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ZPRAVODAJSKÝ

OB ASNÍK
Vydává volební strana ve Starém Hradi ti                                                           B ezen 2007

Spoluob ané, dámy a pánové.
Dostává se Vám dnes do rukou první vydání na eho OB ASNÍKU. Tento zp sob

informování volíme proto, aby se k Vám dostala informace o práci na ich zastupitel , ale i
informace z dobrovolných organizací ve Starém Hradi ti. Jsme p esv eni, e ke v em se
dostane informace, které jist  p ivítáte. Budeme se sna it informovat o v ech zále itostech
chodu obce, ke kterým budeme mít p ístup. Budeme vyu ívat v ech mo ností p ístupu
k informacím, které nám právní úprava dovoluje. Budeme také dávat prostor p ísp vk m ze

ech spole enských a sportovních organizací, kdy  o to projeví zájem. ádný p ísp vek
nebudeme upravovat a v dy zve ejníme autora lánku. Anonymním p ísp vk m prostor dávat
nebudeme. Uvidíme, jak se nám to poda í a jaký bude zájem o na e zpravodajství.

Vrátil Pavel

Jak jste volili a výsledek voleb
Pátek 20. íjna a sobota 21. íjna 2006 byl ve znamení voleb. T mto dn m p edcházela volební
kampa  a o pravdivosti vyjád ení n kterých protagonist  je mo né vá  pochybovat. Tak nap .

 v roce 1994 jste mohli vybírat ze dvou kandidátek a tak na i soupe i uvád li 60 let od
posledních „voleb“ zcela zám rn , aby tyto volby nep ipomínali. N kterým kandidát m volební
strany Mo nost volby jist  nebylo p íjemné, e práv  v t chto volbách propadli. Jiný zastupitel
mo ná u  i zapomn l, e v období 1990-94 okusil práci ve prosp ch obce a v následujících
volbách o práci ji  ztratil zájem. Ale nechme kampa  kampaní a podívejte se na výsledky. Jist
se Vám do rukou dostávají poprvé.

ast ve volbách:
Staré Hradi

Zapsaní Vydané Ú ast Odevzd. Platné Hlasy
voli i obálky v % obálky hlasy Kandidátní listina Abs. v %

701 477 68.05 476 6 719  HNPD 3 198 47.60
 Mo nost volby 3 521 52.40

Brozany
Zapsaní Vydané Ú ast Odevzd. Platné Hlasy

voli i obálky v % obálky hlasy Kandidátní listina abs. v %
319 165 51.72 165 2 342  HNPD 718 30.66

 Mo nost volby 1 624 69.34
A výsledek:

Zastupitelstvo
Po . Kandidát k Navrh. Po . Kandidát k Navrh.
íslo íjmení, jméno Tituly strana íslo íjmení, jméno Tituly strana
1 Vrátil Pavel 58 HNPD 1 ep  Miroslav Ing. 52 NK
2 Zelinková Olga 52 HNPD 2 Vondra Lubomír 46 NK
4 Bla ek Pavel 61 HNPD 3 Janovský Václav 37 NK
5 Jacková árka 43 HNPD 4 Moko ín Ji í Ing. 48 NK
6 Teplý Josef 49 HNPD 5 Poddaný Stanislav 49 NK
8 Mára Petr 45 HNPD 6 kodová Eva Mgr. 50 NK

7 Malí  Josef 48 NK
8 Králíková Dana 48 NK
9 Niklová Hana 42 NK
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Náhradníci
Po . Kandidát k Navrh. Po . Kandidát k Navrh.
íslo íjmení, jméno Tituly strana íslo íjmení, jméno Tituly strana
9 Maxa Vít 44 HNPD 10 Kopal Jaroslav 45 NK

10 Pí a Ji í 40 HNPD 11 Koní  Josef 46 NK
11 Sýkorová Lib na 47 HNPD 12 Holomková Jaroslava 52 NK
12 pánek Jaroslav 50 HNPD 13 Flégr Franti ek 23 NK
13 Hlavá ek Vladimír 55 HNPD 14 pánek Jaroslav 49 NK
14 Straková Hana  DiS. 25 HNPD 15 Sedlá ková Romana 28 NK
15 Macek Luká 24 HNPD

Výsledek voleb jasn  ur il „vládnoucí stranu“ sdru ení Mo nost volby a v re ii t chto zastupitel
se bude odvíjet celé období.  HNPD p lo do opozice a bude s nap tím sledovat pln ní slib
voli m.  Také dlu íme vysv tlení, pro  práv  HNPD. U  zjara jsme se rozhodli, e postavíme
kandidátku za n kterou neparlamentní stranu nebo hnutí. A toto byla na e volba. Podpora

ech dobrovolných organizací jist  byla patrná u  v minulosti a tak na e rozhodnutí bylo snad
pochopitelné.  K na emu volebnímu programu se pr  budeme vracet a sna it se prosadit
co nejvíce. Volby jsme prohráli, ale prohraná bitva je  neprohrává válku. Jsme
v zastupitelstvu a své zku enosti vyu ijeme ve prosp ch celé obce. D kujeme také p íznivc m
za hlasy ve volbách. Slibujeme, e Va e hlasy budou sly et a ur it  nepropadly.

Zasedání zastupitelstva
První zasedání zastupitelstva ve volebním období 2006-10 se konalo ve st edu 8.11.2006
v sále hostince v Brozanech za pom rn  velkého zájmu ob an . Pochopiteln  se zájmem

ekávali volbu hlavních orgán  obce. Zasedání svolal dosavadní starosta Pavel Vrátil a
v úvodu seznámil p ítomné se stavem rozpracovaných akcí a jednání, s lenstvím obce
v akciových spole nostech, se stavem závazk  a pohledávek. Zárove  také pod koval v em,
kte í se podíleli na dobrých výsledcích práce zastupitelstva v uplynulých obdobích. V ichni
zastupitelé obdr eli písemné podklady pro zasedání v etn  p ehledu hospoda ení
k 31.10.2006. Shora uvedení zastupitelé slo ili slib a p istoupilo se k volbám. My jsme
kandidáty nenavrhli, 6 na ich mandát  nedává mo nost n co prohlasovat. K jednání p ed

zasedáním nedo lo a u  nám bylo jasné, e
vít z bere v e. Starostou obce byl 9-ti hlasy MV
zvolen Ing. Miroslav ep , stejný po et hlas
ur ilo pro Václava Janovského k eslo
místostarosty. Radní - Lubomír Vondra, Josef
Malí  a Eva kodová. Volb  p edcházela
diskuse ohledn  zda volit uvoln né i
neuvoln né funkcioná e. Inventariza ní komise
dostala za úkol provést p edávací inventury do
27.11.2006 a starosta navrhl pov ení na
podpisové vzory. Velké vzru ení v sále vyvolalo
zji ní, e odstupující uvoln ní funkcioná i

obdr eli odstupné. Asi to trochu poznamenalo i na e nové vedení a o usnesení se zapomn lo
hlasovat. Hlavn , e starosta p ipomn l „broza ák m“ jejich podíl na vít zství ve volbách a
zopakoval cíle „Mo nosti volby“. Zasedání bylo skon eno a první nedostatky jsme napravili a

.
                   Druhé zasedání

Dal í zasedání na sebe nenechalo dlouho ekat. Ve st edu 29. listopadu 2006 jsme se se li
k druhému zasedání. Projednali jsme v e pot ebné a schválili uvoln ní funkcioná  pro výkon
funkce starosty a místostarosty, odm ny zbytku zastupitelstva, inventariza ní komisi a hlavn  si
zastupitelé zvolili finan ní a kontrolní výbor. Tady jsme zaznamenali první úsp ch, p edsedkyní
finan ního výboru byla zvolena paní Jacková árka a lenem kontrolního výboru byl zvolen pan
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Bla ek Pavel. ty i lenové na í strany jsou neza azeni, asi na i „vládní“ nepova ují zku enosti
z minulých volebních období za dostate nou kvalifikaci a nebo si jednodu e necht jí dát od nás
do toho „kecat“. Z tohoto d vodu i jako jeden „mu “ odmítli návrhy na dopln ní usnesení
ohledn  p ípravy dal ích akcí na leto ní rok. Diskutovalo se i o návrhu na rozmíst ní „sá  na
psí hovínka“, skute ná priorita rozvoje vesnice. Zasedání skon ilo a starosta po ádal, aby si

ichni vyslechli sliby zástupce investora nové výstavby na Hledíku ve Starém Hradi ti.
Zastupitelé z „Mo nosti volby“ po ehnali trasu plynovodu souhlasným pokyvováním hlavy, to
jsme u  nevydr eli a tuto se lost jsme opustili.

etí zasedání
St eda 20. prosince 2006 a jsme na t etím zasedání zastupitelstva.  Starosta seznámil p ítomné
s rozhodnutím jejich zastupitel  ohledn  stavby plynové p ípojky do lokality výstavby nových
rodinných domk . P istoupili na po adavek fi KAB-Invest a klidn  nechají rozkopat okraj
komunikace na Ohrazenici. S tím pochopiteln  nesouhlasíme my a navrhujeme trasu
z regula ky plynu v par íku podél plotu u h  p es pole k nové výstavb . Odpor k námi
navrhované trase mají p edev ím paní Králíková a pan Poddaný.  D le itým bodem bylo
projednání a schválení rozpo tu obce na rok 2007. P ekvapiv  hladký pr h jednání a
rozpo et byl p ijat. Následovaly informace ohledn  výstavby v obci a dostali jsme se k návrhu
na ich zastupitel  k p evodu chodník  ve Starém Hradi ti a v Hradi ti na Písku. Zastupitelstvo
souhlasilo s p evodem majetku na obec a tím se umo ní p íprava opravy chodník  podél hlavní
silnice. Ostatní podn ty nebyly p ijaty.
„Zastupitelstvo“ se bojí práce a prosazení na ich
návrh  nebude jednoduché.  Starosta informoval
o zm  linky Dopravního podniku . 16 p es
Brozany a Ráby od 1.2.2007. Snad si nebudou
dopravci konkurovat v jízdním ádu a uvidíme,
jaký bude zájem o tento druh dopravy. Starosta
se také seznámil na seminá i v Praze o
evropských dotacích a nebude to prý tak
snadné. Také bude jednat o p echodech pro
chodce p es krajské komunikace. Bude
provedeno výb rové ízení na p ístavbu
hasi árny a na opravu byt  ve Starém Hradi ti.
Záv rem jsme byli pozvání na váno ní zpívání a novoro ní oh ostroj. V p edváno ní nálad
jsme se roze li.
                                      Zasedání po tvrté
Na st edu 7. února 2007 bylo svoláno mimo ádné zasedání k projednání dopravního a
komunika ního ení lokality nové výstavby ve Starém Hradi ti. Zárove  se projednávaly
odm ny zastupitel m od 1.2. a výstavba ve ejného osv tlení mezi obcí Brozany a novou
výstavbou domk  u Ráb . Jakmile se v ichni seznámili s návrhem komunikací a my jsme
navrhli i ulo ení sítí do rezervovaných pozemk  pro komunikace, strhla se diskuze. Paní
Králíková se sna ila v echny p esv it o jejich pravd  a tém  se ji poda ilo p esv it ostatní,
e o trase rozhodli zástupci V P. Pochopiteln , e ji v tomto podporoval i pan Poddaný, který

se jeví jako obecní „V eználek“.  Skute  by bylo koda nemít v zastupitelstvu takového
lov ka. Je radost poslouchat jeho odborné posudky ohledn  v ech oblastí obecního ivota. Po

sn ce nepravdivých výrok  se nakonec nepoda ilo vládnoucím zastupitel m prohlasovat jejich
návrh, ale ani ná  návrh nebyl podpo en.  Tady se skute  projevila absence komise výstavby
nebo podobného zam ení. O rozvoji obce rozhodují „zku ení odborníci“, kte í mají zku enosti
z výstavby i daleko „problémov ích“ staveb a nebojí se spor  t eba i s vlastníky sousedních
pozemk .  Návrh odm n a výstavba ve ejného osv tlení byla potom v klidu schválena.
Pochopiteln , e se pokusíme získat dal í vyjád ení tak, jak nám bylo paní Králíkovou
doporu eno.
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  Jak to bylo na plynárnách ?
Poslechli jsme paní Králíkovou a ve tvrtek 8.2.2007 jsme spole  vyrazili na jednání do

erné za Bory. Jednání se zú astnili za na í stranu pan Vrátil, paní Zelinková a místostarosta
pan Janovský. Výsledek byl velkým p ekvapením pro v echny. Stojí za poslechnutí vyjád ení
vládnoucích zastupitel  na zasedání (zvukový záznam je k dispozici) a porovnat to s vyjád ením
zástupce plynáren. Nepravda je slabý odvar výrazu, který si oba zastupitelé zaslou í.  A tak
nám je úpln  jasné, e proti rozhodnutí jednobarevné Rady nemáme anci. Po porad  v ech
na ich zastupitel  jsme podali podn t pro svolání zasedání zastupitelstva. Zárove  jsme se
shodli na podpo e komunika ního systému v nov  p ipravované zástavb .

                                                                     Zasedání páté
co p es dev t minut trvalo zasedání 21.2.2007. Starosta zahájil, p ednesl návrh, jednohlasn

dvanáct zastupitel  schválilo komunikace a li jsme dom . Investor je spokojen, m e stav t.
Stavební ú ad má schválené komunikace od zastupitelstva. Tady jsme se shodli v ichni.
Plynovod vybudují tak, jak jim radní s podporou ostatních v rných po ehnali. Jsme velice rádi,
e u tohoto rozhodnutí nebyl nikdo z na í kandidátky. Vlastní zájem zvít zil nad rozumným

rozhodnutím ve prosp ch obce. A tak uvidíme s ím nás p ekvapí na ádném zasedání 14.
ezna t.r.

                                        Zasedání esté
 tak velké p ekvapení to nebylo. P ece jenom jsme ekali inorod í zastupitelstvo, ale

nezku enost se tady projevila v plné nahot . Po nevalné zpráv  o innosti Rady obce (asi toho
moc neprojednávají) jsme se dozv li, e obec má pomoc právníka. JUDr. Sv tlana
Pechá ková bude konzultovat v e pot ebné pro innost obce. Kolik nás to bude stát jsme se
nedozv li a kdo tento návrh podal u  v bec ne. Ale víme, e paní doktorka pracovala na
Okresním ú ad  a tak vztahy státních ú ednic jsou zachovány. Dal í „t ni kou na dortu“ byl
návrh na dopln ní finan ního výboru. Jako zku ená odbornice byla do finan ního výboru
navr ena bývalá starostka (1990-94) z Choltic Ing. Marie Fid ová a zastupitelka Mgr. Eva

kodová.  Osm hlas  vládnoucích zastupitel  sta ilo ke zvolení t chto lenek výboru. Naopak
na ich est hlas  nesta ilo na prosazení zahájení p ístavby hasi ské gará e a tak leto ní rok
máme ji  vy ízen a budeme jen ekat, co nám p inese rok p tí. Je , e d ata ze Sboru pro
ob anské zále itosti p ipravila vítání ob ánk  na sobotu 28.4. a setkání senior  v sobotu 12.5.
Promarn ná „p íjemná zima“, utíkají lh ty platnosti stavebních povolení, vidina dovolené a tak
se nad obcí mávne rukou. A s p edpisy si taky hlavu nelámeme. Nejen e zastupitelstvo je
zmanipulováno do rozhodování mimo schválený program jednání, ale kácíme stromy bez
povolení, o hospoda ení s financemi rad ji zastupitelstvu ani ne ekneme. D le it  se diskutuje
o zpráv  z kontroly archivu a jsme pou ovány ob any o právním v domí. Ale o finan ní kontrole
za rok 2006 se málem cudn  poml í. e máme doplatit odstupné místostarostce se t ko
vyslovuje. A na záv r jsme si vyslechli výzvu místostarosty, aby zastupitelé za ty obdr ené
peníze za ali taky n co d lat a nejen chodit na zasedání. Víme e, v dy platilo: „Roz iluj se, jen
do vý e svého platu“.  My jsme pro a dodáváme: „P ilo  ruku k dílu dle vý e své odm ny“. A tak
nám utekly dv  hodiny jednání a li jsme dom .

Mo ná se n komu z Vás obsah tohoto Ob asníku nelíbí. Ale my ho nepí eme, aby se líbil v em. Jsme opozice a
jako opozice se musíme chovat. Budeme upozor ovat na nedostatky a nebudeme chválit to, co se chválit nedá.
Nemáme tolik prost edk  a mo ností, abychom mohli vydávat zprávy ast ji. Na vydání Ob asníku musíme sehnat
sponzory.  Zprávy nejen z obce, ale i z innosti zájmových organizací najdete na na ich webových stránkách
http://www.stare-hradiste.cz/ . Pozvánky, novinky, ankety i fotoalbum najdete daleko d ív, ne  se dostanou k Vám
v písemné form . P edpokládáme, e ke konci roku zase vydáme pro Vás sd lení o tom, co p ipravuje
zastupitelstvo na rok 2008.
____________________________________________________________________________
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