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nečnou síť integrovaných vý‐jezdových center, která jsou ří‐zena jedním krajským bezpeč‐nostním centrem 112. Chceme nadále podporovat výstavbu podobných center, a to i v men‐ších městech, jako tomu bylo například v Jablunkově, kde by‐lo letos dokončeno ﴾za vý‐znamné finanční podpory Mo‐ravskoslezského kraje﴿ Integro‐vané výjezdové centrum ﴾IVC﴿ Jablunkov za celkovou sumu 48 milionů korun. Mají zde zázemí hasiči, městská policie i zá‐chranná zdravotnická služba. Stavba trvala pět let a vyšla z akutní potřeby vyřešit nevy‐hovující podmínky pro výkon služby všech těchto tří do té do‐
by různě lokalizovaných bez‐pečnostních složek. Toto IVC bude sloužit ke zvýšení bezpeč‐nosti občanů v celém regionu. Moravskoslezský kraj pravidel‐ně investuje do zlepšení pra‐

covního prostředí a vybavení bezpečnostních složek a my jsme moc rádi, že se projekt IVC v Jablunkově podařilo úspěšně realizovat.  

I DAVID SADOWSKI,VELITEL JEDNOTKY HASIČŮ V JABLUNKOVĚ II KATEŘINA CHYBIDZIUROVÁ,KRAJSKÁ ZASTUPITELKAMORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I
BEZPEČNOST

Z finančních fondů Moravsko‐slezského kraje podporujeme výrazně také kulturu a sport. V rámci kulturních akcí jsou pod‐porovány mimo jiné nadregio‐nální festivaly, jak folklorní, tak rockové či multižánrové.V třinecko‐jablunkovském regi‐onu jsou každoročně finančně dotovány např. mezinárodní folklorní festivaly „Gorolski Świ‐ȩto“ v Jablunkově, „Slezské dny“ a „Festival Na pomezí“ v Dolní Lomné, ale také další akce – „Mezinárodní svatojánský folk‐

lorní festival“ v Bystřici, „Mezi‐národní dětský folklorní festival Jackové dětem“ v Jablunkově, „Jablunkovský jarmark“, „Ja‐bkový den“, „Vozatajské závo‐dy“ v Dolní Lomné, „Písecké do‐žínky“ v Písku, „Plackový festi‐val“ v Bukovci či finále hudební‐ho a výtvarného projektu „Ro‐zvíjej se poupátko“.Nezapomínáme podporovat ani národnostní menšiny a je‐jich kulturní akce – projekty místních spolků PZKO, měst či jejich příspěvkových organizací.

V rámci podpory sportu přispí‐vá Moravskoslezský kraj finanč‐ně i na úpravu lyžařských a bě‐žeckých tratí v regionu a zašti‐ťuje různé sportovní šampioná‐ty, protože špičkový sport pros‐tě k našemu kraji patří. Peníze investuje MSK nejen do rozvoje zdravého pohybu dětí a mláde‐že, ale také do podpory spor‐tovců s handicapem a do čin‐nosti nejrůznějších sportovních spolků a klubů. 

I KATEŘINA CHYBIDZIUROVÁ,KRAJSKÁ ZASTUPITELKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I
KULTURA a SPORT,NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

V dnešní době je potřeba klást obzvlášť velký důraz na ekologii a kvalitu ovzduší. Jednou z účin‐ných metod jeho zlepšování je náhrada stávajících nevyhovují‐cích zdrojů tepla ﴾kotlů na pev‐ná paliva﴿ v rodinných domech za zdroje nové, nízkoemisní. V této souvislosti tedy budeme pokračovat v poskytování tzv. 
kotlíkových dotací. Rovněž bu‐deme finančně dotovat ozdrav‐né pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jim umožní strávit alespoň urči‐tý čas v přírodě, v zařízeních mi‐mo oblasti se zhoršenou kvali‐tou ovzduší – s cílem prevence a regenerace onemocnění dý‐chacích cest.   

Dalším téměř fatálním problé‐mem, především v naší části kra‐je, se stává nedostatek vody. Hodláme finančními prostřed‐ky pomáhat městům a obcím tak, aby mohly tento problém řešit – investicemi do nových vr‐tů či napojením na centrální roz‐vody vody. 

I   ILADISLAV OLŠAR, BÝVALÝ STAROSTA OBCE BYSTŘICEŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Měl jsem tu čest osobně hovořit s panem prezidentem Milošem Zemanem, kterého si velice vážím. V paměti mi utkvěla jeho slova o tom, že „mejdan končí“. Jak vyply‐nulo z jeho řeči, měl na mysli nejenom hospodářskou situaci v zemi, ale obecně špatný stav životního prostředí… Je skutečně třeba začít hospodařit daleko moudřeji a zlepšovat životní prostředí i v našem kraji. (Ladislav Olšar) 

Místní skupina Polského kultur‐ně‐osvětového svazu ﴾PZKO﴿ v Jablunkově pořádá v areálu Městského lesa v Jablunkově již 73 let třídenní mezinárodní kul‐turní festival „Gorolski Święto“, který je druhým nejstarším folklorním festivalem v České republice. Každoročně jej na‐vštěvují tisíce lidí nejen od nás, ale i ze zahraničí. S potěšením je třeba konstatovat, že také Mo‐ravskoslezský kraj tento festival finančně podporuje, za což pat‐ří všem zastupitelům velké díky – zejména pak paní Kateřině Chybidziurové, která neúnavně propaguje jak festival samotný, tak i lidové tradice a zvyky nejen na Třinecku a Jablunkovsku. 

Oskar Martynek, předseda 1. FK Spartak Jablunkov

Lech Niedoba, zástupce PZKO Jablunkov – za organizátory fes‐tivalu „Gorolski Święto“ Jablun‐kovJsme líhní mladých fotbalistů, která zásobuje nadějnými mla‐dými hráči okolní větší kluby. Na tuto práci potřebujeme ne‐malé finanční prostředky, a pro‐to děkujeme za podporu Mo‐ravskoslezskému kraji a krajské zastupitelce paní Kateřině Chy‐bidziurové. 

I NÁZORY NA PRÁCI NAŠICH KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ I

Hasičský záchranný sbor Mo‐ravskoslezského kraje se staví svým vybavením a vycvičeností svých příslušníků mezi špičku v České republice. Speciální od‐řady – například USAR pro vy‐hledávání a záchranu osob ze zřícených budov nebo WASAR pro záchranu z vody – vyjíždějí pomáhat po celé Evropě. Bude‐me dále finančně podporovat a spolufinancovat projekty z evropských fondů tak, aby‐chom nejen udrželi stávající úro‐veň našeho HZS, ale dále rozši‐řovali jeho možnosti reagovat na nové mimořádné události spojené se změnou klimatu či s pandemiemi. Moravskoslezský kraj má jedi‐
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Do krajského zastupitelstva jsem rozhodl kandidovat proto, že bych rád přenesl zkušenosti z Frýdku‐Místku na celý kraj. Město Frýdek‐Místek vzkvétá, je vidět, že jej vedeme správ‐ným směrem. Jednou z hlavních oblastí, na kterou bych se chtěl zaměřit, je zdravotnictví. Nechci dopustit privatizaci nemocnic či 
omezování jejich služeb, tak jak k tomu došlo v Orlové či u nás ve Frýdku‐Místku, kde se zrušila hematologicko‐transfúzní sta‐nice a dárcovství krve. Podle mé‐ho názoru by se služby ve zdra‐votnictví měly rozšiřovat, a pro‐to nyní jednáme s nemocnicí ve Frýdku‐Místku a s krajem o zří‐zení zubní pohotovosti.

primátor města Frýdek-MístekRNDr. Michal Pobucký, DiS 

Od roku 2012 působím jako kraj‐ská zastupitelka Moravskoslez‐ského kraje. Až do současné doby se nám podařilo prosadit a podpořit nespočet úspěšných a zajímavých projektů z různých oblastí – šlo např. o podporu kulturních akcí, opravy kultur‐ních památek a památkových budov, o sféru životního pro‐středí, sportu a bezpečnosti, o podporu hasičů a mnoho dal‐ších. Vedle toho pracuji 17 let v oblasti školství, kde se snaží‐me, aby bylo ve školách, před‐školních a školských zařízeních, dostatek finančních prostředků na výuku dětí a žáků a také na platy zaměstnanců, jak peda‐gogických tak nepedagogic‐kých. Jsem ráda, že žiji právě v Moravskoslezském kraji, kde se lidé odedávna živili tvrdou 

prací, a záleží mi na tom, aby i nadále prosperoval a abych se i já mohla na jeho rozvoji podí‐let přinejmenším stejně jako doposud. Spousta kandidátů má vize, ale nakonec se jen sami občané mohou přesvědčit, kteří z nich své projekty opravdu uskuteční a dotáhnou do kon‐ce. V dalším volebním období považuji za důležité zaměřit se v MSK na oblast zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, školství, bezpečnosti, sportu a práce s mládeží, na podporu spolků a důslednou péči o seni‐ory. Moravskoslezský kraj byl vždy vnímán jako industriální, ale chtěli bychom, aby byl také místem kultury, kde se uchová‐vají 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 kraje. Je pro mne jednoznačně důležité pokračovat ve své celo‐životní práci a v úsilí o zlepšo‐vání kvality a dostupnosti zdra‐votní péče. Za velmi žádoucí považuji snížení dlouhých čeka‐cích dob na lékařská vyšetření 

a operační výkony a zajištění dostupnosti kvalitní lékařské péče i v odlehlejších regionech kraje. Velký potenciál v oblasti poskytování zdravotní péče vi‐dím v tomto směru ve využití příhraniční spolupráce. Mým dalším cílem je rozšířit prosazo‐vání moderních trendů v posky‐tování zdravotní péče, jako jsou telemedicína, e‐health nebo robotická operativa. 

lékař, kardiologMUDr. Zdeněk Matušek  

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 především dobře fungující sou‐stava vzájemně spolupracují‐cích středních a vysokých škol a zaměstnavatelů. 

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 jako 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. Jako manažer volejbalového klubu se starám o extraligový tým žen TJ Sokol Frýdek‐Místek. Jsem členem zastupitelstva a rady města Frýdku‐Místku. Mým koníčkem je především sport a četba. Pokud bych uspěl 

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 rámci kraje nadále věnovat, patří rozvoj venkova a podpora malých obcí. Dlouhodobě se rovněž zabývám řešením nepří‐znivé 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, proto bych se chtěl na krajské úrovni věnovat zejména této oblasti. Kromě toho chci pod‐porovat aktivity v oblasti život‐ního prostředí. Zajímají mě pro‐jekty, které směřují ke zlepšení stavu ovzduší, stejně jako pro‐jekty, jež sledují problematiku ochrany půdy, zadržování vody v krajině a obnovy lesů zasaže‐ných kůrovcovými kalamitami. Aktivně se zapojuji do občan‐ských aktivit. Snažím se být li‐dem nápomocný při mnohdy 

zástupce ředitelky gymnázia Mgr. Marian Plucnar   

v krajských volbách, rád bych se zaměřil na podporu sportu v kraji.

složitých jednáních s úřady či při organizaci akcí, jejichž cílem je zlepšení vzájemných mezilid‐ských vztahů a jež vedou k posi‐lování sounáležitosti lidí v regi‐onu i celkové odpovědnosti obyvatel našeho kraje vůči ně‐mu. Mým velkým koníčkem a zároveň relaxací je pěší turisti‐ka. Toulky beskydskou 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 sys‐tému 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 život. 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, ze‐jména těch, které se věnují mlá‐deži a dětem a nabízejí jim smys‐luplné volnočasové aktivity. 

V příštích letech nás všechny čeká 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 Ol‐ší, kde jsem byl do roku 2014 starostou. 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 

telstva města Frýdek‐Místek, v němž se zaměřuji především na rozvoj kultury a školství. Těmto oblastem bych se rád vě‐noval i na krajské úrovni. Dlou‐hodobě se v našem městě vě‐nuji též oddávání a vítání ob‐čánků.
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 jsem současně členem zastupi‐DOKÁŽEME VÍCPRO NÁŠ KRAJZABRÁNÍME RUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK I IZABRÁNÍME PRIVATIZACI NEMOCNICNÁŠ KRAJ NENÍ JEN OSTRAVA     I

Velmi mě ovlivnilo působení ve Vítkovické elektrárně, kde jsem se naučil obsluhovat turbíny a musel jsem do detailů pocho‐pit fungování elektrárny s tep‐lárnou. Už tam jsem pochopil, jak jsou pro řešení problémů důležité znalosti i zdravý selský rozum.  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 jezdí kamiony přetížené, a v dů‐sledku toho ničí draze posta‐vené silnice a dálnice. Vyhýbají se mýtům a zkracují si cestu přes obce a města, jen aby ušet‐řily – na vzdálenosti i penězích. Jsem připraven zasadit se mimo jiné o zrušení nesmyslné povin‐nosti mít dálniční známku mezi Frýdkem‐Místkem a Ostravou.  
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