
Několik otázek a odpovědí  
k organizačnímu zabezpečení voleb

Dolnobenešovský 
zpravodajpředvolební

předvolební

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v naší zemi volby do za-
stupitelstev obcí.  Máme ještě v čerstvé paměti volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhly letos v květnu. Přes-
to určitě neuškodí, když si připomeneme některé základní otázky, 
které se voleb týkají. Navíc oproti květnovým volbám jsou zde ur-
čité změny a odlišnosti, na které je třeba upozornit.

KDY?
Čas konání voleb je stejný jako v několika posledních letech a to 

v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. říj-
na 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. 

KDE?
Volební okrsky budou jako obvykle čtyři. Zařazení domů do jed-

notlivých okrsků se rovněž nemění. Pro úplnost uvádíme na kon-
ci tohoto článku přehled všech domů dle čísel popisných rozděle-
ných do volebních okrsků. 

Sídla volebních okrsků tedy jsou:
Volební okrsek č.1 - obřadní síň na zámku
Volební okrsek č.2 – přísálí nového kulturního domu
Volební okrsek č.3 – Mateřská škola na Osadě Míru 
Volební okrsek č.4 – Základní škola v Zábřehu

KDO?
Pro volby do zastupitelstev obcí je voličem každý občan obce 

za předpokladu, že jde o státního občana ČR, dosáhl alespoň dru-
hý den voleb 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu. 
Obecní úřad vede a průběžně aktualizuje stálý seznam voličů pod-
le §28 zákona č. 491/2001 Sb.

Občan, který není státním občanem ČR, ale splňuje ostatní výše 
uvedené podmínky, může být na svou vlastní žádost zapsán do tzv. 
dodatku stálého volebního seznamu, který vede obecní úřad, a má 
tím pádem možnost se komunálních voleb účastnit. Týká se to 
pouze občanů zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezi-
národní úmluvu. V současné době se za takovouto úmluvu pova-
žuje smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii. 

Občan Dolního Benešova, který má státní občanství některého 
ze států Evropské unie, se proto může dostavit na matriku MěÚ 
Dolní Benešov se žádostí o zapsání do Dodatku a to až do uzavře-
ní seznamu voličů dva dny přede dnem voleb tj. do 13. října. Hla-
sování ve volbách mu poté bude umožněno. 

Asi není třeba zdůrazňovat, že ve volbách do zastupitelstev obcí 
je možno volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Není tedy 
možné tak jako u jiných typů voleb vydávat voličské průkazy. 

JAK ?
  Volební lístek pro volby do zastupitelstva je jeden společný 

pro všechny volební strany. V současné době ještě není zcela jas-
né, zda lístky budou tištěny oboustranně nebo půjde o větší for-
mát tak, aby se všechny volební strany vešly na jednu stránku. 
Nezapomeňte se proto přesvědčit, zda jste neopomněli na kandi-
dáty, kteří budou eventuelně vytištěni na druhé stránce. 

V našem městě bylo pro volby do zastupitelstva města zaregis-
trováno šest volebních stran. Každá z těchto stran využila mož-
nosti naplnit svou kandidátku maximálním počtem kandidátů – 
tolik, kolik je budoucí počet členů zastupitelstva - 15.  Volič tedy 
v letošním roce může vybírat z 90 kandidátů. 

 
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce je možno třemi 

způsoby:
1. Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví strany celou vo-

lební stranu. Znamená to, že dává svůj hlas každému jednotlivé-
mu kandidátovi této volební strany.

2. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem 
nejvíce 15 různých kandidátů z různých volebních stran.

3. Volič použije kombinaci obou předchozích způsobů, tzn., 
že označí křížkem celou volební stranu a zároveň označí několik 
kandidátů jiných volebních stran (např. 3). Dává tímto způsobem 
svůj hlas označeným kandidátům a zároveň kandidátům označe-
né strany, jejichž počet je odspodu kandidátky snížen o počet ji-
ných označených kandidátů (v našem případě 12 členů strany – 
shora - a 3 další označení kandidáti jiných stran).

Zdůrazňuji, že při volbách do zastupitelstva se kandidáti ozna-
čují křížkem, na rozdíl od parlamentních voleb kdy jsme prefe-
rované kandidáty kroužkovali!

Pro úplnost je třeba dodat, že je možné na základě žádosti ze 
závažných – zejména zdravotních - důvodů hlasovat do přenos-
né volební schránky. Každý volič proto může požádat před vol-
bami městský úřad a ve dny voleb okrskovou volební komisi, aby 
k němu domů byli vysláni členové této komise s přenosnou vo-
lební schránkou. 

Na závěr připomínám nutnost přinést si s sebou k volbám plat-
ný průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas České re-
publiky a v případě cizinců průkaz o povolení k pobytu. Bez ně-
kterého z těchto dokladů volební komise nemůže umožnit voli-
či hlasovat. 

        
 Ing. Libuše Vichtorová

tajemnice MěÚ



Domy zařazené do volebního okrsku č.1 

- obřadní síň na zámku

Dolní Benešov, část obce Dolní Benešov:
Ulice Hlučínská - č.p.  1-5, 8-18, 21-42, 50, 51, 54, 77,  
  81, 109, 111, 113-118, 
   122-124, 126, 299, 485, 486, 600
Ulice Rybářská - č.p.  6, 7, 19, 20, 85, 351, 585, 
  590-593, 596-599, 611-613
Ulice Kolovrat - č.p.  43-49, 586-589
Ulice 1.máje - č.p.  53, 55-60, 99-108
Náměstí C. Lelka - č.p.  61-64, 69, 70, 72, 
  74-76, 87-89, 96-98
Ulice Pivovarská  - č.p.  90, 91, 93-95, 121
Ulice Poštovní  - č.p.  52, 78-80, 83, 84
Náměstí Svobody - č.p.  144-147, 484, 487
Ulice Opavská - č.p.  482, 483, 489-491, 496-499
Ulice Petra Bezruče - č.p.  492, 494, 495
Ulice Nádražní - č.p. 130-133, 137, 157-159, 222, 
  363, 366-368, 373
Ulice Hájecká - č.p. 65, 67, 68, 231-235, 241, 371, 
  512
Ulice Konečná - č.p.  227-230
Ulice Lesní - č.p.  221, 223-226
Ulice Podubí - č.p.  71, 199, 200, 203-218, 601,
  602

Domy zařazené do volebního okrsku č.2 

– přísálí kulturního domu

Dolní Benešov, část obce Dolní Benešov:
Ulice Opavská - č.p.  156, 160, 162-164, 166-170, 
  174-177, 179-189, 191-194, 
   198, 242-245, 278-280, 294-296, 
  389, 416, 422, 423, 435- 438, 
  521, 522
Ulice Vývoz - č.p.  190, 196
Ulice U Požární zbrojnice - č.p.  417-421
Ulice Na Mexiku - č.p. 239,246-255,258,298,333,
  334, 429-431, 508, 510, 511,621
Ulice Pod Moravcem - č.p. 138, 139, 260-264, 266-275, 
  326, 354, 382, 424-427
Moravec - č.p.  219, 220, 289, 290, 345, 346, 
  559

Ulice Bolatická - č.p.  140, 142, 281-288, 297, 365
Ulice Na Březích - č.p.  412, 515, 603-607, 609, 610, 
  615
Ulice Petra Bezruče - č.p.  171, 335-337, 343, 344, 355, 357,  
  362, 369, 370, 378, 380, 384-386,
  390-392, 396, 397, 401, 409, 
  439-453, 456, 457,  459-461, 
  488, 493
Ulice Záhumenní - č.p.  256, 257, 259, 265, 338-342, 
  347-350, 353, 358-361, 364, 
   372, 379, 381, 383, 387, 388, 
  393-395, 402-408, 428, 
   432-434, 454, 455, 462-481, 
  500-507, 509, 525
Ulice Stinná - č.p.  119, 120

Domy zařazené do volebmího okrsku č. 3 

– Mateřská škola na Osadě Míru

Dolní Benešov, část obce Dolní Benešov:
Ulice Na Březích - č.p.  331, 356, 377, 410, 411, 523, 
  524, 526-558, 560-583
Ulice Přehradní - č.p.  319-325, 329, 398-400
Ulice Zahradní - č.p.  327, 328, 330, 374-376, 413, 
  516-518, 520, 625
Ulice Sluneční - č.p.  616-620
Ulice Opavská - č.p.  318
Osada Míru - č.p.  240, 300-317, 332, 414

Domy zařazené do volebního okrsku č. 4 

– Základní škola v Zábřehu

Dolní Benešov, část obce Zábřeh
Ulice Opavská - všechna č.p.
Ulice Budovatelská - všechna č.p.
Ulice Krátká  - všechna č.p.
Ulice Luční - všechna č.p.
Ulice Nádražní  - všechna č.p.
Ulice Polní - všechna č.p.
Ulice Střední - všechna č.p.
Ulice U Trati - všechna č.p.
Ulice Květinová - všechna č.p.

Vylosované pořadí volebních stran pro komunální volby 15. a 16. října 2010

V letošním roce podalo v termínu své kandidátní listiny a bylo zaregistrováno šest volebních subjektů. Jed-
ná se o tři registrované politické strany a tři sdružení nezávislých kandidátů. V souladu se zákonem o volbách 
bylo vylosováno toto jejich pořadí na hlasovacím lístku:

1. Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu 
2. Dolní Benešov a Zábřeh – Věc veřejná 
3. Česká strana sociálně demokratická 
4. Občanská demokratická strana 
5. DBZ  
6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová



Kandidátní listiny a programy 

volebních stran 

pro komunální volby 

15. a 16. října 2010

Volební okrsek č.1 obřadní síň na zámku Volební okrsek č.2 přísálí kulturního domu

Volební okrsek č.3 MŠ na Osadě Míru Volební okrsek č.4 ZŠ v Zábřehu



SDRUŽENÍ OBČANŮ DOLNÍHO BENEŠOVA A ZÁBŘEHU
Vážení spoluobčané,
po uplynutí volebního období hodnotíme prácí vykonanou 

za poslední čtyři roky a připravujeme úkoly a program pro nad-
cházející volební léta 2010-2014. Na práci města Dolní Benešov se 
podílelo šest politických stran a sdružení nezávislých kandidátů ze 
sedmi kandidujících, kde strana KSČM v našem městském zastupi-
telstvu nakonec nebyla zastoupena. Čtyři zástupce v zastupitelstvu 
mělo sdružení „Dolní Benešov a Zábřeh – Věc Veřejná“, tři zástup-
ce „Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu“ a po dvou zá-
stupcích měli „Sdružení nezávislých kandidátů - Za lepší Benešov“, 
ODS, KDU –ČSL a ČSSD.

V radě města v daném období pracovali dva členové za Sdruže-
ní občanů Dolního Benešova a Zábřehu, z toho jeden jako staros-
ta, jeden člen za Dolní Benešov a Zábřeh – Věc veřejná na pozici 
místostarosty, jeden člen za ODS a jeden za ČSSD. Zdravou opozi-
cí v tomto volebním období tvořili zástupci KDU – ČSL a sdruže-
ní Za lepší Benešov. Je třeba si uvědomit, že od roku 1990 bylo za-
stupitelstvo tvořeno nejvíce politickými stranami a sdruženími ne-
závislých kandidátů.

V tomto volebním období se mám díky přispění všech zastupitelů 
podařilo větší část úkolů z volebního programu splnit, některé jsou 
ve fázi rozpracování a některé budeme plnit v příštím volebním ob-
dobí, pokud nám dáte hlas a tím projevíte důvěru v naši práci. Výčet 
prací, které se podařilo provést za uplynulé volební období je uve-
den v Dolnobenešovském zpravodaji 4/2010 na straně 3. Pro schvá-
lení a realizaci těchto akcí byla zapotřebí podpora minimálně nad-
poloviční většiny zastupitelů, což je minimálně tří a více politických 
stran a sdružení. Tyto akce ve většině případů podpořilo celé zastu-
pitelstvo. Zastupitelstvo často podpořilo i návrhy opozice, což uka-
zuje na skutečnost, že v mnohem větší míře zastupitelé řešili skuteč-
né problémy města bez vazby na svou politickou příslušnost.

Zásluhou realizačního týmu jsme byli úspěšní při získávání dota-
cí a podařilo se nám získat dotaci na nákup nového hasičského auta 
(celková cena 5 mil., z toho dotace 2,5 mil. a prodej starého auta 
1,45 mil.), na rekonstrukci Kulturního domu včetně projektové do-
kumentace (celkové náklady 18,5 mil z toho dotace činila 15 mil.), 
na rekonstrukci Sportovní haly (celkové náklady 18 mil. z toho do-
tace činila 9 mil.) a vybudování nového hřiště s umělým povrchem 
u Základní školy (celkové náklady 3 mil. toho dotace činila 1 mil.). 
Taktéž jsme obdrželi dotaci na zpracování projektové dokumentace 
na dobudování kanalizace na ul. Hlučínská a v Zábřehu a na dobu-
dování školního areálu u Základní školy (na tyto akce jsme obdrže-
li dotaci ve výši 1 mil.). Někteří namítnou, že se mohlo udělat něco 
jiného, ale na tyto projekty byly vypsány dotační tituly a pokud by 
město tyto možnosti nevyužilo, stejně by do budoucna muselo tyto 
objekty opravit, ale bohužel už jenom ze svých vlastních zdrojů. 

Každý občan si samozřejmě zhodnotí práci jednotlivých zastu-
pitelů sám.  O tom, jestli Vámi zvolení zástupci splnili Vaše očeká-
vání, se ukáže v následujících volbách, protože jedině Vy občané 
máte právo ve volbách vyjádřit svou podporu politické straně nebo 
sdružení nezávislých kandidátů a v případě komunálních voleb spí-
še podporu jednotlivým kandidátům. Jak jistě většina občanů již 
ze Zpravodaje zjistila, kandiduje v letošních komunálních volbách 
do obecního zastupitelství šest politických stran a sdružení nezávis-
lých kandidátů, což je 90 kandidátů. 

 
“ SDRUŽENÍ OBČANŮ 

DOLNÍHO BENEŠOVA A ZÁBŘEHU “
Jako sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení Občanů Dolní-

ho Benešova a Zábřehu“ jdeme již podruhé do voleb a jako při mi-
nulých volbách i letos jsme museli získat podporu občanů našeho 
města, zda se vůbec můžeme ucházet o přízeň občanů. Všem obča-
nům, kteří nás podpořili, bych chtěl touto cestou poděkovat. Díky 
Vaší podpoře jsme udělali první krok a teď nás čeká další a o to více 
důležitý - samotné volby. Pokud naši členové dostanou podporu 
občanů a budeme mít možnost zasednout v novém zastupitelstvu, 
chceme i nadále pokračovat v započaté práci a řešit konkrétní pro-
blémy občanů ve spolupráci i s ostatními volebními subjekty tak, 
aby to bylo k prospěchu našeho města a občané měli prostor pro 
klidný a spokojený život. 

V souladu se zákonem o obcích chceme upevňovat a rozvíjet dob-
ré vztahy a důvěru mezi občany, členy zastupitelstva a jejich komise-
mi tak, aby občan měl možnost ovlivňovat jejich činnost. Náš volební 
program vychází z konkrétních potřeb rozvoje města a pravě občané 
by se měli podílet na určování priorit pro následující období.

Zástupci Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu v přípa-
dě zvolení do zastupitelstva města Dolní Benešov budou v následu-
jícím období:
➢ především podporovat systém s uvolněným starostou
➢ upravit dětské hřiště dle současných evropských podmínek pro 

lepší a hlavně bezpečnější hry našich dětí
➢ pokračovat v připravených a započatých investičních akcích
➢ v případě získání dotace pokračovat v rekonstrukci hlavní ško-

ly tak, aby se zlepšily podmínky pro výuku žáků, protože inves-
tice do vzdělání mládeže je investice, která se městu v budouc-
nu vrátí.

➢ v rámci možnosti zachovat školu a školku v Zábřehu
➢ podporovat udržení dopravní obslužnosti a pokračovat ve zvy-

šování bezpečnosti občanů, prosazovat výstavbu světelného 
přechodu u školy v Zábřehu

➢ podporovat bytovou výstavbu ve městě i části Zábřeh, včetně 
výstavby rodinných domů na území určeném pro bytovou vý-
stavbu v rámci územního plánu města 

➢ podporovat činnost
 -  všech společenských organizací a zájmových sdružení    
       ve městě
 -  relaxační a rehabilitační aktivity pro občany města a to 
    střední i starší generace
 -  kulturní a sportovní vyžití občanů
➢ zlepšit informovanost občanů prostřednictvím městského 

zpravodaje, kabelové televize a především internetových strá-
nek města 

➢ v rámci kultury a sportu udržovat stávající sportoviště, kultur-
ní objekty a podporovat organizace a zájmová sdružení, které 
se zabývají naplňováním volného času především dětí a mláde-
že a slouží tak k rozvíjení jejich osobnosti a zájmů.

➢ prosazovat úpravu komunikací na území města a zajistit údrž-
bu stávajících komunikací ve vlastnictví města (silnice, chodní-
ky) ve všech částech včetně Zábřehu

➢ podporovat výstavbu cyklistických stezek a především dořešit 
otázku cyklistické stezky Dolní Benešov - Zábřeh a tím zajistit 
bezpečnost našich občanů

➢ podporovat výstavbu silničního obchvatu Dolního Benešova 
dle zpracované studie tak, jak je v návrhu územního plánu vyš-
šího územního celku a toto podpořit i v rámci aktivit Sdružení 
obci Hlučínska

➢ podporovat malé a střední podnikatele především při rozvoji 
a zdokonalování v oblasti služeb

➢ řešit situaci na Osadě Míru, především situaci se zvýšením hla-
diny spodních vod, využití zahrádkářské kolonie, ale také doře-
šit odstavné parkovací plochy pro osobní automobily v  prosto-
rách  sídliště a úpravu  příjezdové  komunikace   ke garážím

➢ spolupracovat s vedením MSA, a.s. na využití výrobních pro-
stor a pozemků v areálu MSA pro další podnikatelskou činnost

➢ kontrolovat a usměrňovat rekultivaci štěrkovny tak, aby v bu-
doucnu sloužila jako místo k rekreaci v rámci regionu

➢ řešit problematiku městského hřbitova
➢ podporovat sociální činnost na území města ve stávajících so-

ciálních a pečovatelských objektech s možností vytvoření den-
ního pobytu pro naše seniory

➢ dohlížet na dobře fungující městský úřad a profesionální pří-
stup všech zaměstnanců při řešení problémů jednotlivých ob-
čanů a tuto činnost kontrolovat vámi zvolenými zastupiteli 



SDRUŽENÍ OBČANŮ DOLNÍHO BENEŠOVA A ZÁBŘEHU

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva 

Města Dolní Benešov

Martin Štefek
51 let
starosta
Dolní Benešov

Bc. Šárka Gargošová
41 let
učitelka
Dolní Benešov

Vlasta  Juchelková
49 let
učitelka mateřské školy
Dolní Benešov

Bc. Michal Petřík
47 let
informatik
Dolní Benešov

Milan Halfar
46 let
podnikatel
Dolní Benešov

Mgr. Stanislav Herudek
44 let
obchodní manažer
Zábřeh

Jiří Hanke
32 let 
obchodní  zástupce
Dolní Benešov

Radomír Vavřínek
45 let
technik
Dolní Benešov

František Magera
54 let
státní zaměstnanec
Zábřeh

Miroslav Suchánek
45 let
skladník
Zábřeh

Ing. Josef Pavlík
44 let
konstruktér
Dolní Benešov

Taťána Lampartová
50 let
expedientka
Dolní Benešov

Mgr. Josef Hartoš
45 let
speciální pedagog
Dolní Benešov

Karel Hahn
50 let
podnikatel
Dolní Benešov

Josef Laumer
49 let
řidič
Dolní Benešov



Vážení spoluobčané,

 podruhé se naše sdružení uchází o Vaši přízeň. Hned na za-
čátku je třeba říci, že s Věcmi veřejnými pánů Johna a dalších nás 
nespojuje nic, protože jsme vznikli v době, kdy o těchto se u nás 
vůbec nevědělo. Z rozličných důvodů se naše kandidátka z jed-
né třetiny obměnila. Jádro však zůstalo zachováno a domnívá-
me se, že díky novým členům našeho sdružení můžeme nabíd-
nout i něco navíc. 

 Před čtyřmi lety po volbách vznikla zcela nová rada a samo-
zřejmě se dalo očekávat, že potrvá nějakou dobu než se „zapra-
cuje“. Přesto si myslíme, že dva roky na zapracování je hodně. Vy, 
kteří dění v obci sledujete víte, že za první dva roky volebního 
období se nedělo téměř nic. Naše návrhy a připomínky k tomu, 
aby se dodržoval rozpočet a s ním spojené plnění položek, nena-
cházely porozumění (až na výjimky).

 Fenomén dotací. Jistě krásná a příjemná věc, když dostane-
te odněkud finance na realizaci projektů, které by jste z vlast-
ních prostředků těžko zaplatili. Již bylo v jiných číslech zpravo-
daje o této problematice napsáno mnoho. Ne všechna čísla uve-
dená v těchto článcích jsou přesná. Je však třeba si uvědomit, že 
ne na vše lze dotace získat. Je jistě pěkné mít opravený kulturní 
dům, tělocvičnu, ale když musíte do těchto zařízení vyjít z domu 
v gumácích, ztrácí to efekt. S tím související záležitosti. Nepřipa-
dá nám správné, že se realizují akce za statisíce a milióny a přesto 
se nedotáhnou do konce např. neprovedené zateplení jeviště KD, 
nedokončený chodník kolem hasičské zbrojnice atd. Stačily seti-
ny (desetiny) procent z nákladů a nemuseli jsme se k těmto zále-
žitostem vracet. A vracet se budem(t)e muset. 

 Je zcela zřejmé, že megaakce jsou vidět. Je ale i řada věcí, které 
bychom měli řešit a víme, že nebudou dotovány. Pro připomenu-
tí, obyvatelé Moravce jsou bez zdroje kvalitní vody, odvod vody 
a komunikace za tratí (směr Bohuslavice) je v žalostném stavu, 
chybí kanalizace v Zábřehu a na konci Dolního Benešova smě-
rem na Hlučín, aj. 

 Jistě chápete, že boom oprav chodníků a dalších akcí je jen 
předvolební tah. Jsou to akce, které nejsou dotovány a mohly být 
realizovány již v roce 2007. Ne, že by nebyly finance. Ale nebyla 
vůle. Je samozřejmě dobře, že se nám podařily opravy cest na uli-
cích Rybářské, Záhumenní, Kolovrat, Cypriána Lellka. 

 Škoda, že se nám nepodařilo vybudovat cyklostezku mezi Dol-
ním Benešovem a Zábřehem. A to přesto, že toto měly všechny 
subjekty ve volebním programu. Nebyli jsme se schopni dohod-
nout ani na vypracování projektu. 

 Za svůj úspěch považujeme podepsanou smlouvu o smlou-
vě budoucí s firmou ČEZ o překládce vysokého napětí ve středu 
města do země (za obchodním domem). Tato se bude realizovat 
příští rok. Čímž se zhodnotí pozemky města i soukromých sub-
jektů. Kouzlo této smlouvy spočívá v tom, že to město nebude 
stát vůbec nic. Předpoklad byly tři milióny. 

 Vy, kteří dění v obci sledujete, jistě víte, jak probíhala jed-
nání o Štěrkovnách. Pro ty, kteří o tomto nemají povědomí, 
zdůrazňujeme, že my, jako sdružení jsme byli jediní, kteří jsme 
hlasovali jednotně proti obnovení těžby. Všichni ostatní byli 
v lepším případě „rozpůleni“ nebo „an blok“ hlasovali pro těž-
bu. Dobře víte, zvláště občané Zábřehu, že stačil, z našich čtyř 
hlasů jediný a měli jste (i my) dalších několik let „ráj na zemi“. 
Velmi podobně to bylo s hlasováním o bioplynové stanici, je-
jíž vybudování jsme zamítli. Články v minulých zpravodajích 
toto zpochybňují, ale my nelžeme. Vše se dá dohledat v zápi-
sech ze zastupitelstev a ověřit. Bylo to dáno mimo jiné i tím, 
že jsme měli a máme ve volebním programu ctít výsledky refe-
rend a petic občanů a samozřejmě i naším přesvědčením, že je 
to ve prospěch nás všech. 

 Víme, že strany a sdružení budou slibovat mnohé. Jsme si vě-
domi toho, že při tolika subjektech, které se zúčastní voleb, bude 
obtížné volební program prosazovat. 

 Minulé volby jsme „vyhráli“, a proto nemáme důvod ke změně 
volební strategie. 

 
Náš program je tedy následující: 

V případě Vaší přízně:

 •  nenecháme chátrat majetek města (bývalé prostory MŠ v zám-
ku, Stará škola, hřbitov)

 •  rozpočet - bude věcí veřejnou, tak jako vše ostatní, a budeme tr-
vat na jeho dodržování

 •  budeme respektovat názor většiny v zastupitelstvu a připomín-
ky občanů

 •  místní firmy v našem městě budou mít prioritu v realizování za-
kázek

SAMOSPRÁVA
•  zapojenost občanů – ankety, petice (na výsledky se bude při-

hlížet)

FINANCE A MAJETEK
•  údržba stávajícího majetku – opravy a úpravy budov (školní 

budovy, zámek, hasičské zbrojnice)
•  průhlednost toků financí – Dolní Benešov a Zábřeh 
•  zapojení se do grantů (získávání prostředků)

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
•  zachování MŠ a ZŠ v Zábřehu i za cenu sníženého počtu žáků
•  zachování školních budov pro původní účely
•  zlepšení vybavení specializovaných učeben (realizace půdní 

vestavby a nová elektroinstalace –
  hlavní škola, opravy fasád – MŠ a ZŠ Zábřeh)
•  větší péče o staré a postižené občany (snaha o vybudování 

denního stacionáře pro seniory)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  úprava hrází
•  řešení kanalizace v Zábřehu

INFRASTRUKTURA
•  zlepšení veřejných komunikací – chodníků a cest
•  podpora výstavby rodinných domů
•  vytipování zóny na rodinnou zástavbu
•  řešení odvodu podzemních vod v lokalitě Osada míru a po-

dél tratě
•  zajištění projektové dokumentace cyklostezek na Hlučínsku
•  vybudování zastávek v Zábřehu

KULTURA A SPORT
•  zachování tradičních společenských akcí
•  větší podpora amatérského sportu – vybudování zastřešené-

ho posezení na hřišti v Zábřehu
•  postavit multifunkční, moderní dětské hřiště, které bude 

uzavřené – pro větší bezpečnost dětí .
•  zpravodaj zdarma s konkrétnějšími informacemi
•  větší spolupráce KD, školy, farnosti, spolků a složek

PODPORA PODNIKÁNÍ
•  podpora drobných místních podnikatelů
•  spolupráce i s podnikatelskými subjekty, které sídlí na území 

města

VOLEBNÍ PROGRAM – 2010
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

- DOLNÍ BENEŠOV A ZÁBŘEH - VĚC VEŘEJNÁ



1. Ing. Richard Spruch
OSVČ, 55 let
D.B., Stinná 119

2. Mgr. Jaroslava Ratajová
učitelka, 48 let
D.B., U Požární zbojnice 417

3. Ing. Maxmilián Svoboda
technolog výroby, 51 let
D.B., Hlučínská 30

4. Mgr. Leon Hahn
učitel, 35 let
D.B., Záhumenní 388

5. Věra Pačková
pracovník THP, 51 let
Zábřeh, Opavská 9

6. Pavel Vavřínek
nákupčí, 37 let
D.B., Hlučínská 118

7. Mgr. Jindřiška Kosinová
všeobecná sestra, 40 let
D.B., Rybářská 351

8. Martin Chvěja
podnikatel, 30 let
Zábřeh, U Trati 171

9. Martin Kocián
realizant prům. podlah, 42 let
D.B., Na Březích 583

10. Aleš Očko
OSVČ, 41 let
Zábřeh, Opavská 59

11. Bc. Pavel Magera
pracovník IT
D.B., Petra Bezruče 492

12. Norbert Závadský
zámečník, 24 let
D.B., Lesní 224

13. Martina Krzywoňová
mateřská dovolená, 34 let
D.B., Na Mexiku 621

14. David Kozelek
číšník, 24 let
D.B., Osada míru 304

15. Michal Spruch
expedice, 29 let
D.B., Petra Bezruče 493

KANDIDÁTI SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
- DOLNÍ BENEŠOV A ZÁBŘEH - VĚC VEŘEJNÁ



Vážení spoluobčané,

Již uplynuly čtyři roky od posledních komunálních voleb a máme 
zde další termín konání komunálních voleb, které rozhodnou o složení 
městského zastupitelstva. Vaše hlasy rozhodnou, kteří lidé budou určo-
vat a usměrňovat vývoj našeho města v následujícím čtyřletém období. 
To platilo a platí obecně vždycky, ale události posledního období uka-
zují, že schopné a nebo naopak neschopné vedení obce ovlivní kvali-
tu života ve své obci na mnohém delší období než je horizont pouhých 
čtyř let (viz případy biostatice, opatření proti záplavám, změna územní-
ho plánu, využití a nebo naopak zaspání možností zisku státních dota-
cí apod.).

Vzhledem k hospodářské situaci ve které se nachází celá naše spo-
lečnost a naléhavým problémům, které je třeba v Dolním Benešově ře-
šit nebude nastávající období, které je před námi rozhodně jednodu-
ché. Ve vedení města by měli být proto schopni lidé, kteří umí a chtějí, 
bez ohledu na to, zda se jedná o občana z levé nebo z pravé strany poli-
tického spektra.

Toho co by se mělo v Dolním Benešově a Zábřehu naléhavě řešit  je 
skutečně hodně, ale buďme realisté a vzhledem k dříve uvedeným pro-
blémům si musíme stanovit priority programu. Prioritou číslo jedna je 
pro nás zabránění výstavby biostatice v katastru města a vyřešení pro-
blému se záplavovou vodou (odvod dešťových vod z polí mimo měst-
skou kanalizaci). S těmito problémy se záplavovou vodou se potýká 
značná část občanů již delší dobu a vedení města nevěnuje této proble-
matice patřičnou pozornost. V komplexním řešení této vodní proble-
matiky by měla být zahrnuta i výstavba čističky odpadních vod pro Zá-
břeh, protože napojení zábřežské kanalizace na čističku v Dolním Bene-
šově se začíná již nyní jevit jako utopie vzhledem k její nedostatečné ka-
pacitě. Prioritou je pro nás i bezpečnost našich občanů ve městě k její-
muž zvýšení by měla přispět opatření v dopravě ke zvýšení bezpečnos-
ti a zapojení do projektu součinnosti městské policie obcí Kravaře, Dol-
ní Benešov a Bolatice.

Do oblasti důrazu na bezpečnost patří i podpora kvalitnímu hasič-
skému sboru. Mezi naše priority patří i zabezpečení dopravní obsluž-
nosti občanů, a proto se pokusíme konečně realizovat i záměr zříze-
ní zastávky ČD na ulici Bolatická. Formou dotazníkového šetření zjis-
tíme i zájem občanů o zřízení autobusové zastávky u obchodního stře-
diska. Ve své činnosti ve prospěch  města patří mezi naše priority i péče 
o životní prostředí a zkvalitnění podmínek i samotné výuky na naší zá-
kladní škole. Náš postoj ve věci zachování školy v Zábřehu je na rozdíl 
od jiných volebních subjektů, které se vyjadřují, že se pokusí zachovat 
školu v Zábřehu naprosto jednoznačný. Škola v Zábřehu musí být za-
chována. Její zrušení by bylo podrazem vůči „Zábřežákům“. Naši prio-
ritou je i podpora činnosti společenských organizací, sdružení a krouž-
ků pro děti, mládež i dospělé, podpora živé kultury, která vzniká v Dol-
ním Benešově, podpora spolupráce se složkami, církví, školou. Naši pl-
nou podporu má i pravidelně vycházející a zdarma rozšiřovaný Dolno-
benešovský zpravodaj. Podle našeho názoru by však měl obsahovat ještě 
podrobnější informace z jednání rady a zastupitelstva města.

Kandidáti ČSSD jsou připraveni v případě, že jim dáte důvěru s pl-
ným nasazením prosazovat tento volební program.

1.  Veřejná a správní činnost, bezpečnost: 
-  řádně spravovat a udržovat majetek města
-  rovnoprávný vztah občan – představitel města, úředník, s obou-

stranně slušným jednáním, s tím, že představitel úřadu nebo jeho 
pracovník je povinen vstřícně pomáhat řešit problémy občana, 
v rámci možnosti daných zákonem

-  dokonalé informování občanů o jednání zastupitelstva  a rady 
města formou dodávky Dolnobenešovského zpravodaje do kaž-
dé rodiny zdarma

-  k informování o dění ve městě nadále používat kabelovou televizi 
a webové stránky města

-  písemně informovat občana v případě sporu v jednání město-ob-
čan (pravidla správního řízení), ve kterém hrozí občanovi ztráta 
na majetku a neřešit záležitosti pouze vyvěšením na úřední desce

-  kopie písemných materiálů vyvěšených podle zákona na úřední des-
ce u obchodního střediska vyvěšovat i ve skříňce na Osadě Míru

-  zapojení do projektu v součinnosti Městské policie obcí Kravaře, 
Dolní Benešov a Bolatice- - zasadit se o bezpečné řešení křižovat-
ky, včetně řešení přechodu pro chodce u Kaple

-  odborně posoudit potřebu zhotovení nových přechodů pro chodce 
v objektu města a požadovat jejich urychlené vyznačení

2. Investiční činnost a rozvoj obce:
-  svedení dešťových vod z polí mimo městskou kanalizaci
-  řešení otázky napojení části Zábřeh na čističku odpadních vod
-  realizovat výstavbu vlakové zastávky na Osadě Míru při ulici Bola-

tická
-  dořešit problém se zvýšením hladiny spodní vody a s  pomocí za-

trávňovacích dlaždic vytvořit plochu pro parkování osobních aut 
na Osadě Míru

-  dobudování dalších místních komunikací a kvalitní péče o stávající 
cesty a chodníky

3. Školství, společenské aktivity, sociální péče
-  zkvalitnění výuky formou zřizovaní nových, případně dovybavení 

stávajících  o       dborných učeben
-  zachování provozu školy v Zábřehu
-  podporovat tvorbu kultury a sportovní činnosti pro všechny věko-

vé a zájmové skupiny
-  podporovat vznik a činnost společenských organizací, sdružení 

a kroužků pro děti, mládež i dospělé, podpora živé kultury, která 
vzniká v Dolním Benešově

-  podpora spolupráce se složkami, církví, školou
- podpora tradičních kulturních akcí, které si získaly oblibu dolnobe-

nešovských občanů
-  údržba hřišť k využití pro masou sportovní činnost děti a mládeže
-  podpora využití majetku města pro aktivity dětí, mládeže a dospě-

lých
-  zlepšit sociální činnost na území města ve stávajících pečovatel-

ských objektech, osamělým občanům a ostatním potřebným senio-
rům

4. Životní prostředí
-  pečovat o zeleň města na veřejných prostranstvích
-  podporovat trend úsporných opatřeních zaměřených na snížení 

energetické náročnosti na vytápění všech budov v majetku města
-  zajištění odpadových košů na exponovaných místech ve městě
-  vyvíjet důslednou kontrolní činnost jak jsou využívány finanční 

prostředky určené  na rekultivaci a úpravu břehů v prostorách štěr-
kovny

-  usilovat o využití štěrkovny v souladu s územním plánem rekreace
-   informovat občany o zásadách zdravého životního prostředí (na-

př.o vzniku karcinogenních = rakovinotvorných látek při spalování 
plastu v kamnech a v otevřených ohništích)

-  nesouhlasíme s dalším zvyšováním poplatků za odvoz komunální-
ho odpadu

-  zkvalitnění stezek pro pěší i cyklisty v okolí rybníku a hrází (včetně 
osazení lavičkami)

-  udržování čistoty a funkčnosti vodních toků 
-  usilovat o přeložení hlavní silnice za železniční trať

Vážení občané, jsme si vědomi, že námi uváděný program je velmi ná-
ročný. Nedovolili bychom si jej takto naplánovat, kdyby se Česká repub-
lika nenacházela v historicky neopakovatelné době čerpání přes 900 mld. 
z Evropské unie v letech 2007-2013.

V současné době se nacházíme v polovině tohoto programového ob-
dobí a možnost čerpání finančních prostředků je stále otevřenou výzvou. 
Náš program se podaří realizovat a tím posunout úroveň města o hodně 
dopředu, když se v maximální míře zapojíme do čerpání těchto struktu-
rálních fondů, které i k nám do Dolního Benešova mohou (ale když zaspí-
me tak i nemusí) najít cestu. Tuto cestu jim však musí vytvořit schopné ve-
dení města a jaké to vedení bude, rozhodnete Vy 15. a 16. října.

Přijďte k volbám a rozhodněte zda se naše město bude spolu se svými 
občany  rozvíjet, vzkvétat a nebo živořit.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Volební program na období let 2010 – 2014
Městská organizace ČSSD v Dolním Benešově - Komunální volby 2010-09-13

Motto: „ Pocit bezpečí domova patří mezi základní lidské potřeby.“



1.  Mgr. Jindřich Otzipka
     ředitel ZŠ, 63 let
     ul. Na Mexiku
     Dolní Benešov
     člen ČSSD

4.  Anna Vojáčková
     důchodce, 60 let
     ul. Na Březích
     Dolní Benešov
     bez politické přislušnosti

8.   Hubert Hartoš
      důchodce, 63 let
      ul. 1. Máje
      Dolní Benešov
     bez politické příslušnosti

12.  Daniel Otipka
       OSVČ, 36 let
       Osada Míru
       Dolní Benešov
       člen ČSSD

2.  Ing. Tomáš Ondera
     obchodní manažer, 26 let
     Osada Míru
     Dolní Benešov 
     člen ČSSD

5.   Miroslav Drastik
      technický pracovník, 44 let
      Zábřeh
      bez politické příslušnosti 

9.  Ing. Maxmilián Slanina
     technický pracovník 52 let
     Zábřeh
    bez poltické příslušnosti

13.  Jan Čičák
       důchodce, 60 let
       ul. Na Březích
       Dolní Benešov
       bez politické příslušnosti

3.  Kristýna Suchánková
     provozní pracovnice, 34 let
     ul. Zahradní
     Dolní Benešov
     bez politické příslušnosti

6.  Ing. Gerhard Polák
     živnostník, 54 let
     ul. Pod Moravcem
     Dolní Benešov
     člen ČSSD

10.  Zdeněk Němec
       podnikatel, 48 let
       ul. Záhumenní
       Dolní Benešov
       bez poltické příslušnosti

14.  Petr Kostřica
       technický pracovník, 53 let
       ul. Přehradní
       Dolní Benešov
       bez politické příslušnosti

7.  Mgr. DanušeTuhovčáková
     důchodkyně, 65 let
     ul. Rybářská
    Dolní Benešov
     bez politické příslušnosti

11.   Jaroslav Radošovský
        technický pracovník, 39 let
        ul. Zahradní
        Dolní Benešov
        bez politické příslušnosti

15.  Markéta Otipková
       prodavačka, 32 let
       Osada Míru
       Dolní Benešov
       bez poltické příslušnosti

Kandidáti do zastupitelstva města Dolní Benešov 2010

Místní organizace ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

 SSD 



OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Vážení spoluobčané,

v nadcházejících volbách se opět budeme ucházet o Vaši přízeň. Ve stávajícím volebním období mělo 
místní sdružení ODS v zastupitelstvu města dva své zástupce a v radě města jednoho. Úvodem mi do-
volte zrekapitulovat činnost celé rady či zastupitelstva, jehož jsme byli věřím významnou a užitečnou 
součástí. Za velmi podstatné body považujeme:

• Restrukturalizace dlouhodobého úvěru, který byl z minulého období postaven na progresívních – 
tedy postupně se zvyšujících splátkách a pokud by zůstal neřešen, velmi by ztížil jakékoliv investice 
v tomto období. 

• Získání dotací z různých fondů a jejich využití k  rekonstrukci tělocvičny, kulturního domu, výstav-
by sportovního hřiště v areálu ZŠ a řada dalších, rozsahem menších investičních akcí, které ale vý-
razně zvýšily úroveň bydlení v dotčených částech.

• Úspěšný prodej pozemků firmě Lena hračky a po dostavbě areálu můžeme říct i velmi vhodné vypl-
nění prostoru, který měl díky své poloze omezené možnosti využití.

STĚŽEJNÍ OBLASTI ZÁJMU PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Rozumné hospodaření obce:
• Postupné snižování zadlužení města nebo minimálně jeho udržení na stávající úrovni  tak, aby před-

pokládané škrty a úsporná opatření státního rozpočtu neměly negativní dopad na hospodaření měs-
ta.

• Úspory ve veřejných rozpočtech se budou odehrávat všude. Rozumné hospodaření obce tedy bude 
nepochybně jedna z hlavních priorit následujícího období.

Bezpečnost:
• Znovu prověřit možnost zřízení městské policie nebo užší spolupráci se sousedními odděleními. 
• Podpora opatření vedoucích ke snížení hustoty dopravy nebo její lepší regulovatelnosti na území 

města. 

Zvelebování obce:
• Investice vedoucí ke zvyšování kvality života plánovat a realizovat s cílem zvelebovat  rovnoměrně 

všechny  části Dolního Benešova.
• Podporu kultury a sportu zachovat na stávající úrovni, což při předpokládaných výše zmíněných 

úsporách státu nebude jednoduché. Budeme stejně jako dosud prosazovat směrování podpory 
na více subjektů.

• Zahájit komplexní řešení problematiky školy v Dolním Benešově, která hospodaří ve 4 budovách 
a využívá rekonstruovanou ale vzdálenou tělocvičnu.

• Příprava pozemků vhodných pro obytnou výstavbu.
• Výběrová řízení dodavatelů realizovat s cílem dosažení výhodného poměru cena/kvalita a zajiště-

ní transparentních výběrových řízení. Včetně systému pro možnost většího zapojení místních drob-
ných podnikatelů do zakázek města.

Toto jsou témata, která považujeme za podstatná a která chceme podporovat. Jaké konkrétní kroky v jed-
notlivých oblastech budou nakonec realizovány záleží na mnoha dalších faktorech jako jsou vypsané 
dotační tituly, rozpočtová politika státu ve vztahu k obcím a mnoho dalších a v neposlední řadě slože-
ní městského zastupitelstva pro další období. K tomu můžete významně přispět a k tomu Vám přejeme 
šťastnou ruku.

DOLNÍ BENEŠOV – MÍSTO K ŽIVOTU 

PRO SOUČASNÉ I BUDOUCÍ GENERACE.

Volební program ODS pro město Dolní Benešov



Kandidáti do zastupitelstva města Dolní Benešov 2010

MÍSTNÍ ORGANIZACE OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

1. Ing. Jaroslav Manderla, 
 50 let, 
 ekonomický poradce, 
 Dolní Benešov, člen ODS

4. Ing. Jiří Miekisch, 
 53 let, 
 středoškolský pedagog, 
 Dolní Benešov,  člen ODS

8. Martina Widláková, 
 42 let, živnostník, 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

12. Mgr. Tomáš Kubeš, 
 26 let, středoškolský 
 pedagog, Dolní Benešov,
 bez politické příslušnosti

2. Kamil Lokaj, 
 40 let,  živnostník, 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

5. Tomáš Widlák. 
 43 let, ved.výroby, 
 Dolní Benešov,  
 člen ODS

9. Martin Hanske, 
 39 let, manager, 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

13. Arthur Gregořica, 
 52 let, podnikatel , 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

3. Ing. Jan Widlák, 
 41 let,  podnikatel, 
 Dolní Benešov,  člen ODS

6. JUDr Roman Nováček,
 36 let, právník, 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

10. Miloš Kušnír, 
 45 let, vedoucí výroby, 
 Dolní  Benešov,
 bez politické příslušnosti

14. Eva Manderlová, 
 45 let, finanční manager, 
 Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti

7. Walter Klanica, 
 52 let, 
 pracovník kontroly,
 Dolní Benešov,  člen ODS

11. Tomáš  Muller, 
 38let, státní zaměstnanec, 
 Dolní Benešov,  
 bez politické příslušnosti

15. Eduard Kupka, 
 50 let, přípravář stav.
 firmy, Dolní Benešov, 
 bez politické příslušnosti 



ČINNOST MĚSTA

• vyrovnané hospodaření města, zvýšení příjmové stránky rozpočtu 
• výrazné snížení dluhu města, popř. jeho úplné uhrazení do konce volebního období
• maximální využití dotačních titulů
• rozšíření úředních hodin městského úřadu
• hrát větší roli ve Sdružení obcí Hlučínska
• nezvyšování poplatků za likvidaci odpadu
• nezvyšování daně z nemovitostí
• centrální nákup energií (elektřina, plyn) a služeb pro objekty patřící městu
• nesouhlas s prodejem jakéhokoli nemovitého majetku města (např. Stará škola, Sport)

INVESTICE

• rekonstrukce Staré školy na Víceúčelový obecní dům s knihovnou v případě získání dotace
• postupná revitalizace Osady Míru (zejména úprava a zkulturnění prostoru před garážemi, odvodnění) 
• rekonstrukce hasičské zbrojnice
• rekonstrukce MŠ na Osadě Míru 
• pokračování výstavby školního sportovního areálu a prostor pro letní výuku v areálu Hlavní školy 
• rekonstrukce bytových domů čp. 306 a 308 na Osadě Míru
• oprava obřadní síně na zámku

INFRASTRUKTURA

• snaha o získání stavebních míst (změna některé průmyslové zóny na zónu pro bytovou výstavbu)
• vybudování parkoviště u bytových domů na ulici Nádražní v Dolním Benešově
• vybudování parkoviště u hospody v Zábřehu
• vybudování ulice Sluneční v Dolním Benešově
• rekonstrukce místní komunikace v Zábřehu od odbočky na letiště k Výhodě 
• snaha získat do majetku města pozemky na Kolovratu a parkoviště Jednoty na Hlučínské ulici

MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS

• zajištění místa v mateřské škole pro všechny žadatele od 3 let věku dítěte
• zřízení dětského centra v prostorách bývalé MŠ v zámku s možností využití přilehlého parku
• vybudování moderního dětského hřiště, oplocení dětského hřiště u hřbitova

KULTURA A SPORT

• podpora kultury a sportu na současné úrovni
• lepší napojení Dolního Benešova a Zábřeha na cyklotrasy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• podpora veškerých možných kroků proti výstavbě bioplynové stanice
• protipovodňová opatření (kontrola kanalizace, vyčištění příkopů)
• nulová tolerance vůči přestupkům provozovatelů non-stop herny na Osadě Míru – snaha zpochybnit licenci udělenou 

 provozovatelům on-line výherních terminálů pro pravidelné porušování obecně závazných právních předpisů

PODPORA PODNIKÁNÍ

• veškeré listiny a dokumenty, které je možno získat na městském úřadě (výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnos-
 tenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, konverze dokumentů z datové schránky) 
 budou firmám a živnostníkům se sídlem nebo místem podnikání na území města dodány přímo do místa jejich sídla 
 nebo místa podnikání

• pronájem volných prostor města pro drobné podnikání za velmi výhodných podmínek (např. symbolické nájemné)

ZÁBŘEH

• pravidelný úřední den (popř. úřední hodiny) v Zábřehu (ověřování podpisů, listin, shromažďování podnětů, atd.)
• zachování základní školy v Zábřehu
• pravidelná jednání zastupitelstva v Zábřehu
• nesouhlas s rozšířením těžby štěrku v Zábřehu

Volební program pro Dolní Benešov a Zábřeh – komunální volby 2010

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - DBZ



Sdružení nezávislých kandidátů DBZ

Mgr. Lenka Kotišová 
roz. Faiková, 32 let, učitelka 
Dolní Benešov, Pod Moravcem 272 

Mgr. Marcela Halodová

roz. Benková, 35 let, učitelka
Dolní Benešov, Opavská 497

Martin Zbytovský, 29 let
zvukař
Dolní Benešov, Opavská 496

Mgr. Lucie Vrchovecká, 27 let 
učitelka
Zábřeh, Opavská 75

Marek Mrkva, 36 let
obchodní zástupce
Zábřeh, Opavská 38

Marie Kalužová, 19 let
studentka
Dolní Benešov, Petra Bezruče 492

Mgr. Monika Gebauerová, 
roz. Nováková, 33 let, středoškolská 
pedagožka, D. Benešov, Opavská 242 

Ing. Tomáš Vitásek, 33 let 
vedoucí oddělení služby ČEZ
Dolní Benešov, Podubí 203 

Lenka Musiolová, roz. Radošovská 
35 let, zdravotní sestra
Zábřeh, Polní 123 

Michal Juchelka, 28 let
montér  
Dolní Benešov, Osada Míru 302

Ing. Martin Kuchař, 36 let
referent odboru výstavby
Dolní Benešov, Hlučínská 485

Mgr. Marie Adamíková, 44 let 
učitelka
Zábřeh, Opavská 6

PharmDr. Ivana Šrubařová, 31 let
lékárnice
Dolní Benešov, Opavská 491  

Martin Zawadský, 41 let 
mechanik-řidič 
Dolní Benešov, Rybářská 585  

Mgr. Jiří Krömer, 35 let 
právník
Dolní Benešov, Sluneční 618



KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

VOLEBNÍ PROGRAM 2010 - 2014

ČISTÁ  HRA

Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme svědky různých politických angažo-

vaností a zviditelňování se jednotlivců či jednotlivých sub-
jektů. Formy těchto projevů jsou různorodé. Na velké poli-
tické scéně jsme byli svědky vzniku nových úspěšných po-
litických stran. Na komunální úrovni je to mnohde vznik 
nových seskupení, která vznikají buď nově, nebo odtrže-
ním od své „pupeční šňůry“. V našem městě je to ten dru-
hý případ, který  v předcházejícím volebním období byl 
uplatněn u dvou nezávislých sdružení a sice zkráceně na-
psáno -  u VĚCI VEŘEJNÝCH osamostatněním a vystou-
pením pana Ing.Richarda Sprucha ze sdružení ZA LEP-
ŠÍ BENEŠOV, který se stal lídrem nového subjektu a dále 
vznikem SDRUŽENÍ  OBČANŮ  DOLNÍHO  BENEŠOVA  
A  ZÁBŘEHU, které se odtrhlo od ČSSD a jehož lídrem se 
stal, doposud vždy kandidující za ČSSD, pan Martin Štefek. 
V současnosti jsme svědky dalšího vzniku sdružení nezá-
vislých a to opět odchodem pana Mgr. Jiřího Krömra z řad 
bývalých kandidátů ČSSD a postavením se do čela kandi-
dátky – lídra sdružení DBZ. Při sledování těchto trendů se 
nabízí hned několik otázek. Buď to je zcela zásadní ideový 
rozchod s původní organizaci za kterou ten či onen kandi-
doval, nebo fenomém „uchopení moci“ je silnou motiva-
cí a hnací silou pro toho či onoho jedince, aby prostřednic-
tvím utvoření „vlastní“ kandidátky bylo předsevzetím uči-
něno za dost. Pokud by se jednalo o první případ, kdy je to 
rozchod ideový, pak nezbývá než s politováním konstato-
vat, že místní ČSSD je zřejmě velice nesourodá a motto jež 
si dala v minulých volbách není schopna uplatnit ani sama 
u sebe. Po druhé ji opouštějí úspěšní kandidáti. Zřejmě ne-
cítí „pocit bezpečí“ uvnitř tohoto politického seskupení 
a odcházejí zkusit politické štěstí zcela samostatně.  Pokud 
by se jednalo o druhý zmiňovaný důvod – silné ambice, pak 
je to již na samotných voličích pro co a koho se v nadcháze-
jících volbách svým hlasem rozhodnou. 

Existuje však i jiný model a to je model vzájemné spolu-
práce a tolerance. S tímto modelem se můžete setkat právě 
na kandidátce KDU-ČSL, kde se s podporou nestraníků vy-
tvořila kandidátka sdružující občany našeho města ochot-
né obětovat čas, zkušenosti a skloubit své pracovní vytížení 
s potřebami těch dalších – občanů našeho města.  Po veli-
ce plodné spolupráci ve volebním období 2002 -2006 jsem 
se rozhodli spojit síly SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KAN-
DIDÁTŮ – ZA LEPŠÍ BENEŠOV s KDU–ČSL. Nechce-
me jít cestou štěpení, ale cestou sdružené kandidátky, která 
je právě umocněna odzkoušenou spolupráci v předminu-
lém volebním období. Chceme s vámi voliči hrát od samé-
ho počátku ČISTOU  HRU.  Nevytvářet seskupení po vol-
bách, ale jasně deklarovat již v tuto chvíli kdo je pro nás 
seriózním a osvědčeným partnerem. Sdružení nezávislých 
kandidátů „ Za lepší Benešov“ vzniklo v době, kdy na po-
litické scéně byly jen dva politické subjekty. Byla to prá-
vě KDU-ČSL a KSČ. Vznik tohoto sdružení do jisté míry 
nahrazoval neexistující pravici. Dnes máme plně zastou-
penou tuto část politického spektra v ODS a doufáme, že 
v našem městě je tato politická strana zastoupená plnohod-
notnými reprezentanty. Z tohoto pohledu suplování poli-
tické strany sdružení „ Za lepší Benešov“ ztratilo opodstat-
nění.  Kdyby členům tohoto sdružení šlo o osobní ambi-
ce a ne službu občanům, nikdy by nevznikla tato kandidát-

ka “POROZUMĚNÍ“. Jistě v minulých volbách ani sdruže-
ní „Za lepší Benešov“ ani KDU-ČSL nezvítězila a počtem 
každá dvou mandátů přispívaly svými hlasy k racionální-
mu chodu  našeho města. Když se začtete do programů na-
šich politických soupeřů v minulém volebním období, zjis-
títe, že z toho co napsali o naší společné práci na radnici 
v letech 2002 -2006 není pravda zhola nic a že svou minu-
lou kampaň postavily na lžích a líbivém populismu. Jedni 
v podobě arogantních prohlášeních o diktatuře aniž by si 
uvědomili, že veškerá zásadní rozhodnutí  prochází hlaso-
váním rady, či zastupitelstva a tudíž  šlo právě  o respekto-
vání názoru většiny v zastupitelstvu, o neefektivním řízení 
města,  vyhozených penězích za studie, zadlužení našeho 
města, tak, že nebude umožněn jeho rozvoj a v neposlední 
řadě další seskupení na tom, že se sice snažili, ale byli vět-
šinou přehlasováni.  Už toto poslední konstatování  není 
v souladu s prohlášením jedněch v úvodu. Opak se ukázal 
pravdou a účelové lži se tak nepotvrdily. Město bylo připra-
vené na období 2007 – 2013, které je významné z pohle-
du čerpání dotačních prostředků. Bez připravených studií 
a projektů by se těžko dosáhlo získání těchto financí z do-
tačních programů. Je to vždy ten první krok, kdy je potřeba 
mít v zásobě projekty a pak tým lidí, který zpracuje žádost. 
Stejně tak jako zadluženost. Kdyby tomu tak bylo, nikdy by 
naše město nezískalo granty na tělocvičnu, kulturní dům 
a hřiště u školy. Rovněž by nikdy nezrealizovalo dokonče-
ní povrchu místních komunikací, chodníků a dalších in-
vestičních akcí zlepšujících vzhled našeho města. Ano, tyto 
lži měly volební úspěch v podobě změny ve vedení města. 
Neměly však žádný dopad do rozvoje našeho města, pro-
tože to byly prostě lži. Na lži se však nedá dlouhodobě sta-
vět a tak jsme byli svědky různých přestřelek v období kon-
čící práce stávajícího zastupitelstva v podobě článků v na-
šem zpravodaji, které reflektuji na bezpomocnost a slabou 
úroveň ve vedení města. Články PATRIOT a ANTIPATRI-
OT jsou toho jen důkazem.  My jsme chtěli, ale oni nám 
to nedovolili a následně poučení o demokratických princi-
pech, jen svědčí o tom, s čím tímto jednotliví protagonisté 
předstupují před voliče. TOTO NENÍ  ROZHODNĚ STYL 
KANDIDÁTŮ TÉTO KANDIDÁTKY. 

Náš program nese název ČISTÁ  HRA.  Je to program, 
který je postaven na konzervativních hodnotách zahrnují-
cích křesťanské prvky na kterých je budována celá Evropa. 
Je konzervativní ve SVOBODĚ  JEDINCE A JEHO  ZOD-
POVĚDNOSTI za jeho rozhodnutí a konání a NEDO-
TKNUTELNOSTI ZCIZENÍ SOUKROMÉHO MAJETKU 
. Je křesťansky SOLIDÁRNÍ tam, kde je potřeba pomoci 
a učinit zabezpečení k překlenutí z toho nejhoršího každé-
mu jedinci. Staví na prvcích jako je RODINA, kterou vní-
máme jako základní prvek i naší společnosti ve městě.  Naši 
kandidáti jsou připraveni tyto hodnoty obhajovat a uplat-
ňovat v rámci svého zapojení v samosprávě města. Nabízí-
me vám voličům věkovou vertikálů a různorodost profe-
sí našich kandidátů, abychom zajistili prolínání informací 
a potřeb jednotlivých věkových skupin. ČISTÁ  HRA není 
jen o vytvoření jednotné kandidátky, ale také o volebním 
programu, který neslibuje populismus a jednoduchá řeše-
ní, ale je realistický k daným a očekávaným možnostem re-
publikové ekonomiky a daňových výnosů, které jsou zdro-
jem městského rozpočtu.
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ČISTÁ HRA  PRO ROZVOJ NAŠEHO DOMOVA
FINANCE:
- sestavování vyrovnaného rozpočtu
- maximální čerpání z grantových schémat a tím posilování 

rozpočtu města

MAJETEK A INFRASTRUKTURA:
- udržovat a rozvíjet majetek města sloužící k aktivitám, které 

nelze zajistit jiným, než veřejným sektorem
- udržovat siť místních komunikací a chodníků
- stále usilovat o přeložku silnice za trať 
- přehodnotit územní plán města s ohledem na nové skuteč-

nosti dotýkající se přehodnocení území vymezeného k pod-
nikání, zohlednit negativní podněty projevující se s novými 
podnikatelskými trendy a ohrožující kvalitu bydlení, přemě-
na některých ploch k podnikání, které nebyly doposud vy-
užity k danému účelu na  plochy pro zástavbu rodinnými 
domky, či bytovou výstavbou

- v případě zájmu být nápomocen při vybudování infrastruk-
tury na vymezených plochách pro podnikání a tím přispět 
k rozvoji zaměstnanosti

- definitivně dořešit systém svádění odpadních a dešťových 
vod a vyřešit tak podmáčení a zaplavování majetků občanů( 
hráz nic nevyřeší, jen vodu zadrží a časově posune problém)

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ OBLAST
- být nápomocni při výstavbě rodinných domků, či bytových 

domů přípravou infrastruktury stavebních pozemků
- udržovat a vylepšovat stávající bytový fond v majetku města
- v případě živelných pohrom a ztrátě majetku organizovat po-

stiženým materiální a finanční pomoc včetně zajištění proza-
tímního bydlení

- usilovat maximálně o plošné poskytování pečovatelské služ-
by na území města

- aktivně přistupovat k sociálně potřebným a osamělým li-
dem, organizovat společenská setkání seniorů, jubilantů, ale 
i jiných věkových kategorií a to dle sociální potřebnosti

- seriózně se zabývat zřízením stacionáře pro potřebné občany

ŠKOLSTVÍ
- usilovat o vytvoření areálu školy, který odpovídá potřebám 

moderní a integrované výuky v souvislosti se stavebními 
úpravami a vnitřní modernizací  budov( hlavní škola-vlh-
kost v suterénu, havarijní elektroinstalace)

- podpořit nové formy a systémy školství a hledat možnosti 
zachování „malotříd“( škola Zábřeh), pokud bude projeven 
zájem

- vytvářet podmínky pro mimoškolní činnosti

KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
- rozvíjet a podporovat kulturní dědictví a tradice našeho měs-

ta
- zasazovat se o kulturní dění, podporovat slavnosti, kultur-

ní a umělecké vystupování souborů i jednotlivců a to jak 
na území našeho města tak i mimo něj

- dbát na zachování činností dosavadních společenských orga-
nizací, kroužků a sdružení. 

- vytvářet podmínky pro vznik nových občanských aktivit s cí-
lem obohatit kulturu města a jeho reprezentaci s možností 
zapojení mládeže a dospělých

- realizace pomníku padlým ve II.světové válce
- udržovat stávající a rozvíjet nová partnerství s ohledem 

na výměnu kulturních a národních tradic
- prosazovat udržení kulturního dědictví a tradic v rám-

ci Sdružení obcí Hlučínska a přispívat k propagaci dobrého 
jména celého regionu

- zviditelnění našeho města v rámci kulturních akcí a „vývozu“ 
našich hudebních těles do okolí a zahraničí

- aktivně se podílet na údržbě a správě majetku sloužícího 
sportovním činnostem

- podpora aktivit všech generací vedoucích k aktivnímu způ-
sobu trávení volného času 

- navázat smysluplnou a prospěšnou komunikaci mezi všemi, 
kdo ctí tradice a usilují o zachování kulturního a sportovní-
ho dědictví našich občanů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- podpora využití jedinečné krajiny v okolí města k volnočaso-

vým aktivitám
- dobudování a údržba promenádní trasy okolo vyčištěné 

strouhy
- zabezpečení údržby hrází
- provádět kontrolu dodržování rekultivací v okolí štěrkovny 

v souladu s plánem rekultivace
- zapojení města do programů recyklace odpadů a zajištění 

vzdělávání a osvěty pro občany v rámci nových programů
- zabývat se možností zřízení parkovacích ploch v oblastech 

nejvíce potřebných a to tak, aby nedošlo ke zhoršení životní-
ho prostředí v obytných zónách

- v rámci Sdružení obcí Hlučínska usilovat o vytvoření jed-
notné projektové dokumentace cyklostezek, vedoucí k jejich 
propojení

- zajistit ve spolupráci se Správou silnic údržbu alejí a sekání 
příkopů podél silnic

Vážení spoluobčané, možná si po přečtení tohoto programu po-
ložíte otázku: „ Co se mě vlastně z tohoto programu týká? Vždyť 
tam není zmínka o ulici, či části na které bydlím!“. Ano máte, prav-
du. Není tam zmínka o té které ulici, ale je tam zmínka o tom, co 
naše město potřebuje jako celek. Zastupitelé hospodaří na celém 
území a pro všechny občany města.  Nerozhodují o tom, že když 
jsou například  z Náměstí Cypriána Lelka, nebo ze Zábřehu či z ji-
ných lokalit, nebo jsou členy zájmových sdružení, tak budou prefe-
rovat a prosazovat tyto specifické zájmy.  To by bylo velmi špatné. 
Naši kandidáti jsou připraveni obhajovat v zastupitelstvu každou 
potřebu, která souvisí  s celkovým rozvojem našeho města, dává  
nám občanům komfortní podmínky pro rozvoj rodiny, občan-
ských aktivit a dlouhodobé prosperity komunálního života v kte-
rékoliv části našeho města. Tím zároveň chceme intenzivně přispí-
vat k celkovému  zdokonalování  image města – vylepšení obrazu 
našeho města mezi jeho obyvateli, obyvateli okolních obcí, případ-
nými investory a médií.

Přejeme všem voličům šťastnou ruku při volbě nového zastupi-
telstva. 


