Oblast Zdravotnictví
Záchrana životů má vždy přednost a specializovaná pracoviště
musíme mít v kraji jen ta nejlepší.
Každá nemocnice musí být schopna zachraňovat životy. A tedy akutní péče musí mít ty nejlepší
podmínky všude. Ale specializovaná pracoviště musíme zachovat jen ta nejlepší. Některá
nemocnice je lepší na choroby srdce, jiná na prostatu. Posilme kapacity těchto špičkových oddělení
a naopak ulevme zařízením, kde takových úspěchů nedosahují. V našem programu to nazýváme
zefektivněním a centralizací pracovišť. Na druhou stranu, v nemocnici by se měl každý ocitnout
až v krajním případě, proto bychom měli podpořit primární terénní péči, tj. všeobecných
praktických lékařů a pediatrů. Ta je rozhodující pro to, aby bylo zdravotnictví efektivní, rovné
pro všechny, koordinované a udržitelné v následujících desetiletích.











Podpoříme centralizaci vysoce specializovaných pracovišť a restrukturalizaci akutních
lůžkových zařízení, přesun péče do ambulantního sektoru a blíže k pacientovi, k jeho rodině.
Nebudeme nakupovat přístroje, které jsou předražené a nadbytečné, na úkor platů
zdravotníků.
Podpoříme moderní způsoby léčby, aby se zachránily lidské životy a nemocní mohli žít
plnohodnotným životem – mj. léčbu kmenovými buňkami „diabetické nohy“, intenzivní
rehabilitační péči o děti s dětskou mozkovou obrnou a jiným získaným postižením mozku.
Zefektivněním zdravotnictví budeme moci zlepšit podmínky personálu, zvýšit platy, zlepšit
vybavenost.
Zasadíme se o posílení zařízení následné a dlouhodobé péče – domovy pro seniory, hospice,
stacionáře a systém domácí péče.
Existence terénních ošetřovatelských pracovníků je základním kamenem vyspělé společnosti.
Náš kraj má těchto služeb stále nedostatek.
Kraj akutně potřebuje více dětských praktických lékařů a stomatologů. Vytvoříme motivační
podmínky pro vznik nových ordinací mladších lékařů – mimo jiné i pro absolventy Lékařské
fakulty v Ostravě. Krajská stipendia, podpora rezidenčních míst nebo bezúročné půjčky
budou motivovat mladé lékaře zůstat v našem kraji.
Podpoříme léčebné pobyty dětí z oblastí se špatným ovzduším.
Zasadíme se o zkvalitnění nemocniční stravy, přinejmenším možností připlatit si za
individuální stravovací režim.

garanty tématu ZDRAVOTNICTVÍ jsou:



MUDr. Eva Dratvová
Vystudovala Lékařskou fakultu UP v Olomouci obor všeobecné lékařství, působila jako lékař v
opavské nemocnici a od roku 1990 pracuje jako praktický lékař pro dospělé v Opavě.
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Na tehdejším Okresním úřadě v Opavě zastávala funkci zdravotní radové a tři volební období
byla členkou Zastupitelstva města Opavy. Na institutu postgraduálního vzdělávání v Brně
absolvovala kurz managementu ve zdravotnictví a dále vystudovala Liberálně konzervativní
akademii v Cevro institutu v Praze.
MUDr. Tomáš Papuga
Po absolvování LF UP Olomouc nastoupil jako chirurg ve Slezské nemocnici v Opavě, kde stále
pracuje, t.č. jako vedoucí lékař mezioborové JIP. Kromě toho vykonává soukromou praxi
chirurga v ambulanci v Hlučíně. Již druhé volební období je zastupitelem v obci Bolatice.

Oblast SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Méně byrokracie a více služeb v sociální oblasti
Poskytovatelé sociálních služeb jsou zcela závislí na dotacích. Pokud v této oblasti panuje nejistota,
jsou takové služby v podstatě ohroženy nebo omezeny. Cesta finančních prostředků je příliš dlouhá a
zatížena byrokracií, kterou je potřeba akutně řešit. Peníze se k poskytovatelům dostávají až půl roku
od podání žádosti. V případě provozních prostředků si tak musí poskytovatelé půjčovat třeba u bank.
Chceme zrychlit a zjednodušit grantová řízení v sociální oblasti na úrovni kraje a zajistit, aby
peníze na sociální služby přicházely včas. Zároveň chceme vyvinout tlak na Ministerstvo práce
a sociálních věcí, aby na své straně zásadním způsobem urychlilo proces rozdělování
prostředků ze státního rozpočtu a jejich odesílání na účet kraje. Společným jmenovatelem
většiny problémů v sociálních službách je dnes přemíra administrativy. Čím více byrokracie,
tím méně energie zbývá na práci s klienty.
 Prosadíme zrychlení dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na úrovni kraje a
snížíme celkovou administrativní zátěž.
 Zasadíme se o vytvoření takových podmínek, aby rodiny mohly pečovat o své blízké a
nemusely je zbytečně umísťovat do pobytových zařízení s dlouhodobou péčí. Vyšší
soběstačnost rodin pečujících o své členy zajistíme materiální i metodickou podporou.
 Budeme klást důraz na podporu terénních sociálních služeb, aby senioři i lidé se zdravotním
postižením mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí.
 Podpoříme vznik nízkokapacitních domovů pro seniory a budeme prosazovat, aby lidé, kteří
do nich přicházejí, mohli využívat zařízení co nejblíže svému původnímu domovu, díky
čemuž zůstanou zachovány jejich rodinné a společenské vazby.
garanty tématu SOCIÁLNÍ OBLAST jsou:



Mgr. et Bc. Lukáš Volný
Vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a
Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2000 nastoupil do Charity
Hlučín a od roku 2005 je jejím ředitelem. Je předsedou Komise sociální Města Hlučína,
místopředsedou Programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko a předsedou či
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členem několika pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Od roku 2012
působí také jako kouč, lektor a supervizor. Je členem zastupitelstva ostravského městského
obvodu Třebovice. Je ženatý a má dvě děti.
Adam Kratochvíl
Je absolvent hlučínského gymnázia a nyní studuje Fakultu sociálních studií Ostravské
univerzity. Při studiu pracuje jako P.R. specialista v Centru pro rodinu a sociální péči z. s.
Díky vrozenému tělesnému postižení je od malička dobře seznámen s prostředím zdravotně
postižených a úskalími sociální péče.

oblast ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Změňme image Kraje i krajiny!
Již nějaký čas existuje projekt na zavedení rekreační lodní dopravy na řece Opavě, na Odře a
na Ostravici. Ne, to není utopie a my budeme rádi tento projekt pomáhat prosadit. Může to být
přínosem pro turismus, bude to počin krajinotvorný a oživí okolí těchto řek. Ale to se bavíme o
dolních tocích řek. Jejich horním tokům zase hodně dlužíme. Vzpomeňme na rok 1997, který
překreslil aktivní zóny záplavových území. Tehdejší povodně uvrhly často desítky procent rozloh
obcí a měst do těchto nechtěných a nepojistitelných zón s omezenou využitelností. Chceme
podpořit opatření zlepšující zadržování vody v krajině, aby se nestřídala sucha a povodně.
Pomohou jiné osevní postupy, výsadby remízků, ozelenění svahů. Podpoříme výstavbu nezbytných
protipovodňových opatření a budeme se snažit, aby města i obce byla před extrémními výkyvy
počasí a rozmary řek opět bezpečná.









Prevence sucha a povodní lepším zadržováním vody v krajině.
Zaměříme se na smysluplnou revitalizaci kraje v zatížených oblastech (Karvinsko), budeme
se snažit, aby byly více využívány brownfieldy pro nová hi-tech odvětví, která už nezatíží naši
krajinu.
Budeme hledat cesty jak pomoci odkanalizovat menší obce a jak pomoci při obnově
nevyhovujících septiků za kvalitní čističky odpadních vod nejen u domů, ale i u chat a chalup.
Podpoříme vznik nových podniků zpracovávajících místní suroviny, např. v oblastech chovu
dobytka můžou vznikat výrobny sýrů nebo masných produktů.
Přidaná hodnota má zůstat v našem kraji, v regionech – ať se nebohatne jinde na náš úkor.
Firmám a živnostníkům s regionálními produkty musí kraj pomoci při zajištění úvěrů,
podpořit je při získávání dotací, pomoci při nákupu zemědělských pozemků, či při propagaci
výrobků.
Třídění odpadu je ekologičtější i ekonomičtější (obce a jejich obyvatelé ušetří na svozu
směsného odpadu). Podpoříme veškeré aktivity, které pomohou obcím ekonomičtěji
nakládat s odpadem.
Postavíme se čelem k nutnosti vybudování spalovny odpadů. V odpadech je velké množství
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energie!
Podpoříme klíčové kroky ke zlepšení kvality ovzduší v kraji – zvýšení tlaku na modernizaci
průmyslu, propagací správného topení v domácnostech.
Podpoříme rozvoj elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily.
Přivedením moderních a perspektivních odvětví (nanotechnologie, kmenové buňky, nebo
jiný hi-tech průmysl) se bude méně zatěžovat životní prostředí.

garanty tématu ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsou:





Mgr. Herbert Pavera
Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Od roku 1983 učil na ZŠ v OpavěKylešovicích, kde působil také jako ředitel školy. Od listopadu 1990 je zastupitelem obce
Bolatice, byl členem rady obce, místostarostou obce a od roku 1998 je starostou obce
Bolatice. Od roku 2006 je předsedou Sdružení obcí Hlučínska. Od roku 2013 je poslancem
Parlamentu České republiky. Je členem předsednictva TOP 09, předsedou Expertní komise
TOP 09 pro zemědělství a venkov.
Slavomír Bača
Vystudoval střední zemědělskou školu v Českém Těšíně, po jejímž dokončení začal působit
jako agronom a později hlavní agronom v nedalekém zemědělském podniku. Od roku 2006
působí jako zastupitel v obci Palkovice a od roku 2014 je členem obecní rady. Od roku 2013
zastává funkce v Regionálním výboru Frýdek-Místek a v Krajském výboru TOP 09
Moravskoslezského kraje.

oblast ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM
Kvalitní školství je základ budoucího rozvoje regionu!
Střední školství prochází díky populačnímu propadu krizí kvality i kvantity. Chybí motivace
učitelů i žáků zaměřit své vzdělání na nejcennější atributy, které jim může škola dát:
dovednosti, znalosti a praxi. Mnozí středoškoláci nejsou na práci ve svém oboru připraveni tak, aby
se dokázali prosadit. Proč musí absolventi mnoha vysokých škol pracovat za pokladnou
v supermarketu? Střední školství se musí v učňovských oborech mnohem více věnovat praxi
v reálném prostředí a připravovat své žáky na vstup do něj. Chybí nám propojení odborných
středních škol s podnikatelským sektorem. A kraj musí kooperovat s vysokými školami, aby
střední a vysoké školství probíhalo v symbióze a neprodukovalo jen další a další zbytečné
absolventy. Podmínky k tomu musí a může dát jednoznačně kraj. Jsme připraveni se s touto
výzvou poprat.



Zavedeme příspěvky na zvýšení platu aktivních a kvalitních pedagogů nad rámec tabulek,
jako prevence jejich odchodu ze školství.
Podpoříme perspektivní učňovské školství včetně řemesel, dle potřeb trhu práce.
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Zaměříme se na podporu technického vzdělávání dětí a zabráníme odlivu mozků z kraje.
Musí přijít nezbytná rekvalifikace dělníků z utlumovaných oborů ve spolupráci se
soukromníky a firmami v kraji.
Společná stipendia firem a kraje pro studenty učilišť, středních i vysokých škol mohou udržet
studenty v kraji a zajistit jim pracovní místa již během praxe.
Rozumná inkluze žáků a zachování speciálního školství jako alternativy pro handicapované
žáky.
Rekvalifikace nezaměstnaných musí probíhat dle skutečných potřeb trhu práce.
Budeme intenzivně spolupracovat s vysokými školami na zprostředkování praxe pro
studenty na start-up programech pro začínající podnikatele (nejen) z řad absolventů
vysokých škol.
Podpoříme výstavbu nové moderní krajské knihovny.
Budeme pomáhat vysokým školám při zřizování profesně orientovaných oborů.

garanty tématu ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM jsou:







Ing. Michaela Roubíčková Ph.D.
Od roku 1994 vysokoškolský pedagog, na Slezské univerzitě v Opavě se věnuje vědecké
činnosti v oblasti podnikových financí. Je starostkou obce Vřesina, místopředsedkyní Svazu
místních samospráv ČR Moravskoslezského kraje a zároveň je členkou Rady SMS ČR a
členkou Pracovní skupiny pro financování samospráv.
Mgr. Marcela Schullová
Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a od roku 1993 pracuje jako
středoškolský pedagog na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o. v
Šilheřovicích. Od roku 2010 působí jako zastupitelka v MO Slezská Ostrava, je členkou
Kontrolního výboru a Komise pro komunikaci s občany a vydávání Slezskoostravských novin.
Již 7 let je členkou výboru MO TOP 09 ve Slezské Ostravě a od letošního roku členkou
Regionálního výboru TOP 09.
Bc. Tomáš Velička
Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a je ředitelem Poradny pro primární
prevenci v Ostravě a krajský předseda TOP 09. Dále působí jako pedagog na VOŠ, supervizor
v sociálních službách, je členem expertní komise TOP 09 pro vzdělávání a byl člen Rady města
Bílovce.

oblast PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI
Více pracovních míst do problémových regionů a podpora vědy
a výzkumu
Jsme specifický kraj s obrovským potenciálem. Ve větších městech je nezaměstnanost spíše
okrajovým problémem. Ve výspách našeho kraje, v podhůří Jeseníků či na Karvinsku, je to však stále
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palčivé téma. Navrhovat další plošné snižování nezaměstnanosti je trik, na který slyší levicoví
voliči, ale přiznejme si, že žijeme v době, kdy naopak zaměstnanci chybí. Především ti
kvalifikovaní. Zaměstnanost by se měla plošně podporovat tam, kde je to ještě potřeba –
například na Bruntálsku a Karvinsku. Tam by pomoc kraje měla směřovat výhradně. Ve
městech je naopak nutné podpořit kvalitu pracovních pozic – vznik atraktivních míst,
podporovat inovace, vědu a výzkum, na které jsou navázána právě ta atraktivní, dobře placená
místa.








Budeme usilovat o zřízení regionálního inovačního centra. Moravskoslezský kraj může být
středoevropský HUB inovací.
Podpoříme vědu a výzkum, aby vznikala nová atraktivní pracovní místa. Především pro
mladé, aby neodcházeli z kraje. Napojíme tuto myšlenku na plánované inovační centrum –
akcelerátor a inkubátor pro nové firmy. Nejen z oblasti IT, ale i služeb.
Budeme cílit podporu do regionů s vysokou nezaměstnaností (např. Bruntálsko nebo
Karvinsko).
Spolu s útlumem těžkého průmyslu musíme rychle reagovat na změnu odvětvové struktury
kraje. Ve spojení se smysluplnou revitalizací například Karvinska a využíváním brownfieldů
můžeme do kraje přivést i nová odvětví a nová pracovní místa.
Zajistíme splatnost faktur za služby a práce kraje a jeho organizací nejpozději do 30 dnů.
Najdeme způsob, jak ti, kteří dlouhodobě pobírají podpory, budou muset odpracovat určitý
počet hodin v týdnu ve veřejně prospěšných pracích.
Budeme podporovat tvorbu míst pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance ať již přímo, nebo
prostřednictvím jejich zaměstnavatelů.

garanty tématu PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI jsou:





Mgr. Herbert Pavera
Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Od roku 1983 učil na ZŠ v OpavěKylešovicích, kde působil také ředitel školy. Od listopadu 1990 je zastupitelem obce Bolatice,
byl členem rady obce, místostarostou obce a od roku 1998 je starostou obce Bolatice. Od
roku 2006 je předsedou Sdružení obcí Hlučínska. Od roku 2013 je poslancem Parlamentu
České republiky. Je členem předsednictva TOP 09, předsedou Expertní komise TOP 09 pro
zemědělství a venkov.
Mgr. Daniela Tatarková
Vystudovala Ostravskou univerzitu a pracovala v několika nadnárodních firmách i v zahraničí.
Věnuje se více než 25 let personalistice, zaměstnanosti a vzdělávání zaměstnanců. Členkou TOP
09 je od roku 2015.
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oblast DOPRAVA
Buďme kvalitním dopravním uzlem Evropy
Dostupnost kraje po silnici, železnici, ale i letadlem, je klíčová pro rozvoj kraje. Pokud se nám
podaří urychleně napojit dálniční síť až na Slovensko, bude náš kraj mnohem významnějším
spojovacím prvkem východu a západu. Kraj bude atraktivní pro nové firmy, které jediné
mohou vyřešit problém úpadku těžkého průmyslu a změnu odvětvové struktury regionu. Pak
k nám budou chtít nejen jezdit, ale také létat. Což je způsob jak rozproudit život na
mošnovském letišti.











Letiště Leoše Janáčka v Mošnově by se mělo stát klíčovým dopravním uzlem regionu. Ve
spojení se snahou o revitalizaci kraje toho můžeme dosáhnout.
Provedeme rozbor efektivnosti vlakové a autobusové dopravy; zda opravdu jezdí tam, kam
potřebují občané.
Podpoříme pokračování výstavby obchvatů měst (Opava, Krnov, Bruntál, Frýdek-Místek,
Hradec nad Moravicí, Karviná, Mošnov; a dostavbu a rozšíření silnic I/48, I/11, I/68, I/58,
I/56 a urychlení výstavby nové I/56 (Opava, Hlučín, Ostrava).
Budeme trvat na napojení průmyslové zóny Nošovice na trasu R 48 výstavbou nové
mimoúrovňové křižovatky (MÚK Nošovice) a zřízení nové vlakové zastávky Nošovice,
včetně přestupového terminálu na autobusovou dopravu.
U vybudování rychlostní komunikace směrem na Slovensko budeme usilovat o začlenění této
stavby mezi prioritní silniční stavby.
Budeme v maximální možné míře podporovat modernizaci silnic a železnic.
Ulehčení dopravní situace ve velkých městech je běh na dlouhou trať, kterou nesmíme
odkládat ani podceňovat.
Budeme pokračovat v budování cyklostezek, především budeme podporovat výstavbu
cyklostezek podél hlavních silnic pro dopravu zaměstnanců do práce i pro turistiku.
Budeme se snažit o rozvoj říční dopravy.
Pro seniory zavedeme „Senior cestovní kartu“, která jim umožní bezplatné cestování všemi
dopravními prostředky na území kraje.

garanty tématu DOPRAVA jsou:



Ing. Ladislav Sitko
Vystudoval strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, vzdělání si dále rozšířil i postgraduálním
studiem ekonomiky na hutnické fakultě a na manažerské škole European busines school
Praha.
Pracoval 35 let v ŽDB Bohumín, následně v Bonatrans, a.s., kde vykonával řadu
vedoucích funkcí. V letech 2010–2014 zastával funkci místostarosty města Rychvald.
V současnosti je členem Rady města.
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oblast BEZPEČNOST
Obecní policie by mohla fungovat i v malých obcích a
rekreačních oblastech
Podpora vzniku obecních a městských policií může připadat v době všeobecně klesající
kriminality jako nelogické a nesystematické řešení. Ale není tomu tak. Obecní policie díky
vysokým nákladům chybí mnoha starostům menších obcí, obzvláště v rekreačních oblastech. Náš
plán je podpora vzniku „spádové“ obecní policie v rámci skupin obcí a mikroregionů. Takoví
„šerifové“ by nerozdávali botičky a pokuty za parkování, ale dohlíželi na bezpečnost na
vesnicích, kontrolovali chaty a chalupy, řešili drobné spory a byli spíše preventivní než
represivní složkou; především pro výtržníky, zloděje a problematicky vnímané skupiny
obyvatel.







Aktivně podpoříme zřizování obecní policie v menších obcích např. formou sdílené služby
v rámci mikroregionů.
Budeme se podílet na zajištění bezpečnosti občanů díky lepší vybavenosti záchranných
složek i obcí.
Budeme pokračovat v podpoře vybavenosti jednotek požární ochrany, včetně dobrovolných
hasičů.
Metodicky podpoříme obce v oblasti koncepce bezpečnosti a krizového řízení.
Budeme podporovat modernizaci cest (rozšíření komunikací, bezpečnostní prvky) a
železniční dopravy (chráněné železniční přejezdy).
Budeme podporovat budování cyklostezek podél hlavních cest a vybudování připravované
cyklotrasy Nošovice–Morávka, která nám propojí Ostravu, Frýdek-Místek s průmyslovou
zónou v Nošovicích a bude pokračovat až na Morávku.

garanty tématu BEZPEČNOST jsou:





Mgr. Jiří Myšinský
Vystudoval Policejní akademii ČR Praha, je člen odborné společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie a člen odborné Československé společnosti pro forenzní genetiku. Přes
dvacet let zaměstnán v bezpečnostních sborech, od roku 2006 soudní znalec v oboru
kriminalistika, nyní je manažerem ústavu kvalifikovaného ke znalecké činnosti v oboru
forenzních věd. Je zastupitel obce Nošovice a předseda tamního finančního výboru.
Ing. Miroslav Mališ
Vystudoval Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2006 byl
místostarostou a od roku 2008 je starostou obce Ostravice. V rámci komunální politiky se
intenzivně věnuje otázce bezpečnosti. Obec Ostravice například jako první v regionu
vybudovala kamerový systém s napojením na Policii ČR a dále jej rozšiřuje. Aktivně také řeší
otázku městské policie a ochrany obce, chatařů a chalupářů. Je aktivním členem Jednotky
sboru dobrovolných hasičů JPO II Ostravice na pozici řidič-strojník.
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oblast SPORT a KULTURA
Sport a kultura nejen jako prevence kriminality, ale také známka
vyspělosti naší společnosti
Pokud pomineme vrcholový sport řízený z úrovně státu, popřípadě velkých tělovýchovných jednot a
klubů, je hlavní roli kraje podpora výkonnostního a rekreačního sportu. V našem podání to je snaha
dostat děti co nejvíce od mobilů a tabletů. Probudit v nich zájem o užitečné aktivity, motivovat
je sportovat a podporovat rozvoj jejich fyzických a charakterových vlastností. K tomu je
potřeba vybudovat nová a zrekonstruovat stará nevyhovující sportoviště, jejich zázemí a
všemožně podporovat činnost řady dobrovolných trenérů a pracovníků.
Kultura zdaleka není jen umění, je to způsob pohledu na svět, její podpora je proto
nepostradatelná. Kultura malého národa, jako je ten náš, byla a je základním znakem naší
národní existence. Vztah společnosti ke kultuře je třeba změnit. Životní úroveň nespočívá totiž jen
v materiálním zabezpečení, ale i v postoji k přijímání sebe sama a v seberealizaci.






Provedeme revizi stavu sportovišť v rámci kraje a budeme směřovat pomoc tam, kde je to
nejvíce potřeba.
Budeme podporovat rozvoj sportovních aktivit v kraji především pro širokou veřejnost.
Zasadíme se o obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic.
Zajistíme lepší podmínky pro uměleckou činnost místních autorů, aktivity neprofesionálních
kulturních a uměleckých sdružení, realizaci koncertů, folklorních festivalů, přehlídek a
nejrůznějších regionálních akcí.
Podpoříme tvůrčí aktivity související s územím kraje, dokumentární díla zaměřená na historii,
současnost a obyvatele kraje.

garanty tématu SPORT a KULTURA jsou:





Ing. Miroslav Michalík
Vystudoval Vysokou školu báňskou obor Výstavba dolů a geotechnika a 10 let pracoval na
dolech OKD jako důlní technik, od roku 1993 pracuje ve stavebnictví v obchodní činnosti. Je
zastupitelem městského obvodu Slezská Ostrava a členem komise pro přípravu smluv a
majetku a komise pro školství, kulturu a sport. Je předsedou regionální organizace TOP 09
Ostrava a 1. místopředsedou krajské organizace.
Bc. Barbora Pánková
Vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství pro mateřské školy,
působila jako učitelka mateřské školy na Morávce, v Raškovicích a ve Frýdku-Místku.
V současné době pracuje jako vedoucí učitelka v mateřské škole v Raškovicích. Členkou TOP
09 je od roku 2010, kde momentálně působí v regionálním výboru.
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