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Úřední hodiny na OÚ: Po, St 8.30 – 11.30, 16.00 – 18.00
e- mail: ou.velkepetrovice@seznam.cz,

www.velkepetrovice.cz

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Velké Petrovice konaných ve dnech 5.10. a 6.10.2018
Zvolení zastupitelé
Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů
Pořadí

kandidát č.

jméno

339
počet hlasů

1

7

Friml Vladislav

161

2

10

Čáp Martin

154

3

5

Hanousek Milan

148

4

9

Mudr. Richter Basil

146

5

6

Lecnarová Hana

142

6

4

Šolc Josef

140

7

11

Vajsar Luděk

126

8

3

Kaufmanová Iveta

121

9

2

Bc. Šolcová Ludmila

104

Volební účast v obci 63,7%.

Na základě výsledku komunálních voleb se dne 29. 10. 2018 konalo ustavující zasedání
zastupitelstva obce:
V něm došlo k následujícímu zvolení nového vedení obce:
Neuvolněným starostou obce byl zvolen p. Vladislav Friml.
Neuvolněným místostarostou obce byl zvolen p. Milan Hanousek.
Zastupitelstvo dle zákona o obcích zvolilo finanční a kontrolní výbor.
Složení finančního výboru: Bc. Ludmila Šolcová, Luděk Vajsar, Martin Čáp.
Složení kontrolního výboru: Iveta Kaufmanová, MUDr. Basil Richter, Josef Šolc
Další kompetence: sociální oblast – MUDr. Basil Richter,
oblast údržby komunikaci – Martin Čáp.

kulturní oblast – Hana Lecnarová,

Ve stejný termín se konalo i 1. kolo voleb do senátu Parlamentu ČR. Volební účast v obci byla 55,60%.
Výsledky
jméno
počet hlasů
brig.gen.v.v. Mgr. Červíček Martin
42
MVDr. Bělobrádek Pavel, Ph.D., MPA
36
Brát Miroslav
31
Koleta Petr
24
Mgr. Marková Soňa
15
Pajgerová Andrea
12
Jelikož ani jeden z kandidátů nezískal více než 50% hlasů, o týden později se konalo za volební účasti 17,16% druhé kolo
s následujícími výsledky:
brig.gen.v.v. Mgr. Červíček Martin
33
MVDr. Bělobrádek Pavel, Ph.D., MPA
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kulturní akce v uplynulém období
Celá republika si připomněla významné 100leté výročí založení Československa. Malá vzpomínková akce se konala i
v naší obci. V pátek dne 26. 10. 2018 za hojné účasti dospělých i dětí byla na návsi vsazena „Lípa svobody“. Následoval
průvod k památníku obětí 1. sv. války, kde byl položen věnec. Společně pak došel průvod k místu s postaveným a
zrekonstruovaným křížem Ježíše Krista. Kříž rekonstruoval p. Lukáš Nývlt.

Připravované akce:
V pátek 2.11.2018 pořádají vedoucí hasičského kroužku halloweenskou akci pro děti. Sraz u obecního úřadu v 17.00
hodin. Na děti čeká halloweenská stezka, diskotéka, dílnička. Malé občerstvení zajištěno.
V sobotu 3.11.2018 se koná Hon. V tento den bude od 11 hodin v Klubu hasičů tradiční myslivecká kuchyně.
V neděli 2.12.2018 se bude od 14.00 hodin konat v Klubu hasičů divadelní představení pro děti. Po něm vystoupí místní
MŠ. Následovat bude rozsvěcení vánočního stromu na návsi a možná přijde i Mikuláš.
Prosíme občany, aby nahlásili nefunkční světla veřejného osvětlení v kanceláři OÚ, nebo přes zastupitele obce. Hlavně
světla, která svítí nepravidelně. Jejich nefunkčnost se během opravy špatně zjišťuje.

Paní Joštová přijme do místního obchodu prodavačku na plný úvazek, nebo dle dohody.
Bližší informace u paní Joštové.
Toto číslo vychází po dlouhé odmlce. Rádi bychom, aby se k Vám Petrováček dostával častěji. Žádáme tímto
spolky obce, ale i občany o spolupráci. Své příspěvky můžete nosit do kanceláře Oú, nebo zasílat na mail úřadu.
Děkujeme Vaisarová M., Šolcová L. a starosta obce
--------------------------------------------Vydal Obecní úřad dne 31.10.2018. Tiskové a jiné chyby vyhrazeny.

