
Volby do zastupitelstva
města Mohelnice
5. - 6. října
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Tadeáš Bača
K zájmu o veřejné dění jej v útlém dětství přivedla jeho prababička, 
už v šesti letech se nebál a postavil se tehdejšímu starostovi, který 
nechal zkrachovat teplárnu Esmo. Od té doby je jeho hlavní priori-
tou boj za práva běžných lidí, proti všem šmejdům, zločincům a ko-
rupčníkům. Chce budovat mosty mezi mladými lidmi a seniory. V zas-
tupitelstvu se chce, mimo jiné, věnovat sociálním tématům, školství a 
kultuře. Mezi jeho zájmy patří četba, historie, příroda a dobří přátelé.

Kateřina Bílková
Pracuje jako zdravotně-sociální pracovník v mobilním hospici Nejste 
sami, z.ú., v této oblasti se pohybuje již od svých 18 let. V těchto volbách 
kandiduje, protože chce navrátit hodnotu vlastnostem jako je morálka, 
soucit a laskavost, a tím přispět Mohelnici. Profesně se věnuje převážně 
tématům sociálním a zdravotním, dále také paliativní a duchovní péči 
o pacienty. V zastupitelstvu se chce věnovat sociálním tématům, 
kultuře a sportu. Mezi její zájmy patří jóga, turistika a cykloturistika.

Kandidáti do 
zastupitelstva města
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Mgr. Jan Sedláček
Většinu života pracoval ve školství jako vychovatel a učitel Českého 
jazyka a občanské výchovy. O veřejné dění se zajímá od dětských let 
a je připraven hledat příčiny dnešních problémů a pracovat na jejich 
řešení. V zastupitelstvu se chce věnovat problematice školství, bez-
pečnosti a životního prostředí. Jeho zájmy jsou zahrádky a vnoučata.

Eva Kličková
Po vystudování střední školy se začala věnovat podnikání a nyní 
provozuje mohelnickou čajovnu. V zastupitelstvu se chce věnovat pod-
poře místního drobného podnikání, kultuře a chce pracovat na oživení 
centra Mohelnice. Její zájmy jsou zahrádka, turistika, sport a ruční práce.

Ing. Eduard Šnévajs
Vystudoval vysokou školu strojní a textilní v Liberci, pracuje, jako 
kameník a programátor, aktivně pracoval v mohelnickém automoto 
klubu. Do městského zastupitelstva kandiduje, protože vidí, že z křesla 
domova nic nezmění. V zastupitelstvu se chce věnovat přidruženým ob-
cím, bezpečnosti a dopravě. Mezi jeho zájmy patří lyže, kolo a motosport.
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Bc. Petra 
Manethová

Jaromír Vítek Mgr. Dagmar 
Protivová

Karel Navrátil Lucie Piskovská

Jan Smítal Silvie Kappelová Jan Peškar Zdeňka Kleinová Drahomír 
Srovnal

Marcela 
Melhubová

Ladislav Nejedlý Mgr. Lenka 
Kloučková

Milan Kaluža Hana Kuběnová

Lubomír Horváth

Sestavili jsme kandidátku lidí, kteří mají zkušenosti, 
ale i nové neotřelé nápady. Každý z nás se zabývá 
něčím jiným, ale dohromady tvoříme tým, který dokáže 
Mohelnici změnit k lepšímu, bez vás to ale nedáme!
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Program pro Mohelnici a přidružené obce

MÁTE PRÁVO na kvalitní školku a školu 
pro vaše děti

Navýšíme kapacitu obecních školek, tím za-
jistíme místo pro všechny děti starší dvou let. 

Budeme podporovat alternativní předškolní a 
školní zařízení a pedagogické
směry: montessori, waldorfské školství, lesní 
školky apod.

Zlepšíme stravování ve školách a školkách, 
zajistíme vyšší důraz na zdravou výživu a
dostatečnou nabídku vegetariánských jídel.

MÁTE PRÁVO mít kde sportovat

Budeme spravedlivěji podporovat sportovní 
organizace a kluby. Podpoříme především pro-
jekty zaměřené na smysluplné využití volného 
času dětí.

 Kompletně zrevitalizujeme sportoviště ZŠ 
Vodní a ZŠ Masarykova, tato sportoviště v 
době mimo vyučovací hodiny otevřeme veře-
jnosti.

MÁTE PRÁVO na otevřené a transparent-
ní město

Zveřejníme přehledný rozklikávací rozpočet, 
který nabídne občanům úplný a aktuální
přehled o hospodaření obce.

Budeme vstupovat do smluvních vztahů pouze 
se společnostmi s transparentní
vlastnickou strukturou.

Budeme zveřejňovat veškeré informace z jed-
nání poradních a výkonných orgánů města 
a zlepšíme uživatelskou přívětivost při jejich 
vyhledávání.

MÁTE PRÁVO zapojit se do rozhodování

Strategické záměry rozvoje města vždy před-
ložíme k veřejné diskusi.

Obnovíme webovou verzi Mohelnického zpra-
vodaje, ve zpravodaji poskytneme více prostoru 
občanům i opozičním zastupitelům.

Část rozpočtu sestavíme participativně tj. na 
základě demokratické diskuse s občany.
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MÁTE PRÁVO na efektivní a udržitel-
nou správu města

Zřídíme městem vlastněné technické služby, 
čímž zajistíme pravidelné sečení trávy,
prohrnování sněhu i svoz odpadů, budeme 
tak mít péči o město ve vlastních rukou.

Zřídíme funkci městského zahradníka, který 
se bude starat o parky a
městskou zeleň.

Zakoupíme a instalujeme na střechy škol a 
školek solární panely, čímž ušetříme na
energiích.

V součinnosti s okolními obcemi budeme 
řešit problematiku sucha a to zadržením
vody v krajině pomocí meandrování potoků, 
tůněk a remízků.

MÁTE PRÁVO na kvalitní a dostupné 
sociální služby

Zrekonstruujeme a přestavíme budovu 
bývalé školky na ulici Lidická na domov pro
seniory, část lůžek bude sloužit jako odle-
hčovací služba.

Zrušíme poplatky za obchůzky a nákupy v 
domovech pro seniory.

MÁTE PRÁVO na bydlení a kvalitní veře-
jný prostor

Vystavíme několik desítek městských dos-
tupných a startovacích bytů pro mladé,
seniory a seniorky, mladé rodiny, samoživitelky a 
osoby se zdravotním postižením.
Součástí výstavby bytů bude park a dětské 
hřiště.

Kompletně zrekonstruujeme náměstí Kosmo-
nautů. Na náměstí Kosmonautů
vybudujeme podzemní parkoviště.

Kompletně zrevitalizujeme městský park, 
navrátíme do parku voliéry s okrasným
ptactvem, obnovíme vodní prvky, vysadíme nové 
květinové záhony, zrekonstruujeme
paradráhu i veškeré chodníky. Zároveň omezíme 
průjezd aut parkem a zasadíme se
o klidnější a kvalitnější život tamních obyvatel i 
o větší bezpečnost návštěvníků parku.

Na ploše mezi parkem a Havličákem vysázíme 
městské ovocné sady. Ovoce v nich
vypěstované bude dodáváno do škol, školek a 
domovů pro seniory. Zbylé ovoce
budeme prodávat za symbolickou cenu na měst-
ských trzích. Zajistíme tak
soběstačnost i zdravé ovoce pro občany Mohel-
nice.

Odkoupíme a zrekonstruujeme historicky cen-
nou budovu bývalé Astorky, do této
budovy přemístíme knihovnu a vytvoříme z ní 
vzdělávací centrum, čímž zajistíme
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možnost klidu na učení pro studenty, zároveň 
ušetříme městu peníze na nájmu za
současné prostory knihovny.

Vytvoříme plochy pro legální graffiti a 
zároveň zřídíme program antigraffiti, čímž
pomůžeme majitelům domů s nápravou škod 
po nelegálním graffiti.

Zajistíme zvýšení četnosti svozu recyk-
lovaného odpadu, tam kde jsou kontejnery
často přeplněny a zajistíme pravidelný úklid 
v jejich okolí. Zajistíme kontejnery na
hliník a kov a obnovíme pravidelný jarní a 
podzimní svoz nepotřebných věcí.

Zrekonstruujeme prostor před vlakovým 
nádražím, kde vybudujeme nová parkovací
místa a bezpečné prostory pro uložení kol 
(cykloboxy). Zasadíme se o rekonstrukci
nádražní budovy včetně celodenně otevřené 
čekárny a možnosti občerstvení.

Vysadíme nové stromy, keře a kvetoucí ros-
tliny na ulicích Zábřežská, Olomoucká,
Třebovská a dalších místech, které v létě 
kumulují nadměrné teplo tzv. tepelné
ostrovy. Zároveň vysadíme květinové záhony 
v parku pod Hradbami, v okolí sídlišť a
cyklostezek.

Uvolníme ulice pro sousedské a kulturní akce 
ve veřejném prostoru.

MÁTE PRÁVO na spolehlivou a bez-
pečnou cestu městem

Vybudujeme novou kombinovanou stezku pro 
pěší a cyklisty na vlakové nádraží – od
bazénu, okolo garáží, až k nádraží. Zajistíme tak 
pohodlnou a bezpečnou cestu na
vlakové nádraží.

Vybudujeme kombinovanou stezku pro pěší a 
cyklisty směrem k Montixu, zajistíme
tak zaměstnancům Montixu pohodlnou a bez-
pečnou cestu do práce a z práce.

MÁTE PRÁVO na spokojený život v přile-
hlých obcích

Zasadíme se o výstavbu obchvatu Libivé a 
omezení negativních dopadů dostavby
dálnice D35.

Vybudujeme přírodní kořenovou čističku odpad-
ních vod v obci Řepová na
Řepovském potoce a v Křemačově na Mírovce, 
čímž nízkonákladově a ekologicky
vyčistíme potoky od odpadních vod.

V obcích obnovíme obchody, v případě přílišné 
finanční náročnosti zřídíme pojízdné
obchody, které budou přilehlé obce navštěvovat 
denně.
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Děláme Mohelnici krásnější - zasadili jsme stromy

V parku pod hradbami jsme zasadili Jeřáb oskeruši, dlouhověký strom, který začne za pár let plodit chutné a 
zdravé plody. V parku jsme zasadili Šácholan, neboli Magnolii, ta bude už příští rok plná mohutných květů. V 
parku jsme zasadili i Šeřík, který bude na jaře plný fialovo – bílých květů. Zároveň jsme v parku dosázeli živý 

plot a to zlatými Tavolníky, ty mají světle zelené listy a sytě růžové květy.

Krok za krokem můžeme udělat Mohelnici 
krásnější, bez vás to ale nedáme!

facebook.com/Zmenajemozna                                                instagram.com/tadeasbaca

 www.tadeasbaca.cz
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