Naši kandidáti na místech 1–5:
Osm let pracuji zdarma pro Jundrov a v rámci svého volného času se snažím o jediné –
JUNDROV KRÁSNĚJŠÍ. Za tu dobu mohu zodpovědně prohlásit, že kvalita Úřadu, veřejných
zakázek a smysluplnost investic a jejich příprava je nyní na daleko lepší úrovni než dříve. K
tomu jsem přispěl. Pokud si to někdo nemyslí, nemám žádný strach opustit od listopadu
Zastupitelstvo a Radu naší městské části. Radnice je v dobrých rukou. Určitě ale přeji
moudrou ruku všem voličům a mohu-li, pak doporučuji nedávat hlas lhářům a
hochštaplerům, jejichž naprosto nehorázné lži jsem musel číst v plátcích typu Tunel proti
Jundrovu a Opolisty. Míra demagogie v nich otištěná působí, jako by Jundrov byl nějaký
zlatý důl, který je třeba ovládnout za každou cenu. Proboha lidi, hlavně klid! Je to práce a
zase práce ve volném čase. Pokud chcete, bojujte. Ale férově!
Ondřej Šťastník

Jsem celoživotním Jundrovákem, který se však při hledání řešení pro obec rád nechá
inspirovat nejen doma, ale i v zahraničí. Na chodu obce jsem se v uplynulých dvou
volebních obdobích podílel jako místopředseda finančního výboru a přispíval zkušenostmi
z oblasti projektového řízení včetně projektů hrazených EU. Z našeho programu mne vedle
transparentních a funkčních veřejných zakázek nejvíce zajímá čistý vzduch (i ve čtvrtky a
v topné sezóně), který k naší krásné městské části musí patřit!
Richard Hubl
V roce 2009 jsem byl rozčarován pletichami tehdejšího vedení radnice. Spolu s partou
nadšených a bezúhonných sousedů a přátel jsme se postarali o změnu. Radnice je dnes
otevřená k občanům, je spravována profesionálně a hájí zájmy lidí, ne lobbistů. Jsem
přesvědčením optimista, věřím, že má smysl se snažit změnit věci k lepšímu, dělat je
poctivě, pořádně a výsledek se dostaví. Profesně se zabývám obchodním právem a na
radnici se chci postarat o to, aby rozhodování o našich penězích probíhalo transparentně,
efektivně, v zájmu občanů a aby se městská část nenechala napálit ve smlouvách, které
uzavře.
Moje hobby jsou mimo jiné šachy. V roce 2013 jsem stál u zrodu šachového klubu Jezdci Jundrov. Jsem pyšný na
to, že za pět let náš šachový klub vyšplhal z druhé nejnižší soutěže až do první ligy a šíří tak povědomí o Jundrovu.
Mým cílem je, aby Jundrov „hrál 1. ligu“ ve všech oblastech.
Antonín Továrek

Jsme politické hnutí JUNDROVÁCI (do r. 2013 název Jundrov žádá nové tváře), jehož cílem
je zachování a zlepšení pohodového života v Jundrově. Do komunálních voleb 2018
vstupujeme pod

č. 6.

Proč volit hnutí JUNDROVÁCI?
1. Přinesli jsme svěží styl politiky, naše motto zní: „Politika není byznys, ale služba
občanům!“ Říkáme věci na rovinu, ale nikoho nestrašíme, a chceme, aby lidé věděli
o tom, co dělají jejich zastupitelé a proč.
2. Postarali jsme se o to, aby radnice byla otevřená k občanům. Prosadili jsme
otevřená výběrová řízení na veřejné zakázky, audit úřadu městské části, zpravodaj
prezentující protichůdné názory. A co zveřejňování videozáznamu z jednání
zastupitelstva? Samozřejmost. Ale jen pro Jundrováky. Zatím se nám nepodařilo
prosadit, aby video pořizoval a zveřejňoval úřad. Děláme to zatím sami, ve vlastním
volném čase a za vlastní náklady na www.jundrovskatelevize.cz
3. Nekompromisně hájíme zájmy občanů proti zájmům developerů, soustavně a
úspěšně bojujeme proti změně územního plánu, která by z Juranky a z Káčat udělala
zónu pro masivní výstavbu. Chceme územní plán od profesionálů, kteří budou dbát
o zájmy občanů Jundrova.
4. Usilujeme o zlepšení životního prostředí v Jundrově. Úspěšně jsme dosáhli
omezení pálení zahradního odpadu, staráme se o kultivaci ploch veřejné zeleně a o
rozšiřování veřejných míst, kde by občané Jundrova mohli relaxovat a trávit volný
čas.

Kristina Šnajderová

Pavel Tyleček

5. Řešíme problémy občanů s parkováním. Podíleli jsme se na tom, že v tuto chvíli je
vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu parkovacího domu pod Dubovou. Naší
ambicí je zajistit pro stávající jundrovské občany v příštích čtyřech letech minimálně
100 nových parkovacích míst.

6. Řešíme dopravní problémy v Jundrově. V době rekonstrukce ulice
Kamenomlýnská, kdy v Jundrově dočasně vzroste tranzitní doprava, prosadíme
opatření zvyšující bezpečnost chodců na ulicích Veslařská a Optátova. Pro toto
období rovněž prosadíme instalaci semaforů na křižovatku Veslařská – Optátova.
Dohlédneme na to, aby MHD v Jundrově fungovala spolehlivě a ke spokojenosti
Jundrováků. Dále např. znemožníme průjezd automobilů mezi dětským hřištěm na
Dubové a Společenským centrem Večerka.
7. Jsme pro transparentní rozhodování. Proč se většina důležitých věcí v Jundrově
nerozhoduje veřejně na jednání zastupitelstva, ale při neveřejném jednání rady
městské části? Navrhli jsme snížení počtu členů zastupitelstva z 15 na 11, pak dle
zákona rada nevzniká a vše se projednává veřejně na zastupitelstvu. S tímto
návrhem jsme zatím neuspěli, pro ostatní politické subjekty v Jundrově není až
taková otevřenost vítána.
8. U rozhodování přemýšlíme! Zanalyzovali jsme projekt dokončení rekonstrukce
školního hřiště, jehož součástí bylo zbudování parkoviště aut v Rozmarýnové ulici.
Takové řešení jsme nepovažovali za dobré. Nastudovali jsme stavební normy,
přesvědčili projektanta i stavební úřad a parkoviště je v Sosnové ulici.
Rozmarýnovou courají dál bez obav děti do školy.
9. Jsme pečliví. Další člen hnutí Jundrováci se podivoval číslům z energetického auditu,
který obhajoval žádost o dotaci na zateplení školky. Našel chyby a zabránili jsme
velkému průšvihu s vracením dotace a placením pokut.
10. STARÁME SE O JUNDROV HLAVOU A SRDCEM! Hledáme chytrá řešení všech
problémů, přemýšlíme nad tím, co udělat pro to, aby se nám všem v Jundrově žilo
lépe. A o realizaci dobrých nápadů se zasadíme s maximálním nasazením a
nadšením.
Dejte nám, prosím, svůj hlas a my uděláme vše pro to, aby se vám v Jundrově žilo
šťastně a spokojeně.

Náš program:
1. OTEVŘENÁ A EFEKTIVNÍ RADNICE

Jak volit?
Líbí se Vám naše záměry? Nejlépe je nám pomůžete prosadit, dáte-li Jundrovákům všech
15 hlasů, to znamená zaškrtnout velkým X celou kandidátku vlevo nahoře!
Č.

Jméno a příjmení

Věk

Povolání

1

Ing. Ondřej Šťastník

46

podnikatel, radní MČ Jundrov

2

Mgr. Richard Hubl

39

metodik Rektorátu Masarykovy univerzity

3

Mgr. Ing. Antonín Továrek

44

právník, ekonom a zakladatel šachového
klubu Jezdci Jundrov

4

JUDr. Kristina Šnajderová

40

advokátka, radní MČ Jundrov

5

Ing. Pavel Tyleček

44

finanční ředitel

6

Mgr. Markéta Němcová

43

učitelka ZŠ

7

Bc. Zbyněk Lenomar

43

technický referent hospodářské správy

8

Ing. Tereza Vlachová

41

daňová poradkyně

9

Mgr. Gabriela Hublová, Ph. D. 37

10

Ing. Ivana Vinská

36

hlavní účetní

11

MUDr. Petr Kratina

80

lékař na penzi

12

Martina Jurečková

47

bankovní úřednice

13

Bc. Pavel Šťastný

48

podnikatel

14

Vladimír Diatka

51

IT manager

15

Jakub Němec

49

stavební konzultant

vysokoškolský pedagog

2. ÚZEMNÍ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ
3. ČISTÝ VZDUCH I VE ČTVRTEK

Jundrováci volí Jundrováky!

