speciál - volby 2022

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou mimořádný
předvolební zpravodaj, sestavený jednotlivými stranami a sdruženími kandidujícími do zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, pro volební období 2022-2026.
Ve zpravodaji se dočtete, co vám jednotlivé strany a sdružení nabízejí ve svých volebních programech. Než začnete listovat
ve zpravodaji, přiblížím vám, co se zastupitelům ve volebním období 2018-2022
podařilo zrealizovat a jaká výše dotací
přitekla do našeho rozpočtu v jednotlivých letech.
Konec roku 2018
- Zprovoznění nové cisterny pro hasiče,
dotace z Ministerstva vnitra a Zlínského
kraje
- Dokončení opravy komunikace Vranečka, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
- Zahájení stavby chodníku podél hlavní
silnice II/487
- Dotace na provoz ZŠ, MŠ z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a EU
Celková výše získaných dotací 8,794 mil. Kč
Rok 2019
- Zavedení motivačního systému odpadového hospodářství
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – I.etapa (výměna úsporných svítidel u místních komunikací), dotace z Ministerstva
životního prostředí a EU
- Vybavení pro JSDH (termokamera a spojové prostředky) z dotace Ministerstva
vnitra
- Obnova mostu přes potok Vranča, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
- Obnova mostu přes potok Ráztoka, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
- Silnice II/487: Nový Hrozenkov, chodníky,
místní komunikace, kanalizace pro odvod dešťových vod, dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury

-

Aktivní politika zaměstnanosti, dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí a EU
Celková výše získaných dotací 17,900 mil. Kč
Rok 2020
- Obnova mostu přes Vsetínskou Bečvu
(most do Číny), dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj
- Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity –
dotace z Ministerstva zemědělství
- Obnova a zajištění porostu a šetrné technologie v obecním lese – dotace z Ministerstva zemědělství
- Energetické úspory Základní škola (výměna kotlů, zateplení, výměna oken,
vzduchotechnika) – dotace z Ministerstva životního prostředí a EU
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – II.
etapa, (výměna úsporných svítidel u silnice II. a III. třídy) – dotace z Ministerstva
životního prostředí a EU
- Sportovní hala Základní školy, dotace
financována Poslaneckou sněmovnou
a vládou ČR z Ministerstva financí
- Operační program zaměstnanost, dotace na zaměstnance z prostředků EU
Celková výše získaných dotací ze státního
rozpočtu a z EU činila 41,747 mil. Kč
Rok 2021
- Zpracování projektové dokumentace na
akci ,, Prodloužení vodovodu a kanalizace
Nový Hrozenkov – Vranča a Malá Vranča“
- Rekonstrukce místních komunikací k Šarmanům ve Vranči, v Horňansku, u DPS,
Stará cesta
- Montáže nových autobusových přístřešků (Horňansko, Vranča)
- Prodloužení vodovodu Brodská, Čubov,
u DPS
- Technické vybavení sběrného dvoru, dotace z Ministerstva životního prostředí
- Otevření Re-Use centra, dotace z Ministerstva životního prostředí
- Zakoupení nádob na separovaný odpad,
dotace z Ministerstva životního prostředí

- Demolice staré tělocvičny
- Rekonstrukce šaten Základní školy
- Rekonstrukce Mateřské školy Vranča
Celková výše dotací 8,575 mil. Kč
Rok 2022
- Protipovodňová opatření městyse Nový
Hrozenkov (výměna rozhlasu, nový povodňový plán) – dotace z Ministerstva
životního prostředí a EU
- Příprava studie pro vypracování projektové dokumentace akce ,,Modernizace
objektu městyse - Lidový dům č.p.448“
- Rekonstrukce místních komunikací (okolí ZŠ, MŠ, Vranča - Chatovisko, Čubov
u obchodu, Horňansko)
- Oprava komunikace Babínek – z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora
rozvoje regionů 2019+
- Studie pro vypracování projektové dokumentace chodníků do Vranče
- Příprava projektové dokumentace pro
vybudování ,,Multifunkčního venkovního sportovního areálu u ZŠ“
Celková výše dotací 5,973 mil Kč
Po ekonomické stránce můžu říct, že se
snažíme být pořád v kladných číslech, nezatěžujeme rozpočet zbytečnými výdaji, hledáme možnosti, jak investiční akce financovat
nejen z obecního rozpočtu. Ne vždy se nám
daří, ale bohužel na dotace není právní nárok, tak nám nezbývá nic jiného než investovat z rozpočtu městyse nebo vyčkat, až se
nám dotace podaří získat.
Dovolte mi na závěr poděkovat touto
cestou za trpělivost, kterou máte při realizaci
jednotlivých projektů realizovaných městysem, ale také za vaši podporu při vyřizování
administrativy investičních akcí, které se vás
bezprostředně dotýkají.
Přijďte prosím ve dnech 23. a 24. září
2022 k volbám a zvolte ty správné zastupitelé, kteří budou zvelebovat náš Hrozenkov.
Stanislava Špruncová,
starostka městyse

Volby 2022

Pro rozvoj městyse
sdružení nezávislých kandidátů představuje volební program a kandidáty pro volby
do zastupitelstva městyse pro volební období 2022-2026
Volení program:
- Udržet zdravotní péči v městysi,
- pracovat na zlepšení elektronické komunikace občan - městys,
- zkrátit lhůty při vyřizování žádostí občanů městyse,
- rozvíjet a opravovat infrastrukturu, zlepšovat dopravní obslužnost, /přednostně
zrealizovat chodník pro pěší ve Vranči/,
- udržet a rozvíjet služby v městysi,
- snižovat náklady na energie pomoci přechodu na úspornější nebo obnovitelné
zdroje nejen v obecních budovách,
- podporovat sociální služby, zájmové spolky, sport a kulturu,
- řešit odpadového hospodářství - motivovat občany,
- podporovat bydlení výstavbou bytů nejen pro mladé rodiny,
- revitalizovat budovy a okolí centra městyse – hotel Lidový dům, knihovna, hřbitov
- podporovat zaměstnanost v městysi,
- zmodernizovat venkovní sportoviště a okolí základní a mateřské školy,
- doplňovat chybějící vodovodní a kanalizační řády,
- chceme investiční akce realizovat za pomocí dotačních prostředků,
- být ekonomicky odpovědní, udržet vyrovnaný rozpočet, zbytečně nezadlužovat
městys, spolupracovat a rozvíjet.
Víme, že čtyři roky volebního období je krátká doba na realizaci významných investičních akcí, důležité je však být na realizaci těchto akcí projekčně, finančně a s elánem
připraven.

Nabízíme:
pracovitost, poctivost, slušné vystupování a elán splnit stanovené cíle.
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Ing Stanislava Špruncová,
starostka

Jiří Buček,
invalidní důchodce

Karel Čaník,
stolař

Petr Václavík,
OSVČ

Pavel Krystyník,
stavební technik

Zdeněk Kysučan,
seřizovač, velitel výjezdové
jednotky hasičů

Ing. Kateřina Jaroňová,
účetní

Pavla Jusková,
vedoucí pošty

Tereza Kocurková,
učitelka

Jan Šulák,
vodohospodářský dělník

Radek Pekař,
farmář

Eva Ondryášová,
účetní

Jana Barabášová,
uklizečka

www.novyhrozenkov.cz

Petr Žárský,
důchodce, velitel Sboru
dobrovolných hasičů

Václav Novosad,
dělník
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KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom zde za KDU–ČSL Vám voličům poděkovali za účast a hlasy ve volbách v roce 2018,
před nadcházejícími komunálními volbami zhodnotili plnění cílů za uplynulé volební období, na nichž jsme
spolupracovali společně se všemi členy zastupitelstva a nastínili plán těch budoucích cílů.
Během posledních čtyř let se udělalo mnoho práce pro městys a pro Vás, jeho obyvatele. Jedním z prvních
uskutečněných kroků v tomto volebním období byla změna systému svozu i placení za odpad. Systém vede
k ekologické šetrnosti, také k úsporám v rozpočtu našich rodin.
V roce 2019 začala rekonstrukce staré budovy školy - zateplení, změna systému vytápění, výměna oken
a nová fasáda, respektující ráz a úlohu této budovy. Současně začala výstavba dlouho očekávané sportovní
haly. Ta nyní nabízí skvělé sportovní možnosti, jako je například lezecká stěna. Prozatím poslední investicí ve
škole byla rekonstrukce šaten, a s tím spojená kompletní výměna zastaralé kanalizace, nové sociální zařízení a
šatny, jak pro žáky během hodin TV, tak pro veřejnost při pronájmu sportovní haly. Na tomto místě je potřeba
za KDU–ČSL poděkovat panu řediteli ZŠ, za konstruktivní komunikaci s vedením obce i nasazení, neboť časový souběh covidových opatření a rekonstrukce školy vyžadovaly ze strany zaměstnanců školy
nadměrné úsilí.
Škola byla největší, ale ne jedinou, investiční aktivitou v uplynulých čtyřech letech. V MŠ Vranča se rekonstruovala podlaha v herně – celá podlaha byla odizolována a nainstalováno podlahové topení. Opravily se i
mosty v Horňansku do „Číny“, ve Vranči do Ulice a menší most v Ráztoce a povrch mostu do Babínku. Postupně
se prodlužovaly vodovodní řady, kanalizace i chodníky. Z oprav místních komunikací je třeba vyzdvihnout
opravu příjezdové cesty k MŠ a parkoviště před posilovnou v ZŠ či prostranství před obchodem na Čubově.
Velké úsilí bylo věnováno zřízení sběrného dvoru. Máme za to, že ze všech míst, která nám byla nabídnuta
nebo zvažována, tak tato budova a místo je nejlepší ze všech možných. Bylo zde zbudováno kvalitní zázemí
pro pracovní čety, garáže pro techniku, jsou tam i prostory pro skladování stavebního a jiného materiálu.
Máme zde zřízeno i Re-Use centrum (centrum opětovného použití nepotřebných věcí) a to jako první z okolí – i to představuje opět ekologickou cestu. Ekologicky i svítíme - v celé obci proběhla postupná výměna
veřejného osvětlení sodíkového na ledkové a v některých částech už jsou nainstalovány fotovoltaické panely s
LED osvětlením. Na většinu těchto akcí a staveb se podařilo získat a využít dotací ze státních nebo evropských
fondů.
Na závěr bychom chtěli jako členové zastupitelstva a rady městyse za KDU-ČSL poděkovat celému vedení
městyse za spolupráci a věcné řešení vyvstalých problémů.

Co bychom chtěli v příštím období společně realizovat?
-

dokončení rekonstrukce místního hřbitova
rekonstrukce knihovny
instalace fotovoltaických panelů na veřejné budovy
rozšíření vodovodního a kanalizačního řádu do Vranče (příprava stavebního povolení)
chodníky do Vranče včetně optického kabelu (projektové a dotační řízení)
rekonstrukce hotelu Lidový dům (projektové řízení)
oprava dalších mostů - do Babínku a Ráztoky
revitalizace parku před základní školou
multifunkční venkovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením a revitalizací celého prostoru za ZŠ
(projektové řízení)
- přípravné práce na další rozšíření vodovodního a kanalizačního řádu
- průběžná údržba a oprava volnočasových zón městyse (dětská hřiště, kluziště, prostředí písečné pláže na
Balatonu)
Přejeme Vám krásné dny a přijďte k volbám 23. a 24. září.
Má smysl volit KDU–ČSL, máme co nabídnout!
Vaši kandidáti za volební stranu KDU-ČSL
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ČSSD je levicová sociálnědemokratická a nejstarší dosud existující česká politická
strana. Vznikla v roce 1878 jako součást rakouské sociální demokracie. V roce
1893 se stává samostatnou stranou a jako taková je dosud.
Nespojujeme se s jinými stranami, abychom se dostali za každou cenu na
pomyslné výsluní. Víme, že lidé k životu potřebují svobodné rozhodování, zdraví,
stravu, potřebné zázemí a práci. V tomto duchu se nese náš program. Vše záleží
na Vašem svobodném rozhodnutí. Zkuste nám prosím důvěřovat.
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Ing., Bc. František Novosad

Mgr. Lucie Kopecká

Vlastimil Stupka

Mgr. Iva Hromadová

Martin Kocurek

Pavla Lizúchová

Ing. Dušan Kubín

Libuše Helisová

Josef Chromčák

Dušan Lušovský

Rudolf Slámka

Ingrid Hatlapatková

Mgr. Andrea Střelecká
www.novyhrozenkov.cz

Mgr. Vendula Hromadová

Martin Salaj
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Účast zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov
v období 2018 - 2022
Za volební období 2018 - 2022 se konalo celkem 23. zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, účast
jednotlivých zastupitelů je uvedena v procentech, viz níže:

1.

Barbořák Viktor

zastupitel

91 %

2.

Buček Jiří

předseda finančního výboru

96 %

3.

Čaník Karel

předseda kontrolního výboru

96 %

4.

Černota Josef

zastupitel

91 %

5.

Mgr. Hodulák Josef

radní

74 %

6.

Jochec Pavel

místostarosta

7.

Koňařík Vlastimil

radní, člen finančního výboru

8.

Mgr. Kopecká Lucie

zastupitelka

9.

Ing. Novosad František

zastupitel

70 %

10.

MVDr. Novosad Jiří

radní

87 %

11.

Ing. Ondruš Jindřich

člen kontrolního výboru

74 %

12.

Oravec Lubomír

člen kontrolního výboru

78 %

13.

Stupka Vlastimil

zastupitel

87 %

14.

Ing. Stanislava Špruncová

starostka

100 %

15.

Zbranková Věra

členka finančního výboru

100 %
96 %
100 %

91 %
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