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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dle tradice se volby uskuteční v pátek a v sobotu, 

a to konkrétně 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 

a 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 v prostoru jídelny 

ZŠ Kanice.

Abyste mohli do kanického zastupitelstva zvolit své 

zástupce, potřebujete zde mít své trvalé bydliště, což 

volební komisi dokládáte platným průkazem totož-

nosti (občanský průkaz, cestovní pas). Nejpozději 

v sobotu 24. 9. 2022 musíte dovršit věk 18 let.  

Do ZO Kanice se aktuálně volí sedm zastupitelů. 

JAKÝM ZPŮSOBEM VOLIT?

Každý volič v zásadě disponuje sedmi hlasy, které 

může (ale nemusí) využít. Na rozdíl od jiných typů 

voleb nabízí volby do ZO možnost kombinovat 

kandidáty z různých kandidátních listin. V koneč-

ném důsledku existují tři způsoby, jak svých sedm 

hlasů uplatnit:

1, udělení velkého křížku – tím označíte celou 

kandidátní listinu strany či hnutí vlevo od jejího názvu 

a hlasy připadnou prvním sedmi kandidátům na da-

né listině dle uvedeného pořadí (pokud je na této 

listině devět osob, poslední dvojice nezískává žádný 

hlas);

2, udělení malých křížků – křížkem označíte 

konkrétní kandidáty vlevo od jejich jména a příjmení 

až do počtu sedmi, přičemž můžete vybírat napříč 

kandidátními listinami;

3, kombinace předchozích dvou způsobů – velkým 

křížkem lze označit kandidátní listinu určité strany 

či hnutí, a zároveň malými křížky určitý počet (max. 

šest, aby se počítal min. jeden hlas pro listinu 

s velkým křížkem) kandidátů z jiných listin (přičemž 

malé křížky mají v tomto schématu větší důležitost 

a teprve po jejich započtení se dopočítává počet 

hlasů pro kandidátní listinu označenou velkým 

křížkem, kde se hlasy přičítají kandidátům dle jejich 

pořadí na dané listině). 

Milí kaničáci,

tentokrát se k vám dostávají Kanické listy v jiném období než obvykle. Důvod je jednoduchý. Koncem 

září se konají komunální volby a my jsme pro vás připravili speciální volební číslo zpravodaje. Má za cíl 

přehledně na jednom místě představit všechny kandidátky do komunálních voleb. Rozhodli jsme se pro 

tuto novinku, protože vnímáme, že jedním z úkolů obecního periodika je přinášet lidem i informace 

tohoto druhu. Věříme, že uvítáte možnost získat podklady, které vám mohou pomoci v rozhodování 

koho volit jako svého reprezentanta místního dění na další čtyři roky. 

Každá strana (případně hnutí) dostala prostor na dvou stranách. První stránka je totožná pro každou 

kandidátku – lídři šesti kandidujících stran odpovídají na pět otázek, které jsme pro ně připravili. V druhé 

části dostala možnost prezentovat sebe a svůj program každá podle vlastního uvážení.

Třeba po prostudování programů zavítají do volební místnosti i ti z vás, kteří se tam původně ani nechtěli 

vydat. Z toho bychom měli radost 

2 Foto: H. Rakšány 

Jak fungují komunální volby, aneb stručný VOLEBNÍ PRŮVODCE

Volby do zastupitelstev obcí (ZO) se v historii samostatné České republiky (ČR) budou konat již 

poosmé. Přestože by se tak mohlo zdát, že pravidelného voliče nemá jejich systém čím překvapit, 

je namístě si některá specifika připomenout. Zejména proto, že mechanismus sčítání hlasů a násled-

ného přidělování mandátů není úplně nejjednodušší. A nesmíme také zapomínat na potenciální 

prvovoliče, kteří předchozí zkušenosti z komunálních voleb nemají. Proto vznikl tento stručný článek, 

který čerpá z příslušných metodických materiálů Českého statistického úřadu [1] a informací 

Ministerstva vnitra ČR [2], kde lze nalézt kompletní informační bázi, pokud se níže nepodaří vysvětlit 

vše, co by vás zajímalo. 



3

NA CO SI DÁT POZOR

V minulých volbách do ZO Kanice v roce 2018 

celkem 459 voličů udělilo 3 020 hlasů [3], což 

znamená, že ne každý využil svých sedm hlasů 

a mezi kandidátní listiny se rozdělilo o 193 hlasů 

méně, než byl celkový potenciál. Mohlo jít o záměr 

(volič našel méně než sedm volitelných kandidátů), 

ale také o chybu. Níže jsou proto uvedena některá 

úskalí, která volby do ZO pravidelně přináší a kterých 

je dobré se vyvarovat:

1, Křížkujte! Jiný způsob vyjádření vaší vůle 

(kroužkování, fajfkování apod.) se považuje 

za neplatný. 

2, Pokud udělujete velký křížek, tak vždy pouze 

jedné kandidátní listině. Jinak je váš hlasovací lístek 

celý neplatný.

3, Nepoužívejte malé křížky u kandidátů na té 

listině, kterou jste označili velkým křížkem. K těmto 

hlasům se nepřihlíží (hlas je platný dle pravidla 

udělení velkého křížku). 

4, Neudělujte více než sedm malých křížků, takový 

hlasovací lístek se celý počítá za neplatný.   

VOLEBNÍ MECHANISMUS

Na závěr se vraťme k mechanismu sčítání hlasů 

a přepočítávání na mandáty z úvodu článku. Hlasy 

všech kandidátů jedné kandidátní listiny se sčítají 

a následně přepočítávají na základ dle počtu 

kandidátů na listině, což mění situaci pouze tehdy, 

když je na některé z listin méně kandidátů než sedm. 

S tímto základem se přepočítávají hlasy pro jednotli-

vé kandidátní listiny a vyjadřují se v %. Při minulých 

volbách do ZO v roce 2018 [3] zaznamenalo šest 

kandidujících subjektů tyto volební zisky – 26,05 %, 

25,46 %, 15,79 %, 13,14 %, 9,86 % a 9,66 %. 

Pokud daná kandidátní listina překročí hranici 5 %, 

tak vstupuje do skrutinia pro stanovení pořadí podílů 

hlasů (vydělení celkového počtu hlasů pro každou 

listinu čísly 1–7), kde se rozdělí mandáty jednotli-

vým kandidátním listinám (dle sestupného řazení 

podílů všech kandidátních listin). V roce 2018 [3] 

všechny kandidátní listiny 5% hranici překonaly 

a vstoupily do fáze výpočtu podílů hlasů. Vzhledem 

k sedmičlennému ZO byl posledním sedmým 

podílem, který ještě získal mandát, podíl 298,0 

(první kandidát strany s volebním ziskem 9,86 %). 

Naopak podíl 292,0 prvního kandidáta strany 

s volebním ziskem 9,66 % již znamenal osmé místo 

v pořadí (první bez mandátu). Překročení 5% hrani-

ce tak na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR zdaleka neznamená zisk mandátu. 

V celkovém souhrnu pak první dva kandidující 

subjekty s nejvyšším volebním ziskem získaly 

každý dva mandáty, další tři kandidátní listiny pak 

každá po jednom mandátu. 

Teprve v posledním kroku se mandáty udělují 

konkrétním kandidátům. Platí zde pravidlo 10 %, 

které stanovuje, že kandidát se může na své listině 

posunout v pořadí tehdy, když získá min. o 10 % 

více hlasů, než činí průměr hlasů na kandidáta celé 

listiny. Opět při pohledu na výsledky minulých voleb 

z roku 2018 [3] můžeme vidět, že k posunu 

kandidátů došlo na pěti kandidátních listinách 

ze šesti a dva kandidáti byli díky přesunu přímo 

zvoleni do ZO. 

Kromě zvolených zastupitelů slouží výsledné pořadí 

kandidátů i k vytvoření seznamu náhradníků, kteří 

mohou nahradit zastupitele z dané kandidátní listiny 

v průběhu volebního období. 

INFORMAČNÍ ZDROJE

[1] Český statistický úřad. Volby 2022 [online]. ČSÚ. Poslední změna 22. 7. 2022. [Cit. 10. 8. 2022]. Dostupné z:

 https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

[2] Ministerstvo vnitra České republiky. Volby do zastupitelstev obcí – základní informace [online]. MVČR. Poslední změna 4. 8. 2022. 

[Cit. 10. 8. 2022]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-zakladni-informace-pro-volice.aspx

[3] Český statistický úřad. Volby.cz. Volby do zastupitelstev obcí 05.10. – 06.10.2018 [online]. ČSÚ, ©2018. [Cit. 29. 8. 2022]. Dostupné z:

 https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6203&xobec=583197&xstat=0&xvyber=0
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Martin Ondroušek1. Společně pro Kanice 

Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

Myslím, že slova zápal, slušnost a odbornost nás asi docela dobře charakterizují.

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

Úspěchy jsou výsledkem spolupráce většího množství občanů, spolků, zastupitelů 

či zaměstnanců obce, za což jim všem patří velký dík. Iniciovali jsme například vznik 

Kanických listů, vznik nového workoutového hřiště. Založili jsme novou tradici kanic-

kých plesů a sousedského festivalu Zažít Kanice jinak. Podíleli jsme se na tvorbě 

nových obecních webových stránek a na obnově dětských hřišť v obci. Prosadili jsme 

rozšíření možností třídění odpadu a rozmístění košů na psí exkrementy. Osobně si 

ale nejvíce cením toho, že se podařilo podnítit aktivitu mnoha lidí ochotných pro 

veřejnost a pro obec něco dobrého udělat.

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

Vize rozvoje je dána strategickým rozvojovým dokumentem obce, který si však již 

zaslouží revizi. A k této revizi se určitě mají co vyjádřit sami občané, kteří sami nejlépe 

vědí, jak by si představovali obec v budoucnosti. My si představujeme naši obec jako 

dobré místo pro život, kde mimo jiné nalezneme kvalitní zázemí pro setkávání občanů 

a trávení volného času všech generací a větší množství útulných zákoutí zvoucích 

k zastavení či posezení.

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

Prioritou je začít činit konkrétní kroky pro naplnění aktualizované strategie rozvoje 

obce, včetně zajištění financování. Nejčastěji se setkáváme s názorem, že chybí 

odpovídající prostor pro společenské akce. Dále vnímáme potřebu zlepšení dopravní 

bezpečnosti a odpadového hospodářství v obci.

Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

Protože všichni na naší kandidátce již prokázali, že jsou ochotní a schopní pro veřej-

nost něco udělat. Protože jsou to skvělí lidé, na které je spolehnutí a kterých si velmi 

vážím. Protože máme skvělé koaliční partnery v Budoucnosti pro Kanice. Protože náš 

program je plný nápadů, které bychom rádi průběžně realizovali, pokud nám to vnější 

okolnosti umožní a pokud pro ně nalezneme podporu. A protože se snažíme být 

usměvavými optimisty
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1. Kanice strategické (aktualizace strategie rozvoje obce, multifunkční komunitní 

či společenské centrum, hospoda, sportovní a kulturní areál za školou, obecní inventář 

po obci a okolí, využítí dotačního financování obecních projektů)

2. Kanice digitální (naučné a sportovní aplikace do mobilu, videozáznamy ze zasedání 

zastupitelstva obce, obec na sociálních sítích, digitální ankety)

3. Kanice hrou (pro všechny generace, pub kvízy, naučné a sportovní soutěže, spolu-

práce a soutěže mezi obcemi Časnýře, propojování všech generací)

4. Kanice dětem (prohloubení spolupráce mezi obcí a školou, více kroužků především 

pro starší děti, podpora kreativity dětí a jejich zapojení do dění v obci, bezpečné pře-

chody, snížení rychlosti u školy)

5. Kanice udržitelné (opatření pro zadržení vody v krajině, vysazování stromů a obno-

va historických cest, opatření pro úsporu energií u obecních budov, nová koncepce 

odpadového hospodářství obce)

 Naše vize: 

       Kanice jako dobré místo pro život

Program: Pět bodů pro Kanice

6. Ing. Karel Hynšt    7. Zdeněk Sehnal    8. Dagmar Beranová, DiS.    9. Ing. Jan Bičiště

1. JUDr. Martin Ondroušek   2. Mgr. Nicol Kolářová     3. Ing. Jan Beran, Ph.D.    4. Bc. Jan Drábek     5. Ing. Lucie Bilíčková 
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Vlastimil Minařík2. Občanská demokratická strana 
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Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

Mezi hlavní hodnoty našeho uskupení patří soudržnost. Stojíme si za obecní pospolitostí, kdy 

obyvatelstvo Kanic tvoří soudržnou komunitu, všichni se znají, schází a tvoří takovou jednu 

velkou rodinu. I proto naleznete v našem programu například podporu spolkové činnosti a mezi-

obecní spolupráce.  Chceme kanickou kulturu udržet takovou jakou ji máme rádi.

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

Post starosty jsem přebíral v roce 2019 po Vladimíru Kalivodovi. Ten Kanice řídil skoro 30 let. Byl 

to pro mě náročný úkol navázat na někoho, kdo obec řídil tolik roků. Brzy jsem se zorientoval, 

navázal na tradici a za svůj tříletý mandát se nám toho spoustu povedlo. Situaci zkomplikoval 

koronavirus. Bylo třeba zajistit roušky, dezinfekci, obědy a nákupy pro starší spoluobčany a další. 

Značná část peněz se za uplynulé tři roky investovala do základní a mateřské školy. Podařilo se 

zajistit nové šatní skřínky a počítače. Mateřské školce se pořídila víceúčelová didaktická tabule 

a čerpací stanice na hřiště. Opravilo se a rozšířilo hřiště u školy, spravilo se dětské hřiště u obecní-

ho úřadu, vyměnil se obecní rozhlas, opravilo se podium a vybudovala se nová přístavba v kanic-

kých lázních nebo se zastřešilo venkovní posezení na Zvoničce. Mimo jiné se podařilo získat 

dotace na úpravu územního plánu, na kůrovcové dřevo a z dotací se opravila podlaha v naší 

hasičské zbrojnici. Při současné situaci se naštěstí i zafixovaly ceny energií, což Kanicím dost 

ulehčí i v budoucnu. V posledním půl roce se společně s Časnýřem řešila otázka ukrajinských 

přistěhovalců.  

Mimo starostování jsem také dlouholetým členem SDH a její zásahové jednotky. Podílel jsem se 

jako instruktor na udržení tradice letních táborů. I ostatní členové naší kandidátky jsou činní 

v práci pro veřejnost, např. v kontrolním výboru obce, v knihovně, v Hodovém výboru, v Sokole, 

u hasičů.  

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

Naše strana nevidí budoucnost Kanic ve výrazném rozšiřování obce, ale ve zlepšování podmínek 

pro kvalitní život stávajících občanů. Naši vizi rozvoje obce máme rozepsanou ve volebním 

programu. Body, které v něm zmiňujeme, vnímáme jako prioritní a důležité pro rozvoj Kanic.

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

Jako největší prioritu k řešení vnímáme sestavení plánu správy obecního majetku se zaměřením 

na snižování energetické náročnosti a možností podpory budování společenského života.

Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

Naši největší předností je již získaná zkušenost s vedením obce. Mimo jiné jsme vstřícní k námě-

tům a k hledání kompromisu. Jsme týmoví, dokážeme se domluvit a spolupracovat v zastupitel-

stvu. A samozřejmě nám na Kanicích opravu zaleží a chceme, aby naše malá obec vzkvétala 

a byla příjemným prostředím k životu.
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OSM BODŮ KE SPOKOJENĚJŠÍMU ŽIVOTU V KANICÍCH

1. Vyřešení chybějícího kulturního sálu či komunitního centra, hlavním 
bodem je snaha o  získání pozemku nebo budovy pro tento účel.

2. Podpora základní a mateřské školy jakožto dominanty obce, podpora 
mládeže a snaha o přestavbu či rekonstrukci tělocvičny.

3. Úprava vzhledu i funkčnosti návsi, urbanistické řešení, odstranění 
nevzhledných kontejnerů.

4. Dopravní řešení, především vyřešení rychlé a nebezpečné jízdy po obci.

5. Digitalizace obecního úřadu, podpora nových obecních stránek, propa-
gace obecních aktivit, zřízení facebookové stránky, sdílený kalendář.

6. Energetická otázka – vytvoření úsporného, ekologického energetického 
řešení v obecních budovách.

7. Podpora fungující meziobecní spolupráce, podpora spolků a občanské 
iniciativy, udržování vztahů se spřátelenou rakouskou obcí Spillern.

8. Sestavení plánu oprav obecních budov k dosažení lepší využitelnosti 
a reprezentativního vzhledu (obecní úřad, zdravotní středisko).

 Naši kandidáti:

1. Vlastimil Minařík  58 let

starosta, OSVČ 

2. Blanka Kalivodová  58 let

účetní  

3. Viktor Štejnar  37 let

manažer

4. Pavel Havránek  76 let

důchodce

5. Aneta Minaříková  20 let

student VŠ  

6. Lukáš Moravec  34 let

pracovník v IT

7. Libuše Horáčková  60 let

účetní 

8. Aleš Janský  41 let

vedoucí výroby  

9. Ivana Pernicová  59 let

zdravotní laborant



3. HASIČI KANICE David Neckař
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Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

Hasiči mají na svých praporech heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. S touto filosofií 

se ztotožňujeme i v našich řadách, vnímáme historickou tradici hnutí – ale zároveň 

prosazujeme a využíváme moderní technologie a metody. Tyto principy rádi uplatníme 

i při práci v zastupitelstvu. 

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

Sbor hasičů má v obci tradici 129 let – takže o celé historii se tady nemůžeme rozepsat. 

V současné době je naší hlavní náplní výjezdová činnost, technická pomoc občanům 

i v obci na žádost pana starosty. Z úspěchů pro veřejnost můžeme zmínit dlouhodobou 

činnost našich mladých hasičů i přípravky, ostatkové průvody, Masarykovu vatru, 

Loučení s létem, Čarodějnice a podíl na organizaci dětského letního tábora. Pro účely 

organizace tábora se nám v uplynulých letech podařilo pod hlavičkou hasičů vyřídit 

dotaci MŠMT, čímž jsme ulevili rodinným rozpočtům rodičů účastníků. Pomocí dalších 

dotací jsme také získali vybavení pro naše mladé hasiče i výjezdovou jednotku, a tím jsme 

ulevili rozpočtu obecnímu. 

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

Volební období zastupitelstva je čtyři roky. V rámci obecního rozvoje je ale samozřejmě 

potřeba plánovat v dlouhodobějším časovém horizontu. V současné době rychlých 

změn je nutné do plánování zahrnout i faktor nejistého vývoje. Těžko se nám nyní vytvá-

řejí dlouhodobé plány – ale samozřejmostí je minimálně udržení standardu obyvatelnosti 

obce – včetně občanské vybavenosti. Naše obec se postupně rozrůstá, takže by vedení 

obce mělo usilovat o rozšíření a zlepšení těchto standardů. Od předvolebního stolu se ale 

snáze plánuje, než se následně realizuje – zdržíme se tedy přehnaných ambicí. 

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

Priorit vnímáme víc. Obci chybí kulturní centrum – místo, kde by se občané mohli setká-

vat, které by se dalo využít na činnost dětských kolektivů a pořádání akcí typu plesů 

a které by zároveň vytvořilo zázemí pro služby občanům. 

Další oblastí je podpora sportu a činností pro děti. V dohledné době nás čeká také řešení 

odpadů a jejich recyklace. V okolních obcích se postupně přistupuje k zavádění nádob 

na tříděný odpad přímo u domů, ze zkušeností a reakcí občanů bychom ovšem velmi 

opatrně zvážili dopad tohoto kroku – jak ekologický, tak na komfort života v obci. 
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Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

Myslím, že v uplynulých letech jsme prokázali, že ochota pracovat pro naši obec nám 

nechybí. V rámci naší činnosti jsme nahlédli do principů fungování obce, výjezdová 

jednotka a výsledky její práce je také vizitka, kterou se můžeme pochlubit – informace 

o naší činnosti často zveřejňuji na stránkách tohoto zpravodaje (mimochodem srdečně 

blahopřeji k získání třetího místa v celostátní soutěži!). V rámci naší činností jsme získali 

zkušenost s financováním z veřejných zdrojů. Další podstatnou zkušeností je spolupráce 

s ostatními spolky v obci, protože v zastupitelstvu je schopnost domluvit se jednou 

z podstatných vlastností. 

“U zásahu potřebujeme rozvahu, rozhodnost, vytrvalost a selský rozum. 

Počítám, že v zastupitelstvu obce se tyhle vlastnosti uplatní také.”
David Neckař, velitel výjezdové jednotky Kanice

1. David Neckař     2. Tomáš Kopecký          3. Jan Krs        

4. Ivona Matoušková  5. Jaroslav Kožnárek          6. Aleš Eichmaier 

7. Šárka Pernicová  8. Miloš Šlapanský         9. Václav Mikulášek

Naši kandidáti:



4. KDU-ČSL Radim Vašík
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Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

KDU-ČSL vychází z tradičních křesťanských hodnot (pravdomluvnost, nedotknutelnost 

soukromého majetku, pomoc potřebným) a principu subsidiarity. Hlavní témata jsou 

podpora tradiční rodiny, kvalitního školství, venkova, drobných (rodinných) podniků 

a uspokojivé životní podmínky. K plnění těchto témat je velice důležitá spolupráce 

s ostatními.

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

Ve spolupráci s ostatními zdravý stav financí v obci, realizace veřejných staveb v obci 

(stavba mateřské školy, nástavba a přístavba základní školy, přístavba obchůdku na 

návsi, rekonstrukce hasičské zbrojnice atd.), dohled nad stavebními záměry v obci.

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

Stanovení vizí urbanistického řešení centra obce, rozšíření počtu veřejných parkovacích 

míst v obci, zachování či zvětšení množství ploch veřejné zeleně v obci. Dále pak spolu-

práce s okolními obcemi v rámci svazků obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko a Časnýř.

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

Zásadní je dokončení změny územního plánu obce Kanice s prvky regulačního plánu. 

Tento zásadní dokument bude určovat možnosti využití území na celém katastrálním 

území obce Kanice, a to především v rámci zastavěné či zastavitelné části obce. 

Regulační plán určí především podmínky pro stavby v rámci území CHKO Moravský kras, 

který do naší obce zasahuje.

Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

KDU-ČSL je v obci dlouhodobě úspěšnou a volenou stanou. Pod vedením obce v minulo-

sti zvolenými kandidáty za KDU-ČSL došlo k úspěšnému rozvoji naší krásné obce.

Naši kandidá�:

1. Radim Vašík 2. Ivana Šrajerová 3. Petr Hýzl 4. Svatopluk Čech 5. Karel Ryšavý
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Volební program kandidátů KDU-ČSL v obci Kanice
Kandidá� na kandidátce KDU-ČSL Vám nabízejí program navazující na stávající rozvoj obce po roce 1989. Klidný 
rozvoj bez revolučních změn je dle našeho názoru nejefek�vnějším způsobem, který umožňuje využít energii 
investovanou do rozjetých akcí a poskytne občanům záruku jistoty do budoucnos�. Hlavní body lze shrnout 
následovně:

1.   Dokončení změny územního plánu obce Kanice s prvky regulačního plánu

 Tento zásadní dokument bude určovat možnos� využi� území na celém katastrálním území obce Kanice, 
a to především v rámci zastavěné či zastavitelné čás� obce. Regulační plán určí především podmínky 
pro stavby v rámci území CHKO Moravský kras, který do naší obce zasahuje.

2. Změna odpadového hospodářství v návaznos� na novou legisla�vu

 V návaznos� na měnící se legisla�vu týkající se odpadového hospodářství, a zejména systému třídění odpa-
dů budeme nuceni i v naší obci zavést změny tak, abychom novou legisla�vu plnili. Jedná se mj. o zavedení 
popelnic na tříděný odpad atd.

3. Modernizace osvětlení v obci v návaznos� na snížení nákladů na energie

 Aktuální stav veřejného osvětlení je na pokraji své životnos�, často dochází k poruchám a na provádění 
oprav již nejsou k dispozici náhradní díly. Také z důvodu zdražování cen energií je potřeba naplánovat 
a zrealizovat moderní úsporné a současně bezpečné veřejné osvětlení s dostatečnou sví�vos� a minimální 
energe�ckou náročnos�.

4. Rozšíření a modernizace míst pro volnočasové a relaxační ak�vity

 Mimo průběžnou údržbu stávajících hřišť po celé obci plánujeme modernizaci jednotlivých prvků a doplnění 
prvků nových. Také podporujeme vznik, resp. obnovu singletrailového okruhu pro cyklisty v obecním lese.

5. Údržba a opravy obecních budov

 S péčí řádného hospodáře pokračovat v údržbě a rekonstrukci obecních objektů (obecní úřad, zdravotní 
středisko, zvonička, obchod, stará i nová hasičská zbrojnice, dětská hřiště a kulturně-sportovní areál 
za školou). S ohledem na dostupné finanční prostředky budovat další potřebná zařízení v obci.

6. Zvětšení počtu veřejných parkovacích míst v obci

 Podporujeme rozšíření veřejných parkovacích míst především v centru obce a jeho blízkém okolí. Pro plnění 
tohoto cíle budeme monitorovat možnos� odkupu soukromých pozemků.

7. Stanovení nových vizí prostoru obecního úřadu, zdravotního střediska a okolí

 Rádi bychom zahájili diskuzi k dlouhodobému záměru modernizace prostoru obecního úřadu a blízkého 
okolí s rozšířením možnos� pro kulturní využi�, využi� pro volnočasové ak�vity apod. V této souvislos� 
budeme hledat řešení rozšíření prostoru o okolní pozemky.

Budeme maximálně vstřícní k podnětům podporujícím další zlepšení života v obci.

6. Markéta Klímová 7. Bronislav Němec 8. Petr Halva 9. Petr Ševčík



5. Budoucnost pro Kanice Petr Petlach
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Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

Spolupráce a otevřenost. Vidíme Kanice jako společenství lidí, kteří se vzájemně respektují, 

přestože mají někdy rozdílné názory. Chceme navázat na to dobré, co bylo v obci vybudová-

no, a posunout to dále. Naší hybnou silou jsou zkušenosti, energie a spolupráce, našimi 

zásadami upřímnost, opravdovost a odhodlání.

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

S uskupením Společně pro Kanice se nám podařilo propojit různé skupiny obyvatel a spolků, 

což vedlo k osvěžení společenského a kulturního života v obci: sousedský festival Zažít 

Kanice jinak, Kanický ples, Pohádkový les a podzimní akce pro děti. Dalším významným 

počinem bylo založení periodika Kanické listy, které dnes vychází jako obecní zpravodaj, 

na jehož realizaci se podílí široké spektrum redaktorů napříč generacemi, a které letos získalo 

3. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší obecní zpravodaj. To vše vyžadovalo překonání 

mnoha překážek, ale koordinovanou spoluprací se společné cíle podařilo úspěšně realizovat.

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

Naše vize: „Kanice coby nejlepší místo pro život”. Přejeme si obec, kde se dbá na potřeby 

všech vrstev a skupin obyvatel, ať jde o seniory, mladé rodiny, maminky s dětmi, teenagery, 

drobné podnikatele, sportovní a kulturní nadšence – a kde je různorodost základním kame-

nem společného soužití. Tato vize musí být postavena na společné diskuzi s občany.

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

V současnosti v obci vnímáme následující témata a problémy, na jejichž řešení se chceme 

soustředit:

ź Dopravní bezpečnost – zejména lokality, kde dochází k frekventovanému přecházení 

vozovky, jež není přehledné a pohodové (před ZŠ, na návsi), efektivnější kontrola rychlosti 

při průjezdu naší obcí. 

ź Bude potřeba hledat cesty, jak podpořit občany, kteří se ocitnou v sociálně tíživé situaci. 

ź Chybějící prostor pro podporu společenských, kulturních a sportovních aktivit v obci. 

ź Práce s mládeží, které se příliš pozornosti nevěnuje. Rozšířit nabídků kroužků a mimoškol-

ních aktivit, jež v poslední době velice upadla. 

ź Aktivně získávat peníze z dotací a ne vše táhnout ze „svého”. Máme v týmu lidi, kteří s tím 

mohou pomoci.

Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

Protože se neptáme, co může naše obec udělat pro nás, ale co můžeme my udělat pro naši 

obec. Spolupráce, odhodlání a výsledky, které za námi již stojí, jsou naši hybnou silou k řešení 

témat, které naše občany trápí. Připojte se k nám a nám dejte svoji důvěru.



6. Ing. Kateřina Vaňková    7. Oldřiška Petlachová   8. Ing. Petr Sobola    9. Ing. Karel Horáček

1. Petr Petlach  2. Mgr. Hana Rakšány Dvořáková  3. Ing. Dušan Dostál  4. Ing. René Kárník  5. Ing. Kristina Dostálová Makovská 

Obec otevřená – Obec musí být otevřená názorům občanů, musí naslouchat jejich námětům 

a připomínkám. Je třeba se zaměřit na efektivnější a důstojnou komunikaci při řešení běžných záležitostí. 

Budoucnost – Budoucí směřování a rozvoj obce si žádají strategický plán, který odpovídá poptávce 

a potřebám občanů. Například chybějící prostory pro společné setkávání, modernizaci a efektivnější 

využití hřiště za základní školou, síť interaktivních naučných stezek kanickým katastrem. Jsme otevřeni 

novým formám lokální ekonomiky a drobným podnikatelským záměrům v obci. Jako zásadní vidíme 

intenzivní využití dotačního financování obecních a spolkových projektů.

Děti a škola – Naše děti – to je naše budoucnost. Ty starší dnes v obci nemají téměř žádné smysluplné 

vyžití. Potřebujeme programy, které mladou generaci zaujmou, podpoří jejich kreativitu a potenciál. Jako 

společensky klíčovou v tomto ohledu vnímáme spolupráci obce a základní a mateřské školy. Škola není 

jen budova, ale i místo, kde naše děti tráví spoustu času, a měla by pro ně být přitažlivá a inspirující. 

Doprava a bezpečnost – Bezpečné přechody pro chodce, dodržování předepsané rychlosti 

při průjezdu obcí, bezpečné cesty z Kanic do Řícmanic a do Ochozi jsou samozřejmostí.

Obec malebná – Přejeme si náves, kde si sousedé rádi posedí, bez nevzhledné plakátovací plochy, 

kontejnerů a betonu kazících atmosféru středu obce. 

Udržitelnost – Obec bude muset reagovat na současné globální problémy spojené s klimatickými 

změnami. V této bitvě jsme malí hráči, neznamená to ovšem, že by naše snaha neměla význam. 

Budeme hledat cesty pro naši obec smysluplné a proveditelné.

 Naše vize: 

          Kanice coby nejlepší místo pro život

135

Budoucnost pro Kanice je koaličním partnerem kandidátky Společně pro Kanice



6.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – 

    KANIČTÍ NEZÁVISLÍ Lukáš Láník
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Jaké jsou hlavní hodnoty, na kterých staví vaše hnutí?

Chtěli bychom zachovat vesnický ráz obce, jak po stránce výstavby, tak po stránce občan-

ského soužití. Zároveň bychom chtěli rozvíjet podmínky pro zlepšování a zkvalitňování života 

v obci. 

Co se vám v minulosti při práci pro veřejnost povedlo?

Vyjmenovat vše, co se v minulosti povedlo, by vydalo na menší publikaci. Přesto za zmínku 

stojí například rekonstrukce průtahu obcí a rekonstrukce stávajících místních komunikací, 

kdy po řadu měsíců bylo potřeba řešit vznikající problémy. Z toho jen vybudování nových 

domovních přípojek bylo na stovky. Dále se podařilo uspíšit výstavbu dvou oddělení mateř-

ské školy o minimálně 2–3 roky a díky tomuto urychlení mělo radost mnoho rodičů a dětí. 

Třešničkou na dortu bylo prosazení přístavby základní školy. 

Nesmíme také zapomínat na kanické spolky a zábavu. Například podpoření činnosti hasičů 

zřízením zásahové jednotky a pomoc Hodovému výboru při konání hodů a jiných kulturních 

a společenských akcí, které pomáhají propojit lidi na vsi. Podpora dalších občanských sdru-

žení je již samozřejmostí. 

Jaká je vaše vize rozvoje obce v horizontu osmi let?

V příštím období bude potřeba dodělat některé již rozpracované záměry z minulosti. 

Zejména vybudování chybějících vozovek a chodníků v obci. 

Největší výzvu vidíme ve vybudování multifunkčního objektu, ve kterém by našla místo 

knihovna, sál a další prostory pro společenské využití, případně i drobné služby. 

Co je podle vašeho názoru největší prioritou k řešení v obci?

Největší priorita souvisí s předchozí otázkou. Bude potřeba získat prostory pro další rozvoj 

vybavenosti obce. Ať už výše zmíněného multifunkčního objektu a dále vybudování ekodvo-

ra na vlastním pozemku. V hlavní řadě nesmíme zapomínat na údržbu již vybudovaného. 

Proč by občané měli volit právě vás a vaši kandidátku?

Naše kandidátka se skládá z kanických rodáků nebo občanů, v obci dlouhodobě žijících. Jsou 

nám proto dobře známy problémy obce, díky tomu víme, co je proveditelné a co ne. 

Nechceme slibovat zázraky, ale pokusíme se využít každou příležitost či podmět k dalšímu 

vylepšení života v obci. 
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Kandidáti:

Jméno a příjmení Věk Povolání Foto

1. Lukáš Láník 65 zahradník

 

2.

 

Gabriela Zelená

 

28

 

bezpečnostní technik

 

 

3.

 

Petr Mazánek

 

42

 

záchranář

 

 

4.

 

Jan Švehla

 

48

 

tesař

 

 

5.

 

Jaroslava Krsová

 

47

 

účetní

 

 

6.

 

Petr Cvan

 

25

 

odborný prodejce

 

 

7.

 

Martin Kučera

 

30

 

technik

 

 
 
 

Mezi naše priority patří:

 
 

-

 

Dokončení vozovek a chodníků v

 

obci

 

-

 

Podpora školy a školky, včetně revitalizace školního hřiště

 

-

 

Péče o obecní objekty a hřiště

 

-

 

Podpora spolků a organizací působících v obci

 

-

 

Podpora kulturních a sportovních aktivit občanů

 

-

 

Podpora dalších investičních záměrů obce 

 

-

 

Aktivní působení v

 

dobrovolných svazcích obcí
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Ivo PernicaKalendář akcí 

 
  

 
  

 
      
 

17. 9. Zažít Kanice jinak
 

 
     

kanické spolky

2022

  
 

 
16. 10. Dýňování

 
 

     
tKanička

 
 

22. 10. Masarykova vatra
 

 
  

Hasiči Kanice

V souvislosti s případnými omezeními může docházet ke změnám uvedených akcí, jejich rušení, ale i ke vzniku 

nových. Aktuální přehled akcí najdete vždy v aktualitách na webu obce Kanice: www.obeckanice.eud.cz

        
 

říjen/listopad Dětská sportovní Olympiáda
 

 
     

TJ Sokol
  

 
 

26. 11. Burza knih pro nadaci Krtek
 

 
     

knihovna

 
 

prosinec Rozsvěcení vánočního stromu
 

 
  

obec Kanice
    
 

prosinec Vánoční čtení
 

 
  

Knihovna tKanička
    
 

prosinec Vánoční turnaj ve stolním tenise
 

 
  

TJ Sokol

http://www.obeckanice.eud.cz
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