Etický kodex občana Zichovce
Etický kodex je dokument, který obsahuje doporučení pro vzájemné soužití. Jeho
dodržování je dobrovolné. Chceme podpořit spokojené soužití a myslíme si, že napsaná kritéria
pomohou zabezpečit to, o co usilujeme. Život občanů v Zichovci je již dnes vyjímečný a
obdivovaný. Je to dobrý základ a jedinečná příležitost pro vytvoření moderní, přátelské a
harmonicky se rozvíjející obce, kde je radost bydlet.

Dobré jméno obce – dbejme dobrého jména obce Zichovec, posilujme její
důvěryhodnost, buďme loajální ke své obci.
Odpovědnost – chovejme se odpovědně, společně a se zájmem spravujme majetek
obce a usilujme o jeho zajištění do budoucnosti. Jednejme vždy s vědomím odpovědnosti za
celkový obraz a vývoj obce.
Ohleduplnost a slušnost – chovejme se ohleduplně. Buďme pozorní a vstřícní jeden
k druhému. Ochraňujme společný majetek obce a naše nádherné prostředí.
Bude skvělé, když hlučné činnosti uskutečníme v době, kdy se navzájem nerušíme.
Zvažujme, zda neobtěžujeme svoje sousedy kouřem, neustále štěkajícím psem nebo jinými
problémy.
Odpouštějme a zapomínejme na pomstu a odvetu (zákon oko za oko způsobí, že celý
svět bude slepý), snažme se pochopit, že sklidíme, co zasejeme.
Sousedské vztahy – budujme otevřené, příjemné a harmonické soužití. Mějme dobrou
vůli vyřešit potíže smírnou cestou. Jednejme čestně a otevřeně, spravedlivě a bez postranních
úmyslů. Buďme si dobrými sousedy, ctěme své materiální a morální závazky.
Solidarita a pomoc - buďme přátelští a solidární ke všem věkovým kategoriím občanů a
přátel Zichovce. Vzájemně si pomáhejme v běžném životě i ve vypjatých situacích. V rámci
svých možností pomozme plnit přání a potřeby jednotlivců nebo zájmových skupin. Jednejme
s lidmi s respektem a láskou bez ohledu na to, kdo jsou a co dělají. Čiňme druhým dobro.
Tolerance a porozumění - zachovávejme principy tolerance, porozumění, otevřenosti,
pravdivosti a korektního jednání. Buďme spravedliví a otevření a navzájem se informujme.
Postupujme společně v záležitostech, které se týkají občanů Zichovce.
Lidská práva - respektujme základní lidská práva, svobody a individuální potřeby a
zájmy občanů, zájmových skupin a přátel obce ZICHOVCE.

CHCEME SPOLEČNĚ S VÁMI VYTVOŘIT BEZPEČNÝ, KRÁSNÝ PROSTOR, SE
VZÁJEMNOU PODPOROU A CHUTÍ ŽÍT.
v Zichovci 29. 9. 2009
Obecní zastupitelstvo

Rozhodni se pečovat o mladé, soucítit se starými, sympatizovat se snaživými a tolerovat slabé a špatné.
Někdy ve svém životě budeš na jejich místě.
Bob Goddart

