„Neseď s rukama v klíně,
využij příležitosti
a nápady ve prospěch celku“
Úspěchy

Ing. Jiří Carbol
Vystudoval VUT, Fakulta stavební
Senátor, starosta obce Dobrá
od roku 2010
Pracoval jako mistr a stavbyvedoucí,
podnikatel, náměstek hejtmana,
poslanec

Zrušení mýtného u některých silnic
prvních tříd v obcích s velkou dopravní
hustotou. Vybojovali jsme pro kraj
2,5 miliardy korun na kotlíkové dotace,
bude vyměněno 22 000 nevyhovujících
kotlů. Výstavba obchvatu Frýdku-Místku.
Co chci dělat v Senátu
Zdravotnictví, školství. Hodlám
podporovat každé řešení, které v krajině
zadrží vodu (pozemkové úpravy, obnova
rybníků, atd.). Boj se suchem musí být
veden pomocí odborníků.

Program

Proč právě já?

Zdravé životní prostředí, ve kterém
budou vyrůstat naše děti
Podpora zaměstnanosti, aby naše
rodiny mohly prožít plnohodnotný
život
Zdravotnictví a sociální služby, které
budou chránit zdraví a život všech lidí
Bezpečná města a vesnice, kde budou
lidé pracovat i odpočívat
Rodina, volný čas dětí a mládeže
Podpora rozvoje obcí, aby se
neotevíraly nůžky mezi městem
a vesnicí

Jako zkušený ,,harcovník“ se v politice
orientuji jak v jejím obsahu, tak i v její
formě. Ve své práci se dnes a denně
snažím najít taková řešení problémů,
která jsou dobrá pro všechny.
Zájmy
Turistika, sport, rodina, zajímám se o dění
v Moravskoslezském kraji, věnuji se
seniorům a hendikepovaným.
Co o mně nevíte?
Jeden z projektů, které osobně podporuji,
jsou Rekordy handicapovaných hrdinů.
Jsou to úžasní lidé, kteří navzdory
těžkému osudu dokázali velké věci.

Kandidát do Senátu

Volební obvod 69 - Frýdek-Místek
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Odpovědná budoucnost“
Úspěchy

RNDr.
František John
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
UP Olomouc (ekologie) a Fakultu
sociálních studií MU Brno (humanitní
environmentalistika)
Starosta Zábřehu od roku 2010
Pracoval pro Arcidiecézní Charitu
Olomouc, zabýval se životním
prostředím na krajském úřadu a byl
v představenstvu vodohospodářské
společnosti
Program
Vytváření funkční krajiny
Řešení sucha, klimatické změny,
ochrany vod, obnovy alejí a dalších
krajinných prvků
Zajištění financování sociálních služeb
Budování cyklostezek
Všestranný rozvoj regionu - doprava,
vzdělání, inovace, kvalita života,
fungující společnost

Od roku 2011 realizace desítek projektů
pro město a region v celkovém objemu
přes 2 mld. Kč, z hlediska vyjednávání
a realizace byla nejnáročnější
rekonstrukce kanalizace (v Zábřehu
25 km nových a rekonstruovaných řadů
za 750 mil. Kč).
Co chci dělat v Senátu
V Senátu se chci jako dlouholetý starosta
věnovat tématům měst, obcí
a regionálnímu rozvoji, dále svým
prioritám, které uvádím v programu.
Proč právě já?
Pokud nechceme, aby naše budoucnost
byla neustálou krizí, musíme problémy
řešit okamžitě. Na řadu témat jsem jako
ekolog upozorňoval už před mnoha lety,
dnes se projevují (např. sucho, kalamitní
stav lesů, důsledky globalizace). Nabízím
pro naši společnou budoucnost své
zkušenosti i pracovní elán.
Zájmy
Rodina, umění a dějiny architektury, jako
kampanolog se zabývám zvonařstvím,
dále včelařím. Mám rád pohyb.
Co o mně nevíte?
Spolu s přáteli zvoníky jsme v roce 2015
odlili 200 kg zvon, který dnes visí ve věži
zábřežského kostela.

Kandidát do Senátu
Volební obvod 66 - Olomouc

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

