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Toto číslo vyšlo v září 2004
Vydává OÚ Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO
V úterý 21.9.2004 se za účasti 12-ti členů zastupitelstva obce a neobvyklého počtu 44 občanů uskutečnilo
10. zasedání ZO, které kromě stálých bodů programu – kontroly usnesení, zprávy o činnosti RO a OÚ
rozhodovalo o majetkoprávních záležitostech obce, úpravě rozpočtu obce na r. 2004 a především o dopravní
situaci v obci. Ve své zprávě o činnosti RO a OÚ starosta informoval přítomné o akcích, které od minulého
zasedání proběhly. Byly to 8. CM slavnosti, které ve svém průběhu byly hodnoceny pozitivně, školní
rytířská část jim dodala nádech výjimečnosti, a stavební aktivity v našich školských zařízeních. Pokračovala
rekonstrukce SMŠ úpravou vnitřních prostor SMŠ, práce tam stále ještě probíhají i když kolaudace byla
provedena a provoz v zařízení je bez omezení. V ZŠ v průběhu prázdnin byla provedena výměna topných
těles a následně zbudována nová plynová kotelna. Pro příští rok bylo požádáno o finanční podporu
rekonstrukce kotelny ZŠ na obecní knihovnu. V současné době je dokončována projektová dokumentace.
K dotacím ještě další informace - MMR ukončilo závěrečné vyhodnocení našich akcí bytový dům č.p. 294,
jednobytová jednotka v budově č.p. 111. Uplatnili jsme požadavek na intenzifikaci sběru tříděných složek
TKO zvýšením objemu nádob na plasty a zkušebně osadit kontejner na papír. Z drobných akcí RO
projednávala výroční zprávy příspěvkových organizací a účet závěrky školních zařízení k 30.6.2004,
pronájem pozemků a umožnění výkonu obecně prospěšných prací. V další části zasedání ZO byly
projednány majetkoprávní záležitosti týkající se změny katastrální hranice s k.ú. Tučín, tato změna nebyla
schválena, zpracovateli bude předložen nový návrh. Žádost manž. Zajacových o odprodej pozemku
v blízkosti jejich RD č.p.138, odprodej rovněž nebyl schválen. Třetí záležitost se týkala výstavby domu
v lokalitě Příčná, ani toto nebylo schváleno a RO dostala za úkol se touto záležitostí zabývat a předložit nový
návrh.Dalším bodem programu byla úprava rozpočtu obce na rok 2004, která spočívala v navýšení na straně
příjmů i výdajů o 1 317 tis. Kč, celkový rozpočet obce na rok 2004 zůstává vyrovnaný ve výši 13 779 200
Kč. Posledním a nejdéle projednávaným bodem programu byla dopravní situace v obci. Na žádost
přítomných občanů je zde uváděn doslovný zápis této části 10. zasedání ZO:
Starosta obce informoval přítomné o dopisu pana Josefa Zmeškala s návrhy na provedení opatření v oblasti
dopravy v obci, o krocích rady obce a o provedení podpisové akce v obci s dalšími požadavky na úpravu
dopravního značení v obci. Vzhledem k rozsahu a změnám požadavků doporučil projednávat jednotlivé
požadavky postupně a upustit od čtení znění všech písemných materiálů, které ostatně členové ZO dostali
jako písemný podklad pro dnešní jednání. Dotázal se zástupce žadatelů pana Zmeškala, zda s uvedeným
postupem souhlasí. Tento s takovým postupem souhlasil a současně obsáhle přítomné informoval o všech
požadavcích na úpravu dopravního značení, o aktivitách pověřených občanů v monitoringu stavu provozu,
způsobu a druhu značení v okolních obcích, jednáních s orgány PČR, SÚS Ol.kraje, konzultacích s učiteli
autoškol a jednáních se senátorkou Jitkou Seidlovou. Poukazoval na nutnost dodržování zákonů a ústavy
ČR, kritizoval neúčast odborníků na dnešním jednání a nesvolání mimořádného zasedání ZO k tomuto
problému. Po té bylo přikročeno k projednání jednotlivých požadavků:
1. Snížení nejvyšší dovolené rychlosti v obci na 40 km v ulicích Sušická, Školní, Na Návsi a Přerovská. RO
požádala DI PČR o snížení rychlosti v ulicích Sušická a Školní, totéž doporučila v ulici Slaměníkova v místě
nájezdu do obce. V odpovědi je uvedeno, že rychlost v obci je omezena obecnou úpravou na 50 km a že ze
strany DI PČR bude v rámci běžného výkonu služby zvýšen počet kontrol se zaměřením na dodržování
stanovených rychlostních limitů. Po jejich vyhodnocení by bylo přistoupeno k realizaci konkrétních
dopravních opatření. K problematice vystoupili: pan Zmeškal, Hradilová, Brázda, Lukáš Jos., Zajícová J.,
Bouchalová L. s podporou návrhu a poukazem na své vlastní poznatky či prožitky nebezpečného jednání
řidičů vozidel. K bodu předložil starosta návrh usnesení, jímž ZO schvaluje postup RO. Protinávrh předložil
p.Vyňuchal – požadovat omezení rychlosti na 40 km/hod. v celé obci (např. značkou IP 25a,b - Zóna
s dopravním omezením). V následném hlasování byl tento návrh schválen poměrem hlasů 10-1-1.
2. Podélná čára souvislá v celém úseku silnice II/434. K tomuto problému RO nezaujala jednoznačné
stanovisko, resp. se nedokázala shodnout na takto vyznačených úsecích. Z pohledu obce jako správce svého
majetku takovou úpravu odmítá v prostoru u obecních budov, tj. u SMŠ, ZŠ a KD, zejména z důvodu
možnosti zachování zastavení či stání vozidel a předjíždění pomalu jedoucích vozidel (traktory

vč.jednonápravových apod.) možností podobně by se měly posuzovat i lokality obytné zástavby umístěné
blízko silnice. K bodu vystoupili pan Zmeškal, Vrba, Skácelík, Šindler M. Návrh usnesení předložil pan
Lukáš St., - požadovat provedení vodorovného dopr.značení na silnici II/434 – podélná čára přerušovaná a
souvislá - ta min. na nebezpečných místech a v zatáčkách u čp. 215-204, 176, 101, 1-124. Návrh schválen
12-ti hlasy ZO
3. Zřízení tří nových přechodů pro chodce v prostoru u KD, SMŠ na silnici II/343 a u pohostinství Pod
Kaštany na silnici III/43417. RO požádala o provedení záměny stávajícího dopravního značení (A12 a IP6)
za dopravní značky zvýrazněné. Na jednoznačném návrhu zřízení nových přechodů se neshodla. O zřízení
přechodu u KD se uvažovalo a žádalo v roce 1997, s ohledem na následnou povinnost jeho užívání k jeho
vyznačení nikdy nedošlo. Zřízení přechodu u SMŠ je považováno za velmi rizikové, dodržování zvyklosti
zábradlí považujeme více na místě. Pokud má ke zřízení přechodu skutečně dojít, pak v místě před domem
čp. 109, vedle vjezdu do čp.98. Přechod u pohostinství považuji z hlediska frekvence za zbytečný.
K bodu vystoupili paní Valešová, Svozílková, Haluzíková, Zmeškal, Lukáš St., Složil. Návrh usnesení
předložil p.St.Lukáš - zřídit přechod pro chodce na II/434 v prostoru mezi BD č.p.294 a čp. 144.
Odsouhlaseno poměrem hlasů 12-0 -0
4. Umístění dopravní značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě! na silnici III/43417 v křižovatce s II/434. RO
s požadavkem souhlasí. K návrhu nebylo připomínek, byl schválen poměrem hlasů 12-0-0
5. Dopravní omezení v ulici Sportovní – původní požadavek byl na osazení značky „Průjezd zakázán“,
později zákaz vjezdu všech vozidel a ještě později zákaz vjezdu motorových vozidel. RO se z požadavkem
neztotožnila, ulice je již nyní omezena dopravním značením nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod. a
znemožnění vjezdu je příliš velkým omezením přístupu ke koupališti a sportovním areálům.
K bodu vystoupili pan Zmeškal, Krutil, Složil –retardér, Vrba, Štiborová, , Bouchalová M., Petrášová El.,
Souček. Pan Vyňuchal upozornil na problém výjezdu a východu z uličky u školy do ulice Sportovní, již
dříve také diskutované, bez konkrétního závěru. Návrh usnesení předložil p.Souček - zřídit dva příčné prahy
v ulici Sportovní v prostoru mezi SMŠ a koupalištěm s příslušným svislým dopravním značením. Návrh byl
schválen poměrem hlasů 11-0-1.
Po projednání všech požadavků, uvedených v písemných žádostech obci či DI PČR vystoupila
pí.Schmidtová s požadavkem na omezení tonáže a provozu nákladních automobilů, které způsobují
nadměrnou hlučnost, prašnost a vibrace, jíž dochází k praskání zdí nemovitostí, protože to byl původní
impuls k podpisové akci občanů a žádné z dnes odsouhlasených dopravních opatření tento stav nevyloučí.
Do diskuse se zapojili pan Zmeškal, Vrba, Bouchalová L. Pan Složil navrhl spojení více dotčených obcí
k nátlaku na příslušné orgány pro řešení této situace. Pan Zmeškal poukázal na opatření proti hlučnosti a
prašnosti připravovaným v Kozlovicích, spočívající v osazení plastových oken do nemovitostí přiléhajících
k průjezdní komunikaci z rozpočtových prostředků Olomouckého kraje.
Na základě průběhu všeobecné diskuse k problému formulovala předsedají ve spolupráci s panem
Vyňuchalem požadavek na podání stížnosti orgánu ochrany ŽP a KHS Ol.kraje pro nadměrné vibrace,
prašnost a hlučnost v obci způsobenou jízdou přetížených vozidel
Návrh byl schválen poměrem hlasů 11-0-0, neboť v průběhu jednání se z další účasti omluvil pan Vrba.
Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Sušice
Sušice jsou zemědělská obec patřící k nejstarším v okrese. První zprávy o ní pocházejí z roku 1078, kdy ji olomoucký
kníže Ota I. daroval nově založenému klášteru Hradisko. Roku 1376 ji vlastnil vladyka Ješek Hromada ze Sušice, po
16 letech ji prodal markraběti Joštovi a ten později Olomoucké kapitule. Během historie požár zničil velkou část obce
několikrát, takže nejstarší zástavba spadá do konce 19. století. V roce 1897 byla postavena školní budova Obecná
škola. Ta existovala do konce 70. let 20. století, pak byla zrušena kvůli nedostatku žáků. Její budovu využívá dodnes
Mateřská škola, k níž byla přistavěna školní jídelna, sloužící nejen dětem, ale i důchodcům. V této budově je také
tělocvična TJ Sokol Sušice. V roce 1912 byla obec elektrifikována. V roce 1929 byl v celé obci vybudován vodovod.
Roku 1935 byla zbořena stávající nevelká zvonice se štíhlou věží. Původně byla projektována nevelká přístavba, ale
představenstvo obce se rozhodlo postavit novou kapli. Kaple je zasvěcena Navštívení Panny Marie. Rozpočet 50 tisíc
předválečných korun byl sice vysoký, ale celou polovinu na něj přispěli sušičtí občané. Pravidelné bohoslužby se v ní
konají o Sušických hodech v neděli kolem 2. července a 4. listopadu jako připomínka výročí velkého požáru v obci v
roce 1858. V současnosti se v letním období (kapli nelze vytápět) konají bohoslužby ve všední den jedenkrát za měsíc.
Kaple byla několikrát opravována, včetně provedení nové fasády. V roce 1992 byly na věž umístěny dva nové zvony.
Z akcí úspěšně dokončených v posledních 10.letech připomínáme rekonstrukci elektrorozvodné sítě, kabelizace sítě
telefonní spolu se zavedením kabelové televize, plynofikace obce, vybudování čistírny odpadních vod, dobudování
chodníků v celé obci. Ke stému výročí postavení budovy školy byla tato opravena a má novou fasádu. Obec má i
určité vybavení službami. Kromě obchodu se smíšeným zbožím a hostince, zde slouží zákazníkům tři místní podniky

dřevovýroby a nábytkářské a velkosklad Domácích potřeb. V Sušicích žije v
96 domech 341 obyvatel. Obměna obyvatelstva je nízká. Za posledních 10
let každoročně vyrovnala porodnost počet zemřelých. Migrace
zaznamenávají trvalý úbytek typický pro většinu venkovských obcí. Z
důvodu sňatku se do obce každoročně přistěhuje méně obyvatel, než
vystěhuje. Celkový počet tedy pomalu, ale jistě klesá.Také spolky a
organizace mají v Sušicích dlouholetou tradici. V roce 1913 byl založen
Sokol, roku 1931 hasičský sbor. Po druhé světové válce byla vybudována
nová hasičská zbrojnice. Kde v současné době přízemí budovy slouží
hasičskému sboru a v místnostech 1.patra pracuje obecní knihovna a
sousedící prostor slouží jako zkušebna dechové hudby Moravská Veselka.
Během první poloviny 20.století v obci existoval divadelní amatérský soubor
ve své době velmi aktivní. Rozvoj televize jeho činnost ukončil.V obci
pracuje velmi aktivně pobočka Českého zahrádkářského svazu. R.1982 byl
vybudován rozlehlý dvoupodlažní Dům zahrádkářů. V přízemí je místnost
na vaření povidel a moštárna. V prvním patře je velká klubová místnost
pronajímaná k různým příležitostem organizacím i jednotlivcům. V
sousedství byla zřízena výkupna ovoce a zeleniny, garáže a sociální zařízení.

Výročí osobností Radslavic – 4. čtvrtletí 2004
Jan Petřík narodil se 12.2.1901 v Radslavicích v č.p. 18. V roce 1927 přebírá střední zemědělské hospodářství na
rodné usedlosti. Byl vstřícný novým postupům a moderní zemědělské technice. Počátkem 30 let byl jedním
ze zakladatelů družstva místních rolníků „ Domovina “, jemuž byl i předsedou. V roce 1958 byl přinucen
vstoupit do JZD, zde však nebyl příliš spokojen a tak v r. 1963 vystoupil a až do svého úmrtí hospodařil
samostatně. Hodně času věnoval činnosti spolků a rozvoji obce. V roce 1925 se stal členem SDH, v letech 1928
až 58 byl členem výboru jako samostatný četař a pokladník. Členem Sokola se stal v roce 1920, kde pracoval až do
jeho rozpuštění v roce 1941. Po obnovení činnosti Sokola byl členem výboru v letech 1946-61 a v letech 1951-61
působil pak ve funkci předsedy. Toto období je velmi významné nejen pro Sokoly, protože se rozvíjí činnost
cyklistického a jezdeckého oddílu a vzniká velmi aktivní turistický oddíl v roce 1958. Za významného přispění pana
Petříka se v letech 1954 – 57 adaptuje stodola u č.p. 48 na Sokolovnu, která slouží dodnes. Při prvním ustavení
MNV v Radslavicích v roce 1945 se stal jeho členem, kterým zůstal až do voleb v roce 1946. Po volbách se stal
místopředsedou MNV, od roku 1947 pak předsedou. Na tuto funkci však musel v únoru v roce 1947 rezignovat,
členem MNV a rady však zůstal, v ní se věnoval zemědělské tématice. Zemřel náhle v roce 1974 a je pochován
v rodinné hrobce na místním hřbitově.
Miroslav Caletka narodil se 14. 11. 1944 v Radslavicích v č.p. 82.Vyučil se zámečníkem. Do zaměstnání nastoupil v
PS a pracoval zde až do roku 1996, nejprve jako montážník strojních zařízení, později jako zámečník a nakonec jako
strojník a řidič stavební údržby. V r. 1996 nastoupil jako provozní pracovník Obce Radslavice, kde pracuje dodnes. Po
vojně v červnu 1967 se oženil s Jaroslavou roz. Bernardovou ze Sobíšek.
Jeho druhou životní láskou se stal hasičský sbor. V prosinci r.1965 byl zvolen velitelem nově sestaveného výboru
sboru. Této funkci se věnoval 34 let. Za svou hasičskou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními a v r. 1999 byl
jmenován čestným velitelem SDH Radslavice. Působil i ve vyšších orgánech, zejména okrsku. V letech 1980-1995
byl předsedou místního výboru OSH ČMS Přerov. Aktivně pracoval i v TJ při výstavbě šaten s tribunou a při provozu
místního koupaliště. Zde působil od r. 1977 do r. 1999 jako jeden z provozních strojníků. Od mládí vypomáhal svému
otci, který od počátku šedesátých let vykonával funkci hrobníka, kterou po něm později převzal a vykonává dodnes.
Aktivně se zapojil i do veřejného života. Byl poslancem MNV a v letech 1990-1994 členem obecního zastupitelstva.

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 900-1200 hod. 23.10.,20.11.,18.12.
Svoz domovního odpadu - 15.10., 5.11., 26.11., 17.12., 7.1.2005
Svoz nebezpečného odpadu – V sobotu 2.10.2004 proběhne v době od
13,30 do 13,50 hod. před OÚ sběr starých televizorů, rozhlasových
přijímačů a jejich součástí, ledniček, mrazniček a pneumatik všeho druhu.
Sběr nestandardního TKO - V sobotu 2.10. 2004 v době od 13,00 do
15,00 hod. lze na dvoře OÚ do připraveného kontejneru za úplatu odložit
tzv. „Velký domovní odpad“ (podl. krytiny, lepenky, koberce, matrace, tvrdé a směsné plasty apod.)
Žádáme občany, aby PET lahve odkládali do zvonů slisované a jednotlivě, nikoliv v igelitových taškách
nebo pytlích ke zvonům. V okolí zvonů rovněž nelze odkládat jiný plastový odpad, např. plastový zahradní
nábytek. Tento odpad patří do sběru velkého domovního odpadu, který se sbírá 1 x ročně ve dvoře OÚ. O
termínu sběru se podávají pravidelné informace v místním rozhlase a na úředních tabulích.
Vodné a stočné - Ve dnech 26.10. – 2.11. proběhne pravidelný podzimní odečet vodoměrů. Platby
v hotovosti na OÚ od 15.11. do 1.12.2004. V tomto termínu bude současně vybírána platba za uložení
Informace pro občany

stavebního a velkého domovního odpadu na dvoře OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky. Obec provedla
vyúčtování kalkulace ceny a nákladů roku 2003. Cena vodného činila 11,04 Kč, stočného 1,53 Kč. Rozpis
nákladů je vyvěšen na úřední desce a webové stránce obce.
Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční 5.listopadu v době od 14.00 do 22.00 a v sobotu
6.listopadu 2004 v době od 8.00 do 14.00 hod. Po předchozí dobré zkušenosti s volbami do Evropského
parlamentu bude volební místností obřadní síň na obecním úřadu.
Internet v obci V krátké době dojde k rozšíření nabídky připojení nemovitostí k internetu. Fa Marketing
kolegium s.r.o. již dokončila zřízení podpěrného bodu na obecním vodojemu, čímž rozšíří možnost
bezdrátového připojení. Kontakt: 581 210 010, 605 512 345, zlamal@privatnet.cz. Nejpozději do konce
měsíce října dokončí Kabelová televize Přerov a.s. propojení optického kabelu z Přerova. Tím dojde ke
změně současné programové nabídky televizních a rozhlasových stanic (spojené s nutností přeladění
televizoru) a současně k rozšíření nabídky dalších služeb mj. o připojení k internetu. Stávající klienti KT
budou o změnách informování osobním dopisem. Kontakt: 581 201 564-5, info@ktvprerov.cz.
Pozvání: V pátek 19. listopadu 2004 v 16,00 hodin se v Kulturním domě v Radslavicích uskuteční tradiční
beseda s důchodci. V programu vystoupí děti Slaměníkovy mateřské školy a žáci Základní školy v
Radslavicích. S postřehy o dění v obci za uplynulý rok Vás seznámí starosta obce p. Stanislav Jemelík. K
tanci a poslechu bude hrát populární dechová hudba "MORAVSKÁ VESELKA" pod vedením kapelníka
Mgr. Pavla Železného. Vzhledem k tomu, že obec nemá k dispozici úplnou evidenci důchodců a může dojít
při roznášení pozvánek k opomenutí některých spoluobčanů, zveme tímto k účasti všechny důchodce,
jejich partnery, včetně invalidních důchodců a předčasně odešlých do důchodu. Na Vaši hojnou účast se
těší představitelé obce a členové sociální komise.
Záhorská hokejová liga 2004-2005 Rozpis říjen 2004: Středa 20.10.2004 21.00-22.15 HC Lipník n/B.;
Středa 27.10.2004 21.00-22.15 HC BAR 110 Hranice
Dopisy, ohlasy, polemika
Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný) je jediný dosud žijící zástupce skupiny
nahosemenných rostlin, která byla zejména v juře rozšířena po celé zeměkouli. Pamatuje tedy i dinosaury. Tento
strom, vysázen p. Františkem Bařinou, ještě donedávna byl u autobusové zastávky směr Přerov. Už není. Ale tentokrát
ho neulomili, ale rovnou ukradli. Jak je asi zloději, který se na něj doma dívá ? Co tedy s dalším osazováním ploch?
Mám takový návrh, bojím se však ho realizovat. Jako podmínka nutná se jeví oplocení příslušného pozemku, třeba jen
obyčejným pletivem, která vydrží po dobu mládí stromku. Ušetří se na individuální ochraně a dokonalých podpěrách
jednotlivých stromků.
Nedávno si stěžoval v hospodě jeden traktorista, že vydělá měsíčně 7 tisíc korun. Nechce se tomu věřit. Vzal jsem
tužku a chtěl počítat. Nebylo však z čeho. Potřeboval bych k tomu cestovní příkazy pro jednotlivé řidiče. Tak tedy
jenom trochu teoretických úvah: Dnes a denně vidím, jak vyjíždí kavalkáda traktorů a občas i jiných strojů poprázdnu
zejména do dědiny a směr Prosenice. Ono ty pozemky Moravské brány, či jak se teď jmenují mají střed zhruba
v Prosenicích. Stěžejní část techniky mají ve „středisku“ v Radslavicích. To přece není středisko, to je „okrajisko“.
Technika tedy jezdí ostošest poprázdnu. Za předpokladu odhadu vzdálenosti okrajisko-středisko 3 km ujede každý
traktor zbytečně poprázdnu denně 12 km (+ tam a zpět jízda na oběd). Za rok (50x6-jezdí v sobotu,někdy v neděli) to
dělá 3600 km. Tuto vzdálenost podělíme dvěma, protože jezdí i na Sušice a k Tučínu a pod. Sumasumárum, každý
traktor ujede zbytečně 1800 km za rok. Mají tam v té organizaci vůbec nějakého ekonoma?????? A to nepočítám
(nemám potřebné informace) jízdy specielních strojů, které vyjíždějí při daných kampaních. Rovněž cesty veškeré
techniky za opravami (opravny jsou v Prosenicích) nejsou zanedbatelné. V tomto všem bude asi zakopaný pes. Tam je
třeba hledat prostředky na mzdy traktoristů.
Třepající se baráky se pohnuly. Aspoň to tak vypadá podle Nového Přerovska. Prý i senátorka pomůže. Ale pozor!
Budou se zadávat expertizy, možná se nějaká dopravní značka objeví a šmytec. Připomíná mi to, jak jsme si kdysi
stěžovali na „hlučný“ seník. Změřili to (I z naší ložnice), obec to zaplatila a napsali, že hluk je v normě. Tečka.
Občané, myslím si, že vám nezbude než založit STB a CS, jít do obecních voleb a dostat do rady aspoň jednoho
člověka. Čím víc, tím líp. Vycházím z jednoduchého předpokladu a sice, dokud se nebudou třepat baráky radních, tak
se pro změnu stavu moc neudělá. Není kde si stěžovat. Okres zrušili a kraj je daleko a hlavně vysoko. Je tady ještě
možnost spojení zájmů s okolními obcemi (Přerov-Kozlovice, Sušice, Oldřichov, Osek) a řešit obchvat všech těchto
obcí najednou. Bude to mít určitě větší váhu (Prosenice a Grymov se jistě taky přidají), A co to je, STB a CS ? No
stbouchal@seznam.cz
přece Strana třepavých baráků a cinkajících skleniček. V Radslavicích 22. září 2004
Poznámka vydavatele Rubrika „Dopisy, ohlasy, polemika“ vznikla před dvěma lety k odlišení názorů pisatele a
vydavatele. Zatím byly vytištěny všechny dodané příspěvky od tří pisatelů, přestože objektivnost zveřejněných
informací byla mnohdy velmi narušena. Jelikož není účelem vydavatele přenést diskusi o obecních problémech z půdy
zákonných orgánů na stránky novin, bude v dalším období využívat svá práva vydavatele zveřejňovat příspěvky, jen
pokud to objem novin a styl článku, vč. pravdivosti informací, dovolí.

