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MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Vážení spoluobčané,
za toto volební období jsme nastartovali množství různých dotačních
programů a zažádali o finanční dotace ze všech možných zdrojů.
Nechceme vyjmenovávat všechny dotační tituly, které naše město obdrželo.
Avšak za povšimnutí určitě stojí největší dotace, kterou jsme doposud získali, a to
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výstavbu Domova důchodců v Českém
Těšíně ve výši 130 milionů Kč.
Nyní pro Vás máme další potěšující zprávu! Po usilovných jednáních se
nám podařilo získat neobvykle vysoký finanční obnos z programu EU PHARE
2000 na závěrečnou etapu rekonstrukce náměstí ČSA, a to částku 17,8 milionů
Kč, což je 73% celkových nákladů na dokončení této akce.
Věříme, že i po volbách se bude nadále pokračovat v tomto nastoleném
trendu a podaří se nám dokončit náměstí tak, aby se Vám líbilo a stalo se
opravdovým centrem našeho města.

Ing. Jindřich Sznapka
starosta města

Ing. Vít Slováček
místostarosta města

VOLTE Č. 1

1.Karel Prymus
Narozen: 1953
Národnost: česká,
Vzdělání: středoškolské
Povolání: technik TŽ
Člen KSČM

2. Ing. Stanislav Popiolek
Narozen:1933
Národnost: polská
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: důchodce
Člen KSČM

3. Viliam Šuňal
Narozen: 1953
Národnost: slovenská
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: OSVČ
Člen KSČM

4. Boleslav Dal
Narozen: 1950
Národnost: polská
Vzdělání: SOU
Povolání: dělník
Člen KSČM

A DÁLE:
V. Chasák, J. Gabrhelík,
A. Chasáková,
S. Antošík,
L. Broda,
F. Staněk,
Mgr. J. Jurčígová,
Ing. J. Nešporek,
RNDr. M. Turjap,
E. Bažanovský, E. Borski, J.Cienciala, Ing. E. Nieslanik, RSDr. J. Nytra,
P. Kupiec, M. Harabiš, K. Skudříková, V. Mlynek, M. Příhonská,
G. Skudřík, J. Niedoba, R. Psczolka, S. Valoušková.

SPOLUOBČANÉ

pokud některé z nás zvolíte do zastupitelstva města
budeme pracovat:
• pro spokojený a klidný život,
• pro národnostní, náboženské a rasové porozumění všech občanů v našem městě.
Naszym celem jest stworzenie i zagwarantowanie godnych warunków i praw do spokojnego
i szcześliwego życia dla obywateli naszego miasta bez różnicy koloru skóry, narodowośc
i wyznania religijnego.

Děkujeme za Váš hlas pro KSČM!
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na předvolební shromáždění KSČM, které se uskuteční dne 16. 10. 2002 v 16,oo hod.
na Náměstí ČSA v Českém Těšíně. Tady seznámíme občany s našim volebním programem a představíme své
kandidáty pro komunální volby 2002.
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Místní organizace Český Těšín
Dejte šanci mladým…
Můžeme něco změnit
Slovo úvodem

Vážení občané,
zprvu Vás jistě napadne otázka, kdo jsme. Ti, kteří se alespoň částečně orientují v historii, nepochybně vědí, neboť Česká strana
národně sociální má své kořeny již v předminulém století a je jednou z nejstarších politických stran v naší zemi. Našimi předchůdci
byly osobnosti vskutku mimořádně významné. Vzpomeňme alespoň druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.
Co se týče místní organizace Český Těšín, byla obnovena na počátku letošního roku a během několika málo měsíců se nám
podařilo rozšířit její členskou základnu na desítky a zároveň došlo k výraznému omlazení, vždyť věkový průměr členů činí 33 let.
Neměli jsme také obtíže sestavit plnou kandidátní listinu pro letošní komunální volby. Ale především je třeba pracovat pro občany,
a to se nám docela úspěšně daří. V předešlém měsíci jsme pořádali akci pro děti s názvem Rozloučení s prázdninami, rozhodli jsme
se zakoupit a následně podporovat jeden z týmů Těšínské fotbalové ligy, jenž měl nemalé existenční potíže, útočiště u nás také
nalezli nadaní mladí výtvarníci atd.
Přestože tato strana působí na zdejší politické scéně již řadu let, neznamená to, že by dnešní společnosti neměla co nabídnout.
Náš program je toho výmluvným dokladem. Pakliže byste, vážení spoluobčané, měli zájem s námi jakkoli spolupracovat, můžete
se na nás na níže uvedených kontaktech kdykoli obrátit. Zde Vám samozřejmě také zodpovíme veškeré dotazy. Volíme prosperitu,
poctivost, pořádek, práci a právo! A ke komu se přikloníte Vy?
S úctou a přáním šťastné volby
Tomáš Benedikt Zbranek, předseda MO ČSNS Český Těšín
Tel.: 608 259 103, e-mail.: csns.ct@tiscali.cz, www.csns-ct.zde.cz

Milan Niemiec
podnikatel, manažer státního projektu
člen rady MO ČSNS Český Těšín
,,Nejde o to, jít hlavou proti zdi,
ale spíš o to, najít očima dveře“

Petr Brzobohatý
student
místopředseda MO ČSNS Český Těšín
,,Kde víra, tam láska, kde láska, tam mír“

Tomáš Benedikt Zbranka
student Masarykovy univerzity
předseda MO ČSNS Český Těšín
,,V pokoře a věrnosti sloužit“

Programové priority MO ČSNS Český Těšín
Sociální politika

1. Finanční výpomoc dětem do patnácti let na školní potřeby, oblečení aj.
(do pěti let 500,- Kč, od šesti do patnácti let 1000,- Kč, a to každoročně),
protože si uvědomujeme nesnadné sociální postavení řady rodin. Tímto
krokem máme v úmyslu alespoň částečně vyrovnat značné sociální rozdíly.
2. Podpora mladých rodin v oblasti natality - příspěvky města ve
výši 7000 - 10 000,- Kč za každé dítě rodičům, kteří mají trvalý
pobyt na území Českého Těšína. Finance na příspěvky budeme získávat
mj. z poplatků za prostituci a přetížené kamiony.
3. Podpora a rozvoj všech menšin na Těšínsku (národnostní a kulturní
spolky, školská zařízení atd.). Jsme jednoznačně proti diskriminaci menšin.

Podpora středního stavu, živnostníků, malých
a středních podnikatelů

1. Levnější reklama na vyhrazených místech a ve zpravodaji pro
českotěšínské podnikatele za účelem jejich zviditelnění.
2. Nepodpoříme výstavbu supermarketů.

Zdravotnictví

1. Budeme pokračovat v rekonstrukci nemocnice s poliklinikou s cílem
vytvořit z ní skutečně moderní zdravotnické zařízení na principu rodinné
nemocnice tak, aby sloužilo všem obyvatelům města (pokus o obnovení
dětského oddělení).
2. Lepší dostupnost zdravotní péče - zřízení zubní pohotovosti, kvalitní
ortopedické ordinace a podobných zařízení.
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Svibice

Budeme urychleně řešit problematiku sídliště Svibice:
1. Budeme usilovat o větší bezpečnost občanů v této městské části, a to
mj. zřízením stálé úřadovny městské policie.
2. Současná dopravní situace si vyžaduje změny, např. vyřešení
problematiky parkovacích míst.
3. Budeme prosazovat vznik dětského zábavního centra na ul. Polní (rovněž
dozor pracovníků domu dětí a mládeže a civilní služby).

Životní prostředí

1. Instalace vah pro kamiony při vjezdech do města. V případě přetížení
vozidel budeme vybírat odpovídající poplatky, poněvadž si, na rozdíl
od centrálních orgánů, nehodláme ničit naše silnice.
2. Problematika psů - vyznačit zóny, kde by se smělo venčit (tzv.
pískoviště); pes musí být opatřen vodítkem i náhubkem; poplatek za
psa bude důsledně vybírán.

Prostituce

Přesuneme prostituci na území města do interiérů (pravidelná lékařská
vyšetření) a současně zavedeme paušální poplatek (značný příjem do
městské pokladny).

Sport

Máme v úmyslu zvýšit úroveň hokeje v Českém Těšíně (např. podpora
exhibičních zápasů významných mužstev), protože si uvědomujeme
značný zájem občanů o tento sport.
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- KANDIDÁTNÍ LISTINA
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

v ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1. - 2. 11. 2002
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Je tu
a s ní poh

pro Vás, lidé z Těšína

Ivana Haasová

Předsedkyně MK ODA Český Těšín
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VOLEBNÍ PROGRAM
Republikánů Miroslava Sládka
POLITIKA

6.

Základem naší politiky je vycházet vstříc názorům většiny obyvatel a jejich uplatňování v každodenní praxi. Chceme
nést odpovědnost za spokojený, spořádaný a klidný život občanů Českého Těšína.
Prošetříme hospodaření minulých zástupců města a zveřejníme jejich činnost. Pokud došlo k porušení zákona nebo
úmyslnému zadlužení městského majetku, bude podáno trestní oznámení na všechny zúčastněné.
- k rozhodnutí o důležitých věcech týkajících se všech obyvatel města jsme pro vyhlášení referenda
- budeme uskutečňovat veřejné projednání návrhů k závažným problémům týkajících se všech obyvatel města
- prosazujeme stejný přístup ke všem obyvatelům města-neupřednostňovat národnostní menšiny

EKONOMIKA

- základem hospodaření je vytvářet vyrovnaný rozpočet
- dosáhnout co nejvíce úspor v nákladech na provoz městského úřadu
- zveřejňování hospodaření města

SOCIÁLNÍ OBLAST - NEZAMĚSTNANOST

- podpora nově vznikajícím firmám dle možností
- podpora při tvorbě nových pracovních míst
- sociální příspěvky jen těm, kteří na ně mají nárok
- řešení problematiky jednotlivých občanů a rodin, které se nacházejí v sociální tísni
- podpora pro rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany, samoživitele
- upravit město pro invalidní spoluobčany-úpravy podchodů a různých úředních budov
- využít nezaměstnané na údržbu zeleně, úklid apod.

BYTY

- renovace starší bytové výstavby
- nepovolovat převody prostorů bytových na nebytové
- občanům, kteří úmyslně byty devastují, již další nepřidělovat
- podpora při přidělování bytů pro mladé rodiny

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

- vytvoření pultu centralizované ochrany spolu s policií, hasiči a zdravotní službou
- výkon trestů malých deliktů formou veřejně prospěšných prací
- protidrogová kampaň ve městě, především ve školství-testování na přítomnost drog a alkoholu při preventivních
prohlídkách žáků
- zákaz prodeje a konzumace alkoholu na veřejnosti

EKOLOGIE

- postihovat právnické i fyzické osoby za znečišťování životního prostředí
- spolupracovat s ekologickými organizacemi

SOUKROMÝ SEKTOR

- podpora malých a středních podnikatelů
- zredukovat stavění SUPERMARKETU
- podnikatelé musí prokazovat svůj získaný majetek a to i zpětně
- dle možností snižovat daně pro začínající podnikatelé

KOMUNÁLNÍ PODNIKY

- ředitelé těchto podniků musí být voleni zaměstnanci
- vytvořit občanské revizní komise
- snížení administrativy těchto podniků
- zprůhlednit hospodaření bytového podniku

BEZPEČNOST, ZAMĚSTNANOST, PROSPERITA MĚSTA, SPOKOJENOST
OBČANŮM ČESKÉHO TĚŠÍNA - REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA
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NAŠI KANDIDÁTI:
1. MUDr. Tomáš Nykel
2. František Zwrtek
3. PaedDr. Milan Pecka
4. MUDr. Tadeáš Gach
5. Ing. Jan Trombik
6. Mgr. Jana Kuchařová
7. Ing. Josef Hladký
8. Jiří Parma

lékař
podnikatel
ředitel ZŠ
lékař
dopravní inženýr
ředitelka ZŠ
redaktor
odborový pracovník
v hornictví
9. Mgr. Irena Dümlerová učitelka
10. MUDr. Tomáš Henner lékař
11. Ing. Jaroslav Drahoš
ředitel
12. Eva Juricová
ředitelka DDM
13. Petr Gluszný
podnikatel

7.

14. František Vícha
15. Mgr. Věslava Branná
16. MUDr. Ladislav Petráš
17. Martina Beierová
18. Eduard Kajfosz
19. Miroslav Filipczyk
20. Jindřich Gryc
21. Věra Vrablová
22. Pavel Překlasa
23. Danuta Kiszová
24. Petr Pavlica
25. Jiří Janiš
26. Jana Secová
27. Peter Šulík

Důvěra za důvěru
Vážení spoluobčané,

před 4 roky jsme Vás požádali, abyste místo stran volili
občany. Občany bez závislosti na pokynech stranických
sekretariátů, které umí i výsledky voleb změnit k nepoznání.
Za důvěru jsme Vám poděkovali po volbách. Věříme
také, že jsme ji naplnili i tím, že po prvotním tápání
získalo město stabilní vedení. To bylo důležité pro
naplnění řady dobrých námětů z volebních programů
stran zastoupených v městském zastupitelstvu. V něm
jsme také po 4 roky vyvažovali napětí mezi politickými
stranami.

Tuto i větší míru odpovědnosti jsme připraveni
nést i do budoucna.
Z předchozího programu naší kandidátky
chceme připomenout:

- prosazuje se dělba odpovědnosti za úseky práce mezi radními
- na váze získává práce komisí
(tolik k výkonnosti samosprávy)
- domov důchodců je postaven
- nemocnice je transformována a schopna další existence
i vývoje
- školy a kulturní zařízení fungují
- práce na obchvatu města byly alespoň zahájeny
- kus práce je odveden v oblasti prevence kriminality a drog
- staví se nové byty
(tolik k užití rozpočtu rozvoji města)
- ve výběrových řízeních mají při srovnatelné nabídce zelenou
těšínské firmy
- jsou vytvářeny základní podmínky pro tvorbu nových pracovních
míst
(tolik k aktivní politice zaměstnanosti)

řidič sanitního vozidla
etnograf
lékař
úřednice
podnikatel
výrobní ředitel
skladový referent
vychovatelka
zedník, obkládač
vedoucí expedice
pedagogický pracovník
sanitář
pedagogický pracovník
podnikatel

7.

Budoucí období však bezesporu přinese nové výzvy
k naplnění:

1. V oblasti samosprávy
- uhlídámerozumnourozpočtovoupolitikusohledemnavyrovnanost
rozpočtu a schopnost přijímat závazky za úvěrové zatížení
(nechceme neúměrně zadlužené město)
- opět podpoříme vytvoření pracovitého vedení města a nabídneme
schopné zástupce do rady i odborných komisí
(zájmy jedinců nesmějí převážit nad zájmem města)
2. V oblasti rozpočtu a rozvoje města
- podpoříme urychlení výstavby obchvatu města
- s ohledem na rostoucí napětí v rodinných rozpočtech budeme
střežit budoucí možné rozhodování obce o výši nájemného
a služeb
- budeme ovlivňovat budoucí očekávané zásahy do sítě školských
a předškolních zařízení v zájmu dětí a jejich rodičů
- znovu navrhneme sestavení a schválení čtyřleté koncepce
rozvoje města
3. V oblasti bezpečného života
Cestou práce fundovaných lidí v zastupitelstvu a jeho komisích
budeme střežit:
- prevenci kriminality a drog
- rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže
- potvrzení praxe ozdravných pobytů dětí
- pokusíme se též o novou zkušenost s ozdravnými pobyty seniorů
Program naší kandidátky nepoužívá silných slov a neznámkuje
naši konkurenci. Místo toho nabízíme Vaší pozornosti lidi
dostatečně kvalifikované, zkušené i silné, aby:
- prosazovali do života města vše dobré a potřebné
- odolali pokušení politického pletichaření
- byli schopni dívat se svým spoluobčanům do očí nejen na předvolebních akcích, ale během celého volebního období i po něm
Pro tyto cíle Vás žádáme o důvěru a podporu. Věříme, že to za
to stojí. O síle hlasů k jejich prosazení rozhodnete právě Vy!

VOLTE ŠŤASTNOU
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U úcta
11.
S solidarita
D demokracie
E ekonomika
U účinnost

1. R. Moliński
divadelní režisér

Budu usilovat mimo jiné o to, aby naše
město Český Těšín získalo postavení
kulturního a společenského centra
regionu, které mu beze sporu patří.

2. M. Bielesz

3. P. Planka

Jako poslanec Parlamentu ČR
a zároveň občan Českého Těšína
využiji všech možností k prosazení
a realizaci našeho programu

Zasadím se o to, aby v našem městě
vzniklo rovnoprávné podnikatelské
prostředí pro všechny občany bez
ohledu na politické sympatie.

poslanec Parlamentu ČR

manažer

4. - 10.
Miloslav Ociepka – podnikatel
Christian Brudny – podnikatel
Lubomír Kolondra – podnikatel
Jindřich Kunz – pracovník Slezské diakonie
Ing. Martin Byrtus – obchodník
Marie Urbánková – účetní
Lenka Papučíková – učitelka
11. - 27.
viz. www www.us-tesin.tk.
Na Vaše náměty a připomínky k volebnímu programu US-DEU v Českém Těšíně čekáme na
adrese: ustesin@silesnet.cz. Najdete nás také na www.us-tesin.tk.
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Uděláme vše proto, aby se Vám v našem městě žilo co nejlépe.
Chceme, abyste se v našem městě cítili doma.

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Blažena Konečná

Evžen Sojka
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VOLEBNÍ PROGRAM
STRANY ZELENÝCH
pro komunální volby 2002 v Českém Těšíně

13.

„Když chci, hledám způsob - když nechci, hledám důvod.“
Vážení a milí občané,
kandidujeme v letošních komunálních volbách a rádi bychom vás seznámili s tím,
co chceme udělat a změnit v našem volebním obvodu.
Žijeme v ekologicky zatíženém regionu a domníváme se,
že je nejvyšší čas změnit stávající situaci k lepšímu.
Proto prosíme, podpořte náš program.

Zasadíme se mimo jiné o:
¨
snížení dopravní zátěže v obcích našeho katastru
¨
instalaci radarového měřiče maximální povolené rychlosti
¨
vytvoření projektu pro dořešení řádných parkovacích míst v centru města a
přilehlých ulicích
¨
řádnou údržbu komunikací a veřejných prostranství v našich obcích
¨
výstavbu chodníků pro pěší tam, kde dosud chybí
¨
zefektivnění způsobů vytápění v našich obcích, jak z ekologického, tak z ekonomického
hlediska
¨
rozšíření možnosti ekologického vytápění a řešení problémů spojených s centrálním vytápěním
¨
řešení problematiky odpadních vod, likvidace odpadů a jeho třídění
¨
ozdravění půdy a snížení spadu pevných částic
¨
motivaci občanů ke zkrášlování svých domů květinovou výzdobou
¨
aktivity zaměřené na rozvoj společenského a kulturního života v našich obcích
¨
rozšíření možností vyžití pro ženy, děti, mládež a starší spoluobčany
¨
vybudování lávky pro pěší přes řeku Olši, spojující českou a polskou část města Těšín
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