ani my 
lyžaři si nevedeme špatně. Úroveň zázemí  
a kvalita svahu ve Veselé je v naší nadmořské výšce 
nebývale vysoká. Je třeba pochválit i hasiče (kte-
ré já také počítám mezi sportovce) tenisty, bikery, 
motokrosaře, a ostatní… Jsem rád, že jsme s obno-
vou sportovišť začali u naší školy, ale je to opravdu 
pouze začátek. Fotbalisté bojují s nevyhovujícími 
šatnami, tenisové kurty na horním konci nemají 
zázemí vůbec žádné, budova svazarmu více méně 
chátrá. A to jsou jen ty nejviditelnější nedostatky. 

V příštím volebním období podpořím silného, 
prověřeného kandidáta s výjimečnou schopností 
budovat a spravovat obecní majetek. Vhodným 
kandidátem je pro mě Ing. Anna Mikošková.

S přáním vzkvétající společnosti  
Pavel Novák

kandidát NEZÁVISLÝCH PRO NAŠI OBEC

PAVEL NOVÁK

Říká babička vnukovi:  
„Zdál se mi sen, že jsem létala nad 

městem a všechno bylo tak nádherně 
barevné...”

„Babičko, kolikrát Ti mám říkat, že 
Tvoje prášky jsou NALEVO od těch 

mých!”
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Kvůli rostoucím cenám bytů vycházíme vstříc  
běžným lidem. Proto jsme zavedli novou dispo zici, 

pracovně zvanou obytný záchod.

Helenu Vondráčkovou moc nemu-
sím, ale její náklonnost k počítačo-
vým hrám je mi sympatická. Mám 
na mysli třeba písničku “Projděte 

DOOM do všech koutů”.

Je nepřijatelné, aby více než polovina 
lidí nedosáhla ani na průměrný plat. 

Budeme usilovat o to, aby všichni měli 
nadprůměrný.

V minulých letech se obec snažila o rekonstrukci 
všech obecních objektů. Zůstaly nedořešeny 3 ob-
jekty – Drobná provozovna, Smuteční obřadní síň,  
a budova bývalého Svazarmu, které zůstávají v kritic-
kém stavu dodnes. Ke každé této budově máme své 
návrhy na jejich obnovu, rekonstrukci či moderniza-
ci, které se snažíme nastínit v těchto našich listech. 

Bývalá budova Svazarmu se prakticky od dob její 
výstavby mnoho nezměnila. Jenom v přízemní části 
hospody se opravily sociálky a částečně i prostor vý-
čepu, ale v dnešní době to není nic, čím bychom se 
mohli chlubit. Přitom je tu úžasná příležitost z toho 
udělat „areál snů“ všech sportovců. Ke Svazarmu 
patří celý areál Skály, která se hlavně díky Bikeparku 
Zašovská Skála začíná probouzet a vytvářejí se zde 
kromě původní motokrosařské trati i nové trati pro 
bikery. A určitě by toho mohlo být víc, různé adrena-
linové soutěže, střelba, nebo malé lanové centrum. 
Prostě to, co tu chybí pro mladé. Ale bez kvalitního 
zázemí se tu nikdo moc nepohrne. 

Máme zpracovaný návrh na využití celého areálu 
a hledáme dotační možnosti. Navrhujeme původní 
budovu přestavět především z hlediska nevhodně 
umístěného schodiště, tak, aby bylo ideálně mož-
né využít i celý prostor podkroví. Bez hospody si to 
tu samozřejmě nedovedeme představit, a tak i ta by 
zůstala v základní formě v přízemí. Aby hospůdka  
a celé zázemí lákalo návštěvníky, počítáme s pěkným 
venkovním posezením s dětským hřištěm, a také  
s přestavbou dílny na malé rukodělné centrum, 

které se v případě potřeby dá využít i pro restauraci.  
V rukodělném centru počítáme s kroužky pro děti, 
aby si osahaly práci se dřevem a jinými přírodní-
mi materiály, a měli tak možnost přemýšlet o svém 
dalším zaměření. Také by zde byly doplněny šat-
ny a sprchy, aby se mohli návštěvníci sportovního  
areálu osprchovat po náročném tréninku nebo sou-
těži. V prvním patře zachováváme zázemí pro spolky  
a o patro výš může být i byt správce, nebo hospod-
ského. Velkým pomocníkem při různých závodech 
a také zajímavou atrakcí by měla být velká kruhová 
jurta, která by soužila jako zázemí závodníkům orga-
nizátorům i návštěvníkům. Ideální využití v případě 
horšího počasí. 

Také počítáme s dořešením přístupových komuni-
kací a parkovacích míst. Ideální je propojení na pro-
stor u soutoku Zašovského a Kačinového potoka, kde 
se může vytvořit malé vodní hřiště. 

I tady počítáme s tím, že pěkné prostředí je důle-
žité a může vytvořit další možnosti využití a to ať už  
z iniciativy spolků, individuálních organizátorů, 
nebo i z hlediska obce, která sama může velkou mě-
rou přispět ke smysluplnému využívání tohoto areálu 
snů. Jen se toho nesmíme bát.  

SNK

Svazarm a Skála jako sportovní centrum  
„areál snů”

Stále častěji se ocitám na posledních rozloučeních 
se svými známými a kamarády v naší smuteční ob-
řadní síni. Myslím, že těchto případů může narůstat, 
ne každý využije církevní rozloučení a mám za to, 
když už takové zařízení tu máme, proč ho nevyužít 
pro důstojné rozloučení. 

A právě toto poslední sousloví „důstojné rozlouče-
ní“ je pro mě tím, co mi říká, že musíme s naší smu-
teční obřadní síní něco udělat.  V podstatě od 80-tých 
let se zde nic zásadního neprovedlo, kromě částečné 
opravy venkovního prostoru v roce 2010, a i ten by 
toho ještě hodně potřeboval především z hlediska 
zahradnických prací. I kdybychom se nepouštěli do 
celé rekonstrukce vnitřních prostor, pociťuji vel-
kou potřebu nově ztvárnit hlavní obřadní místnost. 
Dokonce mě láká propojení s venkovním prostorem 
přes prosklenou stěnu, která je teď zatemněna sta-
rými, špatně nataženými závěsy. Celý prostor by si 
zasloužil i prosvětlení. Proto připravuji návrh ve spo-
lupráci s architektem Duškem, který nám zpracoval 
studii i na svatební síň a zasedačku na obecním úřa-
dě. Jedná se o jakousi první etapu, kterou bych chtěla 
nechat zařadit do rozpočtu na příští rok. K tomu by 
mělo být zprovozněno nejnutnější zázemí pro náv-
štěvníky. Další pokračování není již tak akutní, nic-
méně i tady jsou ještě různé možnosti, jako například 
vystavit v patře fotografie významných osobností 
naší obce i se základním popisem jejich díla. 

Věřím, že podobnou potřebnost rekonstrukce 
bude vnímat i nově zvolené zastupitelstvo a vytvoří se 
tak pěkné a důstojné podmínky pro poslední rozlou-
čení s našimi blízkými.     

Anna Mikošková

Smuteční obřadní síň

Jedním z našich cílů je přímá podpora dětí a také 
starších seniorů. Dospělý člověk by si měl dokázat své 
potřeby finančně zajistit sám, ale příspěvek na dítě, 
který by byl směřován na mimoškolní nebo sportovní 
aktivity rodina určitě uvítá. Stejně tak starší senioři 
(75+), kteří už začínají mít problém s fyzickou kon-
dicí a zdravím by mohli využívat zařízení v naší obci 
s finanční podporou obce. Tím bychom přispěli nejen 
k jejich lepšímu zdraví (masáže, stravovací návyky, 
kosmetika, solná jeskyně…), ale mohla by se tím 
zvýšit návštěvnost konkrétních soukromých služeb  
v obci. Také bychom chtěli rozšířit nabídku senior-
taxi pro maminky s malými dětmi, které potřebují  
navštívit lékaře. 

SNK

Prorodinná opatření

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám ve zkratce představil 

svou vizi a priority, které by dle mého názoru měly 
být v popředí zájmu vedení naší obce. Obce, kde 
jsem se narodil, strávil své dětství a nyní mám po-
cit, že bych jí měl začít postupně vracet, co mi po-
skytla. Přál bych si, aby se obec co nejvíce starala  
o naše potřeby, ale současně nás neomezovala  
a aby nám všem, hlavně dětem, poskytovala záze-
mí a pestré možnosti pro spokojený život. 

Naší obci se poměrně dobře daří rozvíjet, bu-
dovat a rekonstruovat. To však neznamená, že by 
nebyly rezervy a nebylo co zlepšovat. Je mnoho 
projektů, které by bylo potřebné realizovat. Ať již 
jde o oblasti údržby majetku obce, kulturní a spor-
tovní aktivity nebo starost o naše okolí, přírodu  
a soulad s ní. 

Mezi základní priority obce by určitě mělo pa-
třit pomáhat svým občanům. A jednou z nejdůle-
žitějších oblastí, kde je tato pomoc potřebná, je 
pomoc při zajištění bydlení. Pro naše seniory se  
v tuto chvíli pracuje na komunitním domu seni-
orů v areálu kláštera. Neméně potřebnou skupi-
nou občanů, které by obec měla podat pomocnou 
ruku, jsou mladí lidé. Mnoho z nich se nachází  
v obtížné situaci. Chtěli by se osamostatnit od ro-
dičů, ale rádi by zůstali v naší obci, kde se narodili 
nebo nyní žijí a mají zde své známé a kamarády. 
Protože jsou však čerstvě po škole a teprve v ne-
dávné době začali vydělávat své první vlastní pení-
ze, nemají obvykle možnost si hned pořídit vlastní 
byt popř. zahájit stavbu rodinného domu. Do za-
čátku hledají spíše skromnější nájemní byt, který 
je finančně nezatíží, ba právě naopak jim umožní 
finanční prostředky uspořit. Řešením by pro ně 
mohlo být, kdyby obec měla v nabídce i menší byty 

za cenově zvýhodněné nájemné, tzv. startovací 
byty. To by jim umožnilo ušetřené peníze spořit na 
zajištění vlastního budoucího bydlení.

Jedním z vhodných objektů pro tyto byty by 
zřejmě mohla být drobná provozovna v Zašové. 
Dalším objektem, který sice není v majetku obce, 
ale jeho poloha je přímo ideální a je velká škoda, 
že momentálně chátrá, je stará škola ve Veselé. 
Zde by se obec dle mého názoru měla zkusit ale-
spoň zapojit do jednání ohledně jejího budoucího 
využití.

Další oblasti, kde je potřeba intenzivně pracovat 
a zamyslet se nad celkovou koncepcí podpory je 
určitě oblast fungování spolků v naší obci. Spolky 
se snaží o smysluplné využití volného času našich 
dětí a mládeže a stojí také za většinou kulturního 
dění. Obec je v tomto snažení musí podporovat  
a zjišťovat možné způsoby výpomoci.

Mezi palčivé problémy, které se buď již řeší a je 
potřeba se jim dále věnovat, nebo by bylo vhodné 
se do jejich řešení co nejdříve pustit, jsou někte-
ré objekty v majetku obce nacházející se ve špat-
ném stavu, nebo ty, u kterých není přesně vyřeše-
no jejich využití (klášterem počínaje), výjezd ze 
Zašové, dořešení obchvatu cyklostezky ve Veselé  
a její napojení na Zašovou a mnoho dalších. 

Možností je mnoho. Tento krátký příspěvek ne-
může pojmout všechny potřeby naší obce, má slou-
žit pouze jako nástin některých z nich. Je nezbytné 
stanovit priority a promyslet cestu, kterou se ubí-
rat a já jsem rád, že na tom mohu spolupracovat  
s kandidátkou na starostu Ing. Annou 
Mikoškovou.

Příjemný zbytek léta
Ing. Zbyněk Mikulenka

kandidát NEZÁVISLÝCH PRO NAŠI OBEC

ZBYNĚK MIKULENKA

Nenarodila jsem se v Zašové, ale žiji tady více 
než 20 let. Jsem moc ráda, že tady žiji a moc se mi 
v Zašové líbí. Za poměrně dlouhou dobu, co tady 
bydlím, pozoruji, co všechno se v naší obci buduje, 
staví a vylepšuje. Jenom kolem nás vyrostlo sídliš-
tě nových pěkných a moderních domů. Je radost 
se dívat, jak si lidé upravují své okolí, zahrady  
a vysazují květiny a stromy.

Střed naší obce se taky změnil k nepoznání. 
Vyrostlo velké kulturní zařízení s okolím, pěkně 
upravené a udržované. Zajímalo mne, jestli je kul-
turní dům dostatečně využitý. Byla jsem překvape-
ná, kolik akcí za týden tady proběhne.  Nejen naše 
děti využívají kulturní zařízení, ale i různé spolky 
pro své aktivity a činnost. Taky se zde pořádají růz-
né kulturní akce pro širokou veřejnost. Objekt je 
pěkný, nový a pořád udržován v naprosté čistotě. 

Nakonec i naše klubovna v druhém patře je vyho-
vující a pěkně upravená k naší činnosti. Vedení 
obce se nám snaží, jak může, pomáhat.

V poslední době se obec taky věnuje i klášteru. 
Sem tam se tam zajdu podívat co se tam děje.

Jsem ráda a těší mne to, že mimo jiné tam bu-
dou i malé byty pro seniory. Myslím si osobně, že 
záměr, jak jsem se dozvěděla, na úpravy a využíti 
kláštera je dobrý. I naši starší lidé by chtěli dů-
stojně v Zašové žít v klidu a bez velkých starostí. 
Určitě tyto byty pomohou některým starším osa-
moceným lidem žít v klidu ve svém věku. Za nás 
důchodce si přeji, aby se vedení naši obce pořád 
staralo o pěkný život všech našich dětí, mládeže, 
dospělých i důchodců, kteří žijí v naší obci Zašová.

Emília Martinková

EMÍLIA MARTINKOVÁ

V této oblasti budeme nadále rozvíjet kulturní 
činnost v novém Kulturním domě, kterou chceme 
rozšířit i na organizování různých sportovních akcí 
pro sportovní vyžití mládeže v areálu Skály, a na hle-
dání nových zajímavých lákadel pro turisty v areálu 
kláštera. Připravíme pro turisty ucelené programy 
zážitků a pro jejich informovanost rozšíříme provoz-
ní dobu Informačního centra. V rámci rekonstrukce 
smuteční obřadní síně připravíme stálou expozici 
zajímavých osobností naší obce a v klášteře počítá-
me s malou expozicí z historie naší obce a zachování 
tradic.  

Součástí kultury bude i využívání nového venkov-
ního výletiště. V předcházejícím volebním období se 
nám podařilo postavit a zprovoznit nový kulturní dům  
a náves. V rámci všech úprav se také předpokládalo, 

že se zrekonstruuje i výletiště. Máme za to, že si střed 
naší obce zaslouží i tyto úpravy tak, aby korespondo-
valy s kulturním domem, a zároveň ho doplňovaly. 
V rámci rozšíření kulturních programů se zde bude 
moci realizovat třeba i malé „letní kino“. 

SNK

Kultura a sport

Chtěli bychom využít obecní budovy k zajištění 
dos tupného bydlení. Ideálním objektem je Drobná 
provozovna, která si dle našeho názoru zaslouží 
celkovou přeměnu využití. Její umístění uprostřed 
obytné zóny si to přímo žádá. Proto navrhujeme zru-
šit veškeré nájmy i využití zahrady jako skladu pro 
obecní účely a celý objekt přestavět na byty. V souvis-
losti se zrušením rozvojových ploch v novém územ-
ním plánu se mladí občané ze Zašové dostávají do 
situ ace, kdy ve svém rodišti nemají mnoho možností 
pro budoucí bydlení. Stavební místa nejsou, a bytů je 
také málo. Bytová politika je další oblastí, kterou se 
bude muset obec zabývat, a to především za situace, 
kdy se může jednat o bydlení startovací, nebo naopak 
dlouhodobé, aby se nemusela mladá rodina, která ne-
chce stavět dům, za pár let, kdy přibudou děti, stěho-
vat někde úplně jinde. Ministerstvo pro místní rozvoj 
zatím podporuje sociální bydlení, ale již se otevřeně 
mluví o potřebě změny na tzv. dostupné bydlení, kde 
by se běžně vešla 4-členná rodina. Proto je potřeba se 
na tuto situaci připravit a případnou změnu finan-
cování výstavby bytů ihned podchytit. V souvislosti  
s tím chceme prověřit i současnou situaci kolem bý-
valé Základní školy ve Veselé, kde by takové využití 
bylo nanejvýš žádoucí. 

SNK 

Dostupné bydlení

Pták, sedící na větvi nemá strach, že se pod 
ním větev zlomí, protože nevěří větvi, ale 

svým vlastním křídlům.

Zdravím Veselany a Zašovjany,
možností, kde pozitivně zapůsobit tak, aby byl 

náš život v obci ještě lepší, je mnoho. Myslím si, že 
je zde hodně témat, které se musí řešit (podpora 
spolků, nutné opravy a dostavby, možnosti bydle-
ní, apod.) a ty se jistě řešit budou. Je tu ale i jed-
no, myslím si velmi se nabízející téma v kategorii: 
„mohlo by se“.

Areál Skály: záměrně píšu areál, protože před-
stava nové podlahy, nebo nadkrytí zahrádky to 
určitě není. Kam si jít sednout? Na jídlo, na pivo, 
s dětmi apod. No upřímně, pro většinu z nás tato 
otázka znamená dnes sednout na kolo nebo do 
auta a vydat se do okolí.

Víte, když se zeptáte dneska: „Co chybí  
v Zašové?“, většinou se vám dostane odpovědi: 
„Restaurace, protože zbytek tady je“, (vietnamci 
pokryli potřebu nákupu o víkendu, lékárna tu je, 
ve zdravotním centru jsou všichni z těch nejpo-
třebnějších doktorů, obec se zvelebuje a vypadá 
čím dál lépe, a tak bych mohla pokračovat – vlast-
ně máme všechna pozitiva), jen ta restaurace. 
Pokud si nepronajmeme kulturák, tak ani není 
kde udělat oslavu.

Skála je obecní (a to vč. přilehlých pozemků). 
Rekonstrukce a asi nutná dostavba a zvelebení 

areálu by mohly přinést:
 - restauraci s gastronomií pro nás všechny
 - příjemné posezení u něčeho dobrého na pití
 - proč ne třeba velké hřiště pro nejmenší, nějaké 

jiné sportoviště pro ty odrostlejší a další nápa-
dy se věřím, jen pohrnou od vás všech

 - není to u hlavní cesty, takže děti budou pod 
kontrolou, a bez hrozeb dopravy

 - pozemek je dost velký na parkoviště
 - a bylo by otevřeno i v sobotu, protože by nemu-

selo být zavřeno kvůli akcím, jako v Ičku
Ideálním příkladem jsou pro mě Rekovice: 

www.rekovice.cz, kde jsem měla svatbu, a určitě 
bych ji měla raději tady, kdyby tu bylo něco podob-
ného. Moderní a velmi pěkná přestavba původní-
ho zanedbaného místa je dneska vyhledávanou 
destinací. A myslím si, že ani mnozí netuší, že je 
to obcí Trojanovice provozovaný a zrealizovaný 
podnik.

 Takže to jde. Příklad na inspiraci a na typy, co  
a jak udělat, máme doslova za kopcem. Vyřešilo by 
to několik věcí najednou, a zcela jistě zpříjemnilo 
život.

Pěkný den přeje 
Bc. Kristýna Palátová (roz. Dobiášová)

kandidátka za Nezávislé pro naši obec

KRISTÝNA PALÁTOVÁ 



4

Když chceme určitou změnu, vždy se najde způsob, jak jí docílit. Jen to chce mít otevřenou mysl, a někdy si také dovolit 
požádat druhé o pomoc.

Vážení spoluobčané, věříme, že jste u našich lis-
tů vydrželi a přečetli si většinu textů. Snad jsme 
vám přinesli úsměv do tváří a pozitivní náladu  
a možná vás i inspirovali k zamyšlení, co by se 
vám v naší obci líbilo. Také doufáme, že naše 
představy se vám líbí, a že i vy s námi sdílíte něk-
teré názory o potřebách naší obce a o tom, jak by 
to všechno mohlo vypadat. Moc rádi také uvítá-
me, když se podíváte na náš facebookový profil  
https://www.facebook.com/snkzasova/, a zapojíte 
se do diskuze o tom, co byste rádi viděli, nebo změnili 
v naší obci právě vy. Buďte naší inspirací.

Za SNK Nezávislí pro naši obec
Ing. Anna Mikošková

Volby do obecních zastupitelstev se konají  
5. a 6. října 2018. Současně s komunálními volba-
mi budou v některých obvodech probíhat i volby 
do Senátu, což je i náš případ. Zatímco volby do 
obecního zastupitelstva se opakují každé čtyři roky,  
u Senátu je to každých šest let. Hlasování do senátu 
bývá zpravidla dvoukolové, druhé kolo se bude konat 
pravděpodobně týden po tom prvním.

Hlasování do obecního zastupitelstva bude probí-
hat stejně jako v minulosti dva dny – v pátek odpo-
ledne a v sobotu dopoledne. Volební místnosti se 
otevírají v pátek ve 14 hodin a v sobotu se ve stejnou 
dobu zavřou. 

Existují 3 různé způsoby, jak hlasovat:

 - označení jedné politické strany (hlasy dostanou 
kandidáti v pořadí dle hlasovacího lístku)

 - vybírání jednotlivých kandidátů napříč stranami 
(každý označený kandidát dostane 1 hlas)

 - kombinace výše uvedených metod (označení 
strany a vybírání kandidátů napříč stranami)

Zvláštností u komunálních voleb je takzvané kříž-
kování, což je ovšem něco jiného než kroužkování 
při volbách do Poslanecké sněmovny. Volič tak může 
rozdat celkem tolik hlasů, kolik je v obci zastupitelů. 
Pakliže ale volič zaškrtne celou stranu a zároveň dá 
hlas i jednotlivým kandidátům té samé strany, jeho 
preferenční hlasy se v rámci strany už nepočítají.

Pokud volič označí pouze kandidáty a nikoliv stra-
nu, straně se přičte tolik hlasů, kolik jich volič na je-
jich kandidátní listině označil. Pokud hlasuje pouze 
pro stranu, přičte se straně tolik hlasů, kolik zastu-
pitelů se celkově volí. V posledním případě, ve kte-
rém volič označí jak stranu, tak jednotlivé kandidáty  
z ostatních stran, se přičtou nejprve hlasy všem jed-
notlivě zvoleným kandidátům a rozdíl mezi počtem 
zvolených kandidátů a počtem volených zástupců se 
přičte straně.

Starostu pak volí do funkce zastupitelstvo obce či 
města, takže v podstatě záleží na tom, jak se jednotli-
vé subjekty, které získaly mandát zastupitele, domlu-
ví při povolebních jednáních. 

O volbách

Když se prováděly pozemkové úpravy v Zašové, 
očekávala jsme od nich především realizaci protipo-
vodňových opatření. Celý proces je však tak časově 
náročný, že do dnešního dne se ještě nic nerealizuje. 
Začínají se dělat i pozemkové úpravy ve Veselé, a tady 
je potřeba zpozornět tam, kde (dle mého názoru) byly 
zašovské úpravy nedostatečné, nebo špatně nasta-
vené. Když jsem chtěla u zašovských pozemkových 
úprav ještě provádět výkupy pro realizaci navržených 
opatření, řekli mi, že už je pozdě. Proto je třeba za-
včasu hlídat i přípravu opatření ve Veselé. Chceme, 
aby se v rámci pozemkových úprav zrealizoval rybník 
na Hačově, provedly se opatření k zadržování vody  
v krajině a realizovaly se propojovací cesty na Zubří 
a do Krhové.  

Anna Mikošková

Pozemkové úpravy

V tomto období se nám podařilo získat dotaci na 
strategické řízení naší obce. Možná toto téma niko-
mu moc neříká, ale pod složitými pojmy je vždy po-
třeba hledat něco jednoduššího, co bychom mohli 
využít ve prospěch obce a našich občanů. Součástí 
této strategie je i vstup naší obce do Sítě Zdravých 
měst (dále SZM). Zdravé město je zde myšleno jako 
systém spolupráce s občany a realizace takových 
opatření, které přinesou užitek celé komunitě.  Proto 
v rámci metodického vedení SZM budeme připravo-
vat kulaté stoly a fóra, na kterých si všichni občané 
budou moci naformulovat požadavky, které je trápí, 
které následně obec vyhodnotí, a bude hledat řeše-
ní, případně je realizovat. Smyslem SZM je i snaha 
probouzet zejména u generace dětí a mládeže zájem  
o veřejné dění a to především prostřednictvím škol-
ních fór a jiných aktivních přístupů. Tyto metody se 
zavádějí již do mnoha obcí a měst jako standardní 
základ pro vytváření místních partnerství. 

V době svého starostování jsem zavedla v naší obci 
i mnoho nových akcí, a většina z nich byla někde 
okoukaná. Když jsem jezdila na dovolenou, dívala 
se, co by se u nás hodilo, čerpala jsem z okolních obcí  
i z námětů jiných starostů. Využívala jsem tak „pří-
klady dobré praxe“ a SZM toto přímo nabízí. Díky 
síťové komunikaci můžeme využít znalosti řady od-
borníků, můžeme vnímat pocit sounáležitosti s obcí  
a hlavně, můžeme získat řadu inspirací a osvědče-
ných praxí. Věřím, že „Zdravé město“ pro nás bude 
prestižní značkou, a my všichni občané se k této 
značce budeme rádi hlásit.

Anna Mikošková

Zdravé město

Problémů s životním prostředím je hodně, některé 
jsou víc vidět, některé méně. Mezi těmi viditelnými 
vévodí odpady.  Smutný pohled je na okolní kopce, 
kdy si vyrazíme na výšlap, a neustále narážíme na 
plastové láhve, obaly od cukrovinek a jiné nerozloži-
telné materiály. A nemusíme chodit daleko. Rodiče 
to nevidí, ale hodně dětí, které se ráno před výukou, 
nebo během větší přestávky, zastaví v obchodě, si 
svůj pamlsek rozbalí ještě během cesty do školy  
a obal vyhodí přímo na chodník, do trávy nebo do 
keřů. A tady bychom měli začít -  u svých dětí v rodině 
i ve škole, aby vhození obalu do odpadkového koše 
bylo samozřejmostí. 

Chceme se více starat o prostředí, ve kterém žije-
me, především důslednou údržbou všech veřejných 
prostranství. O výsadby je třeba pečovat průběžně. 
Odstranění přerůstajícího plevele jednou za 4 roky 
nestačí. Je potřeba dřeviny průběžně prořezávat, se-
kat pravidelně trávu (chceme se vrátit k dřívějšímu 
nastavení 3 sečí do roka), čistit chodníky a komu-
nikace kolem obrubníku, aby nezarůstaly travou.  
K tomu patří intenzivní péče o parky a hřbitovy. V naší 

obci je také spousta zapomenutých míst, které jsou  
nevzhledné, chodíme kolem nich, a necháváme je bez 
povšimnutí. Přitom mnohdy stačí málo, opravit roz-
bouranou dlažbu, dosít trávu, nebo doplnit výsadbu. 
Na taková místa se chceme také zaměřit. 

Chceme vytvořit atraktivní prostor k životu, dopl-
nit květinové výsadby, osadit květinové truhlíky na 
mosty, doplnit uvítací tabuli ke vjezdu do Zašové. 
Chceme, abychom s radostí projížděli naší obcí  
a u srdce nás hřálo pomyšlení, že jsme rádi, že bydlí-
me právě tady. Věříme, že úpravy prostranství budou 
nakažlivé, a přidají se k nám i další občané, kteří si 
upraví své předzahrádky, nebo prostranství před 
panelovými domy. Pokud by tam byl zájem, mohli 
bychom nabídnout např. instalaci „zeleninových 
truhlíků“. Je toho určitě hodně, co se dá vymyslet  
a udělat. Tady spoléháme také na vás, že budete  
s námi hledat zajímavá řešení.  Pojďte se s námi poba-
vit o námětech. My máme svoje představy a nápady, 
ale můžeme vy užít i ty vaše, když budete chtít. 

SNK

Životní prostředí, ve kterém žijeme

Někdy lidstvo podléhá naivní představě, že je 
pánem světa a veškeré přírody. Přitom je to spíše 
opačně. Příroda nás snad ještě toleruje, ale je otáz-
kou času, kdy už to nedokáže. Každého hned na-
padnou odpady. Odpady jsou opravdu celosvětový 
problém, ale řeší se. Dle mého je snad horší dlouho-
dobá činnost člověka, aniž si uvědomuje, co vlastně 
způsobuje.

Pamatuji si, jako dítě, že jsme měli na pasekách 
kousek od domu močály. Byly to rozsáhlé bahnité 
plochy, ze kterých ze země vyvěrala voda. Obuli jsme 
si gumáky, nebo galoše, a šli si tam hrát, i když jsem 
se vždycky bála, abych se v tom bahně neutopila, a že 
mi tam párkrát zůstala bota, a já došla domů bosky. 
Kolem rostlo plno rákosí, pozemky se tu neobdě-
lávaly. Z rákosí jsme si pletli malé košíčky a drobné 
hračky, stavěli si přehrážky z hlíny a ukazovali vodě, 
kam má téct. 

Ale za socialismu bylo potřeba obdělávat každý 
kousek půdy. A aby tu mohly jezdit traktory, napláno-
valo si tehdejší družstvo meliorace. Pamatuji si, jak se 
moje maminka rozčilovala a nesouhlasila s tím. Byly 
to její pozemky, ale nikdo se tehdy vlastníka neptal.  
A když rodiče nebyli doma, přijely buldozery a zlikvi-
dovaly velký švestkový sad, aby stromy ustoupily od-
vodňovacím hlavníkům. Meliorovaly se celé paseky  
a pod „Hájem“ u „Alžběty“ se zase vykácel celý les. 

Za několik desítek let se nám všechno vrací. 
Paseky jsou jedno z nejsušších míst v Zašové. Za ta 
léta všechna povrchová voda stačila odtéct přímo 
do potoka a neměla nejmenší šanci prosáknout do 
podzemí. Zdroje bohatství naší planety nejsou ne-
vyčerpatelné a my bychom měli pečlivě zvažovat, jak  
s tímto bohatstvím hospodaříme. A právě voda je jed-
ním z nejdůležitějších zdrojů pro život. A co lidé, kteří 
zde bydlí? Oni snad vodu nepotřebují? Samozřejmě 

že ano, jenom už není kde brát. Ani hloubkové vrty 
několik desítek metrů nepomáhají. Za této situace už 
problém s vodou nemůže být pouze jejich věc. Oni tu 
vodu systematicky nezlikvidovali. Lidé na pasekách  
nejsou zvyklí něco žádat. Jsou si vědomi toho, že je-
jich touha po žití v přírodě je vykoupená vyššími ná-
klady na zajištění provozu jejich obydlí. Nemohli však 
tušit, že jen za pár let bude zde takový problém s vo-
dou. Za této situace si tito občané nejsou schopni po-
moci sami a je třeba ještě využít jedněch z posledních 
možností dotací na výstavby nových vodovodních 
řadů. Myslím, že je úkolem obce hledat řešení právě 
pro takovéto bezvýchodné situace. A do budoucna je 
třeba přemýšlet, jak a kde vodu zadržet. Chraňme si 
každou kapku, která proteče naším územím. 

Anna Mikošková

Příroda nás snad ještě toleruje, ale…

O slunci
Slunce je zdrojem energie na naší zemi a náš 

život je na slunečním záření neodmyslitelně zá-
vislý. Díky slunci snižujeme náš stres, slunce 
ničí bakterie a zesiluje nám imunitní systém. 
Díky slunci netrpíme depresivními myšlen-
kami a lépe spíme. Oslavujme slunce a všechny 
jeho pozitivní dopady na náš život. Ať se nám 
v životě děje cokoliv, všechno se dá zvládnout  
a slunce tady bude vždy svítit právě pro nás, stej-
ně tak jako pro všechny ostatní. A budou tu také 
hvězdy, které nám všem říkají, že je správné snít 
a má smysl se na ně dívat, protože právě ony nám 
ukazují na ten nádherný rozměr našich životů. 
Jsme součástí něčeho báječného, a to báječné je 
součástí každého z nás. 

Viděl jste pane redaktore? 
Tady i jinde „JUMP”... a na Nuseláku 

chceme lezeckou stěnu. A pak, že 
na mostech nic neděláme, to vylučuji!

Z jiného soudku pro chvíle odpočinku...

Obtížnost: jednoduchá Obtížnost: střední

Správné řešení:

Sudoku je hlavolam s čísly, který je známý po ce-
lém světě. Je zábavný, ale ze začátku také složitý  
a matoucí. Cílem tohoto hlavolamu je napsat do kaž-
dého sloupce, řádku a čtverce 3x3 políčka čísla od 1 
do 9 tak, aby se žádné neopakovalo.

Použijte k řešení hlavolamu matematické principy. 
Protože víte, že v žádném řádku, sloupci ani bloku de-
víti políček nesmíte mít jedno číslo dvakrát, můžete si 
s těmito proměnnými spočítat čísla, která potřebuje-
te. Obtížnost Sudoku závisí na tom, kolik čísel budete 
mít v tabulce již vytištěno.

Hledejte „jednoznačná“ čísla. Při řešení Sudoku 
byste nejprve měli hledat jednoznačná čísla, tedy ta, 
která v tabulce stoprocentně najdete na svém místě. 
Začněte s jedničkou a nakreslete si imaginární čáry 
skrz políčka v řádcích a/nebo sloupcích. Pokud vám 
zbyde jen jedno políčko v čtverci 3 na 3, budete vědět, 
že jde o vaše číslo

Vypracujte se takto až k číslu 9. Protože jste již ně-
která čísla vypsali, měli byste to mít snadnější, než 
když jste byli na začátku

Pokud se vám nějaké číslo nepovede najít, vraťte 
se zpět a dobře si zkontrolujte celý hlavolam. Je té-
měř jisté, že vám něco uniklo. Toto jediné číslo vám 

většinou bude stačit k tomu, abyste úspěšně dokon-
čili celý hlavolam. Pokud žádné řešení nenajdete, 
zač něte si označovat každé políčko čísly, která by se 
v něm mohla objevit.


