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Několik otázek a odpovědí k organizačnímu zabezpečení voleb
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou v naší zemi volby do zastupitelstev obcí.  Ve stejném termínu proběhne také první kolo voleb do Senátu 
PČR. Máme ještě v čerstvé paměti volby prezidentské, které proběhly letos v lednu. Přesto určitě neuškodí, když si připomeneme některé 
základní otázky, které se voleb týkají. Navíc oproti lednovým volbám jsou zde značné změny a odlišnosti, na které je třeba upozornit.

 KDY ?
Čas konání voleb je stejný jako v několika 
posledních letech a to v pátek 5. října 2018 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 
2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Eventuální 
druhé kolo voleb do Senátu by pak proběhlo 
hned o týden později tj. 12. a 13. října 2018 
ve stejných časech.

 KDE ?
Volební okrsky budou jako obvykle čtyři. 
Zařazení domů do  jednotlivých okrsků 
se rovněž nemění. Pro úplnost uvádíme 
na  konci tohoto článku přehled všech 
domů dle ulic a čísel popisných rozdělených 
do volebních okrsků. 

Sídla volebních okrsků  
tedy jsou:
Volební okrsek č. 1
Obřadní síň MěÚ na zámku

Volební okrsek č. 2
Základní (Červená) škola na Opavské

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.

Občan, který není státním občanem ČR, 
ale splňuje ostatní výše uvedené podmín-
ky, 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 mezinárodní 
úmluvu. V současné době se za takovouto 
úmluvu považuje smlouva o přistoupení 
ČR k Evropské unii. 

Občan Dolního Benešova, který má státní 
občanství některého ze států Evropské unie, 
se proto může dostavit odbor vnitřních věcí 
(evidence obyvatel) MěÚ Dolní Benešov 
se žádostí o zapsání do Dodatku a to až 
do uzavření seznamu voličů dva dny přede 
dnem voleb tj. do 3. října. Hlasování ve vol-
bách 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. Ty se budou vydávat pou-
ze pro volby do Senátu, volit je však možné 
pouze v našem opavském volebním obvo-
du. Nejdříve od 20. září je možné voličské 
průkazy vydávat.

 JAK ?
Volební lístek pro volby do zastupitelstva je 
jeden společný pro všechny volební strany. 
V letošním roce je ze strany Ministerstva 
vnitra striktně dáno, že volební lístky bu-
dou tištěny oboustranně. Nezapomeňte 
se proto přesvědčit, zda jste neopomněli 
na kandidáty, kteří budou vytištěni na dru-
hé stránce volebního lístku. 

V našem městě bylo pro volby do zastupi-
telstva města zaregistrováno šest volebních 
stran, které využily možnosti naplnit svou 
kandidátku maximálním počtem kandi-
dátů – tedy tolika, kolik je budoucí počet 
členů zastupitelstva – 15 (patnáct). Volič 
tedy v letošním roce může vybírat z deva-
desáti kandidátů. 

Hlasovat ve volbách do za-
stupitelstva obce je možno 
třemi způsoby:
1. Volič označí křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví strany celou volební stranu. Znamená 
to, že dává svůj hlas každému jednotlivému 
kandidátovi této volební strany
nebo
2. Volič označí v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem nejvíce 15 různých kan-
didátů z různých volebních stran
nebo
3. Volič použije kombinaci obou předcho-
zích způsobů, tzn., že označí křížkem ce-
lou volební stranu a zároveň označí několik 
kandidátů jiných volebních stran (např. 3). 
Dává tímto způsobem svůj hlas označe-
ným kandidátům a zároveň kandidátům 
označené strany, jejichž počet je odspodu 
kandidátky snížen o počet jiných označe-
ných kandidátů (v našem případě 12 členů 
strany – shora a 3 další označení kandidáti 
jiných stran).
Zdůrazňuji, že při volbách do zastupitelstva 
se kandidáti označují křížkem, na rozdíl 
od parlamentních voleb, kdy se preferovaní 
kandidáti kroužkují!
Pro úplnost je třeba dodat, že je jako vždy 
možné na základě žádosti ze závažných – 
zejména zdravotních - důvodů hlasovat 
do přenosné volební schránky. Každý volič 
proto může požádat před volbami městský 
úřad a ve dny voleb okrskovou volební ko-
misi, aby k němu byli vysláni členové této 
komise s přenosnou volební schránkou – 
avšak pouze v obvodu volebního okrsku, 
pro který byla tato volební komise zřízena. 
Na závěr připomínám nutnost přinést si 
s sebou k volbám platný průkaz totožnos-
ti – občanský průkaz, cestovní pas Čes-
ké republiky a v případě cizinců průkaz 
o povolení k pobytu. Bez některého z těchto 
dokladů volební komise nemůže umožnit 
voliči hlasovat. 

Ing. Libuše Vichtorová, tajemnice MěÚ



Řazení domů  
do jednotlivých volebních okrsků
Volební okrsek č.1
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov
Ulice Hlučínská - všechna čísla popisná
Ulice Rybářská - všechna čísla popisná
Ulice Kolovrat - všechna čísla popisná
Ulice 1.máje - všechna čísla popisná
Náměstí C. Lellka - všechna čísla popisná
Ulice Pivovarská  - všechna čísla popisná
Ulice Poštovní  - všechna čísla popisná
Náměstí Svobody - všechna čísla popisná
Ulice Opavská - č. p. 482 – 499
Ulice Petra Bezruče - č. p. 492, 494, 495
Ulice Nádražní - všechna čísla popisná
Ulice Hájecká - všechna čísla popisná
Ulice Konečná - všechna čísla popisná
Ulice Lesní - všechna čísla popisná
Ulice Podubí - všechna čísla popisná

Volební okrsek č.2
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov
Ulice Opavská - č. p. 156 – 438, 521, 522
Ulice Vývoz - všechna čísla popisná
Ulice U Požární zbrojnice - všechna čísla popisná
Ulice Na Mexiku - všechna čísla popisná
Ulice Pod Moravcem - všechna čísla popisná
Moravec - všechna čísla popisná
Ulice Bolatická - všechna čísla popisná
Ulice Na Březích - č. p. 110, 412, 515, 603 – 615, 670 
Ulice Petra Bezruče - všechna čísla popisná  
    kromě č. p. 492, 494, 495
Ulice Záhumenní - všechna čísla popisná
Ulice Stinná - všechna čísla popisná

Volební okrsek č. 3
Dolní Benešov, část města Dolní Benešov
Ulice Na Březích - č. p. 331 – 411, 523 – 583, 679 
Ulice Přehradní - všechna čísla popisná
Ulice Zahradní - všechna čísla popisná
Ulice Sluneční - všechna čísla popisná
Osada Míru - všechna čísla popisná

Volební okrsek č. 4
Všechny domy v části města Zábřeh

Vylosované pořadí volebních stran pro komunální  
volby 5. a 6. října 2018
V letošním roce podalo v termínu své kandidátní listiny a bylo tak pro 
komunální volby v našem městě zaregistrováno šest volebních subjek-
tů. Jedná se o tři politické strany a tři sdružení nezávislých kandidátů. 
V souladu se zákonem o volbách bylo vylosováno toto jejich pořadí 
na hlasovacím lístku:

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

Volební okrsek č. 1 – Obřadní síň na zámku

Volební okrsek č.3 – Mateřská škola na OM

Volební okrsek č. 2 – Červená škola

Volební okrsek č. 4 – Základní škola v Zábřehu

Dolnobenešovská 
kantáta
mezinárodní setkání 
pěveckých sborů
Program :
 

Pátek 14. 9. 2018 – Kulturní dům Dolní Benešov

19.00 hod. – slavnostní zahájení - koncert skupiny GOOD WORK

Sobota 15. 9. 2018 – Kulturní dům Dolní Benešov

16.30 hod. – koncert Dětský pěvecký sbor Nezmar Dolní Benešov

16.55 hod. – koncert Chór Parafialny z Pisarzowic (PL)

17.20 hod. – koncert Phoenix choir z Kisújszállas (HU)

17.45 hod. – koncert Spevácký zbor Chor Cordis Jesu 
  z Rajeckých Teplic (SR)

18.10 hod. – koncert Pěveckého sbor Rozmar Dolní Benešov

18.35 hod. – společná skladba všech zúčastněných sborů

Neděle 16. 9. 2018

8.30 hod. – koncert Spevácký zbor Chor Cordis Jesu z Rajeckých   
  Teplic (SR) při mši svaté v Zábřehu – kostel sv. Urbana

10.00 hod. – koncert Chór Parafialny z Pisarzowic (PL) 
  při mši svaté v Dolním Benešově – kostel sv. Martina

Město Dolní Benešov



Vážení spoluobčané,
jsme sdružení nezávislých občanů různého spektra profesí, kterým není lhostejný osud Dolního Benešova a Zábřehu. Naším 
cílem není upozorňovat na to, co se nepovedlo, ale ukázat náš směr k  zvelebení života v našem městě. Jsme připraveni, 
a víme, že to nebude lehké, prosazovat náš volební program, který reaguje na současné potřeby nás občanů Dolního 
Benešova a Zábřehu.

Náš program je následující:

Samospráva
• efektivnější komunikace vedení města s občany  
 (pružná reakce na podněty občanů)

• zlepšení komunikace v rámci Sdružení obcí Hlučínska

Finance a majetek

• údržba stávajícího majetku – opravy a úpravy budov 

• průhlednost toků financí – Dolní Benešov a Zábřeh 

• zapojení se do grantů (získávání dotací)

• rekonstrukce a zprovoznění restaurace Neptun

Školství a sociální politika

• zachování MŠ a ZŠ v Zábřehu

• dobudování jednoho areálu základní školy  
 v Dolním Benešově

• zlepšení vybavení specializovaných učeben,  
 realizace půdní vestavby a dobudování sportovišť  
 v areálu hlavní školy

• podpora příměstských táborů

• větší podpora činností mimoškolních aktivit

• úprava a zabezpečení dětských hřišť a sportovišť  
 na území města (hřiště u hřbitova - sítě)

• větší péče o staré a postižené občany (snaha  
 o vybudování denního stacionáře pro seniory)

• zavedení organizované služby senior taxi  
 (doprava k lékaři, na úřady v dopoledních  
 hodinách, na poštu, do lékárny apod.)  
 za finanční podpory města

Životní prostředí

• úprava a vyčištění hrází 

• dohled nad zakonzervováním skládky v Zábřehu

• vybudování sběrného dvoru

Infrastruktura

• zlepšení veřejných komunikací – chodníků a cest

• podpora výstavby rodinných domů

• podpora realizace cyklostezek na Hlučínsku  
 a jejich celkové propojení

• vybudování osvětlených přechodů v Zábřehu

• zlepšení osvětlení u nádraží v Dolním Benešově  
 a Zábřehu

• instalace bezpečnostních vypouklých zrcadel  
 na rizikových křižovatkách

• jednání s ČD ohledně vlakové zastávky na sídlišti 

• oprava parkovacích míst na ul. Petra Bezruče  
 (u hřbitova) a Opavské

• úprava hřbitova – osvětlení, odvodnění, chodníky,  
 vybudování sociálního zařízení, dořešení  
 rozšíření hřbitova 

Kultura a sport

• zachování tradičních společenských akcí

• elektrifikace a vybudování sociálního zařízení  
 na antukovém hřišti v Zábřehu

• modernizace zázemí fotbalového hřiště v Zábřehu

• větší podpora amatérského sportu 

Podpora podnikání

• podpora drobných místních podnikatelů

• spolupráce s firmami, které sídlí na území města

• vytvoření zázemí pro nové lékařské ordinace

Kandidáti do zastupitelstva města Dolní Benešov 2018

Sdružení nezávislých kandidátů –
 Dolní Benešov a Zábřeh – VĚC VEŘEJNÁ

1. Ing. Richard Spruch
OSVČ, 63 let
D. B., Stinná 119

2. Mgr. Jaroslava Ratajová
učitelka, 56 let
D. B., U Požární zbojnice 417

3. Mgr. Leon Hahn
zástupce ředitelele, 43 let
D. B., Na Březích 643

4. Věra Pačková
pracovník THP, 59 let
Zábřeh, Opavská 9 

5. Pavel Vavřínek
nákupčí, 45 let
D. B., Hlučínská 118

6. Bc. Pavel Magera
pracovník IT, 44 let
D. B., Petra Bezruče 492

7. Mgr. Martina Jakubčíková
učitelka, 30 let
D. B. Záhumenní 402 

11. Tomáš Kolmajer
manažer, 38 let
D. B., U Požární zbrojnice 234

10. Sylvie Poláková 
provozní, 39 let
D. B. 1. máje 53

8. Aleš Očko
OSVČ , 49 let
Zábřeh, Opavská 59

12. Norbert Závadský
zámečník, 32 let
D. B., Lesní 224

13. Petr Šramel
slévač, 44 let
D. B., Na Březích 569

14. Monika Šupinová, DiS.
farmaceut, 30 let
D. B., nám. Cypriana Lellka 64

15. Tomáš Fuchs
OSVČ, 47 let
D. B. Pod Moravcem 261

9. Martin Kocián
vedoucí montáží, 49 let
D. B., Na Březích 583



Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu – volební program 
Vážení spoluobčané, je neuvěřitelné, že máme za sebou čtyřleté působení zastupitelstva města zvoleného v roce 2014. Ve volbách jste tehdy dali hlasy 
zástupcům šesti politických stran a sdružení nezávislých kandidátů. Byli to tři zástupci z KDU ČSL, tři ze Sdružení nezávislých kandidátů Dolní 
Benešov a Zábřeh, dva z ČSSD, dva z Dolní Benešov a Zábřeh – Věc veřejná a pět ze Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu. Rada pak pra-
covala ve složení p. Petřík a p. Štefek (Sdružení občanů D. Benešova a Zábřehu), p. Otzipka (ČSSD), p. Adamíková a p. Krömer (Sdružení nezávislých 
kandidátů Dolní Benešov a Zábřeh). Všichni členové rady a zastupitelstva si za práci odvedenou v tomto volebním období zaslouží poděkování.

Dovolte, abychom ve zkratce zhodnotili půso-
bení našeho seskupení v uplynulém volebním 
období a porovnali ho s volebním programem, 
který jsme si vytýčili před minulými volbami.
- Zástupci Sdružení občanů Dolního Bene-
šova a Zábřehu v souladu se svým programem 
po celé volební období zachovali systém s uvol-
něným starostou.  
- Po celé volební období jsme pracovali s vy-
rovnaným rozpočtem.
- Dětská hřiště se v průběhu uplynulých let 
opravovala a dobudovávala dle současných ev-
ropských parametrů pro lepší a hlavně bezpeč-
nější hry našich dětí. 
- Pokračovali jsme v připravených a zapo-
čatých investičních akcích, o kterých jsme vás 
informovali v průběhu celého volebního ob-
dobí. Podařilo se za podpory dotací zateplit 
budovu Základní školy včetně staré farské školy 
(knihovny). Taktéž se velice podařila nová fasá-
da školy v Zábřehu včetně vybudování družiny 
a jídelny. Je připravena projektová dokumentace 
a zpracovaná žádost o dotaci na přístavbu od-
borných učeben a stavební úpravy Základní 
školy na Nádražní ulici. 
- Rovněž jsme pokračovali ve zvelebování za-
hrad mateřských školek na Osadě Míru i v Zá-
břehu, aby děti měly co nejlepší podmínky pro 
další rozvoj.
- Díky dotaci se podařila výměna oken a za-
teplení a fasáda domu pro ohrožené děti „Klo-
kánek“, který je sice dlouhodobě pronajat FOD, 
ale je stále majetkem města. 
- Město využilo výměny sloupu a rozvodu 
elektřiny ČEZu k výměně veřejného osvětlení, 
které slouží k zvýšení bezpečnosti občanů neje-
nom na hlavní komunikaci, ale také v ostatních 
částech města. 
- V chystané zóně Zábřeh byly zahájeny pří-
pravné práce pro individuální bytovou výstav-
bu. 
- Schválením nového územního plánu je 
konečně umožněno využít stávající proluky 
v okolí železniční dráhy pro výstavbu rodin-
ných domů. 
- Rovněž v souladu s volebním programem 
jsme podporovali naše spolky a zájmová sdru-
žení nejenom finančně, ale také zvýhodněným 
nájmem městských prostor a tím jsme podpořili 
kulturní a sportovní vyžití našich občanů. 
- Usilovně jsme pracovali na  zlepšení in-
formovanosti občanů. Většinu informací při-
nášíme prostřednictvím Dolnobenešovského 
zpravodaje, kabelové televize a internetových 
stránek města. Investicí do vysílače místního 
rozhlasu je nyní možné relace vysílat i ve ve-
černích hodinách. Novinkou je také zasílání 
informačních SMS zpráv.
- Po složitých jednáních zastupitelé města 
rozhodli o nákupu neprovozované restaurace 

Neptun, která přímo sousedí s kulturním do-
mem a tvoří tak její přirozenou součást.
- Město v minulém období taktéž podporo-
valo údržbu sportovišť. Mezi největší investi-
ce patřila generální oprava zázemí pro sporty 
v areálu na Osadě Míru. Došlo také k úpravě 
zázemí sauny.
- Tak jak bylo volebním programem rovněž 
deklarováno, nezapomínalo se na úpravu a bu-
dování chodníků a komunikací na území města 
na ulicích Petra Bezruče, Záhumení, v Zábřehu 
Nádražní a Opavská. Podařilo se také dokončit 
druhou etapu revitalizace Osady Míru. Všech-
ny tyto aktivity směřují k větší bezpečnosti na-
šich občanů. 
- Jednou z hlavních priorit také v tomto vo-
lebním období zůstává (ve spolupráci se Sdruže-
ním obcí Hlučínska) nadále usilovat o výstavbu 
přeložky komunikace I/56 (silničního obchvatu 
měst a obcí na Hlučínsku).  
- Pokračují jednání o zrušení dobývacího 
prostoru a rekultivaci štěrkovny tak, aby v bu-
doucnu sloužila jako místo k rekreaci v rámci 
celého regionu. 
- Navázali jsme na dobrou spolupráci s far-
ností. Pokračujeme v pracích na rozšíření hřbi-
tova a také na jeho odvodnění hřbitova. 
- Po několika letech jednání se zastupitelé 
shodli na podobě, umístění a vybudování pa-
mátníku obětem druhé světové války, který tak 
v našem městě již neschází.
- V neposlední řadě bylo naše úsilí směřová-
no i do oblasti sociální. Město na Osadě Míru 
provozuje dva domy soustředěné péče pro se-
niory. Podařilo se zateplení a oprava kanaliza-
ce u domu jednoho z nich. Při uvolnění bytů 
a před jejich předáním novým nájemcům do-
chází postupně k jejich celkovým rekonstruk-
cím. 
-  S využitím dotačních titulů se v uplynulém 
období podařilo realizovat výsadbu zeleně a to 
nejenom na hrázi rybníka Nezmar, ale také 
kolem cyklostezky směr Borová

- Na základě ohlasů občanů můžeme konsta-
tovat, že práce Městského úřadu je na profesio-
nální úrovni s individuálním přístupem všech 
zaměstnanců při řešení problémů jednotlivých 
občanů. Tato činnost je v souladu se zákony 
kontrolována zvolenými zastupiteli.

Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu

Naše sdružení, tak jako před každými volbami, 
muselo získat vaši podporu formou petice, která 
nám umožnila účast ve volbách. Chtěli bychom 
tedy poděkovat všem občanům, kteří nás v této 
aktivitě podpořili. Díky vám se můžeme také 
letos ucházet o vaši přízeň a pokračovat v za-
počaté práci pro rozvoj našeho města tak, aby 
Dolní Benešov byl místem, kde se jeho spo-
kojeným občanům dobře žije. Nadále chceme 

rozvíjet a upevňovat dobré sousedské vztahy 
a důvěru mezi našimi občany, spolky a sdruže-
ními a v neposlední řadě i zastupiteli, pro další 
rozvoj našeho města. 

Zástupci našeho sdružení v případě vaší pod-
pory budou i nadále prosazovat všechny akti-
vity směřující k rozvoji města. Naším cílem je:

• Nadále udržovat vyrovnaný rozpočet a zby-
tečně nezadlužovat město pro příští generace
• Připravovat podklady a nadále využívat vy-
hlášené dotační programy pro další zvelebení 
města a jeho okolí
• Spolupracovat s příspěvkovými organizace-
mi Základní školou, Mateřskou školou a Kul-
turním domem
• Dobudovat sportovní zázemí v areálu Zá-
kladní školy na Nádražní ulici a realizovat dle 
připravené projektové dokumentace a na zá-
kladě zpracované žádosti o dotaci přístavbu 
odborných učeben a stavební úpravy této školy 
tak, aby se zlepšily podmínky pro výuku žáků, 
protože investice do vzdělání mládeže je inves-
tice, která se městu v budoucnu vždy vrátí
• Pokračovat v údržbě a zdokonalování dět-
ských hřišť včetně vybudování workoutového 
hřiště 
• Podporovat rozvoj kultury a sportu pro-
střednictvím podpory mládeže
• Podporovat místní spolky a sdružení a to 
zejména ty, které se aktivně zapojují do dění 
ve městě
• Udržovat a zlepšovat stav místních komu-
nikací a chodníků   
• Nadále pokračovat ve zlepšení podmínek 
bezpečné dopravy ve městě - vytrvat v tlaku 
na přípravu a vybudování přeložky I/56 (sil-
ničního obchvatu měst a obcí na Hlučínsku)
• Usilovat o zlepšení dostupnosti zdravotních 
služeb
• Pokračovat v přípravě bytových zón, jak 
v Dolním Benešově, tak v Zábřehu  
• Pokračovat v obměně zeleně a její výsadbě 
na celém katastru města
• Spolupracovat s okolními obcemi na do-
budování a napojení města na síť cyklostezek 
(Kravaře – Kouty, Kozmice, Bolatice – Borová)
• Nadále rozvíjet spolupráci s našimi zahra-
ničními partnerskými městy
• Dbát na to aby nebyla porušována obecně 
závazná vyhláška, která zakazuje pochůzkový 
a podomní prodej v našem městě 
• Nadále rozvíjet spolupráci s podnikateli 
a zaměstnavateli ve městě
• Připravit podklady pro využití restaurace 
Neptun, včetně sklepních prostorů, s možnosti 
dobudování ubytovacích kapacit pro návštěv-
níky našeho města

Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Města Dolní Benešov

1. Martin Štefek 
59 let, starosta
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

6. Bc. Michal Petřík
55 let, IT manažer
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

11. Martina Chřibková
30 let, mateřská
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

2. Mgr. Josef Hartoš 
53 let, ředitel ZŠ speciální a
speciálně pedagogického centra
Dolní Benešov bez pol. přísl.

7. Bc. Tomáš Válek, DIS 
38 let, zdravotní sestra
Dolní Benešov,
bez politické příslušnosti

12. Vlasta Juchelková
56 let, učitelka mateřské školky
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

3.  Jiří Hanke 
36 let, obchodní zástupce
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

8. Lukáš Hanske
24 let, statní zaměstnanec
Dolní Benešov,
bez politické příslušnosti

13.  Karel Hahn
58 let, podnikatel
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

4. Ing. Josef Pavlík 
52 let, konstruktér 
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

9. Mgr. Dagmar Kristová
46 let, ředitelka MŠ
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

14. Mgr. Stanislav Herudek 
51 let, obchodní manažer
Zábřeh
bez politické příslušnosti

5. Miroslav Suchánek
53 let, skladník
Zábřeh
bez politické příslušnosti

10. Dagmar Kostřebová
44let, nákupčí
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti

15.Taťána Lampartová
58 let, expedientka
Dolní Benešov
bez politické příslušnosti



VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV 

PRO LÉTA 2018 – 2022

„HLAVA – SRDCE – RUCE“
Je dlouholetou tradicí, že nabízíme našim občanům volební program pro naplnění jejich požadavků a problémů vyplývajících ze života 
v našem městě. 

Základní principy  
programu vycházejí:
1. z respektování svobodného vůle jedince – 
občana v rozhodování a zodpovědnosti,
2. z demokratických principů politického 
života 
3. z tradičních hodnot zaměřených na úctu 
k životu a rodině a ochraně soukromého 
vlastnictví zohledňující solidaritu s potřeb-
nými
Naše kandidátka je složena jak z členů naší 
strany, tak i z nezávislých sympatizantů, 
kterým jsou tyto principy vlastní. Jsou to 
lidé různých profesí a zájmu, různého věku 
a z různého prostředí, kteří chtějí prosazo-
vat větší spolupráci s občany po celé volební 
období formou diskuzí o důležitých téma-
tech, které je pálí. K tomu dávají svůj lidský 
potenciál a zkušenost a chtějí vést naši obec 
nejen s ohledem pro momentální potřeby, 
ale zejména pro dlouhodobý rozvoj pro 
budoucí generace. To přináší připravenost 
nepodléhat alibismu a nebát se i nepopulár-
ních rozhodnutí, která dlouhodobě přiná-
šejí obci užitek. Slíbit se dá ledacos, neboť 
pro „udržení židle“ se naslibují hory doly 
a vlastní práce jde ihned po volbách jiným 
směrem, neboť další 4 roky mám jisté. Stačí 
se jen podívat zpět a vyhodnotit. Ani jeden 
z našich kandidátů nechce jít touto cestou, 
neboť HLAVA je od toho, aby měla nápady, 
SRDCE je od toho, aby provedlo korekci 
nápadů a zchladilo rozpálený mozek citem 
a RUCE jsou od toho, aby dílo dokonaly. Jen 
tak se dá naše obec posouvat dopředu. Nedá 
se to zcela říci o minulých letech, kdy obec 
více stagnovala, než se rozvíjela.

Co nabízíme:
V oblasti financí:

• sestavovat vyrovnaný rozpočet s maxi-
málním využitím grantů a dotačních titulů
• dosahovat stále kladného hodnocení 
auditorů – důležité při holocenní v gran-
tových schématech a celkově bonitním za-
řazení obce
• v rámci zákona o veřejných zakázkách 
maximálně podporovat podnikatelské sub-
jekty našeho města
V oblasti správy majetku  
a infrastruktury 

• pracovat s územním plánem a přehod-
nocovat jej v duchu, který odpovídá potře-
bám rozvoje našeho města, začít seriózně 
řešit i plochy za tratí – letiště a okolí Mo-
ravce jako území k dalšímu rozvoji obce
• opravy majetku provádět pravidelně 
a plánovitě dle potřeb a nutnosti, ne dle 
předvolební agitace
• začít s aktivní a konstruktivní debatou 
o využití restaurace NEPTUN a vytvořit 
moderní víceúčelový komplex jako nové 
centrum obce – třeba i přenesením úřadu 
města, který by byl blíže potřebám občanů
• při vybudování uceleného školního are-
álu přeměnit „červenou školu“ na víceúče-
lové zařízení volného času a propojit celý 
areál v návaznosti na komplex kulturního 
domu a restaurace NEPTUN
• při přenesení úřadu a dobudování no-
vého centra obce, začít připravovat využití 
zámku jako ubytovací kapacity, ať už pro 
sociální účely – stacionář a podobná soci-
ální zařízení, nebo turismus – nedostatek 
ubytovacích kapacit obecně na Hlučínsku. 
Podobně může být využita i „červená škola“ 
a to v závislosti na ekonomickém vyhodno-
cení projektů.
V oblasti sociální a bytové

• bezodkladně začít s výstavbou rodin-
ných domů v obytné zóně v Zábřehu
• jednat a připravovat další obytné zóny 
a využít proluky ve stávající zástavbě pro 
výstavbu rodinných domků 
• aktivně přistupovat k sociálně potřeb-
ným, osamělým a lidem v nouzi
• zřízení stacionáře pro potřebné občany 
a to v závislosti na projektech dotýkajících 
se školy a restaurace Neptun
V oblasti školství

• vytvořit areál školy s odpovídající kapa-
citou, který by splňoval požadavky moderní 
a integrované výuky a kladl důraz na vy-
sokou kvalitu základního vzdělání, které 
je předpokladem pro další rozvoj vzdělání 
a osobnosti. Jeden areál školy s kmenovými 
a odbornými učebnami, sportovním areá-
lem s tělocvičnou a družinou
• i nadále zachovat MŠ a ZŠ v Zábřehu
V oblasti kultury a společenského života
• podpora tradic a kulturního dědictví

• podporovat dosavadní kulturní spol-
ky, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj 
nových občanských aktivit a přispívat tím 
k setkávaní občanů
• maximálně využít kulturních kapacit 
a zařízení při „slavnostech města“ a akcích, 
které naše město prezentují i mimo region
• rozvíjet partnerské vztahy s tradičními 
partnery a hledat smysluplná nová partner-
ství s větším důrazem na zapojení občan-
ských aktivit
• spolupracovat v rámci obcí Hlučínska, 
se ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín 
• vytvářet podmínky pro publikační 
a mediální činnost směřující k podchycení 
aktivní tvorby našich občanů i zmapování 
osobnosti a historických faktů
V oblasti sportu a volnočasových aktivit 
• stanovit jednoznačně koncept rozvoje 
fotbalového klubu s umožněním jeho roz-
voje a to v celé vertikále
• vytvoření rovnováhy ve financování 
všech sportovních aktivit dle klíče zapo-
jení dětí a mládeže s osvobozením placení 
poplatků nezletilých
• začít s realizací cyklotras a pěších stezek 
s dobudováním naučných a odpočinkových 
stanovišť, pokračovat ve vybudování pro-
menády kolem strouhy
V  oblastech životního prostředí, dopravy 
a bezpečnosti 
• zaměřit se na oblast kolem štěrkovny 
a její budoucí využití, neboť v současnosti 
je to katastrofální stav nikým neřešený
• nepolevit v úsilí přeložky silnice 1/56 
za trať
• v maximální míře být zapojen do pro-
gramu recyklace odpadů, a tím získávat 
finanční prostředky pro financování sběru 
a likvidace PDO
• udržovat a aktualizovat zásahovou jed-
notku při SDH
Možná se zdá, že je to program ambiciózní 
a přesahující možnosti. Není to jen pro-
gram na čtyři roky, ale pro budoucnost. 
Budoucnost se tvoří změnou -  HLAVOU, 
SRDCEM a RUKAMA. Volby jsou příle-
žitosti ke změně. Pokud usoudíte, že tato 
nabídka je šancí ke změně, dejte jí svůj hlas. 
Děkujeme za něj a jsme tu pro Vás.



Kandidáti�komunálních�voleb�2018

12.�Karel�Poruba
nástrojář,�bez�pol.přísl.
Dolní�Benešov,�1.Máje,�71�let

3.�Mgr.David�Ranoš
učitel,
Dolní�Benešov,�Na�Mexiku,�29�let

bez pol.přísl.

15.�Marie�Bábíková
Učitelka�MŠ,�bez�pol.přísl.
Zábřeh,�Budovatelská,�68�let

6.�Jaroslav�Radošovský
mistr montáže,�bez pol.přísl.
Dolní�Benešov,�Zahradní,�47�let

9. Štěpánka�Komárková, roz.Bazanová

kuchařka, bez pol.přísl.
Zábřeh,�Opavská, 43�let

11.�Petr�Kostřica
technik,�bez�pol.přísl.
Dolní�Benešov,�Přehradní,�61�let

5.�Ing.Pavel�Rakús
IT specialista,
Dolní�Benešov,�Pod�Moravcem,�29�let

bez pol.přísl.

8.�Marie�Vlašánková, roz.Osmančíková

poštovní�doručovatelka,�bez�pol.přísl.
Dolní�Benešov,�1.Máje,�57�let

2.�Petr�Machovský
OSVČ,�bez pol.přísl.
Dolní�Benešov,�Přehradní,�39�let

14.�Daniel�Otipka
montér, člen ČSSD
Dolní�Benešov,�Osada Míru,�44�let

10.�Radim�Hartoš
OSVČ,�bez pol.přísl.
Dolní�Benešov,�Lesní, 40�let

1.�Mgr.Jindřich�Otzipka
učitel, člen ČSSD
Dolní�Benešov,�Na�Mexiku,�71�let

13.�Ing.Šárka�Albrechtová, roz.Tylečková

daňový�poradce,�bez�pol.přísl.
Zábřeh,�Opavská,�38�let

4.�Ing.�Maxmilián�Slanina
metalurg,

Zábřeh,�Opavská,�60�let
bez pol.přísl.

7.�Radek�Bastl
státní�zaměstnanec,�bez�pol.přísl.
Zábřeh,�Opavská,�38�let

Městská�organizace ČSSDVOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY do zastupitelstva MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV pro léta 2018 – 2022 

Vážení spoluobčané, již uplynuly čtyři roky od posledních komunálních voleb a máme zde další termín nových voleb, které rozhodnou o složení městského 
zastupitelstva. Vaše hlasy rozhodnout, kteří lidé budou určovat a usměrňovat vývoj našeho města v následujícím čtyřletém období. Platilo a obecně platí, že schopné 
nebo naopak neschopné vedení obce ovlivní kvalitu života ve své obci na mnohem delší období než je horizont pouhých čtyř let.  

Ve vedení města by proto měli být lidé schopní, kteří chtějí a umí pracovat ve prospěch rozvoje města a ke spokojenosti jejich občanů. V právě končícím volebním 
období jsme v zastupitelstvu zastoupeni Ing. Maxmiliánem Slaninou a Mgr. Jindřichem Otzipkou, který pracoval i jako člen Rady města Dolní Benešov. Oba zástupci po 
celé volební období velmi aktivně a zodpovědně plnili svou roli ve vedení města. Díky členům Rady města s podporou většiny členů zastupitelstva se podařilo uskutečnit 
velké množství naplánovaných akcí. Naprostá většina akcí byla realizována i naší zásluhou, některé se v současnosti realizují a část je naplánována pro nejbližší 
období.

STRUČNÝ VÝČET AKCÍ REALIZOVANÝCH V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ: 

 Změna elektrického vytápění zámeckého areálu za kaskádu tepelných čerpadel 
přinesla úsporu 50% nákladů za energii. 

 Revitalizace zahrady MŠ v Dolním Benešově a zahrady v MŠ v Zábřehu s pomocí 
dotací. 

 Cyklostezka směr Dolní Benešov – Borová v katastru města. 
 Oprava střechy na šatnách hřiště v Zábřehu a střechy v objektu chovatelů. 
 Komplexní revitalizace Klokánku (bývalá škola SOU), včetně zateplení a výměny 

oken (dotace). 
 Oprava objektu sauny. 
 Zateplení a oprava knihovny. 
 Revitalizace ZŠ Dolní Benešov – zateplení, výměna oken, regulace vytápění, 

vybavení odborných učeben (dotace). 
 Rekonstrukce sociálního zařízení u školní tělocvičny na Hlavní škole. 
 Oprava budovy zámku v Zábřehu, zhotovení nové fasády a revitalizace zahrady. 
 Byla realizována 2. etapa budování cest a parkovacích míst na Osadě Míru. 
 Vybudování nových šaten ve sportovním areálu včetně zázemí. 
 Cyklostezka směr Zábřeh – záměr napojení na Kravaře. 
 Zhotovení nového plotu u Hlavní školy. 
 Zhotovení nových chodníků na ulicích Pod Moravcem, Záhumenní, Petra 

Bezruče a ul. Nádražní v Zábřehu. 
 Vybudování památníku obětem 2. světové války na hřbitově. 
 Rozšíření hřbitova a jeho získání do vlastnictví města. 
 Získání parkoviště u elektro Müller do vlastnictví města. 
 Získání restaurace Neptun do vlastnictví města. 
 Revitalizace a úprava bytových domů čp. 306 a 308 na Osadě Míru s úpravou 

bytů, odvodněním a snížením elektrické náročnosti (dotace). 
 Oprava tělocvičny v ZŠ Dolním Benešově. 
 Vybudování školní družiny v Zábřehu. 
 Rekonstrukce osvětlení na ulicích Pod Moravcem, Petra Bezruče, Záhumenní, 

Na Mexiku, Nádražní, Opavská, Hlučínská. 
 Vybudování nové komunikace na ulici Lesní. 
 Vysázení a revitalizace zeleně na Osadě Míru a na panelovém sídlišti v centru 

města (dotace). 
 Výsadba aleje dubů podél rybníku Nezmar (dotace). 
 Výsadba aleje lip kolem cyklostezky ve směru na Borovou. 
 Výsadba lip kolem cesty ze Zábřehu na Výhodu a dubů podél cesty Zábřeh – 

Smolkov. 
 Přeložka vysokého napětí v plánované bytové zóně v Zábřehu. 
 Vymezení nové druhé zóny bydlení na začátku Zábřehu (okolo pana Klanicy). 
 Vybudování cyklochodníku v Zábřehu (začátek od DB až k odbočce na Smolkov). 
 Rekonstrukce volejbalových kurtů. 
 Pořízení nové dodávky a nových traktorů. 
 Pořízení nového dopravního vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů (dotace). 
 Vypracování nového územního plánu s vymezením co nejvíce míst pro 

individuální výstavbu rodinných domků. 
 Vybudování obchvatu Moravce pro chodce a cyklisty. 

NAŠE CÍLE V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH: 

 Dosahovat vyrovnaného hospodaření města s maximálním využitím dotačních 
titulů. 

 S pomocí dotace dosáhnout rozšíření Hlavní školy tak, aby tato byla schopna 
komplexně zabezpečovat kvalitní školní vzdělávání všech žáků od první do 
deváté třídy. 

 Vybudování školního sportovního areálu u této školy. 
 Výstavba komunikace a chodníku na ulici Polní v Zábřehu. 
 Výstavba bytové zóny v Zábřehu. 
 Rekonstrukce povrchu silnice Na Podubí s důrazem na položení kvalitního 

povrchu (cementasfalt) tak, aby se na něm dobře jezdilo i na kolečkových 
bruslích. Prostor kolem této silnice vybavit po obou stranách pohybovými 
posilovacími prvky (stroji) tak, aby tyto mohli využívat lidé střední a starší 
generace (možno je vidět v hlučínském parku pod tenisovými kurty).Po 
osázením větším počtem laviček by to byla taková „lázeňská kolonáda“ 
v Dolním Benešově. 

 Pomocí dotace vybudovat cyklostezku Dolní Benešov – Kozmice (záměr 
napojení na cyklostezku až do Hlučína). 

 Revitalizace okolí panelového sídliště v centru města s vybudováním nových 
parkovacích míst. 

 Rekonstrukce restaurace Neptun (zázemí pro akce Kulturního domu). 
 Dokončení rozpracovaných akcí, zálivy na hlavní cestě pro zastávky autobusů a 

záliv u Červené školy. 
 Dokončení rozpracované akce zastávky vlaku na Osadě Míru. 
 Protažení cyklochodníku přes celý Zábřeh (od odbočky na hřiště až k panu 

Klemensovi). 
 Prosazovat zlepšení podmínek bezpečné dopravy ve městě – přechod pro 

chodce u Hrušky, kruhový objezd u Červené kaple, přechod pro chodce ulice 
Bolatická, přeložka hlavní silnice 1/56 za trať, opravy chodníků. 

 Provést odvodnění hřbitova. 
 Podporovat rozvoj kultury a sportu. 
 Podporovat místní spolky a sdružení, které se aktivně zapojují do dění ve 

městě. 
 V případě rozšíření Hlavní školy i o žáky prvního stupně maximálně usilovat, aby 

objekt Červené školy sloužil k péči o seniory, včetně dostupnosti zdravotnických 
a rehabilitačních služeb přímo v objektu. Školní zahradu pak upravit tak, aby 
bylo možné bezbariérové spojení s klidovou zónou na Podubí a kostelem. 

 Vyvinout maximální úsilí o dořešení převodu pozemků prostoru mezi zámkem, 
Kolovratem a hrází do majetku města. Tento prostor je vhodný z hlediska 
perspektivy pro vybudování sportovně rekreačního komplexu malých hřišť a 
vycházkových tras. 

 Rekonstrukce sociálního zařízení s přípojkou pitné vody a plynu na hřišti 
v Zábřehu. 

 Zlepšit podmínky pro poskytování komunálních služeb pro občany. 
 Zlepšení podmínek pro rekreační využití štěrkovny. 
 Klást maximální důraz na dodržování zdravého životního prostředí, žádné 

bioplynové stanice v katastru města. 
 Nezvyšovat poplatek občanům za popelnice. 

Naše kandidátka je složena z občanů ve věku od 29. do 71 let a tudíž obsahuje zastoupení všech věkových kategorií žijících na území města. Jejich prioritou při 
rozhodování v případě zvolení do vedení města není prosazování osobních zájmů, ale práce v prospěch koncepčního rozvoje našeho města s výhledem do 
budoucnosti.  

Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni na setkání s našimi kandidáty, k diskusi o našem volebním programu do 
tělocvičny na Osadě Míru ve středu 19. září, začátek v 18. hodin. 



Vážení spoluobčané, v minulém volebním období nemělo v zastupitelstvu místní sdružení ODS své zástupce. Proto bychom 
v případě našeho volebního úspěchu chtěli do práce zastupitelstva přinést svěží vítr a nový pohled na řešení aktuálních 
problémů obce.

Naši kandidáti jsou lidé, kteří na základě svých životních 
i profesních zkušeností jsou schopni efektivně pracovat 
pro naše město. Také je pro nás stěžejní, že jsou mezi 
našimi kandidáty lidé relativně mladí, jejichž pohled na 
řízení města v dnešní dynamické době rychlého rozvoje 
nových technologií a nových forem komunikace,  může 
být pro naše město velkým přínosem.

STĚŽEJNÍ OBLASTI  
ZÁJMU PRO PŘÍŠTÍ  
VOLEBNÍ OBDOBÍ

1. Majetek a infrastruktura
Vyřešíme problém neúnosného přetížení dopravou 
hlavní silnice vedoucí městem. Najdeme vhodné řešení 
v souladu s územním plánem města (popř. iniciujeme 
jeho změnu).

Podpoříme bytovou výstavbu v obci.

Budeme soustavně podporovat živnostníky a podnika-
tele v našem městě.

Definujeme záměr budoucího využití budovy „Zámku“ 
a „Červené školy“ pro sociální účely.

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města.

2. Životní prostředí 
a ekologie
Zasadíme se o rozvoj krajiny v okolí města pro volnočaso-
vé aktivity. Budeme klást důraz na rozšížení cyklostezek.

Dopracujeme plán pro rekultivaci štěrkovny, za účelem 
povzbuzení cestovního ruchu, v očekávání pozitivního 
vlivu na ekonomiku města.

Zefektivníme recyklace odpadů – elektronická evidence. 
Jedná se o motivaci pro občany a firmy, kteří poctivě třídí 
odpad slevami na poplatcích.

Kandidátka MS ODS Dolní Benešov

3. Podpora rodin a seniorů
Zvýšíme kapacitu školky.

Garantujeme provoz sociálních bytů v domech 306 a 308. 
Zajistíme jejich bezbariérový přístup.

Vypracujeme a zahájíme program sociálního bydlení 
pro potřebné lidi a mladé rodiny s ohledem na možnosti 
rozpočtu města.

Budeme iniciovat založení volnočasového centra.

4. Zdravotnictví
Zabezpečíme provoz stávajících lékařských ordinací na 
území města, budeme vyjednávat s jejich provozovateli 
a majiteli, pro zabezpečení provozu v příštích letech 
a budeme iniciovat rozšíření stávajících služeb.

5. Bezpečnost
Na základě vyhodnocení úrovně a druhu kriminality 
v  obci, otevřeme diskuzi k  vybudování kamerového 
systému ve městě.

Ve spolupráci s  PČR vytvoříme program prevence 
a ochrany mládeže proti zneužívání psychotropních lá-
tek. Budeme klást důraz na prevenci již ve školním věku.

Provedeme audit standartních operačních postupů 
v rámci krizových situací, které mohou nastat na území 
města.

6. Zaměstnanost
Budeme podporovat všechny formy podnikání na území 
obce.

7. Rozvoj školství
Soustředíme veškerou výuku do budovy hlavní školy. 
(v plánu pro jednu velkou školu je tělocvična úplně nová)

8. Kultura a zájmová činnost
Budeme podporovat zájmové činnosti občanů.  Vyjdeme 
vstříc spolkům a sdružením, zajištující sportovní a kultur-
ní život v našem městě. Budeme garantovat spravedlivé 
a transparentní přidělení dotací  jednotlivým spolkům a 
sdružením.

1. Ing. Tomáš Műller
technický ředitel, 46 let
Dolní Benešov, člen ODS

5. Bc. Vendula Svobodová
as. pedagoga, 38 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

9. Michal Pavelek
obráběč kovů, 35 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

13. Marie Němcová
důchodkyně, 69 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

2. Ing. Maxmilián Svoboda
technik, 59 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

6. Mgr. Jan Chmelík
výkonný ředitel, 39 let
Dolní Benešov, člen ODS

10. Šimon Harazim
student, 19 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

14. Mgr. Zdeněk Műller
důchodce, 84 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

3. Marko Thiemel
student, 21 let
Dolní Benešov, člen ODS

7. Mgr. Karel Harazim
státní zaměstnanec, 49 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

11. Ing. Hana Chmelik- Müllerová
ekonom, 31 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

15. Ing. Jaroslav Manderla
ekonom, 57 let
Dolní Benešov, člen ODS

4. Pavel Gregor
truhlář, 38 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

8. Jiří Stříbný
stroj. technik, 49 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

12. Lumír Krasenský
dělník, 47 let
Dolní Benešov, bez pol. přísl.

DOLNÍ BENEŠOV –  JEŠTĚ LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT
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Mgr. Marcela Halodová
roz. Benková, 43 let, učitelka
Dolní Benešov

Lenka Musiolová, roz. Radošovská 
43 let, zdravotní sestra
Zábřeh

Jan Kubinec, 32 let
konstruktér
Dolní Benešov

Pavlína Štěpitová, roz. Lenertová 
46 let, provozovatelka restaurace
Dolní Benešov

Mgr. Monika Gebauerová, 
roz. Nováková, 41 let, středoškolská 
pedagožka, Dolní Benešov 

Marek Mrkva, 44 let
obchodní zástupce
Zábřeh

Lukáš Bjelka, 44 let
provozář ZŠ
Dolní Benešov

Ing. Tomáš Stoček, 35 let
IT analytik
Dolní Benešov

Vít Jarolim, 19 let
student
Zábřeh

Bc. Martin Válek, 30 let
technolog elektro
Dolní Benešov

Jana Bastlová, 33 let
zdravotní sestra
Zábřeh

Jana Petrásková, 56 let
knihovnice
Dolní Benešov

Ing. Martin Kuchař, 43 let
referent odboru výstavby
Dolní Benešov

Martin Zawadský, 49 let 
mechanik-řidič 
Dolní Benešov

Mgr. Jiří Krömer, 43 let 
místostarosta
Dolní Benešov
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Sdružení nezávislých kandidátů – Dolní Benešov a Zábřeh 
 

Volební program pro Dolní Benešov a Zábřeh – komunální volby 2018 
 

Vážené dámy, vážení pánové. Díky zisku velkého počtu Vašich hlasů v minulých komunálních volbách jsme v uplynulých čtyřech letech měli možnost z pozice místostarosty, členky 
rady, člena zastupitelstva a členů výborů a komisí výrazně ovlivňovat komunální politiku v našem městě. Jaké byly uplynulé čtyři roky z našeho pohledu?  
 

Dovolte, abychom Vám podali výčet toho, co se 
v uplynulém volebním období realizovalo: 
 
• Nový územní plán – vymezení co nejvíce míst pro 

individuální výstavbu 
• Nové chodníky na ulicích Záhumenní, Petra 

Bezruče, Pod Moravcem a Nádražní v Zábřehu 
• Výměna zdroje elektrického vytápění zámeckého 

areálu v Dolním Benešově za kaskádu tepelných 
čerpadel a úspora více než 50 % nákladů na energie 

• Cyklochodník Zábřeh 
• Revitalizace zahrady MŠ Dolní Benešov (dotace) 
• Revitalizace zahrady MŠ Zábřeh (dotace) 
• Cyklostezka Zábřeh – Kouty s vybudováním 

odpočívadel (dotace) 
• Cyklostezka Dolní Benešov – Borová  
• Obchvat Moravce pro pěší a cyklisty 
• Oprava střechy a výměna oken na šatnách na hřišti 

v Zábřehu 
• Pořízení nové dodávky, nových traktorů a bagru pro 

zaměstnance údržby města 
• Pořízení nového dopravního vozidla pro Sdružení 

dobrovolných hasičů (dotace) 
• Vybudování nových šaten ve sportovním areálu 
• Komplexní revitalizace bývalého Odborné učiliště 

Dolní Benešov (současný Klokánek) včetně 
zateplení, výměny oken, opravy terasy, schodišť a 
zpevněných ploch (dotace) 

• Úprava objektu Sauny ve sportovním areálu 
• Zateplení a oprava Městské knihovny (dotace) 
• Komplexní revitalizace ZŠ Dolní Benešov, včetně 

zateplení, výměny oken, regulace vytápění, 
dovybavení odborných učeben (dotace) 

• Oprava budovy zámku (ZŠ) v Zábřehu, včetně 
garáží, a revitalizace zeleně 

• Vymezení nové zóny bydlení v Zábřehu od 
Dlouhého po stávající zástavbu 

• Výměna oken a dveří v obřadní síni v areálu zámku 
v Dolním Benešově 

• Získání Restaurace Neptun a její propojení 
s kulturním domem do funkčního celku, který má 
poprvé od svého vzniku jediného vlastníka 

• Získání parkoviště u Jednoty (Elektro Müller) do 
vlastnictví města 

• Získání budovy zázemí Technických služeb do 
vlastnictví města 

• Zákaz podomního prodeje 
• Zákaz provozování hazardních her, ukončení 

činnosti Non-stop herny na Osadě Míru 
• Vybudování družiny v Zábřehu 
• Rekonstrukce osvětlení na ulicích Pod Moravcem, 

Petra Bezruče, Záhumenní, Nádražní 
• Vysazení a revitalizace zeleně na sídlišti Osada Míru 

a na panelovém sídlišti v centru města (dotace) 
• Dokončení revitalizace Osady Míru s dobudováním 

cest, více než 200 parkovacích míst a nového 
chodníku 

• Komplexní revitalizace a úprava bytových domů čp. 
306 a 308 na Osadě míru s úpravou bytů, 
odvodněním a snížením energetické náročnosti 
(dotace) 

• Oprava tělocvičny v ZŠ Dolní Benešov 
• Rekonstrukce volejbalových kurtů ve sportovním 

areálu v Dolním Benešově 
• Dovybavení dětského hřiště v Zábřehu na ulici 

Střední o nové prvky 
• Vybudování nové komunikace na ulici Lesní 
• Vybudování nového plotu u Hlavní školy 
• Vybudování památníku obětem II. světové války na 

hřbitově 
• Nové osvětlení v zámeckém parku v Dolním 

Benešově 
• Výsadba aleje dubů podél rybníka Nezmar (dotace) 
• Rozšíření hřbitova a jeho získání do vlastnictví 

města 

• Přeložka vysokého napětí v plánované bytové zóně 
v Zábřehu 

• Získání fotbalového hřiště v Zábřehu a objektu 
šaten do vlastnictví města 

• Revitalizace interiérů na zámku v Dolním Benešově 
• Rekonstrukce sociálního zařízení u školní tělocvičny 

na Hlavní škole 
 

Pokud si dáte tu práci a realizované investice si porovnáte 
s našim volebním programem z roku 2014, možná zjistíte, 
že své volební sliby umíme prosazovat a v žádném případě 
se nedržíme hesla, že „volební sliby jsou od toho, aby se 
porušovaly“. Při všech investicích jsme se snažili, aby co 
nejvíce zpříjemnily život občanům, byly šetrné 
k životnímu prostředí, znamenaly úsporu energií (např. 
zateplení ZŠ, bývalého učiliště, Městské knihovny nebo 
změna způsobu vytápění budovy zámku vedlo k úspoře 
nejméně 40 % nákladů na energie). Maximálně důležité pro 
nás bylo, že veškeré výše uvedené investice byly pořízeny 
z prostředků města a dotací, aniž by na ně, nebo na cokoli 
jiného, město čerpalo jakýkoli úvěr. Ve volebním období 
2014–2018 se tedy naše město, stejně jako v předchozích 
dvou volebních obdobích, nezadlužilo ani o 1,- Kč. 
Naopak. I ve volebním roce jsme v rozpočtu města 
ponechali více než 23 000 000,- Kč jako rezervu na 
nákladnou budoucí rekonstrukci Hlavní školy.   
 
Díky této rozumné finanční politice jsme udrželi finanční 
zdraví našeho města na nejlepším možném ukazateli 
„A“ a zařadili se k městům a obcím s nejlepší finanční 
situací v Moravskoslezském kraji. Naše město je 
dlouhodobě finančně zdravé a na tom chceme dále stavět. 
Tzn., že si do budoucna můžeme dovolit i velmi nákladné 
investiční akce. 
 
Kromě výše uvedeného považujeme za klad našeho 
působení ve vedení města významný podíl na: 
 
• Prosazení změny územního plánu s maximálním 

důrazem na možnost individuální bytové výstavby ve 
všech dostupných lokalitách   

• Dni otevřených dveří Městského úřadu, který se setkal 
s velkým zájmem občanů 

• Sportovních dnech, kterých se aktivně zúčastnil každý 
desátý občan našeho města 

• Rozšíření úředních dnů Městského úřadu 
• Navýšení podpory pro spolky o cca. 200 % oproti 

minulému období 
 

Jak vidíme město v následujících letech? 
 
• Nechceme to, co vidíte v celostátní politice – 

zadlužování, korupci, lži, obviňování, aroganci, 
nabubřelost, okázalost a megalomanství 

• Nechceme s nikým bojovat, být negativní, s něčím 
nesouhlasit, nechceme se chovat rizikově a samolibě, 
chceme spolupracovat, šetřit energie, šetřit finance, 
pečovat o životní prostředí, být solidární, být 
zodpovědní a maximálně otevření 

• Chceme stabilitu (vyjádřenou nízkým, nejlépe nulovým 
dluhem), ne rychlost (dopovanou úvěry, které budou 
splácet jiní), prioritou je pro nás vyrovnané nebo 
přebytkové hospodaření města v žádném případě 
nechceme hospodaření ve stylu „po nás potopa“ 

• Chceme maximálně využít možnost, kterou nám nabízí 
čerpání dotačních programů (v následujícím 
volebním období bude končit programové období 2014-
2020 a bude snaha vyčerpat všechny opožděné 
dotační tituly – na konci minulého programovacího 
období jsme takto získali dotace na Hlavní školu, 
Městskou knihovnu, bytové domy č.p. 306 a 308 a 
bývalé učiliště) 

 
 
 
 

A konkrétně? Činnost města 
• Vyrovnané nebo přebytkové hospodaření města  
• Maximální využití dotačních titulů 
• Nezvyšování poplatku za likvidaci odpadu  
• Nesouhlas s prodejem jakéhokoli nemovitého majetku 

města (např. Stará škola, Sport) 
• Pronájem volných prostor města pro drobné podnikání 

za výhodných podmínek (podobně jako kadeřnictví 
nebo logopedická ambulance) 

• Dodržování veškerých principů programu „Otevřená 
obec“ (maximální transparentnost)  

Investice 
• Vybudování nových učeben na Hlavní škole 

s výhledem na přemístění všech tříd z Červeného 
školy do jednoho areálu (v případě získání dotace) 
s kompletním zázemím pro vzdělávání, stravování, 
sportování a mimoškolní činnost dětí 

• Výstavba tělocvičny propojené s Hlavní školou a 
dobudování školního sportovního areálu v prostorách 
Hlavní školy 

• Revitalizace panelového sídliště v centru města 
s vybudováním nových parkovacích míst 

• Rekonstrukce Restaurace Neptun, jakožto zázemí pro 
Kulturní dům s vybudováním penzionu s možností 
ubytování a wellness 

• Dokončení bytové zóny v Zábřehu  
• Postupné opravy chodníků na území města 
• Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice 
• Vybudování autobusových zastávek před Kulturním 

domem a nákupním střediskem 
Bezpečnost 
• Dodržování obecně závazných vyhlášek týkajících se 

pořádání veřejných hudebních produkcí, zákazu 
hazardních her a zákazu podomního prodeje na 
území města 

• Aktivní přístup k přeložce komunikace I/56 
• Podpora Sdružení dobrovolných hasičů a Zásahové 

jednotky 
Mládež, volný čas 
• Zajištění místa v MŠ v Dolním Benešově nebo Zábřehu 

pro všechny žadatele s trvalým pobytem ve městě od 3 
let věku dítěte 

• Vybudování moderního dětského hřiště v prostorách 
sportovního areálu města nebo ZŠ 

Kultura a sport 
• Zachování podpory kultury a sportu, zejména 

v mládežnických kategoriích – Městský orchestr 
mladých, mažoretky, spolky, sportovní kluby 

• Dovybavení Městského orchestru mladých novými 
nástroji 

• Vybudování beachvolejbalových kurtů v prostorách 
sportovního areálu města  

• Nesouhlas se vznikem parkoviště na místě objektu 
Herty 

Životní prostředí 
• Nesouhlas s jakýmikoli kroky směřujícími k revidování 

zákazu výstavby bioplynových stanic a podobných 
staveb v našem městě 

• Pokračování ve výsadbě alejí na území města 
• Údržba části veřejné zeleně místními silami  
• Větší spolupráce s občany při údržbě zeleně a péči o 

životní prostředí ve městě (např. u příležitosti Dne 
země) 

Zábřeh 
• Oprava budovy šaten na hřišti v Zábřehu s možností 

multifunkčního využití (např. pro spolkovou činnost) 
• Vybudování sportovního hřiště v areálu ZŠ v Zábřehu 

s umělým povrchem 
• Pravidelné konání zastupitelstva města v Zábřehu  
• Zachování ZŠ a MŠ v Zábřehu 
• Nesouhlas s prodloužením činnosti štěrkovny a 

skládky 
• Postupná oprava stávajících chodníků 
• Výstavba komunikace a chodníku na ulici Polní, 

dokončení bytové zóny  



ZA FINANČNÍ PODPORY: Program a on line vstupenky na 

www.shf.cz

15. ROČNÍK / 04–28/09/2018
39 KONCERTŮ / FILMY / BESEDY / WORKSHOPY

DOLNÍ BENEŠOV

Flanders 
Recorder Quartet

JOHANN SEBASTIAN BACH

09/09/2018 / 17:00

DOLNÍ BENEŠOV
KOSTEL SV. MARTINA

Fantazie 
a umění 
fl étny


