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Proč mám volit právě ODS?   
Krajské zastupitelstvo rozhoduje o zásadních investičních a provozních záležitos-
tech kraje. Šlapanice jsou díky strategické poloze pod vlivem zájmů města Brna, 
proto potřebují mít dostatečně silnou reprezentaci v orgánech, které rozhodují o 
jejich budoucnosti. Zásady územního rozvoje, optimalizace středního školství, do-
pravní stavby a financování zdravotnictví, veřejné zeleně, sportu, kultury - rozho-
duje kraj!  

ODS ctí jednoduché zásady: upřednostňuje jedinečnou hodnotu člověka nad 
levicovými kolektivismy; svoboda a právo každého jedince jsou ohraničeny pouze svobodou a právem jiného člověka; nedílnou 
součástí této svobody je odpovědnost člověka za své rozhodnutí. Rodinu považujeme za nejpřirozenější prvek lidské sounále-
žitosti a solidarity zajišťující předávání etických, duchovních a sociálně kulturních hodnot a vzorců chování. Rovnost požaduje-
me pouze před zákonem, nelze si ji vykládat jako rovnostářství, které je v přímém protikladu ke svobodě. Chráníme právo na 
soukromé vlastnictví jako základní kámen demokracie (ne náhodou začínají téměř všechny útoky na demokracii omezováním 

soukromého vlastnictví). Zásadní je požadavek snižování objemu veřejných financí.  

Jak mohu dát hlas člověku, kterému důvěřuji?   
Mandáty získávají kandidáti podle pořadí na kandidátní listině, pokud někdo z nich nezíská alespoň 5% preferenčních hlasů. 
Každý volič se rozhoduje pouze pro jeden volební subjekt a může přidělit až 4 preferenční hlasy na zvolené kandidátní listině. 

Využijte tedy všech svých čtyř preferenčních hlasů pro osobnosti, které si vaši důvěru zaslouží.   

Politika mě nezajímá, proč politiky podporovat a chodit k volbám?  
Krajské volby jsou poslední šancí, jak zabránit další devastaci našeho kraje sociálně-demokratickým hejtmanem a jeho spolu-
pracovníky z KDU-ČSL, zadlužování a zneužívání veřejných financí. Jiří Crha bude funkci hejtmana vykonávat na plný úvazek, 
ne jako pan Hašek, jeden z nejvíce absentujících poslanců, jenž sedí na mnoha židlích najednou.  
Každý má právo nejít volit. Každý také nese odpovědnost za toto své rozhodnutí. Nevolit znamená otevřít cestu dalšímu ne-

zodpovědnému nakládání s penězi daňových poplatníků. Voliči, rozhodujte se, prosím, rozvážně.       

 

VOLBY  
do Zastupitelstva kraje  

12.-13. října 2012  

Rozpočtový výhled města na období 2013-2022     Ing. M. Mrkvica  

Na radnici vládnoucí koalice KDU-ČSL, ČSSD a TOP09 předložila na 9. ZM v bodě 12 Rozpočtový vý-
hled… Uvádí v něm výhled stěžejních investičních akcí v letech 2013 a 2014, tj. po předpokládanou zbývající dobu své vlády. 
Jedná se ale především o akci Regenerace objektů ZŠ, na další moc peněz nezbude. Z důvodu nedostatku financí pro tuto akci 
musí koalice vzít v roce 2013 bankovní úvěr ve výši 30 milionů Kč a v roce 2014 úvěr 35 mil. Kč. Nic proti tomu. Jmenované 
akce jsou navýsost potřebné. Nepátrá se po dotačním titul z EU, ROPu, kraje? Je úvěr to nejjednodušší řešení? Pro koalici patr-
ně ano, zejména když první splátky koalice plánuje na příští (a další) volební období (od roku 2015 se splátkami 8 mil. Kč roč-
ně). To se to vládne, když budou platit příští. Přitom při troše snahy by mohla koalice v letech 2013-14 v rozpočtu ušetřit 8 mil. 
Kč (jakoby splácela již v uvedených letech) a úvěr pak o tuto částku snížit na 22, resp. 27 mil. Kč. Proč by to ale koalice dělala, 
když si odhlasuje to, co sama chce bez ohledu na budoucí zastupitelstva. Proti tomu příkladem v hledání úspor šla ODS, když 
na stejném ZM předložila návrh na řešení úspory v rozpočtu města. Bod nebyl schválen. Současné vedení města nepotřebuje 
uspořit peníze. 

A Závěr?   

Koalice s jedním standardním „tichým“ koaličníkem Ing. Střechovským a jedním ad-hoc „přispěvatelem“ z opozice schválila na 
9. jednání zastupitelstva dne 13.6.2012 Rozpočtový výhled 13 hlasy z 21. Zastupitelé za ODS pro takový Rozpočtový výhled 

ruce nezvedli.  

Poznámka: Mnozí si vzpomenou na volební rok 2002, kdy Hnutí…pod vedením Ing. Střechovského kritizovalo podobnou situaci, 
a nyní on sám dříve kritizované podpořil. Asi je jiná doba. Určitě. Tehdy nebyla krize a na straně plusu byla připravena akce ka-
nalizace za 300 mil. Kč a Opuštěná za cca 70 mil. Kč. O tom však tehdy Hnutí… pomlčelo.     

Najdete nás na krajské kandidátce:  

Ing. Alena Řezníčková a Ing. Zdeněk Kadlc 

Ples podnikatelů a živnostníků 2013. V tomto horkém létě se jeví lednová plesová sezóna ještě na míle vzdálená, 

přesto je nejvyšší čas napsat si do kalendáře důležitá data. Upozornili jste nás na chybu - ples skutečně nebude v pondělí. Ih-

ned po úspěšném letošním plese jsme zajistili sobotní termín 19. ledna 2013, opět na Sokolovně. O programu budeme infor-

movat.  

Volte ODS,  

volte č. 70 

Aktuality 



Šlapanický zpravodaj - naplní konečně svůj cíl být listem občanů?  
 
Ing. A. Řezníčková, zastupitelka města Šlapanice 

V parlamentu je připraven k projednání návrh novely tiskového zákona týkající se krajských a radničních tiskovin. Stejně jako 
řada jiných podobných sdělovacích prostředků, i Šlapanický zpravodaj a Listy Jihomoravského kraje se staly permanentní kam-
paní politiků, kteří jsou zrovna u moci. A to za peníze občanů, zatímco opozice či jiný kritik nemá šanci. Viz rozhodnutí pana 
starosty (KDU-ČSL) o zákazu otištění politicky laděných článků nebo v pořadu ČT, kde reportérům sdělil: „..Rada města (KDU-
ČSL, TOP09, ČSSD) zřídila redakční radu, zřídila ji tak, jak ji zřídila, a tam veškerá diskuse končí“, k vidění na 
www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/video z 27.8.2012.       

 
 
 
Ing. M. Mrkvica, zastupitel města Šlapanice 

Zejména od doby, kdy současná vládnoucí koalice KDU, TOP09 a ČSSD rozhodla nezveřejňovat ve Šlapanickém zpravodaji 
(ŠZ) články zavánějící „politikou“, kromě úvodních článků pana starosty nedostávají občané dostatek potřebných a nezavádějí-
cích informací. Můj článek, týkající se níže uvedeného výroku, redakční rada ŠZ v květnu 2012 odmítla zveřejnit (výrok je prý 
vulgární), proto bych rád touto „hádankovou“ formou níže sdělil občanům Šlapanic zásadní informaci.  
Jistě víte, že proběhla výběrová řízení (VŘ) na ředitele ZŠ Šlapanice a obou mateřských škol. O VŘ a následném rozhodnutí 
Rady města by bylo potřeba psát více, ale nechám prostor jiným a na jiném místě. VŘ tvoří rámec hádanky, kterou čtenáři před-
kládám, a tak si dovolím malé uvedení do problému: v době VŘ napsal mail všem zastupitelům města neznámý (???) snaživec, 
který nabádal k pročtení řady článků, které se týkaly některých přihlášených do VŘ na ředitele ZŠ Šlapanice. Mail snaživce ne-
nechal pár zastupitelů klidnými, a tak mu také mailem odpovídali.  
Zvláštní na odpovědi jednoho ze zastupitelů snaživci (v kopii ostatním zastupitelům a kdoví komu ještě) je uvedeno mj.  ohod-
nocení občanů města Šlapanice větou  

(cituji přesně): „Blbejch šlapaňáků máme na rozdávání“.   

Něco tak neomaleného vůči občanům města Šlapanice je obecně zavrženíhodné a od zastupitele města přímo šokující. O žád-
né reakci ostatních zastupitelů nevím, já jsem však svůj nesouhlas dotčenému zastupiteli sdělil.  

„Občané města Šlapanice, tak o vás smýšlí jeden váš zastupitel “.  

Uhádnete, o kterého zastupitele se jedná?                  

  

 
 

Tradiční Burčákové odpoledne 
ODS Šlapanice 

ve spolupráci s Vinařstvím Procházka a restaurací Sokec 

6. října 2012 v 15.00 zahrádka u Sokolovny Šlapanice  

Ochutnávka burčáku z Vinařství Procházka za zvýhodněnou cenu 

 Vystoupení šlapanických mažoretek SISI a Lucie Šimůnkové 

      Cimbálová muzika, diskuze občanů s kandidáty ODS 

Hosté:  Ing. Jiří Crha, starosta Blanska, kandidát na hejtmana 

  Mgr. Vladimír Šmerda, starosta Žabčic   … a další 

Atrakce pro děti       Vstup zdarma  

Aktuality 

Hádanka 

OPRAVA!!   Fotbalový zápas Šlapanice x Bolkovka - ZRUŠENO. Šlapanice celoročně žijí sportem, a 
tak vkloubit do nabitých sportovišť další sportovní akci není jednoduché. Fotbalový zápas Šlapanic proti Bolkově 
jedenáctce byl plánován na sobotu 29.9., ale los podzimní fotbalové soutěže rozhodl jinak. Bohužel se již nepodaři-
lo sjednat náhradní termín, takže tuto akci naplánujeme v budoucnu ve volnějším čase.    

Pozvánka 


