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Vaše dan ve váš prosp ch
sto dostává od státu zp t ást pen z z Vámi zaplacených daní. Je t eba se ptát, zda-li Vám m sto poskytuje za tyto peníze adekvátní

služby.

Bydlení
Dlouhodobá statistika p íjm  a náklad  bytového fondu m sta jasn  ukázala, že naše m sto každý rok doplácí za tyto byty pr rn  je-
den milion korun. K t mto náklad m je dále t eba p ipo ítat i mzdové náklady na osoby, které se o tento fond musí starat – zde jde o po-
dobnou ástku. Mimo to jde o místo s extrémním potenciálem pro korupci – po adníky, p ednostní p id lení bytu, atd.
Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt , pro zvláštní a sociální ú ely. P ednostn  budou byty na-
bídnuty aktuální nájemc m a vytvo eným bytovým družstv m. Prodej bytu bude také vázán na zp tné p edkupní právo m sta, aby se

edešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemník m nabídnout
zajímavé finan ní podmínky.
Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomní ky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií a pohrom. Nemalé úroky z

chto financí se stanou každoro ním p íjmem obce. V íme, že soukromí majitelé si dokážou sv j majetek lépe hlídat a spravovat než
ve ejná instituce.

Bezpe nost
Vzr stajícímu po tu p ípad  krádeží a vloupání je t eba se postavit navýšením po tu m stských strážník  a v tším po tem mobilních
hlídek soub žn  operujících na odlišných místech našeho m sta. Poch zkov  preventivní innost hlídek m že být také realizována tzv.
asistenty prevence kriminality, kte í mohou vzejít i z ad místních ob an .

Poplatky vyhlášky
Naše m sto je zapleveleno zbyte nými nebo t žce vymahatelnými vyhláškami, které dusí svobodný život lov ka. Pokud nezm níme své
chování, protože sami chceme, žádná vyhláška nám nepom že. Zrevidujeme existující vyhlášky a ponecháme jen ty smysluplné, ú inné a
vymahatelné. To stejné platí o poplatcích, jež jsou jen t žko ospravedlnitelné – jako nap íklad poplatky ze ps .
Poplatek za psa pat í k jedn m z nejabsurdn jších. Chceme tento poplatek bez náhrady zrušit. V íme, že je hloupost zpoplat ovat n jaké
konkrétní zví e. Vzhledem k v tšinovému charakteru místní výstavby (rodinné domy s vlastní zahradou) jde také o poplatek neospravedi-
telný, který se ob ané snaží obcházet, nebo alespo  optimalizovat. Zrušení poplatku pochopiteln  neovlivní pé i o istotu a úklid našeho

sta a ani represivní postih nezodpov dných majitel .

Poplatek za popelnice
Starost o likvidaci a nakládání s odpadem je jednou ze základních služeb, které má m sto poskytovat a platit je z vybraných daní. Chceme
snížit poplatek „za popelnice“ na symbolickou úrove  120 K  (osoba/rok), které poslouží na pokrytí administrativních a eviden ních ná-
klad  této služby. Také chceme upravit pravidla pro poskytování odpadních nádob tak, aby nedocházelo k tvorb erných skládek, kv li
nedostate né kapacit  popelnic u domk  a bytových dom .

Transparentní chování
Drtivá v tšina p íjm  m sta pochází z našich daní. To nejmenší, co m žeme chtít, je dozor nad nakládáním s t mito prost edky. Není

eba ekat, až nás k tomu donutí n jaký zákon. Hospoda ení m sta musí být transparentní, otev ené a dostupné všem a kdykoliv. Pokud
je n co placeno z ve ejných pen z, musí to být ve ejné! Chceme d sledn  zve ej ovat smlouvy m sta a i další materiály, na které mají
ob ané nárok, ale p ístup k nim je aktuáln  velmi komplikovaný.

Výkup kov
Problematika „sb ra  kov “ je v poslední dob  stále v tší a v tší problém. Je ale t eba najít ešení, které neup e slušnému lov k mož-
nost legáln  odprodat vlastní kovový odpad. Namísto zákazu výkupu kov , navrhujeme pouze omezení doby jejich výkupu na n kolik
hodin v týdnu, kdy je možno zajistit trvalý policejní dozor a kontrolu p iváženého materiálu.

Trhy
Chceme zvýšit úrove  a kvalitu po ádaných trh  a slavností v našem m st . Hodláme po ídit demontovatelné d ev né p íst ešky, které
budou podmínkou pro prodejce v p ípad , že chce využít nám stí a p ilehlé prostory k prodeji v rámci slavností, zábav a kulturních akcí.

Školství
Díky reziden nímu charakteru Rychvaldu, který bude ješt  zesílen novou výstavbou, je t eba zajistit dostupnost místa v p edškolních a
školních za ízeních našeho m sta. Chceme umožnit rodi m co nejrychlejší a nejsnazší návrat do pracovního procesu. A to jak dostate -
nou kapacitou v mate ské škole, tak i aktivní podporou d tských skupin. Na základním stupni vzd lání chce naši školu podporovat tako-
vým zp sobem, aby její úrove  byla nadpr rná a poskytovala našim žák m n jakou p idanou hodnotu – nap íklad v tší podporou vý-
uky jazyk , technických v d a podporou výuky manuálních dovedností a emesel.
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ANO 2011
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1/ BEZPE NOST VE ST
- zrevidovat spolupráci s m stskou policií Bohumín
- založit vlastní m stskou policii, s nonstop službou
-  z ízení kamerového systému sledujícího uzlové body m sta.
-  m ení rychlosti ve m st  na vytipovaných úsecích
-  postupná modernizace hasi ské zbrojnice a technického vybavení místního hasi ského sboru

2/ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
- zkvalitnit t íd ní odpad  a i p ípadnou zm nou firmy, která odvoz zajiš uje, docílit snížení poplatk  za odvoz domovního odpa-

du
- prosadit odvoz odpadu z t žko p ístupných míst menšími popelá skými vozidly (odpadne p emis ování popelnic k hlavní cest )
- propagovat a max. využít státní dotace „ Zelená úsporám“ a „Kotlíkové dotace“, bezplatná konzultace a pomoc s jejich vy íze-

ním pro ob any
- pro seniory a ob any, kte í nemají možnost odvozu odpadu do sb rného dvora zajistit svoz t chto odpad

3/ ÍZENÍ STA
a/ transparentní p ístup obyvatel k informacím:

o hospoda ení m sta; o výsledcích výb rových ízení a ve ejných zakázkách; o výb ru pracovník  M Ú a jemu pod í-
zených složek; zve ej ování obsahu všech nových smluv
nástroje: (internet, tisk, ve ejné prostory,  informa ní a kontaktní centrum)

b/ v tší spolupráce s ob any
v d ležitých krocích dát možnost rozhodnout se, ob an  ve ve ejných anketách; pro ve ejné ankety vždy slou it více ti-
tul ; celoro ní anketa spokojenosti ob an  s jednotlivými odbory M Ú a jmenovit  s jednotlivými ú edníky, s celoro -
ním sledováním popularity a vyhodnocením
nástroje: ( internet, Tisk, ve ejné prostory)

c/ nebudeme m nit koeficient pro dan  z nemovitostí, a tím zvyšovat da ové zatížení ob an

4/ PODPORA UPLATN NÍ PRACOVNÍ MÍSTA
- podpo it na území m sta soukromé podnikání v oblastech služeb, které na území m sta poskytovány nejsou
- sm ovat drobné ve ejné zakázky místním firmám, pop . firmám, zam stnávajícím ob any m sta, p i dodržení podmínek a pa-

rametr  ve ejné zakázky
- vrátit údržbu m stské zelen  a místních komunikací do kompetence m sta (pracovní p íležitosti)
- kompletní audit m stských služeb, pop . zm na vedení na základ ádného výb rového ízení

5/ TI MLÁDEŽ
- uspo ádat ve ejnou debatu na školách, kde si zvolí mládež sama co jí ve m st  chybí
- nadále podporovat maximáln  možnou m rou D m d tí a Základní um leckou školu
- vybudovat volno asové centrum pro mládež, u-rampa, skejt centrum, pop . lezeckou st nu, respektovat výsledky ve ejných an-

ket
- zesílit prevence proti užívání drog na území m sta

6/ KULTURA SPORT
- podpora akcím, které p ivedou návšt vníky z okolních m st; podpora zavedeným akcím již probíhajícím; podpora a motivace

mládeže ke sportu a zájmovým kroužk m; podpora volno asových aktivit senior

7/ ÚZEMNÍ ROZVOJ
- dokon íme v co nejkratším termínu územní plán m sta;  informovat o tomto na speciálních stránkách

8/ DOPRAVA
- podpo íme program SENIOR TAXI; podpo íme program ŠKOLNÍ AUTOBUS
- zvýšení bezpe nosti provozu stálým radarovým m ením vytipovaných úsek

9/ DOTACE
- ve spolupráci s oblastní komisi, budeme vytvá et kvalitní projekty, aby usp ly v dota ních programech

10/ BEZPLATNÁ PORADNA
ídíme bezplatnou právní poradu pro ob any, ešící sporné i nep ehledné životní situace (spory s pojiš ovnami, d dická ízení,

spory okolo nemovitostí atd.)
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Vážení ob ané,

když se podívám na uplynulé ty i roky, mám dobrý pocit z toho, že v práv  kon ícím volebním období se nám poda ilo na radnici ud lat
kus po ádné práce a posunout naše m sto zase o hodn  dále – a to ve všech jeho oblastech.
Každý soudný lov k musí vid t, jak se zm nil vzhled školy, školky i zdravotního st ediska nebo jak vypadá ulice Bohumínská. Kolik

st v republice se námi inspirovalo a už mají také službu Senior taxi nebo Školní bus? A naopak – kolik míst v esku poskytuje dotace
lovýchovným jednotám a zájmovým organizacím tak, aby mohly v takovém rozsahu jako u nás rozvíjet volno asové aktivity?

A díky p ijatému novému územnímu plánu má m sto p ed sebou ty nejlepší p edpoklady dalšího rozvoje.
A to je jenom ást výsledk  za uplynulé volební období.
Také v  nastávajícím volebním období bychom rádi úsp šn  navázali na všechno pozitivní, co bylo ud láno, a sou asn  novými aktivita-
mi p isp li k postupnému napl ování koncepce rozvoje m sta, a to tak, že nejenom Rychval ané budou moci i nadále konstatovat: lo-
go_fajne_mesto
A k tomu ješt  budou moci dodat, že slušnost a korektnost u nás mají zásadní p ednost p ed arogancí a hulvátstvím.
Volební program TOP 09 v Rychvaldu je proto sestaven tak, aby soub žn  zajiš oval prosperitu a další rozvoj m sta a zárove  napl oval
a uspokojoval pot eby ob an . Obsahov  je rozd len do jednotlivých oblastí a v každé z nich má naprosto konkrétní cíle.
Ješt  p ipomínám, že všechny navržené aktivity budeme realizovat s v domím maximální hospodárnosti, s vyrovnaným rozpo tem a ma-
ximálním využitím dota ních zdroj  – a tedy stejn  jako b hem uplynulých ty  let.
Ing. Ladislav Sitko

1. Oblast technické dopravní infrastruktury
- Postupn  vypo ádáme majetkové vztahy u místních komunikací s cílem získat je do majetku m sta a následn  vybudujeme vy-

hýbací ostr vky na kritických místech rychvaldských komunikací
- Vypo ádáme majetkové vztahy na konci ulice Bohumínská, abychom ji mohli rozší it a vybudovat na ní kruhový objezd a auto-

busovou to nu
- Kompletn  dokon íme celou trasu chodníku na ulici Michálkovická, a to od Eldoráda až po Rozcestí
- Dobudujeme parkovací místa v centru m sta, a to u „Ji inky“ a za kulturním domem
- Rozší íme po et sv telných zdroj  a kompletn  je vym níme za energeticky mén  náro né
- Budeme pokra ovat v koordinaci dopravního spojení m sta a užšího provázání a návaznosti ve ejné dopravy ve sm ru Dolní Lu-

tyn  a Bohumín-nemocnice

2. Oblast životního prost edí
- Aktualizujeme projektovou p ípravu pro možnost výstavby kanalizace v lokalit  Podlesí a Václav; následn  zažádáme o dotaci,

která je pro vybudování kanalizace klí ová
- Provedeme analýzu možné plynofikace t chto lokalit
- Rozší íme sí  a po et sb rných nádob pro t íd ný odpad, a to v etn  pravidelné propagace smyslu t íd ní odpadu, které výrazn

pomáhá eliminovat náklady související s komunálním odpadem
- V rozpo tu m sta vy leníme finan ní ástku pro návratnou finan ní pomoc jednotlivým žadatel m u kotlíkových dotací
- Formou „fotopasti“ budeme monitorovat rozši ování erných skládek a sankcionovat jejich zakladatele
- Vybudujeme nové zpevn né plochy sb rného dvora

3. Ob anská vybavenost služby
- Z poskytnutých dotací dokon íme v roce 2015 komplexní zateplení areálu ZŠ Sídlišt , dokon íme zateplení a celkovou rekon-

strukci budovy zdravotního st ediska a zateplení DPS
- Ze stejných zdroj  (dotace) dokon íme v roce 2015 rekonstrukci vnit ních ástí MŠ sídlišt  a komplexní rekonstrukci MŠ Vác-

lav
- Postupn  zateplíme všechny bytové domy v centru m sta:

o V roce 2015: ulice St edová 1518, 19, 33 a ulice Bohumínská 1461
o V roce 2016: ulice Mírová 1601, 1602
o V roce 2017: ulice St edová 1510, 11, 12 a ulice St edová 1513, 14, 15
o V roce 2018: ulice St edová 1501, 02, 03

- Pro volno asové aktivity vybudujeme v centru m sta lesopark; v ásti Podlesí (naproti bývalé restauraci U Jurášk ) d tské mini-
išt  a v areálu TJ Baník v ásti Václav další d tské minih išt

- Ve spolupráci s ob any najdeme nejvhodn jší ešení využití volné plochy po bývalé mazutové koteln  v centru m sta
- Pravideln  1x ro  budeme v rámci Rychvaldského zpravodaje publikovat nabídku výrobk  a služeb, kterou poskytují místní

podnikatelé

4. Rozvoj lidských zdroj
- Navýšíme po et pracovník  v rámci ve ejn  prosp šných prací na 30 (dnes 15)

http://top09rychvald.cz/volebni-program/


- Na úseku bezpe nosti pak v rámci meziobecní spolupráce zavedeme integrovaný kamerový systém a optimalizací služeb mezi
Policií R a M stskou policií Bohumín zajistíme trvalou p ítomnost policist  na území m sta

- Nadále budeme finan  podporovat službu Senior taxi
- Finan ní spoluú astí m sta umožníme senior m studium na takzvané univerzit  t etího v ku
- Nejlepším rychvaldským žák m umožníme ú ast zdarma na pravidelných letních setkáních na táborových pobytech organizova-

ných v rámci partnerské spolupráce slovenského Richvaldu a polského Rychwa u
- Budeme se podílet na další úzké spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi uvedených partnerských obcí

- Budeme pokra ovat v podpo e všech dosavadních aktivit v kulturn -spole enské oblasti, které m sto zviditel ují v širokém oko-
lí

- Budeme nadále podporovat aktivity spole enských, sportovních a zájmových organizací p sobících na území m sta



Starostové nezávislí
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323556451156528&id=318847524960754

Volební program STAN pro Rychvald 2014 2018
Na všechny otázky neexistuje kladná odpov . Kdo íká ANO, musí um t íci jasné NE! NE íkáme, že NEjsme politici. Slovo politika
vzniklo z eckých výraz  „polis" — m sto a „politiké techné" — správa obce. Kandidujeme do zastupitelstva Rychvaldu, abychom po-
mohli dalšímu rozvoji našeho m sta. Chceme pokra ovat ve sm ru nastoleném v posledních letech: m sto má zajistit dobré podmínky k
životu všem ob an m a zárove íct jasné NE t m, kte í je nerespektují.

Senio
zajišt ní dalšího provozu SENIOR TAXI — NE nesob sta nost starých a hendikepovaných lidí

ipravovat kulturní a p ednáškové akce — NE osam losti a izolaci našich senior

ti, mládež vzd lávání
interaktivní tabule do všech t íd ve školách - NEbránit se novým technologiím
pokra ování provozu školního autobusu — NE nebezpe ným cestám d tí do školy
dostatek t íd pro d ti v mate ských školách — NEbránit zam stnaným matkám
podpora DDM a innosti ZUŠ — NE znud ným skupinkám d tí a poflakující se mládeže

Bezpe nost
výstavba chodník , ul. Michálkovická - NE vyhýbání se aut m
posílení služby strážník  m stské policie — hlídky každý den, NE kriminalit
pokra ovat v celoplošných opravách komunikací - NE jen lepit díry

Život ve st
zajistit více parkovacích míst v centru m sta - NE obavám, kam zaparkovat p i návratu z práce
 zachovat a opravovat m stský bytový fond — NE spekulant m s byty
usilovat o zm nu územního plánu - NE rozd lení Rychvaldu dálni ními p ivad i
zdokonalení systému separovaného odpadu — NE lhostejnosti k životnímu prost edí
Wi-fi p ístupné v m stských budovách - NE pomalé informovanosti

Volný as
výstavba lesoparku, vybudování hippostezky a nau né stezky — NEsed t doma

íprava a budování sportovn  relaxa ního centra místo kotelny — NE nevzhledným budovám
dostavba a výsadba alejí a ve ejné zelen  — NE šedivé m sto bez p írody
zvýšení ástky na granty pro spolky a neziskové organizace — NE pasivit
podpora kulturních akcí, um lc , pravidelné letní promítání film  - NE nud  ve m st

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323556451156528&id=318847524960754


SSD
http://www.cssd-rychvald.cz/volebni-program-na-obdobi-2014-2018
Vážení spoluob ané,
navazujeme na dobré výsledky kon ícího volebního období, jsme si v domi i toho, co se nám dosud nezda ilo. Spolu s Vámi budeme
usilovat o ádný chod m sta, jeho rozvoj a spokojený život ob an . Náš program vychází z tradi ních sociáln  demokratických hodnot.
Jsme tady pro Vás.
Vaši kandidáti do zastupitelstva m sta za SSD

RADNICE
- provedeme nezávislý personální audit, jehož výsledky budou zapojeny do reorganizace m stského ú adu s cílem optimalizace

pracovních míst a pracovních náplní zam stnanc
- vrátíme ú edník m ochotu pomáhat a profesionalitu
- zhodnotíme ú elnost a hospodárnost externích zakázek
- zhodnotíme ú elnost a hospodárnost výdaj  na chod ú adu a samosprávy

EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ
- budeme prosazovat hospoda ení s vyrovnaným rozpo tem m sta
- využijeme elektronických aukcí p i chodu ú adu a m stských p ísp vkových organizací, jako je škola a školka, vedoucí ke sní-

žení cen p i nákupu elektrické energie, vody, zemního plynu, pojišt ní, telekomunika ních služeb, kancelá ských pot eb atd.
- v maximální mí e, nejen ve volebním roce, využijeme strukturálních fond R a EU na obnovu a rozvoj ve ejné infrastruktury

sta

ZDRAVOTNÍ SOCIÁLNÍ PÉ
- rozší íme a prohloubíme sociální služby, poskytované v dom  s pe ovatelskou službou
- budeme ú inn  napomáhat orgán m sociálních služeb p i ešení krizových životních situací ob an
- budeme podporovat programy prevence proti negativním závislostem
- vytvo íme podmínky pro udržení poskytovaných léka ských služeb

BYDLENÍ
- budeme pokra ovat v revitalizaci panelových bytových dom  ve vlastnictví m sta
- majitel m rodinných dom  p isp jeme na zavedení ekologického vytáp ní

DOPRAVA BEZPE NOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- posoudíme hustotu provozu na páte ních místních komunikacích
- na vytížených úsecích vybudujeme výhybny
- dobudujeme chodníky podél ulic Michálkovická a Orlovská
- zahájíme výstavbu kanalizace v okrajových ástech m sta
- provedeme pr zkum zájmu o plynofikaci odlehlých ástí m sta podle výsledku pak p ipravíme postupnou realizaci
- budeme jednat s ministerstvem dopravy o zm  trasy vymezeného koridoru pro rychlostní komunikaci V68 tak, aby nenarušila

zastav né území našeho m sta

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT SPOLKOVÁ INNOST
- rozší íme kapacitu mate ské školy na Podlesí
- zajistíme ádný chod mate ské i základní školy
- budeme podporovat spolkové, kulturní a sportovní aktivity
- pravideln  budeme vyhlašovat granty ur ené k po ádání kulturních, sportovních, spole enských i spolkových aktivit

PODPORA PODNIKÁNÍ
- budeme podporovat podnikatelské aktivity p i vytvá ení nových pracovních míst
- zvýhodníme nájemné obecního majetku pro podnikatelské zám ry, které budou provozovat živnost v zájmu m sta

BEZPE NOST
- zvážíme z ízení vlastní M stské policie
- projednáme posílení policist  Policie R na území m sta Rychvald

http://www.cssd-rychvald.cz/volebni-program-na-obdobi-2014-2018


Nezávislí
Volební program nezve ejn n / nenalezen

KS
Volební program nezve ejn n / nenalezen

Hnutí sociáln slabých
Volební program nezve ejn n / nenalezen



edvolební aréna

Bezpe nost ve st
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/344-predvolebni-arena-bezpecnost-ve-meste

Jaké mají líd i stran kandidujících do rychvalského zastupitelstva názory a program? Dosud íkali jen to, co cht li,
te  se jich budeme ptát my. Rychvaldský REJ bude v p íštích dnech zve ej ovat odpov di jednotlivých stran, bez
redak ních úprav. (KS M, SSD a Nezávislí odpov di nedodali.)
ANO 2011
ANO! Chceme ukon it spolupráci s M stskou policií Bohumín a založit m stskou policii vlastní, tzn. Policii ry-
chvaldskou, s tím, že její lenové budou pokud možno rychvaldští ob ané, kte í mají k m stu vztah.
Hlavní bod našeho volebního programu je bezpe nost ve m st . Chceme policii, která se bude pohybovat po obci
na kolech, i sk trech a sledovat, kde se co d je. Policii, která nebude ekat na konec pracovní doby za myslivnou
v aut . Policii, která bude cílen  komunikovat s ob any v ohrožen jších lokalitách a odhalovat tak tipa e a zlod je,
kte í poslední dobou po ádají na naše m sto nájezdy. Nechceme policii, která pokutuje sp chající, špatn  parkující
maminku u Mate ské školky, ale pom že jí zaparkovat nebo pohlídá auto. Chceme policii, kterou ob ané rádi za-
platí ze svých daní a tuto investici nebudou považovat za vyhozené peníze. Milan Starostka
Hnutí sociáln slabých
Bezpe nost jako taková je odrazem celé naší spole nosti. Krádeže, neshody v domácnostech i mezi ob any jsou v
Rychvald  stále ast jší.Je to dané velko  nezam stnaností a poklesu životní   rovn  (mnohdy zoufalé). V našem

st  chybí pro tyto lidi bezplatné právní porady, stejn  jako sociální pracovníci. Lev Cezar
ODS
Vzr stajícímu po tu p ípad  krádeží a vloupání je t eba se postavit navýšením po tu m stských strážník  a v tším
po tem mobilních hlídek soub žn  operujících na odlišných místech našeho m sta. Poch zkov  preventivní in-
nost hlídek m že být také realizována tzv. asistenty prevence kriminality, kte í mohou vzejít i z ad místních ob a-

. Jan Kutá
Starostové nezávislí
Bezpe nost v Rychvald  je stále mou prioritou. I do budoucna preferuji spolupráci  s MP Bohumín, tu si však p eji
rozší it a zajistit každodenní hlídky.  V uplynulém volebním se m sto zabývalo tématem z ízení vlastní obecní po-
licie, má dostate né informace a po vyhodnocení  všech dat  lze konstatovat, že  v sou asné dob  by šlo o nadm r-
nou zát ž m stského rozpo tu. Nechci voli m slibovat n co t žce realizovatelného, to ovšem neznamená, že beru
bezpe nost v našem m st  na lehkou váhu.  Služby na p echodech, stacionární radary, výstavba chodník  a opravy
komunikací, osazování nep ehledných míst dopravními zrcadly a hust  zastav ných míst zpomalovacími pásy jsou
další sou asná bezpe nostní opat ení, která fungují. Hodlám v tom pokra ovat. Šárka Kapková
TOP 09
Je v Rychvaldu zajiš ována pravidelnou p ítomností bu  Policie R, nebo MP Bohumín. Na hlavních komunika-
cích byly instalovány ty i radary na m ení rychlosti. M ení dodržování rychlosti na vytipovaných místech rov-

ž pravideln  provádí jak M stská policie Bohumín, tak i Dopravní inspektorát Policie R v Karviné. Na místech
echod  máme navíc pravidelnou službu, která dbá na bezpe nost zejména d tí p ed zahájením školního vyu o-

vání a po jeho ukon ení. Ladislav Sitko

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/344-predvolebni-arena-bezpecnost-ve-meste


Senior TAXI školní BUS
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/363-predvolebni-arena-2-senior-taxi-skolni-bus

Do druhého pokra ování p edvolební arény jsme se snažili za adit i názory stran i hnutí, které se ankety nezú-
astnily. Ale zdá se, že o voli e cht jí usilovat jen svou "zna kou": Nezávislí nemají žádný (dohledatelný) web ani

facebookový profil. Na webu ani FCB komunist  není o volbách i programu ani zmínka. A volební program
SSD je natolik obecný, že se v n m konkrétní pojmy a názory musí hledat lupou (Senior TAXI ani školní auto-

bus nejsou v programu pro jistotu v bec), naopak asto zmi uje výrazy jako "zhodnotíme", "posoudíme" nebo
"zvážíme". Proto jménem tená  i voli  d kujeme všem, kte í se ankety zú astnili a na rovinu ekli, o co jim jde.
ANO 2011
Jedním z bod , našeho volebního programu, který je voln  dostupný i s kandidátkou, na našich stránkách
http://rychvald.anobudelip.cz/, je zachování Senior Taxi. Nehodláme m nit a likvidovat v ci, které ob an m slouží
k jejich spokojenosti. Pouze se zamyslíme nad vylou ením možného zneužívání, t chto vymožeností o emž už
jsme zaslechli.
Hnutí sociáln slabých
Školní autobus: Školní autobus je jist  velmi dobrá v c, ovšem né každý využije jeho trasu a nemluv  o jízdním
ádu,který mnohdy nevyhovuje školák m r zných ro níku.

Senior TAXI: Tato služba pro naše seniory je velmi pozitivní,avšak op t chybí p ehled pro ob any Rychvaldu, ko-
lik obec doplácí a to celkov . Mnozí ob ané se domnívají, že je tato služba nepr hledná. A protek  dohozená.
Frýdek-Místek má již delší dobu autobusy pro své ob any zadarmo a to nejen pro školáky ale pro všechny v kové
skupiny.Tady vede cesta do budoucna.
ODS
Školní autobus: K tomuto tématu se mohu vyjád it pouze v kladném slova smyslu. Myslím si, že to byl velmi dob-
rý po in v našem m st . Sám jej budu se svým synem, který práv  nastoupil do 1. t ídy, velice rád využívat. Jeli-
kož ale nevím, jak je tento autobus vytížen a neznám jeho ro ní náklady, tak se k tomuto tématu nemohu vyjád it
blíže.
Senior TAXI: Senior taxi je vyda ený projekt vedení m sta. Senio i, kte í ho využívají, si taxi velmi chválí. Ná-
klady pro m sto v porovnáním hodnoty služby pro naše starší ob any jsou opravdu minimální. Opravdu je pot eba
Senior taxi vyzdvihnout.
Starostové nezávislí
Školní autobus: Je to vyda ený projekt, ur ený p edevším d tem mladšího školního v ku, rozhodn  je žádoucí v

m pokra ovat. Pr žnými anketami chci zjiš ovat nedostatky, p ípadn  upravovat jízdní ád i za azovat nové
trasy dle p ání rodi .
Senior TAXI: Pokud se dá o n jaké v ci v našem m st íci, že napl uje r ení „za málo pen z, hodn  muziky“, jde
jist  o službu Senior Taxi. Jsem hrdá, že jsme tímto nápadem inspirovali mnoho m st v rámci celé eské Republi-
ky. Rozhodn  trvám na jeho pokra ování. M sto Rychvald se snaží podporovat sob sta nost svých senior , a to
nehovo ím pouze o Senior Taxi, ale zmíním i další záležitosti jako dostupný internet v DPS, po ádání kulturních
akcí a besed. Jsou další oblasti v život  senior , na které se hodlám v budoucnu zam it.
TOP 09
Školní autobus: Je to jedna z dalších výhod, které byly v uplynulém volebním období zavedeny, a tato služba sou-
visí s bezpe ností ve m st  – prioritn  pro žáky z odlehlejších ásti m sta. P edpokládám, že od nového roku bude
jeho trasa rozší ená a bude zajížd t i k ásti Dvorek.
Senior TAXI: Je jedine ná služba, která byla v Rychvaldu zavedena jako první v eské republice. Její výhody vy-
užívají stovky senior  m sí  a postupn  ji zavád jí další obce i m sta. Její základní myšlenkou bylo zvýšení
kvality života senior . A ukazuje se, že byla spln na beze zbytku.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/363-predvolebni-arena-2-senior-taxi-skolni-bus


Pot ebné investice
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/364-predvolebni-arena-3-potrebne-investice

Co by m lo m sto v p íštích ty ech letech postavit a vybudovat, kam investovat m stské peníze? Jde o "spole né"
finance všech, plány stran a hnutí kandidujích do zastupitelstava by proto m ly hrát p i rozhodování voli  d leži-
tou roli. P inášíme více i mén  konkrétní odpov di lídr  (v p vodním zn ní a bez redak ních úprav), kte í se zú-
astnili naší ankety. Jménem voli  za n  d kujeme.

ANO 2011
Na stránkách m sta existuje dlouhodobý investi ní výhled od r.2013, do r. 2022. V dnešní dob  bych si na takovou
9-ti letku netroufnul, ale budiž! V každém p ípad  bychom cht li obnovit údržbu m sta vlastními silami, tzn.

stskými službami. Podpo íme vše, co p inese práci, a ob anskou spokojenost.
Hnutí sociáln slabých
Investice pro m sto Rychvald je závislá na navržených a schválených projektech. M sto by se nem lo poušt t do
akcí které nejsou p edem konzultované s ob any Rychvaldu. Samoz ejm  je nutné využívat Euro dotace v co nej-

tší mí e ke prosp chu ob an . Dále je t eba využívat v co nejv tším množství domácí firmy, pop ípad  zam st-
návat naše ob any. Výb rové ízení by jse m lo schvalovat ve ejn  za asti ob an , kte í mají rovn ž právo vy-
jád ení se k dané v ci. M sto musí ešít p ednostn  vše, co bude do budoucna p ínosem.
ODS
Investice v p íštích letech by m ly být hlavn  soust ed ny na odkanalizování našeho m sta. Dále si myslím, že by
si Rychvald zasloužil (teda hlavn  školáci) novou kvalitní t locvi nu. Velmi d ležité je v novat pozornost dota -
ním titul m, které jsou vypisovány a dle toho soust edit investice našeho m sta.
Starostové nezávislí
Hodlám pokra ovat v trendu p edchozích ty  let, chovat se jako „správný hospodá “. Nadále zajiš ovat pr ž-
nou opravu komunikací, obm ovat ve ejné osv tlení za úsporn jší, postupn  revitalizovat panelové domy.  Starat
se nejen o venkovní plášt  budov, ale i o interiéry školských za ízení, maximáln  využívat dota ních program .
Nebránit se moderním technologiím, zavést interaktivní tabule do všech t íd, free wifi do ve ejných budov. Jednou
z v tších investicí bude vybudování lesoparku a hippostezky, samoz ejmostí je výsadba nových strom  a zelen .
TOP 09
Jako klí ové vidím po schválení nového územního plánu (a tím i p edpokládaného rozvoje m sta) aktualizaci pro-
jektové p ípravy pro možnost výstavby kanalizace v lokalit  Podlesí a Václav a následn  aktivní kroky k možné-
mu získání dotace. Z pohledu finan ní náro nosti je získání dotace pro realizaci zásadní. Nemén  d ležité je pak
majetkové do ešení místních komunikací, dostavba chodníku na ulici Michálkovická, zateplení bytových dom  a
snížení energetické náro nosti ve ejného osv tlení.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/364-predvolebni-arena-3-potrebne-investice


Byty prodat zachovat?
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/366-predvolebni-arena-4-byty-prodat-ci-zachovat

Bytový fond m sta - snad žádné jiné téma ned lí strany, které se zapojily do ankety, tak jednozna . Zatímco
sou asná "koalice" (TOP 09 a STAN) je pro udržení byt  v majetku m sta, ODS plánuje privatizaci bytového fon-
du. Podobn  vyznívá i stanovisko ANO. P inášíme plné a neupravované odpov di lídr  stran.
ANO 2011

sto má v sou asné dob  dle našich informací 481 byt . Do etli jste se n kdy na stránkách RZ jaká je ekonomi-
ka držení tolika obecních byt , s pom rn  nízkým nájemným a vysokými náklady na údržbu? Není to pro
7tisícové m sto trošku p epych?
Kdo a jak byty rozd luje? Nenašli jsme t eba nikde, jak se stalo, že se na sídlišti objevily v m stských bytech rodi-
ny nep izp sobivých ob an . Obyvatelé poci ují jakousi lítost a stesk, po bývalém klidu i obavu o to, co bude dál,
ale nikdo s nimi nekomunikuje. To chceme zm nit!
Hnutí sociáln slabých
Bytový fond m sta vzhledem ke stále rostoucím cenám energie ale také stavebního materíálu,by m l stanovit d -
ležitost oprav práv  na ob kty které to vyžadují nejvíce.Rovn ž pro b žné opravy, sadové pravy které nevyžadují
odbornou sp sobilost, využívat zru ností jak d chodc  tak i našich firem.Co nejlépe využívat nebytové prostory
ve prosp ch ob an  nebo našich podnikatel -živnostníku.Umožnit ob an m mezi sebou m nit byty ,vycházet
vst íc rodinám s d tmi a d chodc m.
ODS
Chceme realizovat prodej bytového fondu a ponechat si pouze minimum byt  pro zvláštní ú ely (sociální apod).

ednostn  budou byty nabídnuty aktuální nájemc m a vytvo eným bytovým družstv m. Prodej bytu bude také
vázán na zp tné p edkupní právo m sta, aby se p edešlo spekulaci s byty. Jelikož primárním cílem tohoto prodeje
není maximalizace zisku, hodláme aktuálním nájemník m nabídnou zajímavé finan ní podmínky a prodej byt  na
splátky. Peníze z prodeje nebudou utraceny na pomní ky, ale poslouží jako rezerva na uhrazení nenadálých havárií
a pohrom. Nemalé úroky z t chto financí se stanou každoro ním p íjmem obce.
Starostové nezávislí
Chci nadále zachovat a opravovat m stský bytový fond. Všechny byty zaslouží revitalizaci, proto m sto s tímto
krokem již za alo, byty se opravují komplexn  – od elekt iny a podlah, p es sanitu až po kuchyn . I když je náro -
né pe ovat o bytový fond, nedopustím rozprodávání  byt . V naší republice je mnoho m st, kterým se tento krok
nevyplatil, je velmi t žké následn  zabránit spekulant m s byty, z izování ubytoven a podobn . Proto máme a
chceme mít jak startovací byty pro mladé a sociáln  znevýhodn né, tak klasické m stské byty.
TOP 09
Za uplynulá období se do n j bohužel p íliš neinvestovalo. Nyní prochází postupnou obnovou: chceme jej v násle-
dujícím období pln  zateplit a postupn  i vnit  modernizovat. M sto v má v majetku 481 byt  a mou filozofií do
budoucna je i nadále o n  pe ovat v roli ádného hospodá e, a tedy bez privatizace.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/366-predvolebni-arena-4-byty-prodat-ci-zachovat


Kotelna, ed sídlišt Co na jejím míst
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/367-predvolebni-arena-5-kotelna-vred-sidliste-co-na-jejim-miste

Areál (dnes již bývalé) mazutové kotelny budí u místních emoce a je obsahem mnoha diskuzí, mnohdy nereál-
ných. Na rybích slavnostech jsem nap íklad zaslech rozhovor dvou ob an , z nichž jeden m l jasný názor. "To je
blbost, že se kotelna bourá, m lo se v ní ud lat vícepodlažní parkovišt . Tam by se vešly ty i patra, možná i

t..." Lidé seznámení se situací - mezi které líd i stran pat í - ví, že je to všechno trochu jinak. V t chto dnech
jsou z kotelny již jen ruiny. Jak bude pozemek vypadat podle strany, kterou byste cht li volit?
ANO 2011
Pozemek po koteln , má dle našeho názoru nep eberné možnosti využití. Dle mého osobního názoru mohla ást
kotelny, nap . v ž, z stat, jako zajímavá stavba s možností lezecké st ny, u rampy atd., ale již je rozhodnuto jinak.
Kotelna se bourá za 1,9 mil. Dle názoru odborníka to nesta í ani na skládkovné, ale ony se vícenáklady n jak zd -
vodní. Hlavním p edm tem výb rovky je p ece cena!
V každém p ípad  s p ihlédnutím na blízkost sídlišt  nás napadají, nové parkovací plochy, možná par ík pro ven-
ení ps  s p íslušnými nádobami, nebo relaxa ní a cvi ební za ízení pro ob any každého v ku. Toto rozhodnutí

chceme nechat na ob anech a rádi bychom, aby vyslovili sv j názor ve ve ejné anket .
Hnutí sociáln slabých

ejm   je již pozd  se dotazovat,pokud se již za alo.Všechny další projekty se již prodraží. Hnutí Sociáln  sla-
bých cht lo navrhnout pro  ob any výstavbu bazénu v etn  sauny a posilovny, ktero  by využívala také škola a
školka.
ODS
Jelikož vím, že pozemek je z d vodu erpání dotace na demolici kotelny vázán po dobu p ti let pouze a jen zele-
nou plochou, tak si myslím, že pro nadcházející 4 leté volební období je tato otázka neaktuální.  Kdyby však šlo s
touto plochou nakládat, tak by ur it  spousta ob an  p ivítala na ásti této plochy parkovišt  jak pro ob any, kte í
zde bydlí, tak i pro rodi e vozící své d ti do MŠ a ZŠ. Rodi e zde každé ráno a odpoledne stávají na místech, kde
je zakázáno parkovat...
Starostové nezávislí
Po n kolikaletém úsilí byla zahájena demolice kotelny. Další ty i roky bych vid la jako p ípravu nového projek-
tu. Chci dát prostor rychvaldským ob an m a naslouchat jejich nápad m a p áním. Hlavním úsp chem bude do-
kon ení demolice objektu a vy išt ní sídlišt . Prozatím je cílem zelená louka…
TOP 09
V souladu se svou polohou – leží mezi školkou, školou a domem d tí a mládeže. Takže já jej vidím jako jasný
prostor pro volno asové aktivity.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/367-predvolebni-arena-5-kotelna-vred-sidliste-co-na-jejim-miste


Spolky sport
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/368-predvolebni-arena-6-spolky-sport

Zástupci rychvaldských spolk  a sportovních oddíl  se mohou t šit na ty i dobré roky - tedy alespo  v p ípad ,
že se do vedení m sta dostanou zástupci stran a hnutí odpovídajících v naší anket . P ímo i mezi ádky nazna ují
zvýšení nebo alespo  zachování financí, které do této oblasti sm ují, a další podporu. Doporu uji archivovat a
použít p i schvalování p íštího rozpo tu...
ANO 2011
Spolky a sport na území m sta mají svou tradici a rozvíjející se potenciál. Vážíme si každé dobrovolné innosti,
sm ované hlavn  na d ti a mládež, která je tím vytržena od po íta  televizí, nebo nudy. Myslíme si, že d tských

iš  je zde dostatek, ale zapomn lo se na teenagery, kte í by asi uvítali U -rampy, lezeckou st nu nebo areál bi-
krosu. Možná by p estali kou it za smute ní síní. Chystáme na toto téma otev enou anketu ve škole.
Hnutí sociáln slabých
Podpora spolku a sportu by m la pat it mezi prvními body každé obce i m sta. Nezapomínejme že práv  tyto
spolky a sportovní kluby vychovávájí naši mládež.Pokud tak neu iníme, bude se co nevid t po m st  scházet mlá-
dež,která sv j volný as využije k vandalství, výtržnostem, konzumací alkoholu a v neposlední ad  i drog,
ODS
Sportovní kluby a r zné spolky p sobící ve m st  je pot eba ur it  podporovat a to jak z d vodu, aby naše d ti
chodily do r zných sportovních a zájmových kroužk , místo poflakování se po m st i sezení u lákadel typu
Facebook a podobn . Tak samoz ejm  i pro jejich rodi e i pro prarodi e, aby si i dosp lí lidé trošku toho života
užili.
Starostové nezávislí
Již za mého p sobení na radnici byla finan ní podpora spolk m navýšena a chci v tom i nadále pokra ovat. Vždy
jsem se snažila o vst ícný p ístup a podporovala i mimo ádné požadavky, jako nap íklad nové auto pro naše hasi-
e, finan ní podpora Ritma, ú ast rychvaldských cvi enek na Všesokolském sletu a mnoho dalších.

TOP 09
sto musí tuto dobrovolnou innost podporovat. Umím si p edstavit ur itý nár st financí ze strany m sta do této

oblasti a pravidelnou prezentaci jejich inností pro ob any, s ímž již za ínáme po ádáním Dne pro spolkovou
innost v pátek 26. zá í 2014 v Kulturním dom  Rychvald.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/368-predvolebni-arena-6-spolky-sport


Poslední edvolební aréna: hlavní priority
http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/371-posledni-predvolebni-arena-hlavni-priority

V posledním díle p edvolební arény jsme dali lídr m kandidujících stran a hnutí p edstavit hlavní pro p íští voleb-
ní období. Každý si s tím poradil po svém - n kterým sta ili dv  t i v ty spíše filozofické v ty, jiní p ipravili shr-
nutí svých volebních program . Všem každopádn  jménem ob an  d kuji, že se do ankety zapojili.
ANO 2011
Našim hlavním mottem je slušnost! Chceme m sto ídit naprosto transparentn , a zapojit do d ní ve m st  ve ej-
nost. Chceme p ipustit diskusi a kritiku, a to i na stránkách Rychvaldského zpravodaje, který mi poslední dobou

ipomíná Rudé právo z let 1972-6.
Chceme, aby ob an odcházel do práce beze strachu, že se vrátí do vykradeného domu!
Hnutí sociáln slabých

ízení právní poradny pro ob any
ízení sociálni poradny pro ob any
ízení pracovní poradny pro ob any

Vybudování nových parkovacích mist na sídlišti
Vým na osv tlení za moderní a úsporné
Oprava komunikací
Vybudování m stské tržnice v .el prípojky pro ob any Rychvaldu
Výstavba bazénu a sauny na pozemku bývalé kotelny.
V Rychvald  zvýšit po et  lavi ek pro odpo inek v etn  nám stí.
Vybudovat park pro mládež s free wifi zónou.
Na pozemky které si pronajímají koloto e z ídit p ípojky el proudu.
Znovu zavedení výkupu železného odpadu se zam ením na chrán né dílny.

ODS
Snadn jší dostupnost a podpora vlastního bydlení (postupný odprodej byt  v majetku m sta)
Transparentní hospoda ení s m stským rozpo tem (zve ej ování veškerých smluv uzavíraných m stem)

tší zajišt ní bezpe nosti ve m st  (hlídky m stské policie 24 hodin denn )
Redukce poplatk  a vyhlášek zat žující rodinný rozpo et (zrušení poplatku za psi, snížení poplatk  za od-
pady na minimum, zrušení t žkovymahatelných vyhlášek)
Farmá ské trhy a zvýšení kvality slavností a prodeje na nám stí (d ev né stánky……..)
Nadále využívat možnosti výkupu sb rných surovin v našem m st
Více míst v mate ských školách (možnost vytvo ení tzv. nultého ro níku na základní škole)
Podpora a zkvalitn ní výuky na základní škole (podpora výuky jazyk , technických v d a manuálních do-
vedností)

Starostové nezávislí
hlavní prioritou bude zm na územního plánu – pokusit se zabránit rozd lení Rychvaldu dálni ním p ivad -
em

pokra ovat v tom, jak to d láme - víme, že jde vše d lat slušn , vst ícn  a korektn
i nadále mít dve e vždy a všem otev ené
zbytek našich p ání a plán  naleznete na facebookové stránce Starostové a nezávislí Rychvald a v našem
volebním programu

TOP 09
Chci udržet veškeré výhody, které v m st  máme (Senior taxi, školní bus, dotace spolk m, kulturní a spole enské
akce a mnoho dalšího), napl ovat volební program, pracovat s vyrovnaným rozpo tem a maximáln  se soust edit
na získávání dotací. A všude preferovat slušnost a korektnost v jednání.

http://rychvaldsky.rej.cz/clanky/zpravy/371-posledni-predvolebni-arena-hlavni-priority
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