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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
KDY VOLIT?
PÁTEK 15. 10. 2010 v době od 14.00 - 22.00 hodin
SOBOTA 16. 10- 2010 v době od 8.00 – 14.00 hodin

KDE VOLIT?
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 – zasedací místnost MěÚ
Strmilov na adrese Náměstí 60, 378 53 Strmilov pro
místní části Strmilov, Palupín, Malý Jeníkov, Leština
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 – Knihovna Česká Olešná na
adrese Česká Olešná 11, 378 53 Strmilov pro místní
část Česká Olešná

SVOZ voličů z místních částí Palupín, Malý Jeníkov a
Leština bude zajištěn městským autem. Přesné časy
budou oznámeny před volbami rozhlasem.

KOHO VOLÍME?
Do zastupitelstva města se volí 15 členů.
V řádném termínu se do komunálních voleb
zaregistrovalo 6 volebních stran (jsou zde uvedeny
podle abecedy):
KDU-ČSL
KSČM
MARTIN NOVÁK
ODS
Sdružení nezávislých kandidátů
Věci veřejné

CO S SEBOU?
Ve volební místnosti musí každý volič
prokázat svou totožnost – občanským
průkazem, cestovním pasem ČR, cizinci
průkazem o povolení k pobytu.

JAK HLASUJEME?
1) Volič může na hlasovacím lístku
označit křížkem ve čtverečku u názvu
volební strany nejvýše 1 volební stranu.
Tím dává hlas všem na volební
kandidátce.
2) Volič může na hlasovacím lístku
označit křížkem v rámečku před
jménem kandidáta max. 15 kandidátů
z jakékoliv volební strany (může i méně
než 15)
3) Kombinace obou předchozích způsobů:
označit křížkem jednu volební stranu a
k tomu několik jednotlivých kandidátů
z různých volebních stran. Tím získají
hlas zakřížkovaní jednotlivci a dále
tolik kandidátů zakřížkované volební
strany, kolik zbývá do celkového počtu
15 v pořadí uvedeném na kandidátce
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Oznámení strany KDU-ČSL
Vážení občané, čekají nás další komunální
volby. Máte právo zhodnotit práci současného
zastupitelstva, co pro nás a naše město od roku
2006 vykonalo a koná. Ať každý sám, bez
jakýchkoliv emocí posoudí, co vše se stihlo
vybudovat a zlepšit. Nynější zastupitelstvo
pracovalo bez zadlužování navzdory tíživé
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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi krátké zamyšlení před
blížícími se komunálními volbami.
Čtyři roky uběhly jako voda a po jarních
parlamentních volbách stojíme ještě před volbami
do obecních zastupitelstev. Volbami o to
důležitějšími, že budou probíhat v době rozběhlé
hospodářské krize, kdy už i stát místo planých gest
začíná přijímat první úsporná opatření. Nutnost
naplnit státní pokladnu pocítil už každý z nás na
zvýšeném daňovém zatížení a čekají nás ještě další
věci. Navýšení poplatků za zdravotní péči, vyšší
doplatky za léky, škrty v sociálních dávkách, školné
i navýšení cen energií, které se bezesporu projeví i
ve zvýšení cen spotřebního zboží.
Ani obcím a městům nebude stát
marnotratně přidávat. Budou muset racionálně
hospodařit. Stanovit si rozumné cíle svého rozvoje i
cesty k jejich naplnění. Zdroje hledat nejenom
v navyšování různých poplatků a daní či rozprodeji
obecního majetku, ale i v zavádění úsporných
opatření a zefektivňování své práce. Bude to chtít
zkrátka nejenom využívat zkušeností, ale i úplně
nový pohled na některé problémy.

ekonomické situaci. Ale hodnoťme také to, co
nebylo uspokojivě uděláno a co se v další etapě
udělat má a musí.
Milí občané, pro nastávající
komunální volby představuje naše organizace
KDU-ČSL nové mladé kandidáty mající zájem a
snahu sloužit pro dobro Strmilova a přilehlých obcí.
Je důležité, aby se v zastupitelstvu sešel tým lidí,
kteří mají zájem pracovat pro rozvoj města ve všech
oblastech. Zveme všechny své spoluobčany a
příznivce k volbám a děkujeme když nám opět dáte
svoji důvěru a hlas.

Za KDU-ČSL Jaroslava Jeřábková

A nový pohled mohou přinést i nově
zvolení zastupitelé. V těchto volbách se jich bude o
Vaší přízeň ucházet celkem 74 na šesti kandidátních
listinách. Osobně se domnívám, že do komunálních
voleb politika nepatří. O zvolených zástupcích by
měly rozhodovat pouze jejich vlastnosti a
schopnosti a ne jejich politická příslušnost či
zařazení na té či oné kandidátní listině.
Za kandidáty na volební listině KSČM
mohu zodpovědně prohlásit a slíbit, že:
- jejich postoje a rozhodnutí budou vždy
jejich osobní věcí, v žádném případě je
nebude ovlivňovat politika KSČM
- naší maximální snahou bude co
nejhospodárnější využívání obecního
majetku, nebudeme se bát poukázat na
nedostatky či jeho zneužívání
- chceme věnovat pozornost zejména
rozvoji místních částí Strmilova, kde je
stále co dohánět
- důsledně budeme přenášet podněty a
připomínky všech občanů, kteří se na nás
obrátí, do jednání zastupitelstva, zasadíme
se o jejich zařazení do programu jednání, i
když za výsledek se pochopitelně zaručit
nemůžeme
A na závěr snad jen prosba. Pojďme
všichni k volbám, vyberme a dejme hlas těm,
kterým věříme. Strmilov bude následující čtyři roky
takový, jaké zvolíme zastupitelstvo.
Přeji správné rozhodnutí sobě, Vám i
celému Strmilovu.
Olga Hrbková
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MARTIN NOVÁK

Vážení spoluobčané!

Všechny strany, či uskupení dostaly
možnost se vyjádřit ke své kandidatuře do
podzimních komunálních voleb ve Strmilovských
novinách, čehož i já využívám.
Z kandidátní listiny se dozvíte,že jsem se
rozhodl kandidovat sám. Důvod k tomu mám
prostý. Spoléhám se na vlastní úsudek, bez
jakéhokoli ostatního vlivu a stranické disciplíny.
Chci být sám zodpovědný. Věřte mi, že to leckdy
není věc jednoduchá, protože když člověk
vykoukne z řady a za nikoho se neschovává, vezme
zodpovědnost do svých rukou, leckdy se stane
laciným terčem. Protože ostatní tu odvahu nemají a
jeho „drzost“ mu rádi patřičně znechutí. Mě se to
však netýká, já jsem na vše připraven.
Dal jsem si práci a spočítal průměrný věk
všech kandidátů a dospěl k věku 51 let. Pro mnohé
to nic neznamená a na první pohled to není až tak
vysoké číslo, ale pro mě je to jen potvrzení toho,
čeho už si všímám delší dobu. Málo ve Strmilově
využíváme energii středního věku. Dost dobře
nedokáži posoudit příčinu. Je to snad nechuť něco
udělat navíc, nebo obava z toho, že se člověk
vysvleče jakoby „donaha“, protože ho rázem
všichni začnou zkoumat, jaký že k tomu má důvod.
Velice si vážím těch dříve narozených, protože
jejich rady a zkušenosti jsou neocenitelné, ale proč
by měla ta tíha pracovitosti a zodpovědnosti být
pořád jen na nich. Tuto roli by měla převzít střední
generace a oni by měli být, dle mého názoru
oporou, radou a občas zchladit horkou hlavu
studeným hadrem. Pracovat by ale měli především
lidi středního věku. Tím myslím, aby se víc
mladých lidí zapojilo, a ti starší jejich nápady třídili
a pomohli hodnotit.
Strmilov čeká neustále spoustu úkolů,
které budeme muset řešit, protože co se týče obce,
tak nemůže nikdo říct : „tak a teď máme hotovo“.
Když vezmu jenom ty „miliónové“, jako je
kanalizace, vodovod, kabiny a hřiště, leckde
dosluhující silnice, dopravní a jiná obslužnost do
místních částí (Č. Olešná, Palupín, Leština a Malý
Jeníkov jsou také naše) a dalších věcí, kterých je
ještě spousta a které potřebujeme ke zkvalitnění
života a bylo by jich minimálně na třetinu tohoto

článku, tak k tomu jsou potřeba kromě peněz také
lidi. Každý z nás má možnost se na tom všem
podílet a to nemusí být přímo ve vedení obce, ale
zkrátka pomoci. Jsou mezi námi tací, kteří něco
dělají a nemluví o tom, potom ti, co o tom více
mluví než dělají a potom ti, co jenom používají
výkřiky „jak a co“, ale realizovat by je
pravděpodobně nedokázali. V tomto státě je každý
prezident a fotbalový trenér. Je mezi námi spousta
lidí, kteří odvedou ve Strmilově spoustu práce a je
velká škoda, že do zastupitelstva nechtějí. Mají
k tomu jistě své důvody.
V dnešních novinách jsem si přečetl, kdo
vyhrál titul „vesnice roku“. Je to pro zvuk této malé
obce (Ratměřice), která čítá 260 obyvatel, velice
důležité a oslavy byly asi dlouhé. Po přečtení
tohoto článku mě napadla otázka: Bylo by možné,
aby Strmilov soutěžil o tento titul? Tím nemyslím,
že by soutěžit měl, protože máme starostí nad hlavu
a účast v této soutěži obnáší spoustu dalších.
Odpovězte si sami. Ten, kdo si odpoví ano, ať
přijde pracovat. Ten, kdo odpoví ne, k tomu má asi
svůj důvod. Jejich mladý starosta (mimochodem,
vlasy má až na ramena) v rozhovoru píše: „na tomto
titulu má podíl KAŽDÝ občan v naší obci.“
Chci apelovat na vaší zodpovědnost,
abyste šli volit. Nedovolím si nikomu radit, jak má
volit, ale já používám způsob „křížkování“ u
konkrétního jména(samozřejmě u komunálních
voleb). Toho člověka většinou dobře znám. Vím jak
se chová, znám jeho názory, postoje, přístup
k práci, zodpovědnost a můžu, dle svého mínění
posoudit jeho přínos obci a jejích částí.
Od revoluce (a to nezatracuji ani práci,
která se vykonala předtím) bylo vykonáno mnoho a
stejně mnoho je třeba ještě vykonat, a to bez ohledu
na to, jaká je doba. Pokud ji považujeme za
špatnou, tak o to větší úsilí je třeba vyvinout.
Směr a tempo, kterým se budeme posouvat
je ve vašich rukou. KOHO si zvolíte, toho budete
mít!
Pokud jde o mě, budu rád za každý
hlas, protože komu je znám systém voleb ví, že
pokud kandiduji sám, jsou ostatní o hodně vepředu,
protože jsou podpořeni dalšími 14 lidmi. Usoudíteli, že patřím mezi ty, co budou mít tu čest za vás
rozhodovat, dejte mi svůj hlas. Svůj čas a práci
jsem ochoten obci dát. Pokud ale usoudíte, že tomu
tak není, dejte ho raději někomu jinému.
Přeji šťastnou ruku při
rozhodování!
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Martin Novák
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčané,
již potřetí vás před volbami oslovuje
nepolitické seskupení „ Sdružení nezávislých
kandidátů města Strmilov“. Když jsme si vzali do
ruky předvolební Strmilovské noviny z roku 2002 a
2006 a podívali se na příspěvky našeho sdružení,
můžeme říci, že velká část toho, co jsme tenkrát
slibovali se povedlo novému vedení města splnit.
Pokračovali jsme ve všech orgánech města v novém
duchu spolupráce,
slušnosti a
tolerance,
naslouchání a respektování názoru druhých, což
bylo většinou našich občanů hodnoceno jako hlavní
rozdíl proti jednání dřívějšího vedení obce, které
nebralo v úvahu názory občanů, ani zaměstnanců.
Také díky tomu se nám podařilo vyřešit mnoho
problémů, které se zdály spoustu let neřešitelné. A
byly to jak drobnosti ve vztazích mezi občany, tak
závažné problémy celého města včetně všech
místních částí.
Myslíme si, že vedení obce s našimi
členy v čele se nemá za uplynulé čtyři roky vůbec
za co stydět, že se udělalo mnoho jak v investiční
činnosti ( Dům se šesti byty z rozpadající se školy
v České Olešné za 7 milionů korun, rekonstrukce
vodovodu a propojení celé České Olešné na kvalitní
vodu z obecní studny za 2 miliony, parcely pro 38
rekreačních chat u Leštiny, kamerový systém ve
Strmilově, který velkou měrou přispěl k prevenci i
k odhalování trestné činnosti a nejrůznějšího
vandalství, grant na vybavení školy za více než 2
miliony ), tak v opravách komunikací, chodníků,
vodovodů, kanalizací, obnově lesů a rybníků města
a to jak ve Strmilově, tak v České Olešné, Palupíně,
Malém Jeníkově i v Leštině. Podstatně se také
zlepšila informovanost všech občanů ( bezdrátový
rozhlas a vývěsní skříňky ve všech místních
částech), ale také přístup všech pracovníků města a
městského úřadu k potřebám spoluobčanů a ke
zvýšení hrdosti na svoji obec (nový prapor obce,
oslavy 750 let obce, obnovení tradiční pouti
v České Olešné a další sportovní, kulturní a
společenské akce). Z uvedeného je také vidět, že
oproti minulému volebnímu období, kdy byla
většina investic a akcí směřována přímo do
Strmilova, tak v tomto končícím volebním období
se mnohem více investovalo v místních částech.
Za čtyři roky se samozřejmě nedají
vyřešit všechny problémy a potřeby města a jeho
občanů, zvláště, když do tohoto období zasáhne
velká finanční krize, která snížila příjmy našeho
města již o několik milionů. Ale většina z nás, kteří

byli ve vedení města v končícím volebním období
má chuť v práci pokračovat, dokončit rozdělané
věci a vybudovat i něco nového pro celé město
Strmilov a jeho občany. Máme připraveny projekty
a jsou podané žádosti o dotace na rozšíření
kanalizace Strmilov, rekonstrukci vodovodu ve
Strmilově, zateplení ZŠ a MŠ, vybudování
sběrného dvora, kompletní rekonstrukce silnice do
Leštiny a náměstí za kostelem, rekonstrukce
hřbitova,
opravy
lesních
cest,
výstavba
víceúčelového hřiště v České Olešné, chodník
v Popelínské ulici - jenom projekty na tyto akce
stály více než dva miliony korun, ale bez nich
bychom o žádnou dotaci žádat nemohli. Ale bude
pokračovat také podpora spolků a organizací
(pokračující dotace na činnost spolků, financování
úpravy nového fotbalového hřiště, velká podpora
hasičům ve Strmilově i v České Olešné), podpora
podniků, drobných podnikatelů a obchodníků,
kterým dál chceme vytvářet příznivé podmínky pro
podnikání. Samozřejmostí je a bude i velké úsilí
věnované kultuře, sportu, seniorům i sociálně
slabším občanům.
Žádáme proto vás všechny o vyslovení
důvěry pro další období a to můžete udělat jenom
tak, že dáte své hlasy v blížících se komunálních
volbách Sdružení nezávislých kandidátů v čele se
stávajícím starostou Jaromírem Krátkým a
místostarostou Karlem Urbánkem.
Za uplynulé roky jste nás dostatečně
poznali, víte co od nás můžete čekat a my všichni,
kteří budeme za Sdružení nezávislých kandidátů
zvoleni, vám ještě jednou slibujeme, že vaše hlasy,
které nám ve volbách dáte, nebudou promarněny a
že uděláme společně se zvolenými zastupiteli
z dalších slušných stran vše pro ještě lepší život
v našem krásném městě tak, jak jsme to slibovali a
jak jsme se to také ze všech sil snažili plnit.
Jaromír Krátký
Sdružení nezávislých kandidátů
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
Představujeme vám kandidátní listinu
zástupců politické strany věcí veřejných, kteří
budou zárukou plnění všech bodů v našem
programu, a že to nebude jednoduché.





VĚCI VEŘEJNÉ
Jsou stranou přímé demokracie a vychází
ze spolupráce se samostatnými občany.
Hlas občana je ten nejdůležitější. V
politickém spektru se nacházíme v pravém středu.
V současném průzkumu se držíme na 11 % , což je
skvělé.












Synková Libuše 57 let, pěstounka
Nořínský Bohumil 56 let, živnostník
Karásek Karel 62 let, předseda
zemědělského družstva
Štěrba Radek 37 let, živnostník
Vrbenský František 55 let, živnostník
Brach Jiří 55 let, živnostník
Souček Bohumil 60 let, živnostník
Tuček Zdeněk 71 let, důchodce
Jůn Jan 59 let, lesní technik
Pacalová Dana 47 let, podnikatelka
Hála Karel 25 let, strojvedoucí
Kloučková Darina 23 let, studentka
Pokorný Petr 50 let, živnostník

Členové kandidátky, kteří dostanou váš
hlas a budou pracovat pro naše město, budou
především dbát na efektivní využívání finančních
prostředků ze všech zdrojů.
Za velmi důležité považujeme plnění úkolů
daných EU, proto budeme prosazovat provedení
kanalizace ve městě a s tím spojené získání
finančních prostředků na tuto akci.
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Také stav vodovodního řádu nám není
lhostejný. Nenechává nás klidnými ani sociální
oblast, budeme prosazovat více služeb pro sociálně
slabé občany ( kteří budou chtít)
Podporovat budeme i sportovce, hlavně
rekonstrukcí fotbalového hřiště a ostatní složky ve
městě tak, aby bylo dosaženo komplexního rozvoje
sportovního a kulturního dění.

UPOZORNĚNÍ REDAKCE: Prezentace volebních stran jsou v tomto čísle řazeny podle vylosovaného
pořadí.
Možnost prezentace a stejný prostor k vyjádření dostaly ve stejnou dobu všechny volební strany a byly
osloveny nabídkovým dopisem. Využily ji všechny v řádném termínu.

ODS STRMILOV
Naším jediným
programu je:

bodem

volebního

Aby Strmilov byl
m í s t e m, k d e j e r a d o s t
ž í t.
Mít vztah k rodné vísce, či městu se dneska moc nenosí.
Moderní je být flexibilní a přesunout se tam, kde je líp.
Velmi si vážíme těch, kdo zůstávají a nechtějí Strmilov
opustit.

Naší vizí, snem, či jak to chce kdo nazvat, vždy bylo a
stále je, aby Strmilov byl místem, kde by mohli
spokojeně žít, (nikoliv jen přespávat), vyžít se a uplatnit
občané všech věkových a profesních kategorií. Prostě
vískou, jaké široko daleko není a je radost v ní žít. Po
roce 89 (v letech 1990-2002) měl Strmilov k tomuto cíli
pěkně našlápnuto. Daleko za námi tehdy byli odvěcí
"rivalové" Kunžak a Studená.
Dnes je na Strmilov, v porovnání právě s těmito obcemi,
trošku smutný pohled. Věřte, neříká se to lehce. Docela to
bolí.
Chtěli jsme mít obec, kde je voda za přijatelnou cenu
výhodnou pro obyvatele, splašky netečou do Hamerského
potoka a nezatěžují tak životní prostředí (a neplatí se
jejich vypouštění). Obec, kde škola je naplněná dětmi,
obec, kde žijí kantoři, kteří mají vztah k tomuto místu a

kde fungují
spolky, obchůdky a o přistěhování do
Strmilova má zájem spousta mladých rodin s dětmi,
protože je tu dobře.
Věru nejenže jsme snili o malebné vísce ale pilně jsme na
naplnění tohoto snu pracovali. Zmiňujeme obec, vísku.
Titul město nezpochybňujeme a nehodláme jej vracet.
Ale aby nevyzníval pouze jako trpká ironie a Strmilov
byl hoden tohoto titulu, budeme muset ještě hodně
odpracovat.
Milí Strmiláci, jsme tu pro Vás, nabízíme své síly a
hlavně své zkušenosti se zajišťováním investičních
prostředků a chceme věci změnit k lepšímu. Je pět minut
po dvanácté, ale leccos se dá ještě zachránit. Jsme
připraveni opět pilně pracovat a nikoliv jen slibovat.

Dovolujeme si Vás pozvat ke spolupráci. Vaše názory
nás zajímají. Říkejte je nám, ne jen u sklenice zlatavého
moku v hospůdce. Nebojte se, nikdo z nás Vám nebude
za vyjádření i velmi kritického názoru vyhrožovat
podáním trestního oznámení, jako starosta vyhrožuje za
nepatrnou a pravdivou kritiku.
Nabízíme dlouhodobou koncepci a věříme, že náš
program
dokážeme splnit i za stávající nepříznivé finanční situace.

Kandidáti ODS Strmilov
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