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primátor města Frýdek-MístekRNDr. Michal Pobucký, DiS 

Od roku 2012 působím jako kraj‐ská zastupitelka Moravskoslez‐ského kraje. Až do současné do‐by se nám podařilo prosadit a podpořit nespočet úspěšných a zajímavých projektů z různých oblastí – šlo např. o podporu kul‐turních akcí, opravy kulturních památek a památkových budo‐v, o sféru životního prostředí, sportu a bezpečnosti, o podpo‐ru hasičů a mnoho dalších. Vedle toho pracuji 17 let v ob‐lasti školství, kde se snažíme, aby bylo ve školách, předškol‐ních a školských zařízeních, do‐statek finančních prostředků na výuku dětí a žáků a také na platy zaměstnanců, jak pedagogic‐kých tak nepedagogických. Jsem ráda, že žiji právě v Mo‐ravskoslezském kraji, kde se lidé 

odedávna živili tvrdou prací, a záleží mi na tom, aby i nadále prosperoval a abych se i já moh‐la na jeho rozvoji podílet přinej‐menším stejně jako doposud. Spousta kandidátů má vize, ale nakonec se jen sami občané mo‐hou přesvědčit, kteří z nich své projekty opravdu uskuteční a dotáhnou do konce. V dalším volebním období považuji za důležité zaměřit se v MSK na ob‐last zdravotnictví, dopravy, ži‐votního prostředí, školství, bez‐pečnosti, sportu a práce s mlá‐deží, na podporu spolků a dů‐slednou péči o seniory. Morav‐skoslezský kraj byl vždy vnímán jako industriální, ale chtěli by‐chom, aby byl také místem kul‐tury, kde se uchovávají tradice a kde se občanům dobře žije.    

krajská zast. Moravskoslezského kraje, ekonomkaIng. Kateřina Chybidziurová 

Díky svým bohatým zkušenos‐tem lékaře a ředitele nemocnice jsem poznal skvělý, ale bohužel ne dost účinně využívaný po‐tenciál zdravotnictví našeho kra‐je. Je pro mne jednoznačně dů‐ležité pokračovat ve své celoži‐votní práci a v úsilí o zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Za velmi žádoucí považuji snížení dlouhých čekacích dob na lékařská vyšetření a operační 

výkony a zajištění dostupnosti kvalitní lékařské péče i v odleh‐lejších regionech kraje. Velký po‐tenciál v oblasti poskytování zdravotní péče vidím v tomto směru ve využití příhraniční spo‐lupráce. Mým dalším cílem je rozšířit prosazování moderních trendů v poskytování zdravotní péče, jako jsou telemedicína, e‐health nebo robotická operati‐va. 

lékař, kardiologMUDr. Zdeněk Matušek  

Velmi mě ovlivnilo působení ve Vítkovické elektrárně, kde jsem se naučil obsluhovat turbíny a musel jsem do detailů pochopit fungování elektrárny s teplár‐nou. Už tam jsem pochopil, jak jsou pro řešení problémů důle‐žité znalosti i zdravý selský ro‐zum.  V krajském zastupitelstvu bych chtěl zůstat u toho, čemu se vě‐nuji i v našem městě, tedy u do

pravy. Trápí mne chybějící regu‐lace nákladní dopravy. Dnes jez‐dí kamiony přetížené, a v dů‐sledku toho ničí draze postave‐né silnice a dálnice. Vyhýbají se mýtům a zkracují si cestu přes obce a města, jen aby ušetřily – na vzdálenosti i penězích. Jsem připraven zasadit se mimo jiné o zrušení nesmyslné povinnosti mít dálniční známku mezi Frýd‐kem‐Místkem a Ostravou.  

náměstek primátora města Frýdek-MístekKarel Deutscher 

Coby dlouholetý zaměstnanec ve školství bych v krajském za‐stupitelstvu rád využil své zku‐šenosti právě z této oblasti. Vzdělávání je a nadále by mělo být jednou z priorit našeho kra‐je. Je třeba podporovat a udržet v regionu kreativní lidi – jen tak se můžeme kvalitativně posu‐nout dál. Jsem přesvědčen, že k tomu nám může pomoci pře‐devším dobře fungující sousta‐va vzájemně spolupracujících středních a vysokých škol a za‐městnavatelů. 

ředitel gymnáziaIng. Jaroslav Konečný  

Jsem ženatý a hrdý otec tří dětí. Po ukončení základní vojenské služby jsem začal pracovat v OKD – nejprve v různých tech‐nických funkcích a následně ja‐ko báňský záchranář. V roce 2000 jsem svou činnost v OKD ukončil a stal se na plný úvazek starostou TJ Sokol Frýdek‐Místek. Od roku 2013 zastávám rovněž funkci starosty Sokolské župy Beskydské Jana Čapka. Ja‐ko manažer volejbalového klu‐bu se starám o extraligový tým žen TJ Sokol Frýdek‐Místek. Jsem členem zastupitelstva a ra‐dy města Frýdku‐Místku. Mým koníčkem je především sport a četba. Pokud bych uspěl v kraj

starosta TJ Sokol Frýdek-MístekJiří Zaoral   

V současné době působím jako krajská zastupitelka a starostka obce Staré Hamry. Mezi mé prio‐rity, kterým bych se chtěla v rám‐ci kraje nadále věnovat, patří rozvoj venkova a podpora ma‐lých obcí. Dlouhodobě se rov‐něž zabývám řešením nepřízni‐vé dopravní situace na silnici z Ostravice na Bílou. Mým život‐ním mottem je citát Gaia Plinia Secunda: „Je třeba dávat před‐nost obecným zájmům před soukromými, trvalým před po‐míjejícími.“ 

starostka obce Staré HamryBc. Eva Tořová   

Mou profesí je vzdělávání, pro‐to bych se chtěl na krajské úrov‐ni věnovat zejména této oblasti. Kromě toho chci podporovat aktivity v oblasti životního pro‐středí. Zajímají mě projekty, kte‐ré směřují ke zlepšení stavu ovzduší, stejně jako projekty, jež sledují problematiku ochrany půdy, zadržování vody v krajině a obnovy lesů zasažených kůrovcovými kalamitami. Aktiv‐ně se zapojuji do občanských aktivit. Snažím se být lidem ná‐pomocný při mnohdy složitých 

zástupce ředitelky gymnázia Mgr. Marian Plucnar   

ských volbách, rád bych se za‐měřil na podporu sportu v kraji.

jednáních s úřady či při organi‐zaci akcí, jejichž cílem je zlepše‐ní vzájemných mezilidských vztahů a jež vedou k posilování sounáležitosti lidí v regionu i cel‐kové odpovědnosti obyvatel na‐šeho kraje vůči němu. Mým vel‐kým koníčkem a zároveň rela‐xací je pěší turistika. Toulky bes‐kydskou přírodou jsou pro mne mentální očistou od povinností, které cítím vůči své rodině, mým žákům, škole, obci, regionu a kraji, ve kterém žiji. 

Jednou z mých priorit je pod‐pora spolků a organizací, které pracují s dětmi v oblasti sportu a využívání volného času, což vnímám jako optimální cestu k eliminaci sociálně patologic‐kých projevů mládeže. Do bu‐doucna se chci zasadit o posilo‐vání bezpečnosti v našem kraji finanční podporou složek inte‐grovaného záchranného systé‐mu a v tomto směru zaměřit svou pozornost zejména na čin‐nost dobrovolných hasičů, kteří odvádějí v našich obcích ne‐smírně záslužnou práci.   

hasičBc. David Sadowski 

Pokud uspěji v krajských vol‐bách, rád bych se jako krajský zastupitel věnoval zejména ob‐lasti školství a sportu, tedy ob‐lastem, kterým se věnuji celý ži‐vot. Již 18 let působím na Peda‐gogické fakultě v Ostravě, kde se věnuji primárně vzdělávání stávajících i budoucích učitelů. V oblasti školství a vzdělávací politiky působím v odborných orgánech na místní i celostátní úrovni. Moravskoslezský kraj je 

vysokoškolský pedagogIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.    zřizovatelem mnoha desítek středních odborných škol a uči‐lišť a jejich další fungování a roz‐voj bude mou velkou prioritou. Ve volném čase se věnuji zejména sportu, a to aktivně i jako dlouholetý funkcionář sportovního klubu. Rád bych podpořil fungování sportov‐ních klubů a organizací, zejmé‐na těch, které se věnují mládeži a dětem a nabízejí jim smyslupl‐né volnočasové aktivity. 

V příštích letech nás všechny če‐ká období poznamenané hos‐podářskou krizí, proto je nutno velice uvážlivě hospodařit. Mám zkušenosti z poslední kri‐ze, kterou si prošla naše země i samotná obec Bystřice nad Olší, kde jsem byl do roku 2014 sta‐rostou. V roce 2006 jsem pře‐vzal obec zadluženou a na‐vzdory nízkým příjmům obce v důsledku krize jsme situaci zvládli. Proinvestovali jsme na 300 milionů korun, a přesto jsem v roce 2014 předal obec novému vedení nejen bez dlu‐hů, ale ještě s 30 miliony korun na jejím účtu. Dobré hospoda‐ření je moje priorita.  

zastupitel obce BystřiceLadislav Olšar 

jsem současně členem zastupi‐telstva města Frýdek‐Místek, v němž se zaměřuji především na rozvoj kultury a školství. Těmto oblastem bych se rád věnoval i na krajské úrovni. Dlouhodobě se v našem městě věnuji též od‐dávání a vítání občánků.
ředitel knihovny PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek   Vystudoval jsem mimo jiné his‐torii a postupně se zaměřil pře‐devším na církevní a politické dějiny 20. století – na toto téma jsem publikoval několik odbor‐ných článků. Od roku 2009 půso‐bím jako ředitel knihovny ve Frýdku‐Místku a od roku 2010 DOKÁŽEME VÍCPRO NÁŠ KRAJZABRÁNÍME RUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK I IZABRÁNÍME PRIVATIZACI NEMOCNICNÁŠ KRAJ NENÍ JEN OSTRAVA     I

Frýdek‐Místek vzkvétá, je vidět, že město vedeme správným směrem. Tyto zkušenosti mů‐žeme přenést na celý kraj. Ne‐chci třeba dopustit privatizaci nemocnic či omezování jejich služeb. Podívejte se, jak dopadli v Orlové, kde zrušili oddělení v krajské nemocnici. 
I u nás se zrušila hematologic‐ko‐transfúzní stanice, dárcov‐ství krve, a to není dobře. Nao‐pak služby by se měly rozšiřo‐vat, a proto jednáme s nemoc‐nicí i krajem například o zřízení zubní pohotovosti, která tady měla být už dávno.
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