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NOVOJIČÍNSKÝ VOLEBNÍ  
ZPRAVODAJ 2022

Co se povedlo Náš volební program Na co se nás často ptáteRozhovory s lídry 

U kormidla novojičínské radnice stojí místostarosta Ondřej Syrovátka 
od roku 2016. Dříve gymnaziální učitel a turistický průvodce se dnes 
ve vedení města věnuje především oblasti životního prostředí, 
školství, kultuře a sportu, na starosti má však například také veřejnou 
dopravu. A v práci pro Nový Jičín chce pokračovat. „Aby město dobře 
fungovalo, musí se kormidla sladit tak, aby mířila jedním směrem. 
Nejen mezi ostatními členy vedení, ale i  s  vedoucími zaměstnanci 
úřadu. K  tomu kormidlování proto přistupuji s  velkou pokorou. 
Bez podpory ostatních bych toho prosadil jen málo,“ uvědomuje si 
třiačtyřicetiletý Syrovátka, jenž do voleb vstupuje jako lídr koalice 
Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN.

Ve volbách kandidujete v koalici čtyř politických stran. Proč?
Pokud s  někým sdílíte představu o  rozvoji našeho města, jste si lidsky 
blízcí a  máte podobný světonázor, co je lepší? Konkurovat si a  jít proti 
sobě, anebo spojit síly a pracovat pro město společně? My jsme si vybrali 
druhou možnost, a to i proto, že jsme s ní měli dobré zkušenosti již při 
minulých volbách. Zpočátku to možná bylo trochu složitější: sepsat 
koaliční smlouvu, nastavit pravidla společného fungování a  naplánovat 
kampaň, ale při tvorbě společného programu jsme se stmelili a  nyní 
fungujeme velmi týmově a táhneme za jeden provaz. Osobně mám z naší 
koalice velikou radost, protože mi dává naději, že když nám jde o prospěch 
města, jsme schopni se dohodnout a ustoupit ze svých požadavků.

NOVÝ JIČÍN POTŘEBUJE SILNÉ VEDENÍ A JASNOU VIZI 

KOMUNÁLNÍ VOLBY
NOVÝ JIČÍN
23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Plníme náš volební program 
pro lepší Nový Jičín.

strany 4 až 6

Hlavní body našeho volebního 
programu. Od bydlení po sport.

strany 7 až 9

Názory lídrů jednotlivých stran 
naší společné kandidátky.

strany 3, 11 až 14

Mluvíme o tématech, která  
vás zajímají.

strana 10

(pokračování na str. 3)
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Milí Novojičíňáci,

dostávají se vám do rukou volební noviny Strany 
zelených s Piráty, TOP 09 a STAN. Jsme tým lidí s chutí 
a  energií se následující čtyři roky podílet na rozvoji 
Nového Jičína. Naše kandidátka nabízí dvacet devět 
novojičínských osobností různého věku, vzdělání 
i profesních zkušeností. Protože jsem měl možnost se 
se všemi seznámit, mohu potvrdit, že jde o osobnosti 
zkušené, nadšené a odhodlané udělat Nový Jičín ještě 
lepším místem pro život. Na následujících stránkách 
máte možnost poznat naše kandidátky a  kandidáty 
i jejich pohled na město. 

Zjistíte také, co se nám za naše uplynulé čtyřleté 
působení na novojičínské radnici podařilo, na jaké 
změny chceme navázat a  na čem budeme stavět. 
Spousta práce je za námi, ale mnoho projektů je ještě 
třeba dokončit. Všichni si přejeme, aby se Nový Jičín 
neustále posouval vpřed, ale nejde vše rychle a hned, 
některé kroky vyžadují trpělivost a rozvahu. 

Máte zde také příležitost seznámit se s našimi vizemi 
a  podrobným volebním programem pro nadcházející 
volební období, zahrnujícím pestrou škálu témat 
a  oblastí. Pracovali jsme na něm společně několik 
měsíců a díky tomu nabízíme jasná, konkrétní a reálná 
řešení. Důležité bude také po volbách najít na hlavních 
vizích shodu i s dalšími stranami. V našem malebném 
městě si nechceme hrát na velkou politiku, jde nám 
koneckonců o společnou věc. 

Jsme Novojičíňáci stejně jako vy, denně procházíme 
stejnými ulicemi, zaobíráme se stejnými problémy, 
chodíme na stejné společenské akce a  potkáváme 
se ve stejných restauracích a  hospodách. Vaše 
názory pro nás byly důležité v  tomto volebním období 
a  budou i  v  tom následujícím. Ostatně, i  mnoho bodů 
ve volebním programu pramení z vašich nápadů, které 
jste nám sdělili při veřejných projednáních, diskuzích 
na facebooku i  u  piva. Proto věříme, že si v  něm i  vy 
najdete to své.

Volby do zastupitelstev obcí a měst jsou tím nejlepším 
způsobem, jak přímo ovlivnit dění kolem nás. Přijďte 
proto prosím 23. a 24. září k volbám. A pokud dáte šanci 
naší společné kandidátce, slibujeme, že ji využijeme 
naplno a zodpovědně. Nový Jičín si to zaslouží.

PĚT DŮVODŮ, PROČ VOLIT 
NAŠI KOALICI
1. Kandidátka nabitá osobnostmi. 
Na naší kandidátce najdete osobnosti, které již ve svém životě dokázaly pro 
město a jeho okolí něco vykonat. Jsou mezi nimi například členové rady města, 
senátor, ředitelka kulturního domu, ředitel divadla, učitelé, právníci i  zkušení 
podnikatelé.

2. Kvalitní a realizovatelný program. 
Náš volební program jsme společně tvořili několik měsíců a dali jsme si velmi 
záležet, abychom nepsali jen plané sliby, ale body, které skutečně můžeme 
splnit. Podněty pro něj vycházely také od vás, občanů, díky anketě, veřejným 
projednáním, facebookovým diskuzím i neformálním konzultacím.

3. Zkušenosti a odvedená práce. 
Nebudujeme vzdušné zámky, ale navazujeme na již odvedenou práci 
v zastupitelstvu a radě města. O své činnosti jsme celé čtyři roky informovali 
v  newsletterech, na našich stránkách nebo facebooku. Na podrobný přehled 
všech splněných bodů včetně odkazů na videa a články se můžete podívat na 
internetu.

4. Komunikujeme s vámi během celého volebního období. 
Zasadili jsme se o  rozšíření veřejných projednání a  zavedli jsme pravidelná 
veřejná fóra. Kromě toho s  vámi také jako jedni z  mála komunikujeme na 
facebooku a nebráníme se ani kritickým připomínkám, protože jsme si vědomi, 
že ani my nemůžeme vždy vyhovět všem.

5. Jsme jedni z vás. 
Žijeme s vámi a účastníme se kulturního, společenského i sportovního života ve 
městě. Díky tomu víme, co Novojičínáky ve městě trápí a co si přejí.
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Nezvažovali jste vytvoření úplně nového politické uskupení?
Už před čtyřmi lety jsem zastával názor, že bychom se ke svým stranám 
měli přiznat. Považuji to za správné a transparentní rozhodnutí. Všechny 
strany si zachovávají svou tvář, ale svými činy od roku 2018 jsme zároveň 
dokázali, že jsme kompaktnější tým než jiné strany v zastupitelstvu.

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky, kdy se vaše volební strana 
podílela na řízení města?
Většinu plánů se nám podařilo splnit. Ze 190 přislíbených bodů jsme jich 
112 dotáhli do konce a  mnoho dalších je tomu blízko. Dalších 57 bodů 
jsme realizovali nad rámec volebního programu. Těší mě hlavně pokrok 
v oblasti životního prostředí, zpracování Adaptační strategie na změnu 
klimatu a velký krok vpřed v odpadovém hospodářství. Mým srdečním 
tématem je veřejná doprava, kde jsme zřídili cyklobus, přípojnou 
linku 927 k  vlakům do Hranic a  také jsme zrevidovali jízdní řády MHD 
s pravidelným taktovým režimem. V koalici na radnici musím u kolegů 
z  ODS, KDU-ČSL a  ANO ocenit jejich pracovitost a  zodpovědnost. Je 
třeba však přiznat, že spolupráce vždy nebyla hladká, protože na řadu 
otázek jsme měli rozdílné názory.

Někteří občané mají přesto pocit, že změny trvají příliš dlouho. 
Co byste jim vzkázal?
Že mají v lecčem pravdu (smích). Naplnění některých projektů bohužel 
opravdu trvá neúměrně dlouho. Město má v mnohém svázané ruce kvůli 
lhůtám pro vyhlašování výběrových řízení na zhotovitele staveb či přísná 
pravidla, jak připravit veřejnou zakázku. Zákony mají své opodstatnění, 
snaží se zabránit korupci a  přimět k  hospodárnosti, ale je pravda, že 
oproti soukromým společnostem nás to znevýhodňuje. Od přípravy 
projektu až po realizaci často uplynulou celé čtyři roky. Z tohoto pohledu 
pak jedno volební období působí poměrně krátce.

Je to i případ neúspěšné dostavby kulturního domu?
Při dodělávání projektu se bohužel objevilo několik těžko řešitelných 
problémů, jako třeba celková kapacita, nejistota ohledně statiky 

MÁME VELKÉ PLÁNY,  
ALE MYSLÍME I NA DETAILY

ONDŘEJ SYROVÁTKA
NÁŠ KANDIDÁT ZA ZELENÉ

S jakými očekáváními do voleb vstupujete?
Věřím, že po volbách bude možné vytvořit koalici, v níž se shodneme na hlavních 
prioritách města a společně je naplníme. První krok k tomu byl již učiněn: podařilo 
se sestavit strategický plán města až do roku 2027. Obsahuje všechny důležité 
projekty, za které bojujeme, včetně dostavby kulturního domu a  revitalizace 
Hückelových vil. Věřím, že v  takové koalici můžeme být vedoucím článkem, 
protože spojujeme zkušenost s  moderními vizemi a  kandidáty, kteří již 
něco dokázali a požívají společenský kredit. Doufám také, že jsme díky naší 
středové pozici schopni být tmelem mezi nyní znesvářenými stranami.

objektu nebo sloupy v hlavním sále. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. 
Pokud se díky tomu nakonec postaví kvalitnější a modernější kulturní 
dům, byť třeba o pár let později, bude to pro Nový Jičín dobře. Rozhod-
ně to zůstává naším cílem i pro toto volební období.

Které další priority byste zmínil? Jaká je vaše vize pro Nový 
Jičín v následujících letech?
Nový Jičín potřebuje především silné vedení a jasnou vizi, kterou bude 
sdílet se svými občany. V  úspěšném městě mají obyvatelé k  dispozici 
kvalitní bydlení, vzdělávací a sociální systém i kulturní a sportovní vyžití. 
Je to město, po němž se dá příjemně a  jednoduše pohybovat různými 
druhy dopravy. Město, které se stará o  své bohaté historické dědictví 
a zároveň se rozvíjí udržitelně, v souladu s přírodou.

Jaké kroky k naplnění takové vize vedou? 
Vše máme podrobně rozepsáno v  našem programu, na němž jsme 
pracovali řadu měsíců. Odráží naši odbornou pestrost i společnou vizi 
pro Nový Jičín. Nejvíce oceňuji, že je vizionářský, a přitom reálný a myslí 
i na detaily a potřeby jednotlivých místních částí. Věřím, že i naši političtí 
konkurenti si v něm najdou pasáže, které pro ně budou inspirativní.

A co je důležité pro Ondřeje Syrovátku jako občana města? Co vy 
považujete za podstatné pro dobré žití ve městě v roce 2022? 
Důležitá je pro mě živá kultura, která se po covidovém útlumu opět vrací. 
Jsem rád, že si s rodinou mohu zajít na večeři nebo na pivo do příjemné 
restaurace někam na zahrádku. Líbí se mi, když po městě jezdím MHD 
a vím, že mi autobus jede vždy v určitou minutu. Ještě více by se mi líbilo 
využít sdílených kol. Moc rád taky chodím po zelených ulicích ve stínů 
stromů, proto se těším na rekonstruovanou ulici Generála Hlaďo.

(pokračování ze strany 1)
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1. Dokončili jsme nový bufet a pláž na Čerťáku
Po dokončení rekonstrukce nádrže jsme postavili novou městskou pláž 
a bufet se sprchami a WC. V roce 2022 byla dokončena také přestavba 
bývalého železničního mostu na cyklistický a na Čerťák je tak nyní možné 
bezpečně dojet také z cyklostezky Koleje.

2. S NPÚ jsme vyjednali osazení náměstí stromy okolo kašny
Naši první žádost Národní památkový ústav (NPÚ) v  roce 2021 zamítl. 
V  tomto roce však došlo k  průlomu a  ze strany NPÚ byl po jednání 
s  městem vydán předběžný souhlas s  umístěním stromů. Nyní se 
zpracovává projekt, k uskutečnění dojde v roce 2023. Pod stromy budou 
umístěny také nové lavičky. 

3. Spolufinancovali jsme rekonstrukci fotbalového a atletického 
stadionu
Projekt Tělovýchovné jednoty v celkové hodnotě 38 milionů korun město 
spolufinancovalo příspěvkem 13 milionů korun a  bez jeho přispění by 
se nemohl uskutečnit. Na zbylou část získala TJ dotaci od MŠMT. S TJ 
jsme se následně dohodli na zpřístupnění areálu sportující veřejnosti 3x 
týdně. 

4. Přestavěli jsme prostory bývalého letního kina na odpočinko-
vý areál s jezírkem
Z  bývalého letního kina vznikl oblíbený odpočinkový areál s  jezírky, 
pódiem, lavičkami a novou výsadbou zeleně. Je rozšířením stávajících 
Smetanových sadů. Veřejnosti byl zpřístupněn na podzim roku 2019.

5. Vybudovali jsme moderní přístavbu SVČ Fokus a zelenou 
terasu nad vstupní halou
Kvůli nedostatečné kapacitě SVČ Fokus vznikl před lety projekt 
nadstavby nad vstupní částí střediska, jenž má také zlepšit jeho celkový 
vzhled. Součástí přístavby je také nový multifunkční sál, klubovny, 
kuchyňky či terasa se zelenou střechou. Ta má řadu výhod: udržuje 
teplo uvnitř budovy, pomáhá zachovávat vodu a zároveň ji může Fokus 
využít také pro pěstitelské práce s vyvýšenými záhonky. Na investici se 
podařilo získat 70% dotaci.

6. Zrekonstruovali jsme obřadní síň na základě soutěže mezi 
architekty
V  případě rekonstrukce obřadní síně jsme poprvé vypsali městskou 
zakázku formou tzv. ideové soutěže, kdy komise složená ze zástupců 
města a architektů vybírala celkem ze tří návrhů. Vítězem se stala studie 
novojičínského rodáka Ing. arch. Martina Rosy. Rekonstrukce dokončená 
v květnu 2019 stála 5,3 milionu korun.

7. Zpracovali jsme adaptační strategii na změnu klimatu
Zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu bylo jedním 
z  ústředních bodů našeho volebního programu. Dokument mající za 
cíl zvýšení připravenosti našeho města a  jeho obyvatel na projevy 
klimatických změn schválilo zastupitelstvo v  roce 2021. Do tvorby 
se zapojila také veřejnost prostřednictvím veřejného projednání 
a dotazníků. Jde o zásadní dokument směřující k tomu, aby naše město 
bylo zelenější a  ekologičtější. Strategie obsahuje sadu konkrétních 
opatření, kterými může Nový Jičín na změnu klimatu reagovat. 

PLNÍME VOLEBNÍ PROGRAM Z ROKU 2018
Po celé volební období jsme se soustředili hlavně na plnění volebního programu, se kterým jsme se ucházeli o vaše hlasy ve volbách 
před čtyřmi lety. Ze 190 přislíbených bodů jsme jich 112 dotáhli do konce a mnoho dalších je tomu blízko. Dalších 57 bodů jsme 
realizovali nad rámec volebního programu. Zde přinášíme výběr těch nejzajímavějších z nich. Kompletní přehled včetně odkazů pak 
najdete na našich stránkách www.koalicenj.cz.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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8. Prodloužili jsme a rozšířili cyklostezku do Hostašovic
Propojili jsme cyklostezku přes bývalý železniční most s cestou 
„Tropickým údolím“ vedoucí na Čerťák. Vykoupili jsme areál 
bývalého Horního nádraží od Správy železnic pro potřeby města, 
díky čemuž bude letos dobudována cyklostezka na bývalé trati 
k Hornímu nádraží, a to včetně chodníku pro chodce. V Bludovicích 
jsme cyklostezku rozšířili, aby ji mohli využívat i chodci.

9. Citlivě jsme opravili Kamenné divadlo
Ve dvou etapách rekonstrukce Kamenného divadla v celkové 
hodnotě 700 000 Kč byly opraveny a zpevněny zídky a schody 
a nainstalovány nové lavičky s citáty známých osobností či 
dřevěné stolky na pařezy. Naším cílem bylo hlavně zachovat 
historickou podobu divadla. Na rekonstrukci jsme získali dotaci ve 
výši 100 %.

10. Dokončujeme přestavbu bývalého „Domu sester“ na 
startovací byty
V bývalém internátu vzniká 39 nových bytů velikosti 2+kk, které 
jsou určené pro mladé lidi do 35 let. Celková cena přestavby je 61,2 
milionu korun.

11. Vytvořili jsme funkci městského architekta
Městský architekt posuzuje projekty v kontextu celého města 
a dává jeho rozvoji koncepci a jednotný řád. Je nejenom poradcem, 
ale i odborným oponentem u významných projektů, jakými jsou 
například výstavba nových sportovišť nebo revitalizace sídlišť. Ve 
výběrovém řízení v roce 2021 zvítězil mezi 11 uchazeči Ing. arch. 
Martin Materna z Opavy.

12. Zahájili jsme provoz cyklobusu do Beskyd a linky 927 do 
Hranic na Moravě
Spojili jsme se s Kopřivnicí, Příborem, Frenštátem a Rožnovem 
pod Radhoštěm a společně zafinancovali opětovné spuštění 
cyklobusu a skibusu do Beskyd. Také jsme zřídili novou linku 927 
v trase Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice na Moravě, která 
navazuje na dálkové vlaky ve směru Praha a Vídeň.

13. Pořídili jsme městské vratné kelímky na kulturní akce
Městské vratné kelímky se od roku 2022 používají na Pivobraní 
i dalších kulturních akcích města. Data ukazují, že se díky 
kelímkům daří významně snižovat množství odpadu po 
takových akcích (až o 60 %), což pomáhá životnímu prostředí. 
S novým designem jsme navíc kelímky povýšili na další úroveň. 
A Novojičiňákům se líbí, protože 2000 z návštěvníků Pivobraní si je 
po akci dokonce nechalo! 

14. Chystáme stavbu nového skateparku pod fotbalovým 
stadionem
Dlouho očekávaná stavba skateparku bude zahájena ještě letos. 
Vybudování skateparku je součástí koncepce rekonstrukce celého 
sportovního areálu, kde vznikne také nové multifunkční hřiště, 
parkour, lezecká stěna, cyklostezka a velká sportovní hala.

8.

9. 10.

14.

12. 13.
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15. Investovali jsme rekordní částky do školských zařízení. 
Investice do školství a vzdělávání považujeme za jedny 
z nejdůležitějších. Vybudovali jsme například nové atrium na ZŠ 
Komenského 66, venkovní hřiště u ZŠ Dlouhá či zahrady u MŠ 
Smetanovy sady a Jubilejní.

16. Zpracovali jsme Koncepci parkování a modernizovali 
parkovací systém
Podle koncepce vypracované na následujících pět let se nyní každý 
rok staví nová parkovací místa a modernizuje parkovací systém. 
V roce 2021 byly v centru instalovány nové parkovací automaty, kde 
je nyní možné platit i kartou nebo mobilní aplikací.

17. Pokračujeme v projektu záchrany Hückelových vil
Záchrana a rekonstrukce Hückelových vil je projekt na mnoho 
let. V tomto volebním období jsme zaměstnali správce vil, který 
na ně dohlíží a stará se o ně, koordinátora jejich záchrany, který 
řídí záchranné práce, a nechali jsme zlikvidovat dřevomorku 
z obou objektů, což byla rozsáhlá investice v hodnotě 4 milionů 
korun. Byla zpracována vize záchrany obou objektů i přilehlého 
areálu a nechali jsme zpracovat 3D prohlídky obou budov 
ještě před likvidací dřevomorky. Do vil se také postupně vrací 
život prostřednictvím nové tradice s názvem Kouzelný den 
v Hückelových vilách. 

18. Vybudovali jsme REUSE centrum
REUSE centrum je vlastně takové moderní vetešnictví. Občané 
zde totiž mohou bezplatně odkládat věci, které by jinak skončily 
v popelnici (např. knihy, nádobí, kola, lyže atd.), zatímco někomu 
jinému ještě mohou zdarma posloužit a získat tak nový smysl. 
Jde o jednu z mnoha aktivit, kterou pro snížení produkce odpadu 
děláme. 

19. U každé místní části řešíme její potřeby: 
Bludovice: vybudovali jsme místo pro přecházení u České školy, 
opravili chodníky a autobusové zastávky. K tomu jsme navíc 
rozšířili část cyklostezky, aby na ni mohli i pěší.
Kojetín: navýšili jsme denní počet spojů MHD z 8 na 10 a postupně 
s pomocí místních přestavujeme bývalou hospodu na kulturní dům.
Loučka: posílili jsme autobusovou dopravu o příměstské linky 
a zavedli přímé spojení Loučky s Kauflandem a obchodem Tesco.
Straník: vykoupili jsme od soukromých majitelů plochu pro 
rozšíření dětského hřiště a vybudování nové cesty a pomohli 
místním hasičům získat dotaci.
Žilina: zahájili jsme stavbu nového kulturního centra a postupnými 
úpravami zamezili opakovaným záplavám, které trápily obyvatele 
lokality Za Školou.

20. Vytvořili jsme novou vizuální identitu města
Nový Jičín se od ledna 2021 prezentuje novým vizuálním stylem. 
Došlo ke sjednocení barev, písma a symbolů, které se používají 
na úředních dokumentech, plakátech, propagačních tiskovinách, 
ale i na webu a sociálních sítích. Byl také vypracován manuál 
jednotného vizuálního stylu. Součástí nové vizuální identity je i logo 
města vycházející ze znaku města.

15.

16. 17.

18. 19.

19. 20.
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Veřejný prostor a architektura
Živé zelené centrum města 
• Dotáhneme projekt na výsadbu stromů okolo kašny, který jsme již předjednali 

s Národním památkovým ústavem. 
• Ke stromům a k podloubí přidáme lavičky, na kterých si bude možné ve stínu 

odpočinout. 
• Do blízkého okolí náměstí umístíme nové herní prvky pro děti.
• Stávající lavičky na náměstí zaměníme za takové, na kterých se bude dát 

sedět v létě i v zimě.
• Revitalizujeme hlavní průtah městem podél centra, tj. část silnice I/57 vedoucí 

z Opavy do Valašského Meziříčí. Ulice je dnes zbytečně široká s nadbytečným 
středovým pruhem; my ji ve spolupráci s ŘSD, kterému silnice patří, zúžíme 
a  po stranách vysadíme stromy, rozšíříme chodníky, navýšíme počet 
parkovacích míst a vybudujeme cyklopruhy.

Záchrana Hückelových vil a dalších památek
• Dotáhneme Vizi záchrany Hückelových vil, kterou jsme rozpracovali v tomto 

volebním období, upravíme a  zpřístupníme cenný areál okolo obou objektů 
a propojíme jej s areálem na Skalkách. Do konce volebního období zahájíme 
rekonstrukci minimálně jedné vily.

• Zahájíme rekonstrukci cenné budovy bývalého Biografu Artefakt na ulici 
Slovanská 3.

Město, které má styl a šmrnc
• Nenásilnou formou budeme motivovat podnikatele i vlastníky budov ve městě, 

aby se řídili Manuálem označování a reklamy provozoven v Novém Jičíně.
• Zrevidujeme podmínky pro stálý prodej pod podloubím, aby nabízené produkty 

nebránily v průchodu, ale oživovaly prostor náměstí.
• Vybudujeme i mobiliář pro vyžití teenagerů. Do dolní části sportovního areálu 

u Grasmanky doplníme parkourové prvky.
• Budeme pokračovat v  revitalizaci Horního nádraží. Vybudujeme zde 

pumptrack, posezení pro cyklisty, hygienické zázemí a skrz areál vybudujeme 
novou propojku pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Rybníčky a Nádražní

• Upravíme Smetanovy sady na základě studie vzniklé v  roce 2022. Kolem 
památníku J. G. Mendela vytvoříme důstojné a příjemné místo k odpočinku, 
k lavičkám doplníme opěrátka.

• Vytvoříme nový dotační titul pro majitele budov na vybudování zábran proti 
holubům, jako jsou například bodce nebo síťky.

• Zrevitalizujeme nábřeží Jičínky mezi Suvorovovou a Riegrovou ulicí tak, aby 
se zde dalo příjemně procházet a  projíždět na kole, doplníme sem mobiliář 
a vhodně upravíme zeleň.

• Zrekonstruujeme a otevřeme průchod u Laudona a zajistíme jeho bezpečnost.
• Vybudujeme novou lávku přes Jičínku od bazénu z  ulice Novosady na ulici 

Jugoslávskou.
• Zatraktivníme také nábřeží Grasmanky.
• Dokončíme revitalizaci sídliště Nerudova (zachování zeleně a  patrové 

parkování).
• Zrevitalizujeme parčík Antonína Dvořáka za divadlem a parčík u Tonaku.
• Budeme po městě rozšiřovat lavičky, stolky a židle.

Maličkost pro NJ: Založíme novou tradici s  názvem Novojičínští truhlíci, 
která bude spočívat v adopci truhlíků a ploch před bytovými domy.

Životní prostředí
Adaptace na změnu klimatu
• Budeme realizovat opatření z  Adaptační strategie a  dohlížet na to, aby 

jednotlivá opatření byla zahrnuta do investičních akcí města.
• Při rekonstrukcích veřejných prostranství budeme hledat způsoby, jak na nich 

zasadit více stromů.
• Budeme budovat zelené střechy a stěny na městských budovách.
• Ve městě vysadíme více extenzivních trvalkových záhonů. 
• Stávající i nová parkoviště budeme postupně ozeleňovat stromy a pergolami.

Místní udržitelná energetika
• Zpracujeme podrobný energetický plán města a  zahrneme do něj i  bytové 

a firemní domy. 
• Vybudujeme solární panely na městských budovách.
• Připravíme vybudování městské bioplynové stanice, která bude používána na 

zpracování gastroodpadů a energie z ní bude dál využívána na vytápění.
• Pro majitele budov zřídíme Fond rozvoje města, z něhož budeme poskytovat 

půjčky občanům se zvýhodněným úrokem na pořízení solárních panelů nebo 
tepelných čerpadel.

• Podpoříme rozvoj komunitní energetiky, což je moderní způsob distribuované 
výroby elektřiny a dalších energií. 

Odpadové hospodářství
• Do veřejného prostoru instalujeme sdílenou lednici nebo polici, kam bude 

možné odložit přebytečné potraviny.
• Budeme postupně rozšiřovat síť nádob na tříděný odpad.
• Nabídneme obyvatelům rodinných i  bytových domů umístění popelnic 

o objemu 120 l na tříděný odpad k jejich příbytkům.
• Ve spolupráci se společností ASOMPO, a.s. budeme pracovat na vybudování 

moderní mechanické přetřiďovací stanice.
• Zavedeme další ekologická opatření, jako komunitní zahrada, psí louka, 

zapojení žáků do údržby zeleně, omezení solení chodníků, omezení hlasitých 
ohňostrojů a rachejtlí. 

Maličkost pro NJ: Začneme ve městě pořádat pravidelný bleší trh.

Doprava
Cyklistická a pěší doprava
• Zavedeme systém sdílených kol ve městě.
• Vybudujeme cyklopruhy od kruhového objezdu na Bohuslava Martinů do 

Loučky a také na dalších ulicích ve městě.
• Vybudujeme novou cyklostezku podél ulice Bohuslava Martinů.
• Rozšíříme síť cyklotras na území města a vzájemně je propojíme.

Veřejná doprava
• Vybudujeme nové zastávky MHD Pod Skalkou – Kaufland, Riegrova, Svatopluka 

Čecha, Bohuslava Martinů u Educy, Galaxie a Abácie, v Bludovicích u hřiště, 
v  Loučce mezi zastávkami Kaštany a  rest. Koruna a  ve Straníku na Dolním 
konci.

• Vybudujeme přístřešek na zastávce MHD Sokolovská.
• Zavedeme univerzální roční kupon na MHD a příměstskou dopravu za výhodnou 

cenu 730 Kč na rok, tj. 2 Kč na den.

HLAVNÍ BODY NAŠEHO  
VOLEBNÍHO PROGRAMU

Úplnou verzi programu včetně 
podrobností a odkazů najdete na 
našich stránkách www.koalicenj.cz.
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• Ve spolupráci s  Moravskoslezským krajem zavedeme přímé bateriové vlaky 
(tj. vlaky jezdící částečně na elektriku v  trolejích a  na baterie) Nový Jičín – 
Ostrava.

Infrastruktura
• Vybudujeme nový kruhový objezd na křižovatce ulic Bohuslava Martinů 

a K Nemocnici.
• Budeme budovat nová parkovací místa podle Akčního plánu Koncepce 

parkování.
• Zpracujeme projekt na stavbu parkovacího domu pro 300 aut na Bezručově 

ulici.
• Vybudujeme parkoviště pro centrum města vedle ulice Hoblíkova v bývalém 

areálu České pošty.
• Vybudujeme nové etážové (patrové) stání na ulici Nerudova.

Maličkost pro NJ: Zavedeme skibus pod sjezdovku Svinec. 

Bydlení
• Umožníme výstavbu rodinných domů v Loučce v lokalitě Za Humny. 
• Podpoříme výstavbu nových bytových domů na ulicích Bohuslava Martinů, 

Dolní Brána a Bezručova.
• Začneme systematicky řešit nájemní bydlení přestavbou nevyužívaných budov 

na nájemní byty, např. Jungmannova 25 a další budovy na náměstí, Slovanská 
3 nebo Jiráskova (podle toho, kde bude v budoucnu družina ZŠ Tyršova).

• K  usnadnění pronájmů bytů zřídíme Městskou nájemní agenturu (umožní 
například pravidelné hrazení nájmu, opravy bytu nad rámec běžných či 
zprostředkování soc. služeb). 

Maličkost pro NJ: U bytových domů v majetku města zřídíme stojany na kola 
a sjezdy pro kola a kočárky do koláren.

Chytré, otevřené a bezpečné město
Smart City neboli chytré a otevřené město
• Budeme rozvíjet Novojičínský portál občana pro komunikaci s městem.
• Pořídíme nový mapový portál města s  aktuálními informacemi (bloková 

čištění, trasy, jízdní řády MHD, mapa kvality ovzduší atd.).
• Vytvoříme novojičínskou Městskou kartu, která umožní slevy na kulturní či 

sportovní akce, poslouží jako průkazka do knihovny či ODISka pro veřejnou 
dopravu.

Přívětivý městský úřad
• Umožníme Novojičíňákům vyřízení vybrané správní agendy jednou měsíčně 

i mimo standardní úřední hodiny, tj. například až do 18 h, případně v sobotu.
• Zjednodušíme přístup k aktuálním usnesením rady a zastupitelstva na webu 

města.
• Zrekonstruujeme vstup do budovy městského úřadu na Divadelní ulici 

a učiníme jej bezbariérovým.

Bezpečnost
• Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti v  okolí autobusového a  vlakového 

nádraží (nové kamery, častější kontrola městskou policií).
• Ve spolupráci se ZŠ posílíme výuku finanční gramotnosti.
• Vypracujeme mapu kriminality a použijeme ji při práci Městské policie.

Maličkost pro NJ: Postavíme solární multifunkční dobíjecí stanici na 
Čerťáku.

Kultura, sport a cestovní ruch
Kultura
• Nový Jičín nutně potřebuje svůj Kulturní dům na plesy, koncerty, konference 

a podobně. Jeho stavbu budeme nadále prosazovat, ovšem současná stavba 
v přístavbě Hotelu Praha se zkomplikovala a její dokončení není jisté. Nabízí 

se proto tři možnosti řešení: 1) i přes komplikace dostavba rozestavěného KD 
v  přístavbě Hotelu Praha, 2) výkup budovy Nového Slunce a  vybudování KD 
v jeho prostorách, nebo 3) stavba nového KD na jiném místě. Každá z variant 
má své výhody i nevýhody a po volbách musíme najít politickou i společenskou 
shodu.

• Po vzoru Plánu rozvoje sportu zpracujeme také Plán rozvoje kultury, který 
pomůže zjistit, o jaký typ akcí má veřejnost zájem a jak do kulturního života 
co nejvíce zapojit organizace ve městě (Muzeum Novojičínska, Klub rodáků, 
ZUŠ atd.). Poslouží také jako důležitý podklad pro dostavbu kulturního domu 
a financování kultury.

• Založíme Festival vína, které se bude degustovat na různých místech v centru 
města.

• Zrekonstruujeme Kino Květen, jehož střecha a  vzduchotechnika jsou již 
v havarijním stavu.

Sport
• Zřídíme příspěvkovou organizaci Správa sportovišť, do níž budou postupně 

přidána všechna nebo téměř všechna městská sportoviště. Jejich využití tak 
bude efektivní a město bude mít lepší přehled o toku finančních prostředků.

• Budeme pokračovat v revitalizaci sportovního areálu u atletického stadionu 
(multifunkční hřiště, lezecká stěna, parkour, multifunkční hala, propojení 
cyklostezkou a stezkou pro pěší). 

• Na bývalém Horním nádraží postavíme pumptrack.
• Novojičínská sportoviště vybudovaná s  pomocí dotací města budou 

zpřístupněna široké veřejnosti.
• Ve spolupráci s TJ Žilina opravíme fotbalové hřiště na Lamberku.

Volný čas a cestovní ruch
• Umožníme i za stávajícího stavu častější prohlídky Hückelových vil a přilehlého 

areálu.
• Zmodernizujeme zázemí venkovního bazénu a postavíme nový tobogán.
• Vytvoříme nový program Zažij Nový Jičín na podporu turistiky a  podnikání. 

Každý, kdo stráví alespoň 1 noc v ubytovacím zařízení v NJ nebo utratí alespoň 
300 Kč ve stravovacím zařízení, získá bezplatný vstup na některé z městských 
zařízení.

• Podpoříme vybudování single trailů, sítě jednosměrných tras pro horská kola, 
v okolí Čerťáku.

• Podpoříme stavbu veřejných grilovacích míst tam, kde to nebude obtěžovat 
místní.

• Po vzoru jiných měst budeme iniciovat vznik tzv. Komunitní dílny, kde bude 
veřejnosti přístupné vybavení a nářadí pro kutilské práce, svépomocné opravy 
elektroniky a jízdních kol.

Maličkost pro NJ: Uspořádáme zájezdy do partnerských měst pro veřejnost.

Místní části
Bludovice
• Dořešíme kanalizaci, která v této místní části chybí.
• Opravíme střechu na budově Fojtství a v podkroví vybudujeme byty.
• Propojíme lesopark s místní částí Bludovice novými stezkami.

Kojetín
• Dokončíme rekonstrukci místního kulturního domu. Vybudujeme zde například 

novou tělocvičnu a opravíme oplocení.
• Upravíme zpevněnou plochu pro osobní automobily u zastávky Pod Svincem.
• U kaple opravíme schodiště, zámkovou dlažbu, nátěr dveří a střešní krytinu.

Loučka
• Vybudujeme nové víceúčelové dětské hřiště a  volejbalové hřiště v  prostoru 

u Orlovny.
• Vybudujeme nový přechod pro chodce od obchodu „Bobek“ k  protější 

autobusové zastávce.
• Propojíme chodník a cyklostezku z ulice Dlouhá do sídliště Loučka za bytovými 

domy až na ulici U Hráze.
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Straník
• Vybudujeme novou autobusovou zastávku na dolním konci.
• Budeme pokračovat v opravách a revitalizaci zázemí SK Straník u fotbal. hřiště.
• Rozšíříme dětské hřiště o nové prvky pro děti i pro starší.

Žilina
• Vybudujeme zbývající část chodníku z Žiliny do Životic.
• Ve spolupráci s Životicemi a Mořkovem zahájíme přípravu budování cyklotrasy 

Žilinou podél Jičínky.
• Dokončíme přestavbu bývalé čističky na místní spolkový dům.

Maličkost pro místní části: Dáme místním částem více pravomocí v rozhodování 
o investicích a zavedeme v nich samostatné participativní rozpočty.

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti
Městská památková rezervace (MPR) jako komplexní obchodní zóna
• Vytvoříme Katalog požadovaných služeb, který určí, jaký typ podnikání ve 

městě chybí a ten se budeme snažit do města dostat.
• Na tržnici budeme preferovat prodej lokálních produktů před dováženými.
• Vytvoříme interaktivní mapu podnikatelských subjektů ve městě, která zvýší 

jejich konkurenceschopnost oproti nákupním centrům.

Podpora podnikání a zaměstnanosti
• Budeme pokračovat v  podpůrných kurzech pro začínající podnikatele 

s názvem Podnikni to!
• Vytvoříme nový program na podporu podnikání s názvem Podnikej v Novém 

Jičíně. Malé a střední podnikatelské subjekty v něm budou moci získat dotaci 
až 100 000 Kč na nové podnikatelské projekty.

• Pomocí sítě cyklotras vytvoříme prostředí pro vznik a  rozjezd lokální 
ekonomiky (ubytování, restaurace, půjčovny atp.).

• Budeme intenzivněji spolupracovat s  velkými novojičínskými společnostmi 
(TONAK, Varroc, Hanon, Nemocnice Agel). 

Maličkost pro NJ: Každý rok uspořádáme celoměstskou soutěž, ve které 
budou občané hlasovat o nejlepší restauraci, hospodu nebo prodejnu.

Sociální služby, zdravotnictví a boj proti sociálnímu 
vyloučení
Zdravotnictví
• Budeme usilovat o zřízení zubní pohotovosti ve spolupráci s nemocnicí.
• Rozšíříme stávající pobídky pro zubaře.
• Vytvoříme nové pobídky také pro psychiatry, pediatry a praktické lékaře.
• Ve spolupráci s Novojičínskou nemocnici zařídíme provoz lékárny non-stop. 

Senioři a lidé se zdravotním postižením
• Podpoříme rozvoj počítačové a  finanční gramotnosti u  seniorů pořádáním 

kurzů.
• Doplníme lavičky a stolky k pečovatelskému domu U Jičínky.
• Doplníme stávající mobiliář městských parků o prvky, které pomohou vytvořit 

odpočinkové zóny pro seniory.

Sociální služby a dobrovolnictví
• Zřídíme takzvaný Balíček první pomoci, který pomůže dětem ze sociálně 

znevýhodněných rodin a  také seniorům. Zahrne například zájmové kroužky, 
obědy nebo školní pomůcky zdarma a bude podporovat sociální soudržnost, 
aby v době rostoucích cen energií nepadly nejvíce ohrožené skupiny obyvatel 
na úplné dno.

• Podpoříme dobrovolnictví zaměřené na osoby se zdravotním postižením, 
seniory a ohrožené děti.

• Podpoříme nízkoprahová zařízení pro sociálně znevýhodněné skupiny.

Maličkost pro NJ: K lavičkám ve Smetanových sadech doplníme opěrátka, 
aby se na nich dalo pohodlněji sedět a odpočívat. 

Vzdělávání a podpora rodin s dětmi
Tvůrčí vzdělávání – cesta k úspěchu v dospělosti
• Na školách uspořádáme projekt Příběhy našich sousedů, při kterém vedou 

žáci rozhovory s místními aktéry zlomových historických událostí a následně 
je prezentují veřejnosti.

• Zavedeme Participativní rozpočet na školách, který umožní žákům ve škole 
rozhodnout, na co se vyhrazená suma městem poskytnutých financí ve škole 
použije.

• Budeme rozvíjet aktivní občanství u žáků všech stupňů a typů novojičínských 
škol (školní parlamenty, fóra, dobrovolnictví).

• Budeme podporovat zachování a rozvoj výuky Montessori a dalších alternativních 
vzdělávacích programů na novojičínských základních a mateřských školách.

• Pomůžeme školám s talentovanými dětmi i s dětmi se speciálními potřebami.
• Zorganizujeme semináře a školení v tématech mediální gramotnosti, finanční 

gramotnosti, dezinformací a trollingu.

Funkční, přívětivá a zdravá škola
• Zapojíme se do projektu Skutečně zdravá škola, který dětem zajistí kvalitní 

stravování a také vzdělávání o jídle.
• Rozšíříme ZŠ Tyršova o  historickou budovu bývalého Biografu Artefakt na 

Slovanské 3 a přesuneme sem družinu školy z Jiráskovy ulice. 
• Zpracujeme projekt na výstavbu plnohodnotné tělocvičny na ZŠ Tyršova.
• Zrekonstruujeme a zmodernizujeme venkovní sportoviště u ZŠ Komenského 

a ZŠ Jubilejní.
• Budeme každoročně oceňovat také osobnosti, které se ve svém volném čase 

věnují vedení dětí a mládeže. Nyní jsou oceňovány osobnosti z pedagogické, 
kulturní a sociální oblasti.

Předškolní vzdělávání
• Zpracujeme dlouhodobou koncepci péče o  předškolní děti. Koncepce 

například naznačí vývoj počtu obyvatel a potřebnost předškolních zařízení do 
budoucna.

• Během letních prázdnin zpřístupníme hřiště u  městských mateřských škol 
široké veřejnosti.

• Zrekonstruujeme zahrady u  dalších mateřských škol, především u  MŠ 
Jiráskova a MŠ Komenského.

• Vybudujeme nové dětské hřiště v  blízkosti náměstí, například na 
zrekonstruovaném Laudonově nádvoří.

Mezinárodní spolupráce
• Rozšíříme mezinárodní spolupráci škol. Projekt Erasmus zavedeme do všech 

škol zřizovaných městem.
• Zavedeme výměnné pobyty mezi novojičínskými žáky a žáky z partnerských 

měst.
• Budeme pokračovat v  poskytování stipendia pro studenty na zahraničních 

vysokých školách, které jsme poprvé zavedli v roce 2021.

Maličkost pro NJ: Vytvoříme funkci Dětského starosty, který bude 
partnerem pro jednání se starostou města.

Zapojení občanů do chodu města
Projekt Zdravé město Nový Jičín a Místní agenda 21
• Zjednodušíme participativní rozpočet a navýšíme finanční obnos, který je na 

něj možné čerpat (nyní 400 000 Kč).
• Budeme i nadále každoročně pořádat Veřejné fórum.
• Budeme pořádat veřejná projednání k zásadním městským projektům.

Komunikace s občany
• Vytvoříme každoroční kalendář důležitých výročí.
• Jednou měsíčně uspořádáme setkání vedení města s občany.
• Zefektivníme komunikaci města s občany pomocí sociálních sítí.

Maličkost pro NJ: Budeme pořádat každoroční veřejnou anketu o osobnost 
města. 
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Děje se něco s Hückelovými vilami? 
Záchrana a  rekonstrukce Hückelových vil je projekt na mnoho let. 
To, že ještě nejsou opraveny, neznamená, že se na nich nic neudálo. 
Naopak: zaměstnali jsme správce vil, který na ně dohlíží a stará se o ně, 
koordinátora jejich záchrany, který řídí záchranné práce, a nechali jsme 
zlikvidovat dřevomorku z  obou objektů, což byla rozsáhlá investice 
v hodnotě 4 000 000 Kč. Byla zpracována vize záchrany obou objektů 
i  přilehlého areálu a  nechali jsme zpracovat 3D prohlídky obou budov 
ještě před likvidací dřevomorky. A aby se do vil postupně vracel život, 
založili jsme novou kulturní tradici s názvem Kouzelný den v Hückelových 
vilách. I v následujícím období bude záchrana vil jednou z našich priorit 
a věříme, že na jeho konci již budou záchranné práce i na první pohled 
viditelné.

Proč v Novém Jičíně stále nemáme kulturní dům? 
Kulturní dům byl vyprojektován v roce 2014 tehdejší koalicí ČSSD, KSČM 
a  SNK-ED trochu ve spěchu, bez velkých diskuzí a  architektonické 
soutěže. Následně se projekt podařilo významně upravit, aby vůbec bylo 
možné kulturní dům provozovat. V původních plánech například chyběl 
dopravní výtah na pódium, které navíc bylo příliš malé, a také neobsahoval 
propojení se starou budovou Hotelu Praha. I přesto se v zastupitelstvu 
objevily pochybnosti o  vhodnosti projektu, především kvůli sloupům 
v hlavním sále a také nízké kapacitě. Na žádost Kontrolního výboru došlo 
k vytvoření pracovní skupiny, která měla za úkol projekt zrevidovat. Ta 
posuzovala mimo jiné statickou únosnost objektu a zadala zpracování 
hlukové studie vlivu na okolní stavby. My jsme přesvědčeni, že Nový 
Jičín si svůj kulturní dům zaslouží a  v  programu máme popsány tři 
možné cesty, jak jeho realizace dosáhnout (viz kapitola kultura v našem 
programu).

Co bude s penězi ze Sberbank? A kdo za to může?
Peníze do Sberbank nechal uložit místostarosta z  ODS, který má na 
starosti finance, v dobré víře, že budou pro město zhodnoceny. Bohužel 
válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, vše změnila a  oněch 100 
milionů se nyní stalo pro město na čas nedostupnými. Protože má 
Sberbanka v  ČR dostatečný majetek, které by měl pokrýt veškeré 
pohledávky, k  penězům nebo minimálně jejich většině se město 
pravděpodobně dostane. Je však pravda, že momentálně nevíme, kdy. 
Může to být příští rok, ale také za dva roky.

Proč jste se spojili do tak široké koalice?
Už v roce 2018 jsme se rozhodli spojit politické strany a lidi, kteří mají na 
další rozvoj města podobný názor. Máme radost, že jsme se letos navíc 
domluvili i s Piráty. V případě samostatné kandidatury bychom nabízeli 
podobný program a zbytečně tříštili síly. Ukazujeme, že jsme schopni se 
dohodnout a  dělat ústupky. Jde nám hlavně o  program, jenž je naším 
společným cílem. 

 
 

Jak taková koalice funguje? Co když se na něčem neshodnete? 
V koaliční smlouvě máme zakotveny mechanismy spolupráce. Základem 
je Volební tým, v  němž jsou zástupci všech koaličních stran a  který 
rozhoduje o  průběhu kampaně a  schvaloval taky volební program. Po 
volbách pak přejde v Koaliční výbor. I když jsou ve smlouvě i pojistky proti 
přehlasování či upozadění některé ze stran, prozatím jsme je nemuseli 
využít a naše spolupráce funguje velmi lidsky a týmově. Je však dobré je 
mít pro případ, že by přece jen k nějakému rozporu došlo. Obdobně nám 
to fungovalo i v předchozích čtyřech letech a osvědčilo se to.

Nerozpadne se koalice hned po volbách? 
Určitě ne. Koalici jsme vytvořili pro celé čtyři roky a  možná i  delší 
období. Volební program je naším společným dílem a v koaliční smlouvě 
máme také zakotveno, jak budeme spolupracovat po volbách. A pokud 
by náhodou někdo pochyboval, v  posledních čtyřech letech zástupci 
koalice Zelených s  TOP 09, SNK-ED a  STAN jasně dokázali, že máme 
soudržnější tým než mnohé jiné samostatné strany.

Která témata jsou pro vás nejdůležitější?
Našimi hlavními tématy jsou životní prostředí (péče o  zeleň, strategie 
přizpůsobení se změnám klimatu, odpadové hospodářství), bydlení, 
doprava (rozvoj MHD a cyklistiky), školství (zvýšení kvality, nové metody 
vzdělávání), otevřené město (rozvoj informačních technologií a inovace), 
kultura a  komunikace s  občany. Do detailu jsou však propracována 
všechna témata, která se Nového Jičína dotýkají. Hlavní body programu 
najdete v těchto volebních novinách a kompletní program je na stránkách 
www.koalicenj.cz. 

S kým chcete v případě úspěchu vládnout?
Jednoznačně můžeme říct, že nebudeme vládnout s SPD ani s KSČM, to 
máme zakotveno i v koaliční smlouvě. Z ostatních stran je nám nejbližší 
KDU-ČSL, s  nimiž jsme se byli vždy schopni dohodnout, a  u  ostatních 
bude záležet především na tom, nakolik budou ochotni přijmout naše 
priority za své.

Chcete, aby byl Ondřej Syrovátka starostou města?
Ano, ale hlavně chceme vytvořit takovou koalici, ve které budeme 
schopni naplňovat náš program a vize, které považujeme pro Nový Jičín 
za správné. Pokud by to bylo navíc pod vedením našeho lídra, byla by to 
pro Nový Jičín dobrá zpráva.

Jak se mohou Novojičíňáci podílet na rozvoji města? 
Především by měli jít k volbám. Budeme rádi, pokud se s námi občané 
setkají i  během volební kampaně. K  dispozici jim budeme na řadě 
setkáních a mítinků a na diskuse s našimi příznivci i případnými odpůrci 
se velmi těšíme. Budeme v  tom pokračovat i  po volbách, ať už jako 
koaliční nebo opoziční strana. V minulém volebním období jsme navíc byli 
iniciátory konání veřejných fór a projednání důležitých projektů města. 

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE
Otevřenost je v politice důležitá. Nechceme se schovávat za nicneříkající fráze, nechceme se vymlouvat. Věříme, že naše přímé napojení 
na voliče, upřímná komunikace a chuť naslouchat jsou tím nejlepším receptem, jak vést politiku pro občany přívětivou a srozumitelnou. 
Odpovídáme na témata, která vás zajímají. 
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Jak nejlépe pozitivně ovlivnit život tam, kde vyrůstají vaše děti? 
Zapojit se do komunální politiky. Lucie Jančařiková je toho ideálním 
příkladem. Před pár lety se začala více zajímat o to, jak Nový Jičín 
vypadá a  co by se v  něm mohlo změnit. A  protože si nechtěla jen 
stěžovat, k řešení problémů přistoupila aktivně. Vstoupila do Strany 
zelených, stala se členkou komise životního prostředí a  komise 
Zdravého města. A  letos je nejvýše postavenou ženou na společné 
kandidátce Strany Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN do komunálních 
voleb. Pro zahradní designérku a maminku tří dětí jsou tématy číslo 
jedna ochrana životního prostředí a  veřejný prostor. „Rok od roku 
pociťuji nastupující klimatickou změnu a  jako rodiče mě přirozeně 
zajímá, jaké podmínky zde svým dětem zanechám. Věřím tomu, že 
je mou povinností chovat se vůči zemi zodpovědně, protože zde 
nežijeme sami. Žádnou náhradní planetu nemáme,“ zdůrazňuje žena, 
která se profesně věnuje návrhům dětských hřišť a přírodních zahrad 
pro školy a školky.

Strana zelených už několik let z novojičínské radnice ovlivňuje 
chod města. Na co jste z dosavadních úspěchů nejvíce pyšná, 
které prosazené body jsou pro vás důležité?
Jsem opravdu ráda za vytvoření Adaptační strategie na změnu klimatu, 
na které jsem se v pracovní skupině podílela. Jde o zásadní dokument, 
jenž určí podobu budoucích investic a udělá z Nového Jičína zase o něco 
lepší místo k žití. Těší mě rovněž úspěchy v odpadovém hospodářství. 
V našem městě třídíme nejen papír, plast a sklo, ale také kovy, kuchyňské 
oleje, bioodpad a nově rovněž gastroodpad. Za úspěch považuji zřízení 
nové funkce městského architekta, díky němuž získají projekty města 
jednotnou koncepci. V  neposlední řadě jsem ráda za větší zapojení 
občanů do chodu města prostřednictvím veřejných či školních fór, 
veřejných projednávání investic, dotazníků či nápadů do participativního 
rozpočtu. Zdařilá je také rekonstrukce obřadní síně, která vznikla na 
základě ideové soutěže mezi architekty.

Pokud jde o ochranu životního prostředí, jaký cíl si v této oblasti 
kladete do následujícího období?
Chci, aby byl Nový Jičín ještě zelenějším městem. Aby se dbalo na 
aplikaci opatření z adaptační strategie a zvyšovalo se povědomí ohledně 
ochrany přírody a  krajiny. Zdá se mi, že český člověk nepřikládá této 
otázce takovou váhu, jaká by byla potřeba. V oblasti ekologie musíme 
zapracovat na vzdělávání dětí i dospělých. U našich jižních či západních 
sousedů si hned všimnete, že otázky obnovitelných zdrojů energie, 
hospodaření s  dešťovou vodou, minimalizace tepelných ostrovů nebo 
šetrnost v  oblasti zemědělství a  stavebnictví jsou přirozeně chápány 
jako potřebné. U nás tato témata zatím bereme jako nadstandard. A to 
je potřeba změnit.

Napadají vás nějaké příklady dobré praxe také z České republi-
ky?
Inspirovat se můžeme třeba v  Brně, v  městské části Nový Lískovec. 
Tamní starostka Jana Drápalová ze Strany zelených už dvacet let 

buduje ekologické sídliště s  unikátním parkem Pod Plachtami. 
Vkusně tam oživili panelové domy, školy, školky či radnici směrem 
k nízkoenergetickému standardu. Ročně tak ušetří za teplo více než šest 
milionů korun. Střechy nových veřejných budov jsou zelené, na některé 
instalují také fotovoltaiku. Místo zahušťování zástavby tak ve spolupráci 
s občany vznikl park s jezerem, do kterého je svedena dešťová voda ze 
střech okolních bytových domů. To jsou cesty, kterými chceme jít i my.

Myslíte si, že se váš pohled ženy-političky může nějak lišit od 
vašich mužských kolegů na kandidátce?
Bezesporu. Muži a  ženy se přirozeně liší nejen fyzicky, ale také 
v  uvažování, zkušenostech, mají různé zájmy a  postřehy. A  je to tak 
dobře, protože při vzájemné spolupráci se mohou výborně doplňovat. 
Výzkumy dokazují, že nejlépe pracují genderově vyvážené týmy, jsou 
inovativnější a  pracují efektivněji. Ve Straně zelených to víme, proto 
dlouhodobě podporujeme aktivní účast žen v politice na všech úrovních.

Zajímavost o Lucii Jančařikové
„V rámci Nového Jičína jsem se už šestkrát stěhovala. Sedmé stěhování, 
doufám poslední, mě čeká letos na podzim. Mám tedy celkem přehled, 
jak se kde v našem městě žije.“ 

„PŘEJI SI NOVÝ JIČÍN JEŠTĚ ZELENĚJŠÍ.“

LUCIE JANČAŘIKOVÁ
NAŠE KANDIDÁTKA ZA ZELENÉ
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Slušnost, odpovědnost, pokora. To jsou vlastnosti, které v  politice 
považuje za důležité novojičínský radní Martin Gazda, dvojka 
kandidátky koalice Strany zelených s  Piráty, TOP 09 a  STAN 
v  podzimních komunálních volbách. Projektový manažer v  oblasti 
automotive, ale duší a  srdcem hlavně muzikant, hodnotí uplynulé 
volební období pozitivně. „Neuvolněný radní si klidně může pro práci 
zvolit obecná témata a čtyři roky prožít v klidu. To nebyl můj případ. 
Práce v Komisi pro otevřené město či vedení pracovní skupiny pro 
dostavbu kulturního domu, to vše vyžadovalo spoustu času a energie. 
Jedna remíza, více malých výher,“ ohlíží se sedmatřicetiletý Gazda, 
předseda novojičínské TOP 09.

Které z prosazených kroků vám udělaly radost?
Těší mě možnost platit na úřadě kartou, zřízení nového informačního 
systému města, parkovné v mobilu, oprava statiky Beskydského divadla, 
nový úsek cyklostezky Koleje, investiční akce města do sportu či plán 
revitalizace Horního nádraží. Jmenovat bych mohl dlouho a věřím, že je 
za námi vidět kus dobře odvedené práce.

Hodně se věnujete oblasti smart city, tedy chytrého města s efek-
tivním využíváním technologií. Jak se v tom Novému Jičínu daří?
Platba parkovného mobilem, platební terminál na Odboru dopravy a tím 
ušetřená tři patra schodů, mobilní rozhlas, který do e-mailu informuje 
občany o důležitých událostech ve městě, WiFi internet pro veřejnost, 
objednání na úřad na konkrétní hodinu, to všechno je smart city. Myslím, 
že se nám postupně daří činit Nový Jičín ještě chytřejším městem. 
Velkým tématem je také internet věcí ve veřejné správě.

Co takový internet věcí znamená?
Rád to vysvětlím na příkladech. Třeba u parkoviště Na Valech u tržnice 
si občan jeho aktuální obsazenost zjistí na internetu nebo ji vyčte na 
informačních displejích ve městě. Najde si také vytíženost a  odhad 
čekací doby na registru vozidel. Dozví se, jakou teplotu má zrovna teď 
voda městského bazénu a kolik se v něm koupe návštěvníků. Nebo kolik je 
ještě volných míst v novojičínských kroužcích pro děti. Všechna tato data 
dnes již existují, ovšem zatím pouze v uzavřených systémech. A koncept 
internetu věcí tato data činí dostupná a otevřená všem občanům. Zlepší 
se tak kvalita jejich života ve městě.

Kterou další oblast považujete za důležitou? Čemu byste se chtěl 
v následujících letech, pokud ve volbách uspějete, věnovat?
Určitě mi záleží na dostupnosti bydlení. Nemyslím si, že se všichni 
přestěhujeme do domku se zahradou, to bohužel není reálné. Mám 
na mysli dostupnost bydlení ve městě jako mix nájemního bydlení 
provozovaného městem a soukromými pronajímateli. Jde mi o fungující 
trh s byty a domy a zároveň podporu individuální výstavby i strategického 
partnerství s developery. Město může jako silný hráč budovat nájemní 
byty. Je škoda, že bytový fond města byl v  minulosti rozprodán, dnes 
jsme mohli mít stovky bytů k pronájmu. Navíc jsou pronájmy vedle daní 
největším příjmem do městského rozpočtu.

Jakými kroky lze situaci zlepšit?
Jako radní bych rád odblokoval lokality k individuální výstavbě rodinných 
domů a podpořil projekty nájemního bydlení. Město musí v tomto směru 
najít silného partnera. Ona dostupnost bydlení udrží ve městě občany, 
což přitáhne nové zaměstnavatele a  těm stávajícím umožní růst. Rolí 
města je pro tento růst vytvářet podmínky a příležitosti. 

„MĚSTO MÁ BUDOVAT NÁJEMNÍ BYTY.“ 

MARTIN GAZDA
NÁŠ KANDIDÁT ZA TOP 09

Kateřina Novotná
naše kandidátka za Zelené

Z MEDAILONKŮ DALŠÍCH NAŠICH KANDIDÁTEK A KANDIDÁTŮ

Emil Adámek
náš kandidát za Piráty

“Chci dohlédnout na to, aby město 
hospodařilo efektivně, s důslednou 
kontrolou a beze ztrát.”

“Přeji si, aby byl Nový Jičín městem přátelským 
pro rodiny s dětmi a aby novojičínské děti měly 
dobrý vztah k městu, v němž vyrůstají.”
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Novému Jičínu je Andrej Droščín znám především jako podnikatel 
v  gastronomii. V  Loučce provozuje pizzerii Oscar, v  Beskydském 
divadle bar Múza a bufet. Z vlastní zkušenosti tak ví, jak se v Novém 
Jičíně podniká a co místním obyvatelům schází. I proto letos už potřetí 
kandiduje v  komunálních volbách. Jako lídr Pirátů a  třetí osoba na 
společné kandidátce Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN však 
letos do voleb vstupuje s  většími ambicemi. „Výzvu jsem přijal, 
protože jsem městský liberální volič a  zároveň bych rád zužitkoval 
dosavadní zkušenosti. Piráti jsou proevropští, pro zavedení eura, 
dávají důraz na sociální i zelená témata. Mám navíc radost, že mohu 
v koalici spolupracovat s lidmi, které už dobře znám a se kterými si 
rozumím. Síla naší koalice je v tom, že se dokážeme rozumně domluvit, 
i  když politicky představujeme pravolevé spektrum. Komunální 
politika je hlavně o lidech. My se navíc na volby dlouho připravujeme 
a vytvořili jsme velmi kvalitní program,“ hodnotí širokou spolupráci 
stran Droščín, který chce pracovat na rozvoji podnikání a cestovního 
ruchu v Novém Jičíně.

Posouvá se Nový Jičín v oblasti gastronomie? Hodnotit to může-
te z pozice podnikatele i zákazníka.
Za posledních deset let se kvalita gastronomie v našem městě i v celé 
České republice posunula. Myslím si, že se postupně zvedá ruch na 
Masarykově náměstí. Nárůst zákazníků je pozvolný, zvýšil se počet 
jarmarků, přibyly nové podniky. Je samozřejmě troufalé se srovnávat 
s  většími městy typu Ostrava či Olomouc s  jejich počtem obyvatel. 
Chybí nám také vysoká škola, která je spojená s přílivem mladých lidí, 
jež dokáží lokální gastroscénu rozpumpovat. Chování zákazníků se navíc 
hodně změnilo kvůli epidemii covidu.

Co může město aktivně dělat pro to, aby náměstí ještě více 
ožilo?
Náměstí nám může každý závidět, ale to samo o sobě nestačí. Musíme 
podporovat městské organizace jako Návštěvnické centrum, které se 
stále rozvíjí, a motivovat je k organizaci populárních akcí typu Pivobraní 
či jarmarky. Podobnou akci by si u nás určitě zasloužilo i víno, Novému 
Jičínu by vinobraní slušelo. Takové události totiž zvyšují návštěvnost 
a povědomí o Novém Jičíně nejen u nás, ale i v zahraničí.

„NOVÉMU JIČÍNU BY SLUŠELO I VINOBRANÍ.“

Podobná otázka se nabízí i u cestovního ruchu. Jak do Nového 
Jičína přilákat více turistů?
Měli bychom rozvíjet cykloturistiku, propojovat se pomocí cyklostezek 
s okolními obcemi a také dobudovat a zlegalizovat singletraily Čertovy 
stezky (jednosměrná sportovní trasa pro horská kola). To je v současnosti 
ohromně se rozvíjející druh turistiky. Váže na sebe rozvoj místního 
ubytování, stravování a cykloservisů, zaměstnává obyvatele ve službách. 
Dříve málo navštěvované oblasti Česka se dnes rychlým tempem rozvíjejí 
právě díky cykloturistice, třeba Rychlebsko. A jižní Morava je už turistů 
plná, tak hledají nová místa k objevování. Měli bychom jim je nabídnout 
u nás.

Pokud ve volbách uspějete, jaký bude Nový Jičín v roce 2026?
Věřím, že případní koaliční partneři budou schopni přijmout naše 
nápady a že se naše město dostane na vzrůstající trajektorii jak v počtu 
obyvatel, tak návštěvníků. Nový Jičín bude také více energeticky 
soběstačný a schopný se ještě lépe postarat o starší či handicapované. 
Půjde o místo přívětivější pro bydlení a trávení volného času při sportu 
či kultuře.

ANDREJ DROŠČÍN
NÁŠ KANDIDÁT ZA PIRÁTY

Julie Bílková
naše kandidátka za Zelené

„Chci, aby se mladí lidé do Nového Jičína po 
studiích vrátili a nechyběly jim zde pracovní 
příležitosti a kulturní vyžití větších měst.“ 

VŠECHNY NAŠE MEDAILONKY NA
FB.COM/ZELENINJ

Lucie Pilná
naše kandidátka za STAN

“Naše město vidím jako příjemný 
prostor, kde lidé tráví svůj čas v centru, 
parcích nebo na cyklostezkách.” 
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Učitel angličtiny na Mendelově střední škole. Hudebník, bývalý 
profesionální banjista, organizátor nejstaršího bluegrassového 
festivalu v  Evropě. Pořadatel Dnů architektury v  Novém Jičíně. 
A nyní číslo 5 na kandidátní listině společné koalice Strany zelených 
s Piráty, TOP 09 a STAN. Tak se dá v krátkosti charakterizovat Petr 
Brandejs, muž, který se už přes deset let snaží jako člen osadního 
výboru aktivně zlepšovat život v  místní části Bludovice. A  Novému 
Jičínu by rád pomáhal i nadále. „Myslím, že naše koalice v posledním 
volebním období posunula město vpřed, a  to zejména díky úsilí 
místostarosty Ondřeje Syrovátky. Nastartovaný trend bych nyní rád 
podpořil, protože mi záleží na místě, kde bydlím. A na lidech, kteří zde 
žijí,“ říká nadšeně dvaapadesátiletý Brandejs, jehož do komunálních 
voleb nominovalo hnutí STAN.

 Hudba vás provází celý život. Jako zastupitel byste se tedy chtěl 
soustředit především na kulturní oblast?

Zastupitel by měl sledovat vše. Vleklým novojičínským problémem je ale 
kulturní dům. Ten byl vyprojektován v roce 2014 trochu ve spěchu, bez 
velkých diskuzí a  architektonické soutěže. Následně se plány naštěstí 
podařilo významně upravit, objevilo se však i  jejich zpochybňování 
a dnes mám pocit, že na jejich dokončení schází energie. Mnoho věcí se 
stalo špatně, ale neumím si představit, že by se nad proinvestivanými 
více než 25 miliony korun jen tak mávlo rukou. Musíme to promyslet. Já 
osobně se kloním k dostavbě, i když výsledek nebude ideální. Ale to není 
na světě skoro nic, ne?

Jak se jinak novojičínské kultuře aktuálně daří?
Nový Jičín je živým kulturním městem, stačí si pořádně přečíst nabídky 
kulturních institucí. Každý si vybere. Chybí nám ale dlouhodobý plán. 
Jednotlivé oblasti bychom měli sladit dohromady. Městské kulturní 
středisko, kino, Beskydské divadlo, Středisko volného času Fokus, 
knihovnu, základní uměleckou školu, respektované sbory a  soubory 
a  také živelně vznikající kapely či nápady všeho druhu. Potenciál má 
město veliký.

Velké akce jako slavnosti města či Pivobraní mají tradičně u ná-
vštěvníků úspěch. Může si ale město dovolit pořádat i kulturní 
události s nízkou návštěvností? Vyplatí se to?
Hodně tomu pomůžou excelové tabulky a zdravý rozum (smích). Myslím, že 
není hříchem na kultuře prodělávat. Je ale potřeba vědět, kolik co stojí či 
případně vydělá. A podle toho se rozhodovat a peníze utrácet efektivně.

Jako středoškolský učitel se denně věnujete vzdělávání mladé 
generace. Jakou roli má směrem ke školám sehrávat město?
Město by mělo koordinovat vztahy mezi základními školami i  mezi 
školkami. A  navzdory tomu, že střední školy zřizuje kraj, měli bychom 
jako město intenzivně posilovat i spojení učilišť či středních škol s jejich 
sociálními partnery. Tedy budoucími zaměstnavateli absolventů. Firmy 

„MUSÍME VYŘEŠIT VLEKLÝ  
PROBLÉM S KULTURNÍM DOMEM.“

a úřady totiž stejně jako střední školy působí na území našeho města, 
takže objektivně vzato je to naše věc.

Máte zkušenosti se školstvím z několika evropských zemí, napří-
klad z Norska, Finska, Španělska, Irska či Nizozemska. V čem se 
od nich můžeme inspirovat?
V  řadě věcí, ale platí to i  obráceně - mnohé z  našich škol by se jim 
v  zahraničí hodilo. Hlavní rozdíl třeba oproti Finsku se ale netýká jen 
školství. Měli bychom si naplno uvědomit, že veřejné instituce, včetně 
škol, jsou naše, nás občanů. Nepatří nějaké neurčité osobě či anonymní 
skupině lidí. Po lidech ve vedení těchto institucí chceme, aby je dobře 
spravovali a  řídili. Jsou ale naše, stejně jako samotné město. Na nás 
záleží, jak se v něm bude žít. Začíná to u volebních uren, ale nemusí to 
tam končit.

Zajímavost o Petru Brandejsovi
„Vyrostl jsem ve východních Čechách a  po přestěhování do Nového 
Jičína jsem se stal úplným jazykovým bezdomovcem. Mé češtině se 
smějí jak v  místě mého rodiště, tak v  místě mého bydliště. Toťtym sa 
všeckym omlúvám, ale nikdo není dokonalej.“ 

PETR BRANDEJS
NÁŠ KANDIDÁT ZA STAN

SLEDUJTE NÁS NA SÍTÍCH
ZELENINJ

WWW.KOALICENJ.CZ

ZELENINOVYJICIN
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NA CO MYSLET PŘI HLASOVÁNÍ 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022. Místnosti budou v pátek 
23. září otevřeny od 14:00 do 22:00, v  sobotu 24. září pak od 8:00 
do 14:00. K dispozici budete mít jeden společný hlasovací lístek, na 
kterém uvidíte všechny kandidující strany i  jednotlivé kandidáty. 
Máte celkem tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva, tj. 29. Využít je 
můžete třemi způsoby:

2) Pokud chcete podpořit naši stranu a  také několik kandidátů 
z jiných stran, zakřížkujete naši stranu jako celek a poté ještě vyberte 
několik kandidátů z  dalších politických stran. Všichni konkrétně 
vybraní kandidáti od vás dostanou jeden hlas, o  zbytek vašich hlasů 
z celkových devětadvaceti se podělí kandidáti politické strany, jež jste 
primárně označili jako celek (hlasy získají první kandidáti dle pořadí na 
kandidátce). Takový způsob bychom doporučili voličům, pro které je 
naše kandidátka favorit číslo jedna, ale současně mezi jinými stranami 
nalezli třeba pár dalších jmen, která by chtěli podpořit. 

3) Zakřížkujete 29 kandidátů napříč stranami. Tím si sestavíte svou 
podobu městského zastupitelstva. Dávejte ale pozor, abyste označili 
maximálně 29 kandidátů (můžete i  méně). Pokud by jich bylo naopak 
více, stane se vaše hlasování neplatným. 

Jak je to s preferenčními hlasy? Preferenční hlasování, jak jej znáte 
například z  voleb do Poslanecké sněmovny, v  komunálních volbách 
nefunguje. Pokud byste označili jednu stranu a  zároveň ještě udělili 
křížky kandidátům té stejné strany, nebude to mít na hlasování vůbec 
žádný vliv. 

Do zastupitelstva se občas dostanou kandidáti ze zadních příček 
kandidátek. Jak je to možné? Situace nastane v  případě, kdy voliči 
preferují především konkrétní kandidující a  křížkují je napříč více 
stranami. Pokud se ve městě najde populární osobnost, která takto 
získává hlasy od velkého množství voličů, může ze zadních příček 
poskočit dopředu na první příčku a dostat se do zastupitelstva. Stane 
se tak v případě, kdy takový kandidát získá aspoň o deset procent více 
hlasů, než je průměrný zisk jednoho kandidáta v rámci strany, za kterou 
kandiduje. 

1) Pokud chcete co nejvíce podpořit naši koalici, 
vyberete pouze naši stranu. Tímto krokem od vás 
totiž všichni naši kandidáti dostanou jeden hlas. 
V našem případě byste tedy vyplnili křížek do 
rámečku vedle názvu Strana zelených s Piráty, TOP 
09 a STAN. Budeme rádi, když se rozhodnete právě 
pro tuto variantu volby. 

ČAS OTEVŘENÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
PÁTEK 23. ZÁŘÍ OD 14:00 DO 22:00 
SOBOTA 24. ZÁŘÍ OD 8:00 DO 14:00

SENÁTNÍ VOLBY NA NOVOJIČÍNSKU
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24.

NAŠI KANDIDÁTI PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
NOVÉHO JIČÍNA KONANÉ 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

25. 27. 28. 29.

18. 19. 21. 22. 23.

12. 13. 15. 16. 17.

1. 2. 4. 5.

6. 7. 9. 10. 11.

26.

20.

14.

3.

8.

Julie Bílková
specialistka marketingu

kandidátka za Zelené, BEZPP

Mgr. Pavel Bártek
ředitel Beskydského divadla

kandidát za Zelené

Mgr. Roman Jandl
středoškolský učitel
kandidát za TOP 09

Alena Svobodová
produkční Beskydského divadla

kandidátka za Zelené, BEZPP

Mgr. Petr Zapletal
středoškolský učitel
kandidát za Zelené

Radek Hanák Ficbauer
IT architekt

kandidát za Piráty, BEZPP

Mgr. Dalibor Tomek
středoškolský učitel
kandidát za TOP 09

Ing. Lucie Pilná
daňová poradkyně

kandidátka za STAN, BEZPP

Aleš Kloda
OSVČ

kandidát za Piráty, BEZPP

Ing. Lumír Schmidt
ekonom

kandidát za TOP 09

Petr Orel
senátor, vedoucí záchranné stanice

Bartošovice, kandidát za Zelené

Mgr. Bohumír Večerek
speciální pedagog

kandidát za Zelené, BEZPP

Ing. Zbyněk Pavelek
invalidní důchodce
kandidát za TOP 09

Ing. Eva Chrobáková
stavební projektantka

kandidátka za Zelené, BEZPP

Mgr. Dalibor Váhala
laboratorní pracovník

kandidát za Zelené, BEZPP

Mgr. Ondřej Syrovátka
místostarosta

kandidát za Zelené

Ing. Martin Gazda
softwarový inženýr
kandidát za TOP 09

Lucie Jančařiková
zahradní designérka
kandidátka za Zelené

Ing. Petr Brandejs
středoškolský učitel

kandidát za STAN, BEZPP

Ing. Emil Adámek Ph.D.
vysokoškolský pedagog

kandidát za Piráty

Ing. Vlasta Čejková
vedoucí laboratoří a metrologie
kandidátka za TOP 09, BEZPP

Mgr. Matěj Bártek
právník

kandidát za Piráty, BEZPP

Mgr. Veronika Urbánková
učitelka ZŠ

kandidátka za Zelené

Ladislav Honusek
tajemník hnutí STAN

kandidát za STAN

Bc. Robin Gebauer
sport. referent MěÚ Frenštát p. R.

kandidát za Piráty, BEZPP

Bc. Michaela Sekerášová
ředitelka Kulturního domu Kopřivnice

kandidátka za Zelené, BEZPP

Bc. Kristýna Mináriková
vedoucí odbytu, OSVČ

kandidátka za Piráty, BEZPP

Andrej Droščín
živnostník, restauratér

kandidát za Piráty, BEZPP

Bc. Kateřina Novotná
manažerka

kandidátka za Zelené, BEZPP


