
ŘEŠENÍ, KTERÉ 
MÁ SMYSL

Č
ÍS

L
O

 2
8

 S
A

M
O

S
T

A
T

N
Ě

 N
E

P
R

O
D

E
J

N
É

PŘEDVOLEBNÍ MAGAZÍN  PROOSTRAVU.CZ ZÁŘÍ 2022



Pomůcka:
Heršpice

Opata
sbir

Africká
země

Lyžařská
větrovka

24
hodin

Značka
kosmetiky

Část
ČR

Vojenská
jednotka Trumfy Hovorový

souhlas
Nedo-
palek Pozitivum Náš

herec
Mající
ocas

Nemít
tušení

Oslovení
dámy

Fran-
couzský
herec

Klonovaný
jedinec

Nebo
Užitek

(sloven.)
Písm. řec.
abecedy

Tváře
12

měsíců

Domácky
Ronald

Pomoc
(zast.)

Předem
určená

Hora v
Turecku
Drobný
náboj

Olympijský
rekord
(zkr.)

Číselné
údaje

Neflirto-
vati

Říční
přechod
Souro-
zenec

SPZ
Šumperka

Zrození

Tkanina
k

vyšívání
Pláč

Nádhera

Podloud-
nictví

Sloven.
„kolek”

Čistidlo
na okna

Libušin
otec

Brakýř

Kocouři
(nář.)
Závěr

Ruch
Zpěvné

citoslovce
Mýlit

Šmejd
Vorový

Dokončit
rytí

Rezavé

SPZ
Kroměříže

Čistit
praním
Obec u

Slavkova

Roleta
Bývalý

náčelník
gen. štábu

Patřící
Nele

Epická
díla

Tajenka

Žena
vedoucí

asketický
život

Náš kardio-
chirurg
Směs
koření

Iniciály
zpěvačky
Pilarové
Indiáni

Zrušení
objedná-

vek

Polynéský
nápoj

Domácky
Marie

Pobídka
Ženské
jméno

Prudce
se

vařit

S vešmi
související

Týkající
se lafety

Cesmíno-
vý čaj
Mocně
dýmit

Egyptský
posvátný

býk
Nápadné

Citoslovce
klapotu

Jméno
Basikové
Podněco-

vat

Hájové
byliny
Jméno

Hardyho

Učitelé
latiny

Druh
motýla

Vzkřiknout
Kolek Zrovna

Holičství
Slovenské

žen. jm.
Pasti na
úhoře

Před-
ložka

Rusky
„tito”
Druh

pásovce

Družina
Slovensky

„akr”

Iniciály
režiséra
Klose

Ambaláž

Jméno
novináře

Pavla

Jiho-
evropané
Domácky

Ilona

Osobní
zájmeno
Přivlastň.
zájmeno

Vytápět
Karetní
barva

Značka
antimonu

Biřic
(řídce)
Značka
osmia

Směnečný
ručitel Oddělená

Hmotnost
obalu

Obyvatel
Velké

Británie
Vyzařovat

teplo



Koncertní halu si Ostrava zaslouží, lze ji 
ale postavit za polovinu a s větší finanční 
spoluúčastí státu a kraje. 
Značnou mezeru v příjmech města hodláme
 zaplnit aktivním přístupem k získávání 
finančních zdrojů jak z rozpočtu ČR,
tak z fondů Evropské Unie.

Tomáš PETŘÍK
Kandidát do zastupitelstva
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PETR KAJNAR
66 let, kandidát na primátora 

Ostravy

Narodil jsem se v Ostravě, 
ale ještě jako batole jsem 
se přestěhoval do Hranic na 
Moravě. Od třetí třídy žiji v 
Ostravě. Vystudoval jsem Tech-
nickou kybernetika na VUT  
v Brně, ale s rodinou jsme zů-

stali v Ostravě. Mám čtyři děti ze dvou manželství, baví 
mě cestování, práce na zahradě a zejména mám rád čas se 
svou rodinou – ženou, dětmi a vnoučaty. 

Moje první zaměstnání servisního technika pro západoně-
mecké firmy mě inspirovalo k myšlence nezůstat techno-
logicky pozadu za západem. Proto jsem si našel místo ve 
výzkumáku na vývoji řídicích systémů. Politická situace 
mě už ale v té době nenechávala chladným. 

V listopadu 1989 jsem byl u založení Občanského fóra 
v Ostravě a stal jsem se členem prvního zastupitelstva 
města v letech 1990-1994. Od roku 1997 jsem členem ČSSD 
a v roce 2000 jsem se stal jeho předsedou v Ostravě.  
V letech 2002–2006 jsem působil ve funkci investičního  
náměstka ostravského primátora. Primátorem města  
Ostravy jsem se stal v listopadu 2006.

V roce 2014 jsem se rozešel se sociální demokracií, po 
značné personální obměně mě pozvalo ČSSD do svých 
řad zpět. Přijal jsem. Nemohu se dívat na to, jak náš kraj 
zmrtvěl. V době, kdy jsem vedl ostravskou radnici, jsme 
patřili ze tří set evropských regionů mezi deset nejrychleji 
se rozvíjejících. Nyní zkusím Ostravu ochránit v nepříznivé 
době a zase ji nastartovat k růstu. 

Pomůžete mi? Přijďte k volbám a dejte mi svůj hlas! 

4. Rozvoj města

Počet obyvatel města se neustále snižuje. Hlavními 
příčinami jsou vedle životního prostředí, neuspokoji-
vá bytová politika, nedostatek zajímavých pracovních 
pozic a stále nedostatečné studijní možnosti.

      
      Řešení, která mají smysl:

      Kvalitní péče o zeleň, systematická výsadba, tlak 
  na velké znečišťovatele. Vybudování zahrád- 
      kářských osad.

  Budování dostupného bydlení, ne luxusních  
      bytů pro vyvolené.

  Přilákání investorů do Ostravy s potenciálem 
      lukrativních pracovních pozic.

  Rozvoj Lékařské fakulty Ostravské univerzity,  
        především v oblasti stomatologie a pediatrie, tedy  
      oborů, ve kterých Ostrava dnes především strádá.

   Podpora sportu a budování sportovních zázemí.  
      Sport je nejlepší prevencí pro tělo před nemocemi.  
     Dostaňme děti od počítačů.

Jak toho chceme dosáhnout:

Nepokácíme vzrostlou alej stromů bez adekvátní  
náhrady. Nepovolíme rozšiřování komerční spalovny  
nebezpečných odpadů. Znečišťovatelé ovzduší za-
bezpečí své provozy tak, aby neohrožovaly zdraví lidí.  
Zintenzivníme mechanické čištění města. 
Ve vytipovaných lokalitách vybudujeme ve spolupráci 
s Českým zahrádkářským svazem za pomocí dotačních 
peněz moderní zahrádkářské kolonie.
Výstavba dostupných nájemních bytů je pro rozvoj 
města nezbytná. Současný nákup 15 bytů za 166 milionů  
korun od developerů, je opakem toho, jak hodláme 
postupovat my. 
Petr Kajnar v pozici primátora Ostravy vybudoval prů-
myslovou zónu Hrabová, inicioval zrod Vědeckotech-
nologického parku v Ostravě-Porubě a také vznik a 
rozvoj dnešní průmyslové zóny Mošnov. Tím pomohl 
vytvořit pro Ostravu 14 000 aktivních pracovních míst. 
V tom chceme pokračovat.
Podpoříme rozvoj vysokého školství v Ostravě. 
I v ekonomicky nepříznivé době je pro nás podpo-
ra sportu prioritou. Navýšíme prostředky na podporu 
sportu, který je dnes podporován výrazně méně než 
kultura. Omezíme podporu komerčně zavedených akcí 
a prostředky převedeme do sportovních klubů. Máme 
za cíl dokončit v Ostravě-Jihu krytý aquapark.

5. Voda

Ostrava má po 24 letech příležitost získat kontrolu 
nad zisky plynoucími ze správy a prodeje své vody. 
Má šanci získat kontrolu nad desítkami milionů korun,
 které každoročně odtékají koncernu SUEZ. 
Současní vládnoucí politici z hnutí ANO, ODS, 
PIRÁTI, KDU-ČSL a opoziční hnutí OSTRAVAK
 to odmítli. Nesouhlasíme s jejich rozhodnutím a
 uděláme vše pro to, aby zisky z vody zůstaly 
Ostravě. Je to naše voda! 
Voda je dar a s darem se nekšeftuje.

Dalibor MOUKA
Kandidát do zastupitelstva
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Ostrava - Vítkovice

PROGRAM VÍTKOVICE

Pomoc lidem 
v nelehkých časech

Budeme se aktivně podílet na městském 
programu pomoci občanům v době energetické 

a inflační krize.

Bezpečnost na prvním místě

Budeme pokračovat v bezpečnostním programu, 
který jsme na radnici nastartovali. 

Ten spočívá v každodenních kontrolách 
problémových lokalit v intenzivní 

spolupráci s Městkou policí a Policií ČR.

Radnice pro lidi

Budeme prohlubovat navázanou 
spolupráci s Dolní oblasti Vítkovic.

Budeme podporovat rozvoj 
kultury a sportu v našem obvodu.

Ve spolupráci s vedením města Ostravy
 vybudujeme důstojný hřbitov v obvodu.

Investice budeme směřovat především 
do energetické soběstačnosti

 nemovitostí ve správě obvodu.

PETR BAŠEK
38 let, podnikatel
kandidát na starostu

Přestože jsem se v Ostravě ne-
narodil, žiji zde posledních 12 let, 
mám tady firmu, rodinu a nedáv-
no se mi ve Fakultní nemocnici v 
Porubě narodil první syn. Takže 
Ostravák jsem, mám permanent-
ku na Baník i oblíbenou restauraci Harendu na Landeku.
Podnikám v reklamě a ve svém volném čase se věnuji 
sportu a pěstování technického konopí. Zároveň mě napl-
ňuje práce se seniory, proto již 7 let provozuji nekomerční 
portál mujduchod.cz, kde pomáháme seniorům s hledá-
ním vhodného místa v zařízeních pro seniory, jako jsou 

domovy pro seniory, či domovy s pečovatelskou službou. 
V našem vyhledávači máme již téměř 700 zařízení podob-
ného typu napříč celou Českou republikou.

V roce 2018 jsem se stal zastupitelem v Ostravě-Vítkovi-
cích a od roku 2020 vykonávám funkci radního. Ve své 
gesci mám investice, sport a kulturu. Za mého vedení se 
podařilo opravit dva bytové domy a další bytový dům v 
problémové lokalitě vykoupit. Od samého začátku výko-
nu funkce radního se zaměřuji na bezpečnostní situaci ve 
Vítkovicích, kde jsem zavedl program bezpečnosti v uli-
cích s využitím každodenní práce zaměstnanců radnice 
ve vyloučených lokalitách. Zároveň se podílím na novém 
projektu, který ve spolupráci s Charitou Ostrava motivuje 
lidi bez domova začít pracovat.

INZERCE

Obchodní plochy v areálu 
Kotva na adrese Výškovická 
118A/2639, Ostrava-Zábřeh

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V OSTRAVĚ A PRAZE

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Pro zájemce nabízíme krátkodobé 
ubytování v apartmánech v Praze 
v blízkosti Václavského náměstí

www.accommodationsmecky14.cz 

Skladové a kancelářské plochy 
na adrese Strojírenská 259, 
Praha 5 - Zličín

WWW.VOLTAREAL.CZ
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Ostrava - JihRadnice pro lidi

Zasadíme se o vybudování rekreačních 
zón Ostrava-Jih u řek Ostravice a Odry.

Rozšíříme stávající vodní areál Jih o zastřešený 
aquapark s plaveckým bazénem.

Pořídíme zimní kluziště – sport a pohyb 
je nejlepší prevencí proti onemocnění.

V Bělském lese vedle rozvoje relaxačně 
sportovní zóny zajistíme ve spolupráci 

se Zoo Ostrava zřízení naučné 
zvířecí farmy (zvířecího koutku).

Podpoříme organizování kulturních 
a sportovních akcí v našem obvodě.
Obnovíme autobusovou zastávku 

u DPS Horymírova.
Podpoříme budování zahrádkářských 

kolonií a zahrádkaření obecně.

Bezpečnost

Vrátíme strážníky městské policie zpět do ulic. 
Především do problematických lokalit  

a do míst, kde ji občané potřebují.
Prosadíme návrat služeben městské  

policie do problémových lokalit.

Reorganizace práce městské policie. 
Převážnou většinu náplně práce městské  

policie dnes tvoří pokutování řidičů  
za nesprávné parkování. To je potřeba změnit.

Otevřeme radnici ve věci bezpečnosti  
pro občany každý den, nejenom v úřední dny. 

Pracovníci radnic budou pravidelně, každodenně
 (i o nedělích a o svátcích) navštěvovat 
bytový fond a problematické lokality.

Důvěra a spolupráce. 
Občané musí vidět, že radnice má skutečný 
zájem jejich problémy řešit. Nabytá důvěra a 

spolupráce pomůže řešit problémy již u jejich zrodu. 
Společně to dokážeme.

Investice

Realizaci investic budeme plánovat efektivně a tak, 
aby co nejméně zatěžovaly občany.

Zasadíme se o dokončení vodního areálu na ulici 
Svazácká a o vybudování krytého aquaparku

 a plaveckého bazénu.

Podpoříme výstavbu sportovišť a volnočasových zón.
Regenerace sídlištních celků budeme realizovat 

 etapovitě s důrazem na vyváženost potřeb občanů.

Opravy chodníků a výtluků musí být samozřejmostí.

Technické služby
Rozšíříme počet čisticích vozů sbírajících prach 

na potřebný počet odpovídající 
významu našeho obvodu.

Pracovníky ručního čištění vybavíme odpovídajícím 
a slušným pracovním vybavením. 

Zasadíme se o rozvoj a růst technických služeb.

Bezpečný život a vytěsnění prodejců 
a uživatelů drog. To jsou hlavní priority 
našeho programu. Nejsou to planá předvolební 
hesla. Na tomto problému dlouhodobě 
pracujeme a přinášíme výsledky. 
Pojďte nám v tom pomoct.

Radim PILCH
Kandidát do zastupitelstva

Jih nesmí být noclehárnou Ostravy.
Naši občané si zaslouží vše, co potřebují,
na dosah – zdravotnická zařízení, obchody 
a trhy, služby, kavárny a restaurace i pro-
středky pro relax, kulturní a sportovní vyžití.

Karel SIBINSKÝ
Kandidát na starostu

Investice budeme směřovat 
do energetické soběstačnosti 
budov obvodu. Především škol a školek. 
Řešení současných energetických 
problémů je naší prioritou v celém 
městě a v této věci budeme 
postupovat společně.

Dalibor MOUKA
Kandidát do zastupitelstva

MEDAILONEK KANDIDÁTA NA STAROSTU 9

Parkování
Ve spolupráci s městem chceme 
využít nová technologická řešení.

Hodláme budovat bezpečná, monitorovaná 
parkoviště v dostupných vzdálenostech od lokalit, 

kde je situace s parkováním kritická. Pro příležitostné 
uživatele aut tak vznikne vhodná, obvodem dotovaná 
alternativa parkování a přetíženým lokalitám se uleví.

K budování nových parkovacích míst hodláme přistupo-
vat aktivně a zodpovědně s vědomím, že jde o jeden z 

nejpalčivějších problémů, který naše občany trápí.

Školy, školky

Budeme investovat do jejich energetické 
soběstačnosti v našich školách a školkách. 

Přesunutí zbytečné administrativy 
z pedagogů na úředníky.

Podpora pořádání ozdravných pobytů a sportování 
v rámci otevřených hřišť.

Zajistíme dětem z našeho obvodu plavání 
v novém plaveckém bazénu na území obvodu.

KAREL SIBINSKÝ
kandidát na starostu

Vystudoval jsem Státní energetic-
ký institut v Praze a Ostravskou 
univerzitu v Ostravě, nejprve 
obor prevence kriminality a reso-
cializace na Pedagogické fakul-
tě a poté na Katedře sociálních 
věd. Do roku 1989 jsem pracoval 
jako hlavní energetik KÚNZ Ostrava, poté jsem nastoupil 
jako vedoucí technického oddělení Střední zdravotnické 
školy v Ostravě a následně jsem byl zástupcem ředitele 
Majetkové správy Ostrava-Jih. V komunální politice Ostra-
vy-Jihu se pohybuji již od roku 1994. Byl jsem radním, mís-
tostarostou a v letech 2007 až 2014 starostou městského 
obvodu Ostrava-Jih. Jsem hrdý, že se během té doby jsme 
udělali na Jihu velký kus práce. Například byla zahájena 
rekonstrukce Jubilejní kolonie, opravili jsme domy s pe-
čovatelskou službou na ulicích Odborářská a Horymírově, 
zrekonstruovali jsme kulturní zařízení K-TRIO a AKORD 
včetně jejich okolí, zahájili jsme revitalizaci Bělského lesa, 
prosadil jsem výstavbu Shopping Parku Ostrava na místě, 
kde chtělo město umístit vozové depo Dopravního pod-
niku a dokončili jsme také první etapu vodního areálu na 
ulici Svazácká.

Nyní se do komunální politiky vracím, abych nejlidnatější-
mu obvodu Ostravy a jeho občanům pomohl překlenout 
nelehké časy a zároveň vrátil obvodu prestiž, kterou si za-
slouží. Společně s Petrem Kajnarem a současnými kolegy 
jsem musel absolvovat boj uvnitř sociální demokracie a 
přivést ji zpět na cestu, ze které díky několika jednotliv-
cům, kterým šlo jen o osobní prospěch, sešla. Sociální de-
mokracie je jediná demokratická levicová strana, která je a
musí být garantem sociálně spravedlivé společnosti. Má 
hájit zájmy a potřeby lidí. To, že si to někteří jedinci vy-
kládali po svém, mě a Petra Kajnara přimělo k tomu, aby-
chom se do sociální demokracie vrátili a věci napravili.
Osm let sleduji práci radnice a musím konstatovat, že je 
pro mě zklamáním, jakým způsobem obvod současná 
koalice v čele s hnutím ANO vede. Investice, které připra-
vovalo ještě naše vedení, to nové realizovalo způsobem, 
který je ostudou obvodu. Na mysli mám náměstí Jih u 
Železňáku v Hrabůvce. Na dokončení vodního areálu a 
výstavbu aquaparku na ulici Svazácká, které jsme také 
připravili, nedošlo vůbec. Obzvlášť velkým zklamáním je 
přístup zástupců koalice, zastoupených ve městě, ve věci
prodeje vody a v dnešní složité době nesoudná podpora 
výstavby předražené koncertní haly. Vedení našeho ob-
vodu, a zvláště jeho starosta, má především hájit a bojo-
vat za zájmy svých lidí z Jihu. A s tím společně s kolegy 
z naší koalice ČSSD a LEČO-Lepší a čistá Ostrava do
zářijových komunálních voleb jdeme.

Pomoc občanům
Jsme připraveni aktivně se podílet 
na našem celoměstském programu 
překlenovací pomoci 
v době zhoršené energetickou krizí.

Libuše PŘIKRYLOVÁ
Kandidátka do zastupitelstva
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Ostrava-Poruba

Statická doprava

Vybudujeme bezpečná monitorovaná parkoviště v 
dostupných vzdálenostech od lokalit, kde je situace 
s parkováním kritická. Pro příležitostné uživatele aut 
tak vznikne vhodná, obvodem dotovaná alternativa 

parkování a lokalitám se uleví.

Vybudujeme nová parkovací místa.

Úprava a účelné využití
vnitrobloků

Zvýšíme počet odpadkových košů.

Zastavení výstavby nové 
tramvajové trati Slovan-Globus

Definitivně zastavíme nesmyslný a hlavně zcela 
zbytečný projekt, jehož hodnota už dnes 
dosahuje částky přes pět miliard korun.

V posledních třiceti letech nikdy nebyl vznesen 
požadavek zdejších občanů, že by potřebovali v této 

lokalitě vybudovat novou tramvajovou trať. 
Nynější hromadná doprava je 

v této lokalitě naprosto dostačující.
Podpoříme provoz elektrobusů.

Výstavba sportovních areálů
 a multifunkční haly

Porubě dlouhodobě chybí multifunkční hala 
pro veřejnost a sportovní kluby. Prosadíme její vznik.
Chceme, aby byly volně přístupné pro veřejnost také 

sportovní areály u škol.

Obnova stromového porostu
 a starost o zeleň

Společně s odborníky postupně zahájíme obměnu 
stávající zeleně za vhodnější do měst v rámci  

alergenů, množství pylu či velikosti korun stromů.

Zajistíme kácení suchých stromů 
a prořez suchých větví.

Myslivna – relaxační zóna
V areálu Myslivny vybudujeme dětský park a minizoo

a nadále budeme tuto lokalitu chránit před  
urbanistickou zástavbou a rozšiřováním  

vědecko-technického parku tímto směrem.

Plnohodnotná a včasná údržba 
komunikací a zeleně

Zajistíme, aby oprava jednotlivých výtluků byla 
okamžitá. Budeme vyžadovat důsledné plánování 

oprav, aby bylo sdružováno více prací do jedné akce.

Pohlídáme, aby bylo zajištěno včasné sekání 
trávníků kolem domů, hřišť  
a výběhových míst pro psy.
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Moderní a funkční 
technické služby

Podpoříme nákup nových strojů a nářadí 
za účelem zkvalitnění prací dosud 

prováděných technickými službami.

Budeme vyžadovat rychlejší akceschopnost 
pracovních čet.

Bezpečnost
S vedením městské policie změníme priority 

jejich práce – více strážníků v rizikovějších částech 
obce, a to hlavně v nočních hodinách.

Zajistíme instalace kamerových systémů 
u vybraných parkovišť a rizikových míst.

MICHAL ŠÍMA 
44 let, správce daně a OSVČ
kandidát na starostu

Celý život žiji v Ostravě – Porubě, 
nedokážu si představit vhodnější 
místo pro život. Společně
s manželkou vychováváme dvě 
děti. Při zaměstnání jsem vystudo-
val vysokou školu se zaměřením  
na ekonomii a podnikání.
Svůj volný čas rád trávím s ro-
dinou, dále sportem, turistikou, 
přičemž od dětství jsem navštěvoval turistický oddíl. V 
současné době jsem hlavní vedoucí turistického oddílu 
mládeže. Ve volném čase se věnuji kutilství a práci na chatě. 
Mezi mé priority patří výstavba nových parkovacích míst, 
opravené chodníky, a to i ty, které nejdou vidět z hlavních 
cest, včasná a pravidelná údržba zeleně, výstavba nových  
dětských hřišť, relaxačních zón a především, aby se  
v Ostravě-Porubě lidé cítili v bezpečí!
Zásadně nesouhlasím s výstavbou tramvajové trati v úseku  
Slovan – Globus.
Motto: S úsměvem jde všechno lépe.

NELA FREIHERROVÁ
29 let, stavební inženýrka, sportovkyně 

V současné době působím 
jako doktorand na katedře 
Stavební mechaniky a také 
jako obchodní přípravář sta-
veb. V Porubě žiji od narození  
a osobně ji považuji za nejhez-
čí část Ostravy. Mým zájmem  
je postupně přeměnit vni-
trobloky na místa vhodná 
pro relaxaci, volný čas nebo 
jen oddych. Mým dlouholetým koníčkem je olympij-
ský box, ve kterém reprezentuji Českou republiku. 
Ze svého osobního, sportovního i profesního života se 
vždy snažím vytěžit maximum, což hodlám uplatnit i v 
rámci práce na zkvalitnění porubských vnitrobloků.

ROMAN MICHALEC
46 let, ředitel projekční firmy

V Porubě žiji celý život, je to pro 
mě tudíž srdcová záležitost. Usi-
luji o to, aby měli Porubané nad-
standardní podmínky pro život. 
Mou prioritou a zaměřením je do-
statek plnohodnotných sportov-
ních a volnočasových míst nejen 
pro místní spolky a školy, ale také 
pro každého, kdo se chce věnovat 
sportu. Ve volném čase hraji bas-
ketbal, jezdím na kole a chatařím.
Mým mottem je: „Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být 
ještě hůř, ovšem každá krize tvoří nové příležitosti.“ Tou 
příležitostí je nyní posunout Porubu vpřed zejména v ob-
lasti sportu.

VERONIKA NAVRÁTILOVÁ
35 let, vedoucí jídelny 

Jsem rodilá Ostravačka, i když 
jsem pár let bydlela i mimo toto 
město. V Porubě bydlím již 15 let 
s partnerem a čtyřletým synem. 
Pracuji v základní škole na pozici 
vedoucí jídelny a práce mě svou 
různorodostí nesmírně baví. Jsem 
společenská, přátelská, mám ráda 
zvířata a přírodu a od toho se od-
víjí mé volnočasové aktivity. Cho-
dím ráda po horách, ale také po kavárnách, navštěvuji 
dětská hřiště, , věnuji se adoptované fence německého 
ovčáka a donedávna jsem měla chovnou stanici labora-
torních potkanů. 
Poruba je dle mého názoru nejkrásnějším ostravským 
obvodem s vyžitím pro všechny generace a podle toho 
bychom se k ní měli chovat. Jsem pro zachování, ale také 
pravidelnou údržbu zeleně, budování relaxačních a odpo-
činkových zón, sportovišť. Zásadně jsem proti nové tram-
vajové trati a výstavbě v okolí myslivny.
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Pomoc v nelehké době
Zmrazíme růst dalších poplatků a cen služeb, které  

poskytuje občanům Ostravy město a městské organi-
zace (Dopravní podnik, SAREZA, městská divadla).

Zrušíme poplatek za odpad.
Zrušíme poplatek za jednoho psa 

– za přátelství se neplatí.
Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.

Pomoc slabším
Senior taxi bude dostupný i pro samoživitele.

Zřídíme startovací byty pro děti, které opouštějí dětský  
domov a pěstounskou péči ve Slezské Ostravě.

Bytový fond UMOb Slezské Ostravy cenově zpřístup-
níme rodinám a samoživitelům ze Slezské Ostravy.

Zpřístupníme podporované bydlení seniorům a han-
dicapovaným ze Slezské Ostravy.

Zřídíme autobusovou linku od Revírní bratrské po-
kladny do Fakultní nemocnice Ostrava.

Bezpečnost

Konec plýtvání penězi
Výrazně snížíme náklady radnice na propagaci starosty. 

Postaráme se o naše děti

Školní družiny časově přizpůsobíme 
potřebám pracujících rodičům.

Budeme aktivně a efektivně řešit šikanu a další  
patologické jevy mezi dětmi ve školách, vytvoříme 

jim bezpečné třídní a školní klima, aby se ve školách 
cítili v bezpečí a v pohodě.

Podpora sportu
Podpoříme sportovní kluby v obvodu, dostaneme 

děti od počítačů ven.

Bankomaty
Zajistíme větší pokrytí Slezské Ostravě bankomaty.

Kanalizace
Prosadíme dokončení kanalizace v celém městském 

obvodu Slezská Ostrava

Program
Slezská Ostrava

Pořádek
Obnovíme veřejně prospěšné úklidové práce 

ve Slezské Ostravě. Zlikvidujeme černé skládky a 
budeme tvrdě postihovat jejich zakladatele.
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MONIKA MATULOVÁ 
40 let, sociální pedagožka a lektorka
kandidátka na starostku

S naší hezkou Slezskou Ostravou  
jsem spojena již 20 let, kdy jsem 
se přestěhovala za svou prací 
marketingové manažerky fot-
balového klubu Baník Ostrava, 
které jsem byla věrná čtrnáct let. 

Později jsem se začala věnovat 
tomu, co jsem vystudovala – 
sociální pedagogice a sociální práci. V rámci projekto-
vého zaměstnání pro Ministerstvo práce a sociálních 
věcí jsem pomáhala rozvíjet sociálně právní ochranu 
dětí v našem kraji a zlepšovat životní podmínky ohro-
žených dětí a rodin. Společně s mnoha kolegy jsem ini-
ciovala založení Multidisciplinárního týmu duševního 
zdraví pro děti a dorost ve Fakultní nemocnici Ostra-
va, kde pomáháme duševně nemocným dětem.

Na radnici Slezské Ostravy se budu zasazovat o to, 
aby se děti v našem obvodě cítily ve školách dobře, 
abychom důsledně předcházeli šikanám, závislostem 
a dalším patologiím u dětí a mladistvých, aby se časy 
školních družin a klubů více přizpůsobily pracovnímu 
vytížení rodičů, aby byl vytvořen dostatek míst v ma-
teřských školách pro naše děti. Jsem připravena bít  
se také za potřeby našich seniorů, handicapovaných 
občanů, ale i rodin, studentů, samoživitelů a všech, 
kteří zažívají z jakéhokoli důvodu nerovné životní 
podmínky.

Zasadím se o tvorbu přístupnější bytové politiky obce 
Slezská Ostrava, protože současný systém obálkové 
metody je zcela nevyhovující.

Pokud nám dáte šanci a zvolíte naše uskupení ČSSD 
a LEČO-Lepší a čistá Ostrava, zasadíme se i o překle-
novací pomoc a zrušení některých poplatků, abychom 
lépe ekonomicky zvládli nelehké období, které nás 
všechny od podzimu čeká.

TOMÁŠ PETŘÍK
61 let, ekonom

Jsem ostravský rodák. Studo-
val jsem na Ekonomické fakul-
tě VŠB, v letech 2010 až 2014 
jsem na Magistrátu města Ost-
ravy byl náměstkem primátora 
pro finance a rozpočet. Během  
té doby se mi podařilo spolupro-
sadit systém aukčních nákupů 
zásadních nákladových položek města, obvodů a měst-
ských společností, například energií. Tím došlo k úspoře  
stovek milionů korun z městského rozpočtu. 

Slezská Ostrava je už dlouhá léta mým domovem a 
nyní jsem připraven pomoct obvodu v oblasti financí. 
Zejména bych chtěl v této složité době snížit náklady 
na provoz radnice, které jsou v současnosti neúměrně 
vysoké. 

ELIŠKA ULEHLOVÁ
 34 let, šéfredaktorka 

Na Slezské jsem se narodila a 
prožila jsem tady krásné dětství.  
Poprvé „za řeku“ jsem se odstě-
hovala při studiu Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity ve 
svých 21 letech, ale stále jen do 
takové vzdálenosti, abych na 
milovanou Slezskou došla pěš-
ky. Na pár let jsem si odskočila 

do Ostravy-Jihu, kde jsem působila poslední čtyři roky 
jako zastupitelka za hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava, 
ale nyní už jsem zase zakořeněná na pravém břehu  
Ostravice.

Svou profesní dráhu jsem začala jako reportérka zpra-
vodajství v nejsledovanější soukromé televizi, poté 
jsem zprávy vytvářela pro síť rádií a postupně jsem se 
začala věnovat také PR, copywrite, redaktorské prá-
ci a mediálním tréninkům. Posledních osm let vedu  
Magazín Lečo. 

Jako dvojnásobná máma bych se chtěla věnovat oblasti 
školství, kultuře a sportu, ale také propagaci práce 
radnice.
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Mariánské Hory a Hulváky
SRDCE OSTRAVY, RODIŠTĚ JAROMÍRA NOHAVICI, 
ČERTOVA VES. OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY  
S SEBOU NESE MNOHO ZAJÍMAVOSTÍ, VŽDYŤ JEHO 
HISTORIE SAHÁ AŽ DO ROKU 1367. V SOUČASNOS-
TI JSOU „MARIÁNKY“ OBVODEM, KTERÝ NABÍZÍ  
DOSTUPNÉ BYDLENÍ I ZÁZEMÍ PRO PODNIKATELE  
A KTERÝ MÁ POTENCIÁL STÁT SE BEZPEČNOU A MO-
DERNÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ. JAKO TAKOVÝ SI ZASLOUŽÍ 
VEDENÍ, KTERÉ NEBUDE SPOJENO S KRIMINÁLNÍMI 
KAUZAMI.

Toto jsou naše priority
 pro nadcházející čtyři roky

 pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. 

Eliminace korupce
Naše obavy, že na mariánskohorské radnici není vše

 v pořádku, potvrdila policie obviněním prvního 
místostarosty Vladimíra Řezáče 

(hnutí Budoucnost, dříve Ostravak) a státní zástupce 
obžalobou místostarostky Sandry Sophie Murtinové. 

Oba radní jsme vyzvali k odstoupení a 
snažili jsme se je na zastupitelstvu odvolat. 

Jen díky starostovi obvodu Patriku Hujdusovi 
(Starostové pro Ostravu), který se ve snaze udržet 
si post starosty schovává za alibistická prohlášení, 
k odvolání nedošlo. Výmluvy na presumpci neviny 

mohou vzhledem k délce vyšetřování a konečnému 
soudnímu rozhodnutí trvat i celé další volební období. 
Existuje důvodné podezření, že i samotný Patrik Hu-
jdus po dobu, kdy nepůsobil na radnici jako starosta, 

neoprávněně čerpal osm měsíců nemocenskou. 
Takovéto chování je podle nás nepřípustné a je nutné, 
aby radnici řídili lidé s kvalitními morálními zásadami. 

Zvýšení bezpečnosti občanů 
Za dobu našeho působení ve vedení obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky jsme zásadně potlačili 
množství varen a dealerů drog, aktivně jsme 

vytěsňovali nepřizpůsobivé občany z tohoto obvodu, 
zasloužili jsme se o podstatné zlepšení stavu kolonie 

Červený kříž a o vystěhování problémových rodin
 z ubytoven na ulicích Jablonského, Výstavní 

a Žákovská. Noční dohledová služba, která spolupra-
cuje s městskou policií, vznikla na základě našeho 

podnětu, který byl ve fázi před spuštěním. 
V tomto započatém úsilí bychom chtěli pokračovat.

Bytová politika
Jsme pro transparentní systém přidělování bytů 

slušným občanům. Před dalším pronájmem byt opra-
víme na náklady obvodu. Zrekonstruované byty jsou a 
budou samozřejmě pronajímány za jiné nájemné než 

byty neopravené. Nájmy v této složité době ale zvyšo-
vat nechceme a nebudeme. Tam, kde je to technicky 

možné, budeme pokračovat v koncepci zavádění 
dálkového zásobování teplem, které jsme započali v 

době, kdy jsme stáli ve vedení obvodu.

Včasná seč trávy a úklid sněhu
Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k situaci, kdy firma, 

najatá původním vedením, nezajišťovala řádně 
a včas úklid sněhu. Situaci jsme proto aktivně

 řešili a zakoupili jsme traktůrek, který nám okamžitě 
pomohl řešit následky této kalamitní situace. 

Jelikož nebylo možno zajistit dostatek zaměstnanců 
úřadu na obsluhu tohoto stroje, sami jsme usedli 
za jeho volant. Od jara do podzimu slouží tento
 stroj k sečení trávy. Považujeme za důležité mít

 na radnici spolehlivého partnera 
pro správu zeleně a úklid obvodu. 

Chceme budovat obvod s lidmi, kteří myslí 
hlavně na prospěch občanů, nikoliv na  
prospěch svůj. Pojďte nám s tím pomoci.

Daniel VACA
Kandidát do zastupitelstva
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Rychlé opravy havarijního 
stavu cest a chodníků  

Rozbité cesty a chodníky je nutné řešit operativně
 a v co nejkratším termínu. Nelze mít několik měsíců 

na jedné z hlavních obecních cest v Mariánských 
Horách díru, která nejednoho řidiče stála defekt

 nebo opravu disku kola jeho auta. Bohužel je 
možno obdobnou situaci vidět i na mnoha obecních 

chodnících. V důsledku nevhodně zasazených 
stromů dochází kvůli jejich kořenům ke vzdouvání 

dlažby. Tyto nerovnosti mohou způsobovat 
vážné úrazy. Nerovnosti na chodnících je nutné

 alespoň zmírnit do doby jejich celkové rekonstrukce. 

Zvýšení prestiže ZŠ Gen. Janka 
Spádová základní škola má především sloužit oby-

vatelům obvodu. Dnes je ZŠ Gen. Janka bohužel tou 
poslední alternativou, kam umísťujeme naše ratolesti. 
Je nám jasné, že kvalitní základní vzdělání je zásadním 
krokem do života našich dětí. Chceme proto změnit 

přístup vedení školy, zvýšit kvalitu výuky, a postupně 
tak vrátit tuto školu na výsluní.  

Parkování
Najít nová parkovací místa bez negativního dopadu 

na množství zeleně v obvodu není jednoduché,
 proto chceme budovat nová parkovací místa 
na úkor změny dopravního řešení komunikace
 – zjednosměrnníme některé ulice, čímž nejen

 zklidníme dopravu v daném místě a získáme nová 
parkovací místa, ale zvýšíme tak i bezpečnost provo-

zu. Nemalá část vlastníků vozidel používá vůz 
k příležitostným, nebo pouze k víkendovým jízdám. 

Především pro ně by byla zřízena uzavřená 
hlídaná parkoviště s kamerovým systémem a služba 

drive taxi. Cílem takového kroku je uvolnit místa 
v sídlištních celcích a hustých zástavbách, 
které jsou kapacitně zcela nevyhovující.

DANIEL VACA
44 let, manažer v energetice
kandidát na starostu

Ostrava je moje rodné město. 
Posledních devatenáct let byd-
lím v Mariánských Horách. Jsem 
ženatý, mám dvě děti. Střední a 
vysokou školu jsem vystudoval 
v oboru elektroenergetiky. Mám 
mnohaleté zkušenosti v mana-
žerských pozicích a také několika 
statutárních orgánech společnos-
tí a sdružení. Od roku 2018 jsem zastupitelem městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. O dění v obvodu se 
aktivně zajímám, a proto mě nenechává v klidu současné 
dění na mariánskohorské radnici. 
Na radnici bych se chtěl věnovat zejména oblasti inves-
tic. Velmi dobře se orientuji v dotační politice a začal bych  
zejména s investicemi do bytového fondu s využitím 
dotací z EU.

PETR LUZAR
53 let, podnikatel, kandidát do 
zastupitelstva

Narodil jsem se v zahraničí, ne-
boť moji rodiče na krátkou dobu 
emigrovali v roce 1968, ale v Ost-
ravě bydlím už téměř 50 let. Naše 
rodina Luzarů žije v Hulvákách 
již šest generací. Jsem aktivně 
činný v organizování společen-
ských akcí, sousedských setkání  
a občanském spolku pro děti 
a mládež pořádajícím dětské tábory. Mimo to ve vol-
ném čase jezdím na kajaku, na kole a baví mě cestování.  
Osobně se považuji za patriota Mariánských Hor a Hulvák, 
bydlím tady a podnikám, proto mi záleží na tom, jak se 
bude tento obvod dál rozvíjet a kam bude směřovat.
Mojí prioritou je bezpečnost v našem obvodu. Byl to také 
důvod, proč jsem do politiky šel. Chci pokračovat v zapo-
čaté práci vytěsňování dealerů a uživatelů drog v Marián-
ských Horách a Hulvákách. 
V našem obvodu bydlet nebudou!
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Bezpečnost

Vrátíme do ulic a především do problémových lokalit
aktivní práci radnice. Zaměstnanci radnice budou 
každodenně navštěvovat občany a komunikovat
 s nimi v místě jejich bydliště. Díky vybudované 

 důvěře se předejde mnohým problémům. 
Máme s tím zkušenost.

Podpoříme návrat městské policie do služeben  
v problémových lokalitách a návrat strážníků do ulic.

Životní prostředí
Obnovíme ozdravné pobyty dětí 
na čerstvém horském vzduchu.

Eliminujeme kácení vzrostlých alejí a samostatných 
stromů bez skutečně adekvátních náhrad.

Budeme aktivní a důslední ve věci porušování
 pravidel ze strany znečišťovatelů ovzduší. 

Zahájíme pravidelná jednání se 
zástupci koksovny v Přívoze. 

Uděláme vše proti rozšiřování spalovny 
nebezpečných odpadů.

Rozšíříme flotilu „prachožroutů“ a čištění ulic.

Doprava a parkování
Budeme koordinovat rekonstrukce komunikací tak, 

aby se nerozkopávaly několikrát po sobě 
(Přívozská, Dvořákova a další).

Rozšíříme rezidenční zóny parkování pro eliminaci 

zabírání parkovacích míst úředníky magistrátu
 a okolních institucí (Heimstaden či jiní).

Budeme prosazovat nová technologická řešení 
parkování, využívání dat pro efektivnější plánování 

využití parkovišť a řízení křižovatek.

Investice
Naší prioritou bude investovat do energetické 

soběstačnosti škol, školek, sportovišť.

Zasadíme se o vybudování vyprojektované
 sportovní haly u ZŠ Generála Píky.

Opravy chodníků a výtluků musí být samozřejmostí.

Život v obvodu
Snížíme počet placených politických funkcí.

Prosadíme nový a estetický volnočasový mobiliář 
(lavičky, koše, houpačky, pískoviště …)

O mobiliář se budeme pravidelně starat.

Prosadíme mobilní občerstvení, 
toalety a víkendový program v parcích.

Postaráme se o dostatek bezpečných 
laviček pro oddech seniorů.

Rozšíříme provozní doby otevřených hřišť u našich 
škol a zpřístupníme je občanům obvodu.

Zasadíme se o rozšíření volnočasového prostoru  
v oblasti Černé Louky pro rodiny s dětmi 

 (rozšíření dětského hřiště, toalety, občerstvení …).

Zasadíme se o efektivní využití budovy bývalého 
Bauhausu (volnočasový prostor pro rodiny s dětmi).

Podpoříme organizování kulturních 
 a sportovních akcí v našem obvodě.

Podpoříme náš celoměstský program budování  
zahrádkářských kolonií a podpory zahrádkaření.

V Komenského sadech a parku Milady Horákové 
zajistíme ve spolupráci se Zoo Ostrava  

zřízení naučné zvířecí farmy (zvířecího koutku).

Jsme připraveni se aktivně podílet na našem  
celoměstském programu překlenovací pomoci  

v době zhoršené energetickou krizí.
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PATRIK NEUWIRT
44 let, manažer v IT a energetice
kandidát na starostu

Kromě jedné dekády strávené v 
Havířově, žiji celý život s rodinou v 
Moravské Ostravě. Bydleli zde i mí 
rodiče i prarodiče. Po studiu gym-
názia jsem vystudoval Ekonomic-
kou fakultu VŠB-TU, obor Systé-
mové inženýrství a informatika. 
Praxe mě sice odvedla na dráhu 
obchodního manažera a následně 
do podnikatelské sféry, nicméně tento studijní obor je ap-
likovatelný do všech úrovní nejen profesního života. 
Aktuálně vlastním společnost zabývající se aplikovanou 
energetikou a elektrotechnikou. Mojí zálibou je kromě 
rodiny a 4 dětí hlavně sport, cestování, přátelé, hudba a 
gastronomie.
Vzhledem ke každodenním problémům, se kterými se po-
týkám nejen já a moje rodina, ale hlavně všichni sousedé 
a spoluobčané, se chci prioritně zaměřit na systematické 
řešení parkování a zvýšení kvality občanské vybavenosti v 
obvodu, jakožto i vzhledem ke zvýšené kriminalitě spoje-
né s drogovou delikvencí zvýšení úrovni bezpečnosti v uli-
cích. Strážníci mají podle mě pomáhat a chránit v terénu, 
nejen pokutovat a jezdit v autech či sedět v kancelářích. 
Následně vzhledem k většímu počtu dětí pak na rozvoj 
volnočasových prostor pro rodiny s dětmi a volně přístup-
ných sportovišť.

LINDA KUČEROVÁ
38 let, grafika a marketing

Většinu svého života jsem pro-
žila na různých místech Ostravy 
a měla jsem možnost poznat 
tak několik našich obvodů.
Navštěvovala jsem osmileté 
Matiční gymnázium Dr. Šmerala  
a strávila jsem tak v centru  
krásné mládí.
Po narození dcery jsme se  
odstěhovali na venkov, ale vždy 
jsem toužila žít v srdci města a to se mi nakonec splnilo.  
Syn už běhá v Komenského sadech a dcera objevuje 
stále se rozvíjející kulturu Ostravy.
Moravská Ostrava je naší rodině domovem a doufám, 
že pokud se mé děti rozběhnou do světa, bude pro ně 
navždy přístavem.
Proto je pro mě důležité, aby naše město rostlo do krásy,  
prosperovalo a aby tak naše děti měly na svou rodnou 
Ostravu ty nejkrásnější vzpomínky.

PETR KÁŇA
29 let, učitel

Celý svůj život žiji v Moravské 
Ostravě. Absolvoval jsem zde 
Základní školu Nádražní 117 a Ja-
náčkovu konzervatoř v Ostravě,  
obor Klasický tanec. Následně 
jsem vystudoval Pedagogickou 
fakultu Ostravské univerzity. 
Aktuálně učím na základní škole v obvodě Ostrava-Jih. 
Mezi mé záliby patří sport, zvířata, turistika, kultura a 
vaření. Práce s dětmi a seniory a především bezpeč-
nost, jsou priority se kterými do politiky jdu.

PAVEL TRETERA
66 let, systémový inženýr

Narodil jsem se v Brně.  Základní 
školu jsem již absolvoval na ZŠ Os-
trčilova. Gymnázium na Šmeralce 
a ekonomku na VŠB. Celý profesní 
život se věnuji výpočetní techni-
ce. Velkou jeho část jsem strávil 
jako vedoucí oddělení technické 
podpory v Městské nemocnici 
Ostrava Fifejdy a jako systémový 
inženýr ve společnosti Tieto s.r.o.
Mými koníčky jsou cyklistika, turistika a jsem certifikova-
ný ambasador Plzeňského pivovaru.
Do politiky jdu především řešit zhoršující se bezpečnost 
ve městě, která trápí všechny.



SROVNÁNÍ PRÁCE PRIMÁTORŮ

Elektrotechnická fakulta VŠB
specialisté a absolventi IT

Domov pro seniory Sluníčko
péče o seniory

Vědecko-technologiký park
cca 12 000  nových pracovních míst

Rekonstrukce Svinovských 
mostů

Koupalitě Ostrava Jih
I. etapa

Trojhalí u Nové Karolíny
záchrana historické budovy

Úprava řeky Ostravice
cyklostezky, loděnice, galerie

Městská nemocnice Fifejdy
gynekologicko-porodní pavilon

Atletická hala Vítkovice

Duhový Dům Ostrava
služby v sociální oblasti

Průmyslová zóna Hrabová
cca 12 000 nových pracovních míst

PRIMÁTOR OSTRAVY V LETECH 2006-2014

Vrátil se do sociální demokracie a v zářijových volbách usiluje 
o návrat do primátorského křesla v čele uskupení ČSSD a LEČO - 
Lepší a čistá Ostrava.

Z PROGRAMOVÝCH PRIORIT

PETR KAJNAR

Z INVESTIČNÍCH AKCÍ

Průmyslová zóna Mošnov
cca 34 000 nových pracovních míst

Založení Lékařské fakulty
cca 100 absolventů ročně

Stadion Vítkovice
fotbal, atletika

IBC - integrované 
bezpečnostní centrum

Pomoc občanům 
v nadcházejících nelehkých 
časech.  

Rozvoj Ostravy a aktivní práce 
s cílem vytvářet pracovní místa 
s vysokým ohodnocením.

KAJNAR MACURAVS

PRIMÁTOR OSTRAVY V LETECH 2014-2022

Výstavba koncertní haly, tak jak je primátorem Macurou připravena, je 
obrovským hazardem. Především financování a zajištění prostředků od 
státu, kraje a z evropských zdrojů není kvalitně připravené. Také cena, 
která v současných podmínkách šplhá ke 4,5 miliardám, se výrazně liší 
od původních primátorových proklamací, je v dnešní složité době pro 
Ostravu zbytečně vysoká. Prosadíme pozastavení výstavby takto 
nepřipraveného a předraženého projektu.

KAJNAR
MACURA

VS

Z INVESTIČNÍCH AKCÍ

Sadión Bazaly
fotbal

Parkovací dům nemocnice
nezajištěno dostatečné náhradní 
parkování

Bytový dům Janáčkova, 
Moravská Ostrava a Přívoz

Úprava řeky Ostravice
Havlíčkovo nábřeží, Moravská 
Ostrava a Přívoz

Tramvajová trať  
Poruba-Pustkovec

Bytový dům Lauby, 
Moravská Ostrava a Přívoz

Cyklostezka Frýdlantské mosty, 
Moravská Ostrava a Přívoz

Lanovka z DOV do ZOO 
Ostrava

Jatka - Ostrava
záchrana historické budovy

DK Poklad Poruba

NEDOKONČENO NEDOKONČENO

NEDOKONČENO

Již dvakrát končil své působení v politice, nyní potřetí kandiduje 
na primátora.

Podpora výměny starých 
neekologických kotlů

Výstavba koncertní haly

Z PROGRAMOVÝCH PRIORIT

Koncertní hala Ostrava

TOMAS MACURA



ProOstravu.cz

Zastupitelstvo města Ostravy

Česká strana sociálně demokratická

a LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA

1. Ing. Petr Kajnar, 

66 let, analytik, Zábřeh

2. Dalibor Mouka, 

56 let, ředitel společnosti, Hrabůvka

3. Petr Bašek, 

38 let, podnikatel, Víkovice

4. Bc. Michal Šíma, 

44 let, správce daně, Poruba

5. Ing. Tomáš Petřík, 

61 let, ekonom, Muglinov

6. Mgr. Radim Pilch, MBA, 

51 let, bezpečnostní manager, Bělský Les

7. Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, 

61 let, ředitelka školy, Hrabůvka

23.-24.
září 2022

VOLBY

I VÁŠ HLAS MŮŽE 
ROZHODNOUT! 

Přijďte prosím k volbám a zakřížkujte celou kandidátku


