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Mottem našeho volebního programu je už od minulého volebního období heslo:

Dívat se dál a vidět dál
Práce na rozvoji obce nezačíná ani nekončí volbami, dlouhodobou vizi rozvoje
není možno vměstnat do čtyřletého volebního období. Kromě průběžné realizace
investic obvyklých a samozřejmě potřebných pro život každé obce, jsme se zaměřili na
akce dlouhodobějšího charakteru.
Jsme si velmi dobře vědomi, že na komfort života místních obyvatel má
negativní vliv již dávno nevyhovující a nebezpečný stav výjezdu z naší obce. Je
samozřejmé, že tak dlouho slibovaná realizace této státní investice je i naší prioritou a
že ze strany obce děláme vše možné a potřebné, aby se tato technicky náročná a
mnohasetmilionová státní investice co nejdříve zrealizovala.
Spolupracujeme s ŘSD na se stavbou souvisejících majetkových vyrovnáních,
a i díky iniciativě vedení obce krajský úřad již připravuje vydání stavebního povolení.
Dalším dokladem, že se termín rekonstrukce výjezdu přibližuje je, že začátkem září
Odbor Životního prostředí – Vodoprávní úřad VM vydal stavební povolení na přeložku
železničního mostu a zpevnění břehů Zašovského potoka v daném úseku, což již přímo
souvisí se rekonstrukcí výjezdu.
Na základě zastupitelstvem odsouhlasené studie jsme nechali zpracovat
projektovou dokumentaci na rekonstrukci kláštera. Nyní je vydáno stavební povolení
a rýsuje se možnost využít dotačního titulu z EU. Po dohodě s hasiči jsme připravili
projekt na rekonstrukci hasičského výletiště a čekáme na vhodný dotační titul,
abychom mohli provést rekonstrukci tohoto oblíbeného, ale již zastaralého areálu.
Využili jsme aktivity spolku bikerů a společně připravili studii řešící využití areálu Skály.

Máme vydáno stavební povolení na rozšíření vodovodního řadu do Pasek a se
společností VaK Vsetín pracujeme na získání dotace. VaK Vsetín vystavěl nad
Vesníkem nový velkokapacitní vodojem a nyní jednáme o bezúplatném převodu
budovy bývalého vodojemu, na níž bychom chtěli v budoucnu zbudovat rozhlednu.
Připravujeme další projekty z oblasti životního prostředí: na zadržování vody
v krajině i na nové výsadby. Zpracovává se projektová dokumentace úpravy trasy
cyklostezky (obchvatu Veselé). Konečně se podařilo zrekonstruovat chodník od
bývalého kina směrem k prodejně Coop a plánuje se budování chodníků podél staré
cesty na Zubří, na Záhumení i na Pohoři. Žádáme o dotaci na chodník ve Veselé od
mostu, s realizací se počítá v příštím roce.
Jak vidíte, většina připravovaných investic je spojená s čerpáním dotačních
prostředků jak ze státního rozpočtu, tak z EU. Systém dotací je z mého pohledu
zbytečně komplikovaný a zatížený přebujelou byrokracií, přesto se při dnešních cenách
stavebních prací bez této pomoci neobejdeme. V uplynulém čtyřletém období se nám
podařilo získat na investice do naší obce více než 55 mil Kč a dalších takřka 11 mil Kč
máme přislíbeno na výstavbu bytů ve Veselé, což nám pokryje asi 60 % nákladů této
stavby.
Vážení občané Zašové a Veselé, děkujeme Vám za dosavadní i budoucí
podporu našeho volebního uskupení, za každý Váš hlas pro naši kandidátku jako celek
nebo pro naše jednotlivé kandidáty. Vaše podpora nám umožní i nadále pracovat pro
obec: s pohledem upřeným do budoucnosti, s nohama na zemi a rukama při práci.
Jiljí Kubrický
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Budu stručný, protože za člověka by měly mluvit
hlavně jeho činy, a ne slova...
Jmenuji se Pavel Trčka a v Zašové žiji celý svůj život.
Jsem majitelem relaxačního centra Salza, které provozuji
spolu se svou ženou Pavlou (máme zde i pobočku Zásilkovny
a PPL Parcelshopu). Velkou část svých aktivit věnuji
kulturnímu a společenskému dění – ať už jako vedoucí a
choreograf taneční složky souboru Soláň, zpěvák Zašovského
chrámového sboru, člen Matice zašovské nebo pořadatel či
spolupořadatel mnoha akcí. Jako zastupitel a člen rady obce se vždy snažím o podporu
smysluplných věcí, které jsou přínosem pro občany a posouvají naši obec kupředu. Rád
budu v této práci pokračovat.
Jmenuji se Jiří Ivan, jsem 55 let mlád. V Zašové žiji s rodinou od roku 2006.
Jsem více jak 30 let šťastně ženatý. V současnosti pracuji v Rožnově pod Radhoštěm
jako obchodní technik pro společnost LISS a.s.
Od roku 2012 jsem členem místní organizace KDU-ČSL. Od roku 2014, díky
důvěře a Vašim hlasům, jsem členem Zastupitelstva obce
Zašové. KDU-ČSL ctí tradiční hodnoty, jako je spravedlnost,
svoboda, solidarita, tolerance, péče o děti a seniory.
Významným bodem našeho programu je podpora rodin,
protože rodina je pro demokratickou většinu to nejdůležitější,
co v životě máme, a je-li pevná a šťastná rodina, pak je takový i
stát.
V komunální politice není až tak podstatná politická
příslušnost zastupitelů, důležitější je upřímná snaha pozitivně
ovlivnit dění ve „své“ obci, naslouchat problémům a přáním svých sousedů a ve
spolupráci se všemi hledat optimální řešení. Chtěl bych nadále realizovat náš program,
který z potřeb občanů vychází a podporuje všestranný rozvoj Zašové, aby byla obcí pro
spokojený život všech generací.
Rostislav Václav Němejc
Narodil jsem se v Českém Těšíně v roce 1975.
Jsem ženatý, se ženou Renatou máme dvě děti. Vystudoval
jsem Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně, agronomickou fakultu, obor rostlinolékařství (Ing.),
doktorát jsem získal tamtéž v oboru šlechtění rostlin. Od
roku 2001 žiji ve Veselé. Od roku 2005 působím jako
rostlinolékařský inspektor Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského.

Ve svém volném čase se věnuji rodině, cestování a přednáškové činnosti.
Mým celoživotním koníčkem je vedle přírody historie a genealogie, což jsem
v uplynulém covidovém období plně zúročil v rámci projektu historických knih
věnovaných Zašové a Veselé (vydány obcí Zašovou v letech 2020-2022). Domnívám se
totiž, že bez znalosti svých vlastních kořenů nepochopíme sami sebe, ani kam jdeme…
Preferuji řešení, která jsou trvalá i v delším časovém sledu, nejen populární a
líbivá v daný okamžik… Problémy se mají řešit jen poctivou prací a korektním
vystupováním. V každodenní práci pro obec je potřeba hledat kompromisy a nalézat
společná řešení. Jelikož mi není lhostejné místo, kde žiji a žijí i mé děti, již léta se snažím
aktivně, dle svých časových možností, přispívat k tomu, aby Veselá (a Zašová) byly
dobrou adresou k životu nás všech…
Josef Krůpa
Celý svůj život (s výjimkou dvou let vojenské služky)
žiji v Zašové. Posledních 23 let jsem pracoval ve skladech
firmy ON semiconductor v Rožnově a odtud jsem letos 1. září
odešel do starobního důchodu. Jsem už tedy seniorem, a to i
v rámci naší lidovecké kandidátky. Za stranu KDU-ČSL jste mě
v minulých volbách zvolili členem obecního zastupitelstva.
Znáte mě možná osobně, možná z mých občasných
článků v Zašovských novinách. Svými názory a postoji se
netajím ani na svém Facebookovém profilu nebo na obecním Diskusním fóru. Pokud
se mě na cokoliv chcete zeptat, můžete mi napsat na krupa.zasova@email.cz
Děkuji Vám za podporu kandidátky KDU-ČSL.
Jmenuji se Petra Pavelková Ve Veselé jsem se sice nenarodila, ale žiji zde již
19 let. Naše obec je pro mou rodinu domovem, na který jsme
patřičně hrdí. Vystudovala jsem obor Učitelství 1. stupně ZŠ na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou
profesní dráhu jsem zahájila na ZŠ Masarykova ve Valašském
Meziříčí, po skončení rodičovské dovolené jsem nastoupila na
ZŠ Zašová, kde jsem působila 6 let. V současnosti se
s manželem věnujeme soukromému podnikání a provozujeme
rodinný penzion ve Veselé. K pedagogické činnosti se ale stále
ráda vracím, ať už jako zastupující pracovník, lyžařský
instruktor či při vedení volnočasových kroužků.
Za KDU-ČSL kandiduji jako nestraník. Věřím, že člověk žije svůj život proto, aby
za sebou něco zanechal. A protože mě dění v obci zajímá, rozhodla jsem se program
strany podpořit. Sdílím názor, že základem prosperujícího státu je dobře fungující
rodina, v té všechno začíná a končí. Navíc demokracie pro mě není jen svoboda, ale
především zodpovědnost. Ráda se zodpovědně zapojím do práce, která bude

prospěšná naší obci i všem našim občanům. Priority vidím v poctivých a racionálních
postojích, ve smysluplném využívání financí, v ochraně životního prostředí, v podpoře
tradic s mezigeneračním přesahem, v podpoře spolkové činnosti a též v pestrosti
společenského i sportovního života. Abychom mohli být i nadále hrdí na to, že žijeme
právě v Zašové, ve Veselé.
Lukáš Korábečný
Narodil jsem se v roce 1989 ve Veselé. Vystudoval
jsem Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech
Historie a Český jazyk a literatura. V současné době dále ještě
studuji na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Již sedmým rokem vyučuji na Gymnáziu Františka Palackého ve
Valašském Meziříčí.
Od dětství jsem členem sboru dobrovolných hasičů,
kde nyní zastávám pozici hospodáře sboru a trenéra mladých
hasičů. Mezi mé záliby patří turistika, lyžování, četba a in-line bruslení.
Do voleb nevstupuji s žádnými velkými osobními ambicemi, považuji však za
nanejvýš smysluplné takto podpořit stranu KDU-ČSL, jejíž zastupitelé v minulých
volebních obdobích dokázali výrazně pozvednout společenský a kulturní život obce.
Štěpán Maliňák
Mám 60 let a pracuji jako všeobecný praktický lékař ve Val. Meziříčí. Jsem již
30 let šťastně ženatý a s manželkou máme 6 dětí (tím se
rozhodně nechci nikomu dávat za vzor, ale mohu posloužit
jako inspirace ). V minulosti jsem v OZ pracoval jako
předseda kontrolního výboru, poté i radní, dále jako řadový
zastupitel. Jsem nezávislý na alkoholu, drogách, herních
automatech a internetu, ale závislý na svém svědomí. V
Zašové jsem předsedou KDU-ČSL, která se snaží být klidnou
silou. Jsme jediná politická strana v naší obci. Na naší
kandidátce najdete i nestraníky, kteří se s námi shodují
v Křesťanském, Demokratickém, Univerzálním, Čestném, Slušném a Lidském pohledu
na svět.
Nabízím své zkušenosti z práce v zastupitelstvu naší obce, ve které se již
mnoho podařilo, ale další výzvy nás čekají.
Veronika Mikolajková
Narodila jsem se v Ostravě roku 1986, jsem vdaná, s manželem máme dvě
děti. Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012
jsme se přestěhovali za manželovými rodiči na Valašsko a nyní již devátým rokem žiji
v Zašové. Ihned po škole jsem začala pracovat jako internistka ve valašskomeziříčské
nemocnici. Od roku 2015 se specializuji na obor paliativní medicína, který se zaměřuje

na zvyšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou, život
ohrožující nemocí a provázím je a jejich rodiny tímto složitým
životním obdobím. Můj obor zahrnuje nejen péči zdravotní, ale
i psychologickou, sociální a spirituální. Klade důraz na
komunikaci, respekt, zachování důstojnosti, podporu k radosti
ze života a mírnění utrpení. Tuto komplexnost pohledu a
jednání považuji za důležitou pro život jedince, rodiny i obce.
Ráda bych se spolupodílela na udržení a zvyšování
kvality života v místě, kde žijeme. Osobně je pro mě důležitá ochrana krajiny,
smysluplné nakládání s financemi, pestrý kulturní program, rozmanité sportovní
možnosti, podpora rodin a seniorů.
Milada Borovičková
V Zašové žiji přes třicet let a spolu s manželem máme tři syny. Vystudovala
jsem Střední průmyslovou školu vakuové elektrotechniky
v Rožnově pod Radh., Taneční konzervatoř v Praze Taneční
centrum Praha a Janáčkovu akademii múzických umění – obor
taneční pedagogika. V roce 1998 jsem byla jednou ze
zakládajících členek občanského sdružení Klub Tempo Zašová,
na které pak navázala činnost Baletní a taneční školy B-Dance
a posléze po získání akreditace MŠMT se z tohoto sdružení
stala obecně prospěšná společnost Základní umělecká škola
B-Art, která bude v letošním roce slavit desáté výročí.
Proč kandiduji – oceňuji lidský přístup našeho lídra ke všem problémům
občanů naší obce, mohu být užitečná v oblasti kultury a umění. „Kultura zušlechťuje,
rozvíjí a utváří člověka."
Martin Jakeš
Narodil jsem se ve Valašském Meziříčí roku 1980. Do
mých 25 let jsem bydlel přímo v centru města, které tehdy
vypadalo jinak než dnes, protože přímo přes náměstí procházel
veškerý dopravní provoz…
Měl jsem to kousek do hudební školy, kde jsem postupně
studoval tři hudební nástroje: housle, trubku a violoncello. Tam
jsem i poprvé poznal svou ženu, která je dnes učitelkou hry na
housle, a se kterou vychovávám tři děti. Do Zašové jsem jezdil od
malička za mým dědou a strýcem, a tak mi tato obec přirostla k srdci, že zde od roku
2014 žijeme trvale. Jsem majitelem autoservisu, a tato profese mě baví i naplňuje.
Práci pro lidi mám tedy i v pracovním popisu, a proto mě zajímá chod a dění v obci.
Jsem zde i členem dobrovolných hasičů, chrámového sboru a Matice zašovské. Chci
být aktivním občanem, a ne jen sedět doma a nadávat na vše kolem.

Radek Dobeš
Narodil jsem se v roce 1970 ve Valašském meziříčí.
Dětství jsem prožil v Zubří. V Zašové bydlím od roku 1987. Od
roku 1997 jsem členem SDH Zašová a poslední čtyři roky jsem
velitelem výjezdové jednotky. Vyučen jsem v oboru Mechanik
opravář zemědělských strojů a zařízení. Mezi mé koníčky patří
příležitostné grilování nebo vaření gulášů, s čímž vypomáhám i
při obecních akcích. Vlastnoručně jsem si sestavil truck-trialové
vozidlo a pravidelně se účastním mistrovství republiky v truck
trialu. V poslední době se nejraději věnuji vnoučatům.

Alice Hošťálková
V Zašové žiji od svého narození, tedy už 55 let. Jsem
vdaná, s manželem máme tři děti. Vystudovala jsem
gymnázium ve Valašském Meziříčí a později na UP
v Olomouci jsem absolvovala studium pedagoga volného
času. Jsem zaměstnaná v Domově pro seniory ve Valašském
Meziříčí, kde pracuji na pozici aktivizační pracovnice, kdy se
snažím vnímat a zároveň podpořit zdroje člověka v oblasti
tělesné, duševní a duchovní tak, aby se cítil být co nejdéle
sám sebou přes všechna svá zdravotní omezení.

Jana Pavelková
Narodila jsem se v roce 1981 ve Valašském Meziříčí.
V tomto roce se rodiče spolu se mnou přistěhovali do Zašové.
Chodila jsem zde do mateřské i základní školy. Vystudovala
jsem Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském
Meziříčí. Po jejím ukončení jsem nastoupila k firmě Správa a
údržba silnic Valašska, s.r.o., jako administrativní pracovnice.
S manželem vychováváme tři děti.
Obec Zašová je pro mě domov, kde mám vše potřebné
na dosah. Přírodu, služby, kulturní i sportovní vyžití. Ráda bych se podílela na udržení
kvality, dalším rozvoji a hospodárném využití obecních financí v těchto oblastech.

Na závěr…
Zlí jazykové říkají, že kočky přicházejí na svět kocením, telata telením a volové
volením… Jistě se to dobře poslouchá, zvláště ve světle některých reportáží
z parlamentu. Pokud se ale podívám na výsledky našich obecních voleb od r. 1990,
výše uvedený bonmot o volech nemohu potvrdit. Během svého 28letého působení
v OZ (s jednou čtyřletou pauzou) jsem zažil 6 starostů a několik desítek zastupitelů.
Ti zastupitelé měli různé letory, schopnosti a priority, s některými jsem se shodl víc,
s některými méně. Šest z nich je již na věčnosti, dej jim Pán Bůh nebe.
Při jednáních však vždy,
i přes občasné zaskřípání,
převažoval
konstruktivní
dialog, který pak vyústil
v přijatelný
kompromis.
Mnoho dobrých věcí se
podařilo a daří (náves,
kulturní dům, cyklostezka,
převzetí kláštera, KoDuS…).
Něco jsme nepochybně
také „zvorali“ (např. prodej
budovy revíru), ale po bitvě
je každý generálem.
Každý, kdo postaví dům, ví, co by už příště udělal jinak. Nikdo není dokonalý. První
místo v soutěži Obec roku však dokazuje, že Zašová je velmi dobrá adresa a jsem rád,
že jsem tomu mohl v OZ v barvách lidovců napomáhat.
V těchto volbách máme 4 zájemce o starostenský úřad. Všechno zkoumejme,
dobrého a osvědčeného se držme. Proto doporučuji Vaší pozornosti kandidátku č. 4
s Mgr. Kubrickým v jejím čele a s mnoha dalšími zajímavými osobnostmi v jeho týmu.
(viz „atlas hub“ zde v tomto našem ZPRAVODAJI).
MUDr. Štěpán Maliňák, předseda MO KDU-ČSL Zašová

Dobrý den, jmenuji se Radim Matula, narodil jsem se
ve Valašském Meziříčí roku 1982. Mám rodinu a s manželkou,
která pochází ze Zašové, vychováváme dvě děti. Vyrůstal jsem
ve Veselé, na statku, blízko toků Bečvy a Veselského potoka,
s čímž také souvisí i můj největší koníček - rybaření a vztah k
přírodě.
Vystudoval jsem střední průmyslovou školu stavební,
obor technologická zařízení staveb. Po škole jsem začal
pracovat ve firmě mého otce. V rámci této práce jsem měl možnost díky spoustě různý
kurzů rozšířit si své obzory a kvalifikace, a to nejen ve vystudovaném zaměření, ale i
v jiných oblastech. Dnes pracuji jako revizní technik vyhrazených plynových zařízení,
technolog svařování oceli a plastů, věnuji se také projekci a mnoha jinému. Od roku
2006 žiji v Zašové, kde jsme s manželkou postavili dům. Zašová a Veselá jsou dvě obce,
které jsou pro mne důležité, protože jsem zde trávil své dětství (mou minulost), žiji zde
a pracuji (trávím zde svou současnost) a chci zde prožít i svá další léta (svou
budoucnost). Proto si přeji, aby zde bylo krásně a příjemně jako doteď. Přeji si to nejen
pro sebe, mou ženu a děti, ale pro všechny blízké, sousedy a všechny v mém okolí ve
Veselé a Zašové.

Zašovský lidovecký zpravodaj vydává svépomocí
a na svéMaliňák,
náklady MO
KDU-ČSLMO
Zašová.
MUDr. Štěpán
předseda
Zašová
Naleznete nás i na Facebooku: „LIDOVCI ZAŠOVÁ“ https://www.facebook.com/kdu.zasova/
KONTAKT: kdu-zasova@email.cz

