
» Ing. Jindřich Petrucha, ing. Josef Slezák, ing. Antonín Adamčík, 
Mgr. Zuzana Bazalová, Mgr. Marek Kryška, Jarmila Ulmanová, 
ing. Helena Štolhoferová, Josef Remeš, ing. Pavel Čechmánek.  

Huštěnovský 
zpravodaj
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Volby do zastupitelstva obce

n  Sdružení nezávislých kandidátů
 Antonín Adamčík, ing. 40 let 219 hlasů
 Jarmila Ulmanová 52 let 201 hlasů
 Pavel Čechmánek, ing. 38 let 190 hlasů

n  Sdružení občanů a Občanské demokratické   
 strany pro rozvoj obce Huštěnovice
 Marek Kryška, Mgr. 27 let 179 hlasů
 Zuzana Bazalová, Mgr. 44 let 177 hlasů

n  Komunistická strana 
 Čech a Moravy
 Josef Remeš 46 let 115 hlasů

n Křesťanská a demokratická unie – Československá  
 strana lidová
 Josef Slezák, ing. 53 let 202 hlasů
 Jindřich Petrucha, ing. 47 let 150 hlasů
 Helena Štolhoferová, ing.  38 let 148 hlasů

	 Volby	do	zastupitelstva	obce	se	konaly	20.	a	21.	října	2006	v	Obřadní	místnosti	Obecního	úřadu	v	Huštěnovicích.		
Předsedou	volební	komise	byl	Lukáš	Hrňa,	místopředsedkyní	Ilona	Kadarová,	členky	Marie	Habáňová,	Jena	Čechmánková,	
Alena	Lacinová,	Františka	Býčková	a	zapisovatelka	Petra	Valentová.

»	Pavel	Litoš »	Manželé	Řehůřkovi

»	Ludmila	Korvasová,	Radka	Číhalova	s	dcerou	Andrejkou »	Alena	Řezanková	s	maminkou	Marii	Adamikovou
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce

 Ustavujícího zasedání se zúčastnilo 33 občanů: Doležal  
Jaromír, Neoral Otakar, Adamíková Anna, Střítecký  
Antonín, Gabriel Josef, Večeřová Petra, Juráková Pavlína,  
Kryšková Anna, Čevela František, Adamíková Vlasta,  
Kroutilová Irena, Čechmánková Jena, Bazalová Alena,  
Sovek Josef, Sovková Oldřiška, Sovková Jitka, Drábek  
Jaroslav, Šímová Edita,Šíma Antonín, Pernička Miroslav,  
Perničková Jana, Kejíková Marie, Kejík Josef, Habáň  
Zdeněk, Zezula Jiří, Ulmanová Helena, Ulman Rostislav, 
Zezulová Helena, Šimoníková Romana, Pres Hynek, Janeč-
ková Jitka, Janeček Václav a Valentová Petra.

Do konce roku 2006 zastupitelstvo zvolilo členy výborů.
l  kontrolní výbor: předseda Mgr. Marek Kryška, členové  
 ing. Jaroslav Králík ml. a Svatopluk Býček ml.

l  finanční výbor: předseda ing. Josef Slezák, členové  
 ing. Pavel Čechmánek a Edita Šímová
l  stavební komise: předseda ing. Helena Štolhoferová, 
 členové Aleš Richtr a Jiří Ondruš
l  kulturní komise: předseda ing. Jindřich Petrucha, členky  
 Edita Šímová a Lenka Zlámalíková
l  sportovní komise: předseda ing. Pavel Čechmánek,  
 členové Rostislav Zlámalík, Pavel Černý a Rostislav Ulman 
l komise životního prostředí: předseda Josef Remeš, 
 členové František Silný a Josef Remeš ml.

ZO stanovilo pravomoce místostarostů následovně:
 ing. Antonín Adamčík bude zastupovat starostku v době 
její nepřítomností a v době kdy nebude vykonávat svou funk-
ci, bude mít podpisové právo a bude mu svěřen dohled nad 
sportovní a stavební komisí.
 Mgr. Zuzana Bazalová bude zastupovat starostku v době 
její nepřítomností a v době kdy nebude vykonávat svou funkci  
až tehdy, nebude-li přítomen první místostarosta ing. Antonín 
Adamčík. Bude mít podpisové právo, bude jí svěřen dohled 
nad kulturní komisí a komisí životního prostředí. 
 ZO jmenovalo Mgr. Marka Kryšku členem Školské rady 
Základní a Mateřské školy Huštěnovice.
 Výše jmenovaným zastupitelům jsme dali při podzimních 
volbách nejvíce hlasů. Bylo by určitě dobré, aby se veřejné-
ho zasedání zastupitelstva účastnili občané v co největším 
počtu. Dát tím najevo, že nám není dění v obci lhostejné. 
Viděli a slyšeli bychom co nás čeká a co nás z minulosti tíží. 
Stále platí přísloví „Důvěřuj, ale prověřuj“. 
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Policie ČR varuje
	 Nedůvěřujte neznámým lidem, nepouštějte cizí osoby 
do domu nebo bytu. Jednejte s nimi před dveřmi nebo přes 
okno. Nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi žádá o možnost 
si zatelefonovat, použít WC, či jinou pomoc. Zaměstnance 
různých firem, jako elektrikáře, plynaře, telefonní mechaniky 
apod., pouštějte pouze v případě, že jste si je sami objednali 
nebo tyto organizace Vám předem návštěvu oznámily. To 
se týká i zaměstnanců sociálního zabezpečení. Tito pracov-
níci se musí prokázat příslušným průkazem. Pokud k Vám 
cizí lidé přijedou vozidlem, pokuste se zapamatovat barvu  

a poznávací značku, popřípadě si ji zapište. Nabídku zboží  
od podomních prodejců, pokud o ni máte zájem, si prohlédněte  
pouze venku, neboť tyto osoby, pokud je vpustíte do domu, 
se dopouštějí krádeží.Nepřechovávejte doma větší hotovost.  
V naší obci podomní prodej není povolen, takže se jedná vždy 
o nekalou činnost. Prodej je povolován pouze před OÚ pojízd-
ným prodejnám. 

	 Máte-li	podezření,	že	se	děje	cosi	podezřelého,	zavolejte		
okamžitě	na	bezplatnou	linku	policie	158.

 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Huštěnovice  
se konalo 2. listopadu 2006. Byl schválen tajný způsob  
volby starosty a místostarosty. 

 Do uvolněné funkce starosty byla zvolena Jarmila  
Ulmanová. Do funkce prvního místostarosty byl zvolen  
ing. Antonín Adamčík, do funkce druhého místosta-
rosty Mgr. Zuzana Bazalová. Dále byli zvoleni předse-
dou finančního výboru ing. Josef Slezák a předsedou 
kontrolního výboru Mgr. Marek Kryška. 


