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VOLEBNÍ PROGRAM NÁRODNÍ FRONTY OKRESU MĚLNÍK 

OBDOBÍ 1986 - 1990 

 

 

 

VOLEBNÍ PROGRAMY NÁRODNÍ FRONTY - ZÁLEŢITOST VŠECH OBČANŮ V OKRESE 

 

 

 

Reálné cíle i úkoly 

Volební program, se kterým předstupuje okresní výbor Národní fronty i kandidáti NF na poslance do 

okresního národního výboru před občany okresu Mělník, je významným nástrojem tvůrčího uskutečňování 

linie XVII. sjezdu KSČ v podmínkách našeho okresu. 

 

Orientuje pozornost na upevňování morálně politické jednoty lidu, na rozšiřování účasti občanů na práci 

národních výborů, na zvyšování úlohy volených orgánů národních výborů a na prohlubování socialistické 

demokracie. Zahrnuje potřeby, které budou slouţit všem občanům okresu. Pozornost věnuje úkolům v 

oblasti investiční a bytové výstavby, ţivotního prostředí, bydlení, sluţeb, obchodu, dopravy, zdravotnictví a 

sociální péče, školství, kultury a tělesné výchovy. 

 

Jeho obsah dává odpověď na to, čeho chceme pod vedením okresního výboru KSČ v období 1986 aţ 1990 

dosáhnout. Jde o cíle a úkoly reálné a splnitelné. Jejich uskutečňování se neobejde bez plodné a aktivní 

spoluúčasti kaţdého poctivého občana. 

 

Okresní výbor KSČ, okresní výbor Národní fronty a Okresní národní výbor v Mělníku jsou  

přesvědčeny, ţe podporou kandidátů Národní fronty ve volbách vysloví občané svůj souhlas s volebním 

programem na léta 1986 aţ 1990 a svou prací prokáţí vůli podílet se na dalším rozvoji socialistické 

společnosti a podpoří úsilí o naplnění perspektiv ţivota v míru a socialismu. 

 

 

 

EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST 

Hlavním úkolem hospodářského a sociálního rozvoje okresu Mělník je, v souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ, 

zabezpečování intenzifikace výroby jako výchozí základny k upevňování ţivotních jistot obyvatelstva, posilování 

ekonomické a materiální základny okresu, který patří k významným průmyslově-zemědělským regionům v rámci 

Středočeského kraje. 

 

Volební programy tvoří základnu a nástroj pro sjednocování sil a prostředků politických, státních, 

společenských a zájmových organizací v územních obvodech pro uspokojení rostoucích potřeb lidí a k realizaci 

cílů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a ideově výchovné práce mezi občany. 

 

Zabezpečování hmotných a kulturních potřeb společnosti v souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ a osmého 

pětiletého plánu plně závisí na výrobě, výkonnosti a efektivnosti národního hospodářství. Průmysl okresu se bude 

v následujícím období převáţně orientovat na chemii a energetiku. Všechny nové výrobní programy 

v oblasti chemického průmyslu budou velmi náročně posuzovány z hlediska dopadu na ţivotní a pracovní 

prostředí. V oblasti energetiky se započne s přestavbou EMĚ I na centrální zdroj tepla pro hlavní město, na něj 

budou napojena i další města okresu jako Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Počítá se také s výstavbou centrálního 

zdroje tepla v Kaučuku. 
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V souvislosti se strukturálními změnami v rámci kraje se bude modernizovat výroba v Českých loděnicích 

v Mělníku tak, aby technické vybavení závodu dosáhlo vyšší úrovně. 

 

Ochrana a tvorba ţivotního prostředí bude trvale v popředí zvýšeného zájmu okresních orgánů. 

Specifiku okresu vystihuje zpracovaný EKOGRAM. 

 

Rozhodujícím úkolem rozvoje zemědělsko-potravinářského komplexu je zabezpečování úkolů ve výţivě 

obyvatelstva, její další zkvalitňování, zvyšování soběstačnosti ve výrobě potravin. Za tím účelem bude prvořadou 

povinností soustavná péče o zemědělský půdní fond, jeho důsledná ochrana a intenzivní vyuţívání. 

 

 

Vodní hospodářství 

Ve vodním hospodářství se bude další rozvoj orientovat na oblast zdrojů. (Dolní Liběchovka, Všetatsko), 

jejich rozšíření a intenzifikaci, budování vodní a kanalizační sítě a výstavbu čistíren odpadních vod. 
Zásobování pitnou vodou se bude řešit výstavbou vodovodů ve Všetatech, Tišicích, Ovčárech, Zárybech, 

Čečelicích, Lhotě, Zálezlicích, Nové Vsi – Starých Ouholicích, Spomyšli, Střemech, Vysoké – Stráţnici, Cítově, 

Dřínově, Dolních Beřkovicích, Horních Počaplech, Klích, Velkém Borku, Úţicích. Kanalizační sítˇ bude 

vybudována nebo rozšířena v Mělníku, Neratovicích, Luţci nad Vltavou, Mělnickém Vtelně, Nové Vsi, 

Vojkovicích, Zlosyni, Úţicích i jinde. Z hlediska ochrany a tvorby ţivotního prostředí má stále větší význam 

budování čistíren odpadních vod. V průběhu tohoto volebního období se začne s jejich výstavbou v Mělnickém 

Vtelně, Luţci nad Vlt., Kostelci n. L. (I. etapa), Vojkovicích a Zlosyni. 

 

 

Doprava 

V silniční dopravě bude hlavním cílem modernizace silniční sítě, aby se zvýšila bezpečnost provozu a 

zlepšilo ţivotní prostředí ve městech i obcích celého okresu. Novými úkoly v osmé pětiletce budou: 

 

●  Výstavba nového mostu přes Labe v Mělníku s přivaděčem pro silnici I/16 a zahájení jednotlivých etap 

obchvatu Mělníka. 

 

●  Zlepšení podmínek osobní přepravy - budou vybudována autobusová nádraţí v Kralupech n.Vlt. 

a Neratovicích, v Mělníku se počítá s dokompletováním autobusového stanoviště. 

 

 

Obchod a cestovní ruch 

K zabezpečení plynulého zásobování, dalšího rozvoje obchodní sítě a uspokojení poptávky obyvatelstva 

v souladu s trvale rostoucí ţivotní úrovní lidu se rozvoj zaměří na investiční činnost, na zlepšení a rozšíření 

venkovské a městské obchodní sítě.V programu modernizace obchodu se uskuteční výstavba nákupního střediska 

ve Všetatech, připravuje se výstavba prodejny v Chlumíně, Kokoříně, Čečelicích, Nové Vsi, Úţicích a Zlosyni – 

převáţně v investiční části akce ,,Z“. 

  

V rozvojových záměrech spotřebního druţstva Jednota se v rámci investiční výstavby počítá s realizací 

nákupního střediska v Dolních Beřkovicích, výstavbou motorestu – pohostinství Ţelízy, v komplexu výchovně – 

vzdělávacího střediska energetiky v Mělníku pak se zajištěním provozu v restaurační části. Počítá se také 

s budováním závodu veřejného stravování v Byšicích, s rekonstrukcí stávajícího zařízení ve Vojkovicích, 

Vraňanech, Obříství – Štěpáně, Skuhrově a Nebuţelích. Bude také zahájena výstavba ubytovacího a stravovacího 

zařízení v Mělníku –Podolí v rámci sportovního areálu. Započne se s výstavbou nové pekárny. 

 

Na úseku rekreace a cestovního ruchu se rozšíří ubytovací kapacita autokempu Kokořín, dobuduje se rekreační 

středisko Lhota, do provozu bude uvedena loď Dukla. 
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Místní hospodářství a sluţby 

Při rozvoji sluţeb v okrese se vychází ze závěrů 6. plenárního zasedání ÚV KSČ, které jednotlivé podniky 

místního hospodářství rozpracovaly na vlastní podmínky. Veškerá činnost ve sluţbové oblasti se zaměří na 

zkvalitňování a rozšiřování sluţeb v souladu s růstem ţivotní úrovně obyvatelstva. 

 

Okresní podnik sluţeb mimo jiné: 

●  V rámci investičního limitu k zajištění komplexnosti sluţeb zakoupí odtahový vůz, provede částečnou 

obměnu autoparku a postupné dovybavení autoservisu; 

 

●  Provede modernizaci prádelenských zařízení, dokončí výstavbu a uvede do provozu novou velkoprádelnu 

v Kralupech n.Vlt.; 

 

●  Rozšíří činnost střediska plynoservisu na opravy a údrţbu všech zařízení na zemní plyn; 

 

●  V nově budovaném Domě sluţeb v Mělníku zabezpečí půjčovnu průmyslového zboţí, sběrnu šatstva a 

koberců, rámování, zasklívání a kosmetiku; 

 

●  V Domě sluţeb Mělník-Mlazice zajistí sluţby kadeřnické, sběrnu prádla, mandl a vazárnu věnců. 

 

Průmyslový podnik Mělník zajistí mimo jiné inovaci výhně WE 404, výhně Konkurent, broušeného skla, ve 

spolupráci s  n. p. Dakon Krnov vyvine kotel nové řady. Dále zajistí provádění rychlooprav obuvi, zavedení 

montáţe a demontáţe kol automobilů pro vyvaţování, zavede výměnu protektorů na počkání. 

 

Činnost Drobných provozoven národních výborů se nadále bude rozvíjet na základě novelizovaných zásad. 

V materiálně  – technické základně bude postaven Dům sluţeb v Luţci nad Vltavou a rekonstruován Dům sluţeb 

v Byšicích a zahájena výstavba Domu sluţeb v Liběchově. 

 

Veřejně prospěšné sluţby zajistí vybudování kompostárny – zařízení pro úplnou likvidaci tuhých domovních 

odpadů pro oblast Kralupy nad Vlt. a na úseku sběru domovního odpadu zabezpečí rozšíření organizovaného svozu 

pro 80% rodin okresu. 

 

Sběrné suroviny zaměří svoji pozornost na zlepšení organizace sběrové soutěţe, na zvyšování sběru 

druhotných surovin. Bude dokončena rekonstrukce sběrny ve Všetatech a zřízeny nové sběrny ve Vysoké a 

Byšicích. 

 

Veřejná zeleň – základním materiálem pro rozšiřování veřejné zeleně je i na dále schválená koncepce rozvoje 

veřejné zeleně, která ve značné míře ovlivňuje tvorbu a ochranu ţivotního prostředí. 

 

 

Bytová výstavba 

Ke stabilizaci obyvatelstva a pracovních sil je důleţitým činitelem rozvoj bydlení. V komplexní bytové 

výstavbě má být v osmé pětiletce dokončeno ve všech formách výstavby cekem 2 483 bytů, z toho 1 474 

dodavatelsky. Dodavatelská výstavba je směrována do Mělníka, Kralup n. Vlt. a Neratovic. Pro potřeby 

stabilizace pracovníků stavební výroby se počítá se soustředěnou bytovou výstavbou v Luţci n. Vlt. Dalších asi 

800 bytových jednotek má být postaveno nestavebními organizacemi. V druţstevní svépomoci má být realizováno 

280 bytů, v individuální výstavbě 730 bytů. Socialistické organizace budou modernizovat 42 bytových jednotek. 

 

K zahájení soustředěné dodavatelské výstavby budou v investiční části akce, ,Z“ zajišťovány tyto akce: Kralupy 

n. Vlt. – vodojem Zlončice, Kralupy n.Vlt. - vodovodní přivaděč, Neratovice - vodojem. 
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Z prostředků účelové investiční výstavby se počítá se zařazením následujících staveb: Mělník - Liběchovka – 

rozšíření prameniště, Mělník – pekárna, Kralupy n. Vlt. – provozní sklad Středočeských uhelných skladů. 

 

Pokud se týká občanského vybavení, nejsou v důsledku sníţeného objemu prací a dodávek ministerstva 

stavebnictví  ČSR  a dalších činitelů pro léta osmé pětiletky vytvořeny podmínky pro souběh k dokončování bytů 

s objekty základní občanské vybavenosti. Proto se bude pro výstavbu potřebné občanské vybavenosti vyuţívat 

akce ,,Z“ . Rozvine se široká spolupráce v oblasti sdruţování prostředků a činností s podniky ústředně řízenými. 

 

 

Školství 

Na úseku základního školství byla dokončena přestavba podle nového pojetí školské koncepce stanovené 

dokumentem předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR o dalším rozvoji československé výchovně vzdělávací 

soustavy. Tomu je třeba vytvářet i odpovídající materiální základnu. 

 

V okresním městě bude zahájena výstavba čtrnáctitřídní základní školy na sídlišti Pivovar. Dokončením 

přístavby ZŠ Mělník – Fučíkova se zlepší prostorové podmínky pro umístění ţáků této školy. K rozšíření kapacity 

zvláštní školy, zejména pro děti závěrečných 9. a 10.  ročníků, bude třeba vyuţít části školní budovy v Mělníku – 

Rousovicích a části mateřské školy v Dolních Beřkovicích.  Jako velmi ţádoucí se jeví přístavba základní školy ve 

Mšeně, kde je umístění zvláštní školy v nevyhovujících podmínkách. 

 

Ke kompenzaci vlivu zhoršeného ţivotního prostředí jsou zabezpečovány školy v přírodě. V příštích letech bude 

cílem vytvořit podmínky pro roční výjezd 10 000 dětí. Začne se s výstavbou nového víceúčelového zařízení 

Vítkovice v Krkonoších pro k. p. Kaučuk. 

 

Pro lepší vyuţití volného času mladé generace se počítá s vybudováním Klubů mládeţe v Mělníku, Kralupech 

n. Vlt. a Neratovicích. Ke zvýšení zájmu ţáků o výsledky vědy a techniky přispěje i budování stanic mladých 

techniků a přírodovědců. Výstavba tělovýchovných zařízení se zaměří na výstavbu a dokončení krytého bazénu 

v Kralupech n. Vlt., výstavbu tělocvičny BIOS v Mělníku a zahájení výstavby tělocvičny v Obříství. 

 

 

Kultura 

Rozvoj materiálně–technické základny pro kulturní činnost v osmé pětiletce bude probíhat 

v modernizaci, opravách a v intenzivnějším vyuţití stávajících prostor a budováním nových zařízení 

odpovídajících potřebám doby. 

 

V Mělníku bude pokračovat výstavba převáţné části výchovně vzdělávacího střediska jako sdruţené investice 

resortu energetiky, ÚRO, NV a SD Jednoty. V Neratovicích se počítá s vybudováním klubu mladých. Stálá 

pozornost bude věnována budování odpovídajících podmínek pro činnost agitačních středisek, zejména ve 

střediskových obcích. 

 

 

Zdravotnictví a sociální péče 

Rozvoj zdravotní péče se zaměří na pracující v závodech a zemědělské velkovýrobě na péči o staré a 

dlouhodobě nemocné občany, bude se prohlubovat úroveň péče o nemocné s nejrozšířenějšími civilizačními 

chorobami a uskutečnění diabetologického programu. 

 

Usilovat budeme o urychlené doplňování počtu lůţek chybějících v zařízeních v rámci Okresního ústavu 

národního zdraví II. typu,  který byl Mělníku přiznán v roce 1981. Prvořadou akcí bude zajištění výstavby lůţkové 

části nemocnice (modernizace). Následovně bude zajišťována výstavba výrobny infuzních roztoků, transfůzní 

stanice a centrální lékárny. 
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V ambulantní oblasti je nutné vybudovat odpovídající zdravotnické zařízení poliklinického typu pro město a 

spádovou oblast v Kralupech n. Vlt. Typová zdravotnická zařízení budou vybudována v Mělníku–Mlazicích, 

Mšeně, Obříství, Všetatech a dokončení rekonstrukce zdravotního střediska ve Vysoké a Vojkovicích. 

 

V oblasti sociálního zabezpečení budeme věnovat soustavnou pozornost péči o staré občany, invalidní občany, 

rodiny s dětmi, o mentálně postiţenou mládeţ i dospělé, o důchodce a další speciální skupiny obyvatelstva. 

 

Ve stávajících zařízeních pro staré občany se uvaţuje se zlepšením technického stavu v domově důchodců 

v Řepíně a Vidimi vybudováním nutných provozních podmínek a prováděním reprofilizace podle vývoje 

zdravotního stavu obyvatel a potřeb v okrese. Zřizují se domy s pečovatelskou sluţbou a střediska osobní hygieny 

pro staré občany nejen ve městech, ale i ve střediskových obcích. 

 

V letech 1986–90 se počítá s vybudováním těchto domů v Mělníku, Kralupech n. Vlt.,  Neratovicích, Mšeně, 

Chvatěrubech, Kostelci n. L. a Všetatech. 

 

 

Poţární ochrana 

Poţární ochrana je důleţitou součástí ochrany socialistického vlastnictví. Podle schválené koncepce se na 

tomto úseku v příštím období počítá s rekonstrukcí poţární zbrojnice ve Vraňanech a Ţelízích a s výstavbou 

v Byšicích-Liblicích, Vysoké, Luţci n. Vlt. 

 

Velmi naléhavá potřeba výstavby stanice Okresního veřejného poţárního útvaru je v okresním městě. S jejím 

uskutečňováním se započne v roce 1990. 

 

 

 

IDEOVĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

Předpokladem úspěšného plnění úkolů v ekonomické a sociální oblasti je sepětí ideově–výchovné činnosti 

s konkrétními úkoly jednotlivých měst a obcí okresu. 

 

Budeme působit na výchovu osobnosti harmonicky rozvinutého socialistického člověka, formování 

socialistického způsobu ţivota a tvorbu ţivotního prostředí. Vychovávat a vést občany k dodrţování zásad 

socialistického souţití prohlubováním jejich právního vědomí směřujícího k nesmiřitelnosti ke všem 

protispolečenským jevům. 

 

Je třeba včas a rozhodněji zasahovat při špatném postoji k práci, lhostejnému poměru ke společnému majetku, 

při výskytu alkoholismu, toxikománie i neúcty ke skutečným mravním hodnotám. 

  

Budeme působit na zvyšování výchovné úlohy pracovních kolektivů, kde především vedoucí pracovníci musí 

vlastním příkladem a zdravou náročností vytvářet ovzduší úspěšného plnění úkolů, nesmiřitelnosti k nedostatkům a 

celkově vhodného sociálního klima. Dalším zvyšováním aktivní činnosti odborových úseků budeme prohlubovat 

účast pracujících na řízení. Pozornost zaměříme na dodrţování pracovní a technologické kázně, úspory energie a 

materiálu. 

 

V kaţdodenní práci je nezbytné reagovat na současnou politickou situaci, realizovat účinné formy boje proti 

všem projevům ideologické diverze, podporovat boj proti válečné hrozbě a za trvalý mír. Pokračovat v upevňování 

vědeckého světového názoru ve vědomí lidí. Pozornost věnovat výchově k ekonomickému myšlení. 
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Budeme rozvíjet činnost vzdělávacích středisek v okrese, sdruţovat prostředky organizátorů mimoškolní 

výchovy a vzdělávání na budování materiálně technické základny. 

 

Ve spolupráci s organizacemi Národní fronty a národních výborů budeme popularizovat dobré výsledky a 

kritizovat nedostatky zejména v porušování pracovní a technologické kázně, plýtvání energií a materiálem. 

 

Vyuţijeme kulturně výchovných a uměleckých prostředků k přibliţování a rozvíjení pokrokových tradic, 

utváření soudruţských a přátelských vztahů mezi národy socialistických zemí a pokrokových sil světa. 

 

K nejdůleţitějším úkolům národních výborů patří důsledné řešení problémů mladé generace. Pozornost 

zaměříme na bydlení mladých manţelství, rozmísťování mladých lidí v souvislosti s volbou povolání, zájmové a 

kulturní vyuţití mládeţe ve volném čase apod. Zvýšenou pozornost budeme věnovat tělesné výchově a zejména 

branné výchově. 

 

Bude se rozvíjet spolupráce národních výborů a škol s organizacemi Svazarmu, tělovýchovy a útvary armády. 

Okresní výbor Československého svazu tělesné výchovy a okresní výbor Svazarmu budou ve spolupráci s odborem 

školství ONV a školami pokračovat v organizování sportovně branných akcí pro mládeţ. 

 

V práci kulturních zařízení v okrese budeme zabezpečovat především socialistický obsah a podmínky pro 

rozšiřování činnosti mládeţnických a dětských souborů. Okresní kulturní středisko bude pro tyto soubory vydávat 

obsahové materiály a poskytovat potřebnou metodickou pomoc. 

 

Jedním z důleţitých prostředků ideového, estetického a citlivého působení na člověka je zájmová umělecká 

činnost. Rozšíříme základnu souborů ZUČ a do roku 1990 dosáhneme nárůst dalších dvaceti trvale pracujících 

souborů oproti roku 1985. 

 

V práci s knihou budeme věnovat pozornost vyuţívání společensko vědní a politické literatury. Budeme usilovat 

o dosaţení 20% čtenářů do roku 1990 a 8 výpůjček na obyvatele v profesionálních knihovnách. 

 

Na základě studia a historických pramenů budeme dále rozšiřovat soupis památek dělnického a revolučního 

hnutí a vyuţívat je zejména při výchově mládeţe. Budeme pokračovat v pomoci při budování síní tradic 

v průmyslových i zemědělských závodech a ve školách. Síně vybudujeme ve Státním statku Mělník, Vitaně 

Byšice, v Závodech těţkého strojírenství České loděnice Praha, závod Mělník a koutek tradic v gymnáziu Mělník. 

 

Budeme prohlubovat spolupráci sborů pro občanské záleţitosti v okrese se společenskými organizacemi 

Národní fronty. 

 

Nadále zůstává v popředí pozornosti národních výborů, ale i společenských organizací Nár. fronty, 

jednotlivých podniků a všech občanů péče o ochranu ţivotního prostředí a přírody. Na dodrţování zásad 

ochrany přírody budeme dbát při nové výstavbě i rekonstrukcích. Ještě více budeme vyţadovat výsadbu náhradní 

zeleně za tu, která nezbytně ustoupí stavební a další činnosti. K prohloubení výchovně vzdělávacího působení 

zejména na děti vybudujeme v oblasti Mělník–Chloumek naučnou stezku a postupně připravíme vybudování 

obdobných stezek v Kralupech n. Vlt. a Mšeně. 

 

Na úseku základního školství byla dokončena přestavba podle nové školské koncepce. V dalším období 

budeme proto veškeré pracovní úsilí směřovat k upevňování a prohlubování obsahových a organizačních změn 

v předškolních zařízeních a v základních školách a ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce. 
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Školy budou plnit důleţitý úkol z komplexního programu elektronizace ve výchově a vzdělávání, aby mládeţ 

byla připravena na kaţdodenní vyuţívání elektroniky a vytvořila si kladný vztah k technice. Ţáci budou vedeni 

k soustavné práci s informacemi. Podle instrukce ministerstva školství budou budovány školní knihovny tak, aby 

se v nich soustředila výchova k práci s informacemi. 

 

Zkvalitňování vzdělávacího procesu bude probíhat v úzkém sepětí s promyšleným rozvíjením komunistické 

výchovy. Mládeţ povedeme k utuţování přátelství našich národů se socialistickými zeměmi, zvláště se Sovětským 

svazem, prostřednictvím dopisování, vyuţívání sovětského tisku v originále, rozšiřování činnosti klubů přátelství, 

kontaktů s druţebními okresy a masovým zapojením ţáků do soutěţí v ruském jazyce. 

 

Zvláštní důraz v nastávajícím období budeme klást na výchovu pracovní, vlasteneckou a internacionální, jejíţ 

součástí je i výchova k obraně vlasti a vymoţeností socialismu. K formování mladého člověka budeme účinněji 

vyuţívat výchovy k práci, vlivu umění, prohlubování estetické výchovy a důsledného plnění úkolů tělesné a branné 

výchovy. 

 

Okresní pedagogické středisko bude zabezpečovat další vzdělání pedagogických pracovníků organizováním 

školení, instruktáţí, ukázkových hodin, exkurzí a přednášek, bude pečovat o další ideový a politický růst 

pedagogických pracovníků, zvláště těch, kteří svoji pedagogickou dráhu začínají. 

 

 

Politickoorganizátorská činnost 

Ekonomický, sociální a kulturní rozvoj okresu Mělník vyţaduje prohloubení politicko-organizátorské 

práce a koordinovaný postup národních výborů, Národní fronty, podniků, závodů, ostatních orgánů a 

institucí při vytváření podmínek pro spokojený ţivot všech občanů. 

 

Hlavním cílem politicko-organizátorské práce národních výborů a Národní fronty je rozvoj iniciativy k plnění 

hospodářských plánů, péče o ţivotní prostředí, aktivní plnění volebních programů NF. 

 

Rady národních výborů zvýší náročnost na přípravu plenárních zasedání, věcnost přijatých závěrů a kontrolu 

realizace přijatých opatření. Důsledně budou prosazovat zákonnost, časnost a pruţnost rozhodování o záleţitostech 

občanů. Budou vyţadovat zkvalitnění práce aparátu, další zvýšení jeho politické a odborné kvalifikace a poţadovat 

od něj vysokou politickou odpovědnost, profesionální zdatnost, citlivý přístup k občanům a iniciativní plnění 

úkolů. Zaměří se na sniţování nadměrné administrativy a kontrolu nad výkonem státní správy. 

 

Výbory lidové kontroly výrazněji přispějí k upevňování státní a pracovní disciplíny. K tomu prohloubí 

spolupráci se společenskými organizacemi NF. 

 

Při zdokonalování mnohostranné činnosti národních výborů sehrávají významnou úlohu jejich poslanci. Zaměří 

se na práci s voliči, budou je seznamovat s uneseními národních výborů, projednávat s nimi rozvoj a aktuální 

otázky ţivota územního obvodu a pravidelně skládat účty ze své činnosti. K tomu vyuţijí plén národních výborů, 

veřejných schůzí, shromáţdění pracujících v závodech, jednání orgánů a organizací NF, schůzí občanských 

výborů a podobně. Rady národních výborů budou pomáhat vytvářet potřebné podmínky pro práci poslanců ve 

volebních obvodech i na pracovištích. 

 

Nejvýznamnějším aktivem rozsáhlé činnosti národních výborů i prostředkem k soustavnému prohlubování 

socialistické demokracie jsou občanské výbory. Zcela mimořádnou roli sehrávají tyto aktivy v sídlištích měst, ve 

střediskových a sloučených obcích. Občanské výbory se soustředí na rozšiřování účasti občanů při řešení veřejných 

záleţitostí měst a obcí, na jejich zvelebování, na upevňování veřejného pořádku a socialistického souţití mezi 

občany a naplňování sociálního programu v jednotlivých místech. Důsledněji se budou zabývat poţadavky a 
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stanovisky občanů, organizovat jejich účast na veřejně prospěšných akcích, plenárních zasedáních národních 

výborů a veřejných schůzích. 

 

Osvědčenou formou účasti občanů na řízení a správě jsou veřejné schůze národních výborů a Národní fronty 

v místech. Do jejich přípravy se pod vedením Komunistické strany Československa více zapojí všechny sloţky 

NF. 

 

Schůze budou organizovány podle územních obvodů občanských výborů, zejména k otázkám všestranného 

rozvoje měst a obcí tak, aby se občané mohli vyjádřit k připravovaným záměrům a k řešení místních problémů. 

 

Rozvoj socialistické demokracie je spjat i s upevňováním socialistické zákonnosti. Národní výbory budou 

dbát na důsledné dodrţování práv občanů, vyţadovat odpovědné plnění občanských povinností a respektování 

celospolečenských zájmů. 

 

Jednou z osvědčených a vţitých forem všestranné činnosti NV, směřující k upevňování morálně politické 

jednoty lidu, je socialistická soutěţ. Má v národních výborech okresu Mělník jiţ dlouholetou tradici a bude i 

v dalším volebním období plnit významnou úlohu. 

 

Stále širší a významnější základnou všestranného rozvoje osobnosti člověka v socialistické společnosti se stává 

Národní fronta. Organizace v ní sdruţené prohloubí své úsilí k plnění volebních programů a povedou své členy 

k jejich plnění. Zajistí, aby organizace NF přebíraly patronáty nad konkrétními akcemi či úpravou a údrţbou 

veřejných prostranství a zeleně a pomáhaly aktivně ve zlepšování ţivotního prostředí. 

 

Okresní odborová rada prostřednictvím organizací ROH bude vhodnými formami socialistické soutěţe 

mobilizovat pracující ke splnění náročných úkolů osmé pětiletky. Pozornost zaměří na zavádění poznatků 

vědeckotechnického pokroku do praxe, na úspory paliv a energie, surovin a materiálů, na zvyšování produktivity 

práce, na zlepšování ţivotního prostředí a vzhledu podniků. 

 

Okresní výbor Socialistického svazu mládeţe a jeho pionýrská organizace povedou své členy i 

neorganizovanou mládeţ k uvědomělé a aktivní účasti na plnění úkolů rozvoje okresu. Rozšíří hnutí ZENIT, 

Reflektor mladých, Brontosaurus a patronáty nad akcemi volebních programů. Zvýší péči o aktiv mladých 

poslanců. 

 

Okresní výbor československo-sovětského přátelství prohloubí činnost v rozvoji přátelství a všestranné 

spolupráce se Sovětským svazem a internacionální výchovu občanů. Ve spolupráci s NV rozšíří výchovné 

působení Klubu přátel sovětského filmu, soutěţ  ,,O zemi, kde zítra jiţ znamená včera", Puškinův památník a Písně 

přátelství. 

 

Okresní výbor Českého svazu ţen prohloubí působení na ţeny, zejména v sídlištích, k růstu jejich 

socialistického uvědomění, pracovní a společenské aktivity. Zvýší podíl na výchově mladých ţen k manţelství a 

rodičovství, k socialistické výchově dětí a mládeţe v rodinách. 

 

Okresní výbor Svazarmu rozšíří činnost k masovému rozvoji zájmové, branné, sportovní a technické činnosti. 

 

Okresní výbor ČSTV vytvoří naplňováním společných programů předpoklady pro další rozvoj masové 

rekreační tělovýchovy a turistiky jako prostředku ke zvyšování fyzické zdatnosti, upevňování zdraví i morálních 

vlastností, zejména mládeţe. 

 

Okresní výbor Svazu druţstevních rolníků povede členy JZD k důslednému plnění úkolů zemědělské výroby, 

soustředí pozornost na rozvoj kulturně společenského ţivota na vesnicích. 
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Okresní výbor Československého červeného kříţe rozšíří své působení mezi občany, zejména mládeţí. 

Vhodně bude propagovat a společensky oceňovat bezpříspěvkové dárce krve. 

 

Další organizace NF se budou prostřednictvím socialistických závazků aktivně podílet na ochraně ţivotního 

prostředí, zásobování trhu a celkovém plnění volebních programů. 

 

 

 

REKAPITULACE 

Zabezpečení všech úkolů nových volebních programů Národní fronty předpokládá vynaloţení velkých 

finančních prostředků. Ve volebním programu NF v okrese bude rozdělení finančních prostředků 

následovné (uváděno v tis.): 

● vodní hospodářství 68 124 Kčs  ● doprava a spoje 11 721 Kč  ● obchod a cestovní ruch 38 215 Kčs  ● místní 

hospodářství, komunální sluţby 45 407 Kčs  ● sociální starostlivost 1 400 Kčs  ● školství 12 243 Kčs  ● správa 

280  Kčs  ● zdravotnictví a sociální péče 15 557 Kčs  ● tělesná výchova 7 589 korun a ostatní 7 541 Kčs. Úhrnem 

to představuje za okres částku 208 077 Kčs. 
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SEZNAM KANDIDÁTŮ NÁRODNÍ FRONTY OKRESU MĚLNÍK 

OBDOBÍ 1986 - 1990 

 

 

kandidát do Sněmovny lidu Federálního shromáţdění ČSSR: 

obvod jméno věk místo povolání 

23. Dr. Bohuslav Kučera 63 --- předseda Čs. strany socialistické 

 

 

 

kandidát do Sněmovny národů Federálního shromáţdění ČSSR: 

obvod jméno věk místo povolání 

14. Ing. František Hanus 43 --- vedoucí tajemník KV KSČ 

 

 

 

kandidát do České národní rady: 

obvod jméno věk místo povolání 

34. Miloš Kulovaný 35 --- dělník 

35. Anna Konečná 44 --- kuchařka 

 

 

 

kandidáti do středočeského KNV: 

obvod jméno věk místo povolání 

60. Olga Durdilová 38 --- zástupce vedoucí prodejny 

61. Vladimír Chalupník 37 --- zámečník 

62. Zdeňka Brázdová 44 --- pracovnice ţivočišné výroby 

63. Jaroslava Kaňková 32 --- dělnice 

64. František Houštecký 51 --- člen JZD 

65. MUDr. Jana Zerzáňová 31 --- lékařka 

66. Jana Felcmanová 32 --- dělnice 

67. Zdeňka Točíková 32 --- členka JZD 

68. Ladislav Hofman 58 --- předseda ONV 

69. Jiří Bibrdlík 58 --- skladník 

70. Pavel Marek 45 --- strojník 
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kandidáti do Okresního národního výboru Mělník 

obvod jméno věk místo povolání 

1. Marie Hánová 29 Mělník kuchařka 

2. Jaroslav Jakeš 33 Mělník technický dozor 

3. Josef Kubín 32 Mělník řidič 

4. JUDr. Martin Konop 45 Mělník místopředseda ONV 

5. JUDr. Jaroslav Černík 34 Libkovice vedoucí odboru ONV 

6. Ing. Jiří Cvrček 37 Mělník technik 

7. Jana Vokounová 31 Mělník dělnice 

8. Josef Zahrádka 41 Mělník řidič 

9. Bohumil Kalous 57 Mělník tajemník OV ČSL 

10. Boţena Tilnáková 34 Mělník prodavačka 

11. Jaroslava Konrádová 32 Mělník prodavačka 

12. Olga Šťastná 52 Mělník vedoucí KDS 

13. Zdeněk Procházka 49 Mělník předseda MNV 

14. Ivana Řačáková 32 Mělník laborantka 

15. Jiří Kůs 32 Mělník vedoucí provozu tiskárny 

16. Václav Tomek 50 Mělník vedoucí útvaru obrany 

17. JIří Rulec 26 Hořín provozní technik 

18. Petr Novák 35 Luţec nad Vlt. zámečník 

19. Anna Juklíčková 38 Obříství dělnice 

20. Jan Svoboda 41 Chlumín zámečník 

21. Václav Šimon 60 Mělník předseda správní komise ONV 

22. Ladislav Hofman 58 Vojkovice předseda ONV 

23. Marcela Topolová 22 Úţice dělnice 

24. Ladislav Blahuš 59 Kozomín státní zaměstnanec 

25. Josef Koutný 51 Kralupy nad Vlt. předseda MNV 

26. Alena Hlavatá 21 Kralupy nad Vlt. dělnice 

27. Světla Beranová 33 Kralupy nad Vlt. dělnice 

28. Ing. Miroslav Spala 57 Kralupy nad Vlt. vedoucí odboru 

29. Helmut Wiedner 53 Kralupy nad Vlt. elektromontér 

30. Josef Klesa 47 Kralupy nad Vlt. strojní mechanik 

31. Jan Obušek 29 Kralupy nad Vlt. zámečník 

32. Jan Ďurica 38 Kralupy nad Vlt. řidič 

33. Zdeněk Štrop 43 Kralupy nad Vlt. provozní mistr 

34. Petr Čechvala 34 Kralupy nad Vlt. strojvedoucí 

35. Jana Slabá 36 Kralupy nad Vlt. prodavačka 

36. Zdeněk Kašpar 38 Kralupy nad Vlt. pomocník strojvedoucího 

37. Jaroslav Zavoral 35 Kralupy nad Vlt. seřizovač 

38. Antonín Čermák 44 Kralupy nad Vlt. svářeč 

39. Ivana Černá 33 Nelahozeves dělnice 

40. Jan Čáp 39 Veltrusy zámečník 

41. MUDr. H. Peterská 39 Veltrusy zubní lékařka 

42. Květa Havlínová 46 Nové Ouholice dělnice 

43. Jiří Petráš 53 Ledčice mistr 

44. Ing. M. Baránková 44 Veltrusy politická pracovnice KV KSČ 

45. Jan Černý 28 Vraňany řidič 

46. Jana Číţková 37 Cítov členka JZD 

47. Ing. Miroslav Roubíček 56 Mělník ředitel EMĚ 

48. Vlastimil Moţný 31 Horní Počaply zámečník 

49. Marie Procházková 49 Liběchov úřednice 

50. Vladimír Vaňásek 45 Ţelízy státní zaměstnanec 
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51. Zdeněk Panák 32 Ţelízy elektromechanik 

52. Vlastimil Martinovský 55 Mělník tajemník ONV 

53. Ing. Jana Bursová 30 Vysoká v domácnosti 

54. Václav Dvořák 48 Mšeno předseda MNV 

55. Marie Skuhrová 39 Mšeno zootechnička 

56. Vladimír Kamoďa 50 Mšeno vedoucí odboru prodejen 

57. Josef Houţvic 34 Mšeno ošetřovatel dojnic 

58. Josef Novotný 57 Velký Újezd člen JZD 

59. Květa Zedníčková 46 Jenichov dělnice 

60. Václav Hlaventa 48 Ţivonín člen JZD 

61. Václav Novotný 41 Mělník ředitel Agrostavu 

62. Oldřich Bureš 48 Byšice vedoucí odb. technické přípravy 

63. Jiřina Libichová 40 Byšice dělnice 

64. Zdeňka Drábková 36 Velký Borek úřednice 

65. Miroslav Petřík 28 Vavřineč zedník 

66. Jana Zemanová 50 Kly členka JZD 

67. Josef Jindra 41 Všetaty předseda MNV 

68. Jaroslav Vais 47 Všetaty zámečník 

69. Marie Rytířová 30 Čečelice dělnice 

70. Danuše Pexová 43 Dřísy učitelka 

71. zemřel  Neratovice  

72. František Svoboda 39 Ovčáry člen JZD 

73. Ing. Zdeněk Vacek 48 Neratovice místopředseda MNV 

74. Miroslav Strnad 41 Kostelec n./ Lab. řidič 

75. Jiří Beneš 51 Kostelec n./ Lab. ředitel SFHR 

76. Václav Kalina 60 Kostelec n./ Lab. předseda MNV 

77. Libuše Vostřelová 31 Kostelec n./ Lab. skladnice 

78. Mária Ročková 39 Záryby pracovnice MNV 

79. Růţena Hofmanová 54 Neratovice místopředsedkyně ONV 

80. Vlad. Doleţalová 32 Neratovice elektromechanička 

81. Rudolf Domanský 27 Neratovice řidič 

82. Vladimír Čermák 58 Neratovice předseda MNV 

83. Robert Stehlík 41 Neratovice mechanik 

84. Ing. Ludmila Veselá 34 Neratovice vedoucí městské knihovny 

85. Ing. Josef Hladký 33 Neratovice státní zaměstnanec 

86. Jiří Englický 42 Neratovice mechanik 

87. Eduard Wurst 37 Neratovice strojní zámečník 

88. Marta Havlová 47 Neratovice vedoucí oddělení 

89. Pavla Kocourková 22 Neratovice laborantka 

90. Jaroslav Švejda 36 Neratovice ředitel OSS 

91. Petra Šandová 31 Neratovice šička 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: týdeník Nové Mělnicko č. 20/1986 

  (zvýraznění textu ponecháno v původní podobě) 

www.totalita.cz 


