Slezská Ostrava

Roman
Goryczka

Ivona
Vaňková

Tomáš
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„Jsme dobrý tým!“

ROK 2022 ve Slezské

Domov pro seniory je již
v provozu

Chceme,
aby se nám
tu všem
žilo lépe!
Hned na začátku letošního roku
byla zahájena rekonstrukce
KD Heřmanice. Její dokončení
je plánováno na podzim.
Pokračuje se s regenerací
bytových domů na Mírové
Osadě, provádí se opravy
na ústředním hřbitově,
dokončena byla výstavba
Domova pro seniory
v Antošovicích a provádí se
oprava veřejného prostranství
kolem kostela sv. Marka
v Heřmanicích.

Vážení spoluobčané,
Hnutí Ostrava funguje v Ostravě již 12 let, ve Slezské Ostravě
jsou naši zástupci ve vedení městského obvodu již od roku
2014. Hnutí Ostravak ze Slezské je dobrá parta angažovaných
lidí, kteří jsou odhodlaní přispět k tomu, aby se nám všem
v našem obvodě lépe žilo.

Regenerace bytových domů na
Mírové Osadě
V roce 2020 byla zahájena první etapa regenerace domů na ulici
Chrustova. Provedena byla komplexní regenerace 8 bytových
domů s celkem 32 byty. Zajištěno bylo celkové zateplení objektů
kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny,
sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván
plyn, v každé bytové jednotce bylo nově instalováno etážové
vytápění, zdrojem tepla je kotel na plyn. V obdobném duchu probíhaly opravy domů na ulici Sionkova (28 bytů), na ulici 8. března
(68 bytů) a na ulici Zapletalova (32 bytů).

Pro osvěžení jsme se rozhodli vydávat časopis, ve kterém Vás
postupně seznamujeme s tím, co vše se za poslední volební
období podařilo ve Slezské udělat. Předchozí časopisy se věnovaly letům 2019 -2021, tento zaměříme na aktivity v roce
2022. Časopisy distribuujeme svými silami a vzhledem k rozloze Slezské se určitě nepodařilo dopravit je do všech schránek. Zájemci je však naleznou rovněž na webových stránkách
www.ostravak.cz.
V létě se opět uskutečnil Den Slezské, Rozmarné slavnosti
řeky Ostravice, promítání letního kina v rámci Slezskoostravských filmových pátků, připravuje se tradiční závod Valíme se Slezskou, který se uskuteční 10. září. Hnutí Ostravak
organizuje 17. září na Slezskoostravském hradě Běh na Emu
a dětský den s Ostravakem a 18. září zveme všechny příznivce
na setkání s Ostravakem v restauraci U Januse.

OSTRAVAK, hnutí občanů
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V prvním pololetí roku 2022 byla dokončena největší investiční
akce městského obvodu, výstavba Domova pro seniory v Antošovicích. Z bývalé mateřské školy vznikl domov pro seniory, ve
kterém našlo domov 32 seniorů ve věku nad 65 let. Pokoje jsou
jednolůžkové a dvoulůžkové, je zde společenská místnost, jídelna,
ordinace pro lékaře, sesterny či kanceláře pro sociální pracovníky.
Za domovem vznikla zahrada s odpočinkovou zónou, fontánou
a jezírkem.

Místostarostka Ivona Vaňková řeší mimo jiné i pronajímání obecních bytů.

Modernizace kulturního domu
v Heřmanicích
Hned na začátku letošního roku byla zahájena modernizace
kulturního domu v Heřmanicích. Budova bude nově zateplena,
bude mít nová okna, podlahy, opravená sociální zařízení a zcela
novou střechu. Zásadními úpravami prošel velký sál kulturního
domu, technické zázemí i prostory pro účinkující. Práce mají
skončit letos na podzim a pobočku zde bude mít Knihovna
města Ostravy.

Regenerace veřejného
prostranství
Kromě komplexních oprav bytových domů na Mírové Osadě se
realizuje také regenerace veřejného prostranství v této lokalitě.
První etapa se týká okolí ZŠ Chrustova, kde bude letos zajištěna úprava trasování chodníků, provedena bude rekonstrukce
veřejného osvětlení, nainstalován bude nový městský mobiliář.
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Polozapuštěné
kontejnery

V rámci regenerace
sídliště Kamenec byl
na Slezské v roce
2021 realizován pilotní
projekt polozapuštěných
kontejnerů.

Náves Heřmanice
V letních měsících byla zahájena úprava veřejného prostranství
před kostelem sv. Marka v Heřmanicích. Vytvořeno zde bude nové
náměstí, vysazena bude alej stromů, nainstalován městský mobiliář, veřejné osvětlení a vybudována parkovací místa. Za kostelem
vyroste květinová louka.

Jedno stanoviště se čtyřmi
kontejnery zvlášť na papír, plasty,
sklo a komunální odpad je umístěno
za prodejnou Hruška. Druhé
stanoviště se dvěma kontejnery
na komunální odpad je pod
estakádou Bazaly. V roce 2022
byly doplněny na sídlišti Kamenec
u domu Bohumínská 51 a 53. Další
polozapuštěné kontejnery byly
nainstalovány v Hruškovém sadu.
Dvanáct klasických odpadkových
kontejnerů nahradilo na dvou
stanovištích osm polozapuštěných,
přičemž se jejich objem navýšil z 13
tisíc litrů na 34 tisíc litrů. Realizaci
polozapuštěných kontejnerů inicioval
Tomáš Pavliska z hnutí Ostravak.

10. etapa regenerace sídliště
Muglinov
Tato etapa se týká lokality ulice Vdovské v Muglinově. Rekonstruovány jsou vozovky a chodníky, provedena bude rekonstrukce
parkovišť a schodišť a dojde k obnově zeleně.

Tomáš Pavliska u polozapuštěného kontejneru v Hruškovém sadu.

Infrasauny

Místostarostka Vaňková u nového hřiště na Kamenci.

Martin Pučok na hřišti v Koblově.

Hřiště na Kamenci

Otevřená hřiště

V rámci regenerace sídliště Kamenec bylo na základě žádostí
místních obyvatel postaveno také dětské hřiště. Umístěno je
v části za prodejnou Hruška. Herní prvky na pružinách jsou
určeny pro děti předškolního věku.
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V městském obvodě Slezská Ostrava je i v letošním roce otevřeno několik sportovních hřišť, která jsou v provozních hodinách
zpřístupněná veřejnosti. Hřiště otevřená pro veřejnost jsou při
ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova, ZŠ Škrobálkova, dále pak
Multifunkční hřiště na ul. Antošovická v Koblově a Multifunkční
hřiště na ul. Fojtská a Hladnovská v Muglinově. Roman Goryczka,
místostarosta za hnutí Ostravak vnímá projekt otevřených hřišť
jako smysluplný pro volnočasové využití pro širokou veřejnost.

Městský obvod začal
v roce 2018 s budováním
infrasaun se solným panelem do budov mateřských
škol. Infrasauny mají MŠ
Zámostní, MŠ Komerční,
MŠ Bohumínská
a MŠ Chrustova.
Výhodou infrasauny je, že umožňuje
saunování všem dětem, astmatikům
i alergikům, vzhledem k individuálně
nastavitelné teplotě v rozmezí
33 – 35°C, která je dobře snášena
především malými dětmi. V letošním
roce je dokončena instalace
infrasauny v MŠ Jaklovecká
a následně budou dokončeny
infrasauny v MŠ Antošovická
a MŠ Frýdecká.

Místostarosta Roman Goryczka v nové infrasauně v MŠ Zámostní.
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Rok 2022 ve Slezské
Investice ve
školských budovách
Městský obvod Slezská Ostrava provádí
v letních měsících opravy v jednotlivých
budovách školských zařízení. Jedná se
o rekonstrukci otopné soustavy v MŠ
Chrustova, rekonstrukci elektroinstalace,
sociálních zařízení pro zaměstnance a
rozvodů vody a odpadů v MŠ Bohumínská.
Pro ZŠ Bohumínskou se pořizuje nábytek
do kabinetů zaměstnanců školy a školní
družiny a zajišťuje celková oprava dlažby
spojovacího krčku a do školní družina
ZŠ Pěší má rovněž nové vybavení. Kolem
areálu MŠ Bohumínské se opravuje plot.

Místostarostové Ivona Vaňková a Roman Goryczka u stavby nové prodejny Lidl.

Opravy chodníků, vozovek
Městský obvod má ve své správě dohromady přes 200 kilometrů chodníků a vozovek. Na jejich opravy každoročně vyčleňuje
ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky. Ročně se jedná
o částku zhruba 15,5 milionů korun.

Lidl
U kruhového objezdu na Michálkovické ulici, v areálu bývalého
Dolu Petr Bezruč, se buduje prodejna Lidl. Její otevření je plánováno na únor 2023. Investorovi vyšel obvod vstříc v požadavcích
na zřízení věcných břemen z důvodu výstavby kanalizace na obecních pozemcích. Velmi rychle byla také zprocesována potřebná
povolení v rámci stavebního úřadu, který má v gesci místostarostka Ivona Vaňková z hnutí Ostravak.

Místostarosta Roman Goryczka před
ZŠ Chrustova

Valíme se Slezskou
Tradiční zážitková soutěžní hra Valíme se Slezskou se uskuteční v sobotu 10. září v ulicích Slezské Ostravy. V areálu Gymnázia Hladnov bude
probíhat bohatý doprovodný program.

Parkovací zóna

Veřejná setkání

Z důvodu dlouhodobého problému s parkováním vozidel lidí
bydlících v lokalitě Nová osada zde vznikla parkovací zóna určená pro rezidentní parkování. Lokalita zahrnuje ulice Kepkova,
Kasární, Nová osada, Bernerova a část ulic Michálkovická,
Heřmanická a Stromovka. Zůstala zde zachována i podstatná
část nezpoplatněného stání. Parkovací zóny fungují již druhým
rokem na sídlišti Kamenec a v lokalitě Fratiškov.

Během měsíce května městský obvod opět uspořádal sérii
veřejných setkání vedení obvodu s občany. Setkání se uskutečnila na sedmi místech Slezské Ostravy. Návštěvníci setkání byli
informováni o výsledcích provedeného průzkumu spokojenosti,
byli seznámeni z realizovanými projekty a na závěr se vždy uskutečnila diskuse.
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Letní kino v Koblově
V pátek 19. srpna uspořádal Ostravak ze Slezské promítání letního kina.
Na film Vyšehrad: Fylm přišla i přes nepřízeň počasí k restauraci U Januse spousta diváků.

Běhna Emu
a Dětský den s Ostravakem
2022

Závody
Slezsko– Soutěže
ostravský Hudba
hrad

Program

Kategorie

17. 9.
09:00
10:30
11:30
11:45

Prezentace a výdej čísel
Start závodu dětí
Start rovinného závodu
Start hlavního závodu
Vyhlášení, zábavný program

Startovné

Hlavní závod 300,(200,- v případě on-line
platba do 10. 9. 2022)
Dětský závod 0,-

(Mario Šeparovič
a Vojta Šňupárek)

Hlavní závod - muži, ženy
Hlavní závod - prémiová kategorie nad 50 let
Rovinný běh 8 km - muži, ženy
Děti roč. 2007-2008, 2009-2010
2011-2012, 2013-2015
Děti roč. 2016 a mladší

Tratě

9 km - s výběhem na Emu
8 km - rovinný závod
4 km - děti 2010 a starší
1 km - děti 2011 a mladší

Programem provází Vladimír Polák.

Dětské soutěže a ceny během celého dne.
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Více info na: www.lkbanik.cz

Ostravak ze Slezské

Kandidátní listina
pro volby do Zastupitelstva města Ostrava
konané ve dnech 23. – 24. září 2022
JMÉNO, PŘÍJMENÍ
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VĚK

POVOLÁNÍ

1.

Ing. Roman Goryczka

55

Místostarosta

2.

Ing. Ivona Vaňková

57

Místostarostka

3.

MUDr. Tomáš Pavliska

49

Lékař

4.

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

57

Vysokoškolský pedagog

5.

Ivana Šmidáková

56

Asistentka

6.

Ing. Martin Vidura

52

Podnikatel

7.

Mgr. Edita Kozinová

51

Ředitelka NNO

8.

Ing. Martin Pučok

52

Ředitel

9.

Daniel Dziuba

50

Podnikatel

10.

Bc. Daniel Filip

39

Vedoucí odboru

11.

MUDr. Petra Šugárková

48

Lékařka

12.

MUDr. Roman Pomahač

52

Lékař

13.

Mgr. Sandra Bolfová

38

Speciální pedagog

14.

Mgr. Eva Vaňková

44

Advokátka

15.

Ing. Roman Zedníček, Ph.D.

55

Bankéř

16.

Ing. Kristýna Vaňková

35

Ekonom

17.

Ing. David Grendysa, MBA

50

VŠ učitel a Marketing manager

18.

Aleš Lipowský

55

Obráběč kovů

19.

Ing. Tomáš Halakuc

50

Prokurista

20.

Martin Martynek

52

Technický pracovník

21.

Lenka Hašlerová

37

Podnikatelka

22.

Ing. Kamila Zedníčková

51

Vedoucí oddělení

23.

Pavel Konečný

43

Kavárník

24.

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.

43

Akademický pracovník

25.

Mgr. Daniela Klímová

47

OSVČ

26.

Ing. Mário Žalčík

50

Předseda představenstva a.s.

27.

MUDr. Marcela Müllerová

49

Zubní lékař

28.

Mgr. Alžběta Pavlisková

40

OSVČ

29.

Pavel Staněk

55

Důchodce

30.

Radim Oudrán

58

OSVČ

31.

Tomáš Bílý

33

Kalič

32.

Jan Goryczka

21

Student

33.

Štěpán Šmidák

56

Jednatel společnosti

34.

Richard Segar

34

Vedoucí prodeje

35.

Olga Jurčeková

87

Důchodce

Ing. Roman
Goryczka

Ing. Ivona
Vaňková

MUDr. Tomáš
Pavliska

„Za bezpečnější
a zdravější
Slezskou!“

„Dělám
Kamenec
krásnější!“

„Větší podpora
sportu!“
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Kandidátní listina
pro volby do Zastupitelstva města Ostrava
konané ve dnech 23. – 24. září 2022
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

VĚK

POVOLÁNÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

VĚK

POVOLÁNÍ

1.

JUDr. Lukáš Semerák

50

podnikatel

27.

Pavel Konečný

43

kavárník

2.

Doc. Ing. Iveta Vozňáková,
Ph.D.

57

3.

Mgr. Michal Mariánek, MBA

47

4.

Ing. et Ing. Martin Drastich,
MBA, Ph.D.

vysokoškolský pedagog,
děkanka VŠ
ředitel domova pro
seniory

28.

Petr Menšík

48

místostarosta městského
obvodu Vítkovice

29.

Milan Třos

47

hasič

51

auditor

30.

Mgr. Hana Strádalová

57

středoškolský pedagog

5.

MUDr. Tomáš Pavliska

49

ortoped

31.

Mgr. Daniel Grimm

35

advokát

6.

MUDr. Tomáš Málek

54

primář ARO

32.

Ivo Křižák

58

vedoucí zásobování

7.

Vladimír Polák

45

herec

33.

Ing. Alan Najzar

50

projektový manažer

34.

Jana Jeraka

49

vedoucí správy
nemovitostí

35.

Jiří Brůna

63

technik

36.

Lenka Kocierzová

72

výtvarnice

8.

Mgr. Petr Mika

51

9.

Ing. Břetislav Riger

52

ředitel Centra pro volný
čas a pomoc mládeži,
vedoucí TOM BVÚ
vedoucí obchodního
oddělení

10.

Ing. Leopold Sulovský

68

horolezec, senátor

37.

Martin Pučok

52

ředitel společnosti

38.

Ing. Robert Šimčík

44

produktový manažer

39.

Ing. Michal Lach

58

OSVČ

40.

Ing. David Grendysa, MBA

50

pedagog VŠ,
marketingový manažer

41.

Mgr. Edita Kozinová

51

ředitelka NNO

42.

Ing. Květoslava Hrabovská

55

ekonomická ředitelka

43.

Ing. Daniel Horváth

37

OSVČ

44.

Daniel Schromm

34

autodopravce

45.

Jiří Samec

58

invalidní důchodce

46.

Ing. Jan Liďák

44

manažer ve zdravotnictví

47.

Ing. Vladimír Mach

63

manažer

48.

Ing. Jiří Fousek

66

ředitel společnosti

49.

Daniel Nováček

40

manažer nákupu

50.

Martin Dvořák

37

řidič

51.

Lukáš Ciesarik

35

podnikatel

11.

Mgr. Dagmar Hrabovská

71

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

12.

Luděk Volný

55

obchodní ředitel

13.

Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

62

14.

Richard Čermák

39

15.

Ing. Petra Bernfeldová

44

16.

Ing. David Nespěšný, MBA

47

VŠ pedagog, výzkumný
pracovník
starosta městského
obvodu Vítkovice
projektová manažerka,
starostka městského
obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz 20142018
ředitel vyšší odborné
školy

17.

Zdeněk Grygar

47

fotbalový trenér

18.

Ing. Ivona Vaňková

57

19.

Jakub Gazdík

31

20.

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

51

21.

Ing. Miroslav Eliáš

42

místostarostka
městského obvodu
Slezská Ostrava
Sportovní trenér,
podnikatel
místostarosta městského
obvodu Ostrava-Jih
facility manažer a
tenisový trenér

22.

MUDr. Andrea Matulová

69

lékařka

52.

Mgr. Hana Kubišová

43

auditorka

53.

Jiří Botor

50

zásobovač

23.

Ing. Daniel Žitník

51

24.

Mgr. Viktor Panuška

50

25.

Ing. Roman Goryczka

55

místostarosta městského
obvodu Svinov
strážník Městské policie
Ostrava
místostarosta městského
obvodu Slezská Ostrava

26.

Monika Sikorová

53

tajemnice gymnázia

12

54.

Stanislav Odstrčil

63

referent majetkové
správy - technik

55.

Ing. Pavel Obroučka

58

projektant

Velký křížek
je důležitý!

Jsme jedna parta. Jeden křížek.

k
e
ž
í
ř
k
ý
Velk

Termín
voleb
2022

23.-24.
září

Přijďte nás
podpořit!

Právě Váš hlas
rozhodne!
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Ing. Roman
Goryczka

55 let, místostarosta,
podnikatel

57 let, místostarostka,
ekonom

Dvě volební období jsem místostarostou ve Slezské Ostravě. V gesci
mám oblasti financí a rozpočtu a školství, kultury a sportu. Při svém
rozhodování se vždy snažím řídit zdravým selským rozumem. Hospodaření městského obvodu je transparentní. Školy i školky prokoukly
zvenku i zevnitř. V naší galerii budou pokračovat výstavy a workshopy. Budu pokračovat ve finanční podpoře spolků a sdružení. Rozdělanou práci dokončím a zároveň začnu nové projekty.

Jako místostarostka mám uplynulých osm let na starosti majetek
a stavební řád. Prodejem, a hlavně pronájmy majetku získává obvod
potřebné finance pro uskutečnění investičních akcí a oprav. Zajistili
jsme mimo jiné regeneraci sídlišť Kamenec a Muglinov, opravy bytových domů, chodníků, veřejných prostranství, výstavbu hasičské
zbrojnice v Muglinově a mnoho dalších projektů. Na odvedenou práci
jsem za nás všechny opravdu hrdá a chci na ni navázat.

„Budoucnost je naše,
pokud na ni myslíme už teď.“

„Bez činu zůstane i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

MUDr. Tomáš
Pavliska
49 let, ortoped

Na otázku, proč se nevěnuji čistě svému oboru a ztrácím čas v politice, je jednoduchá odpověď. Ztotožňuji se s prioritami hnutí Ostravak.
Chci žít v čistém městě. A to nejen ve smyslu pořádku, ale komplexně
ve zdravém městě s finančně zajištěnou městskou nemocnicí. Podporuji to, aby bylo kde sportovat a trávit volný čas. Mezi priority patří
i čisté a opravené chodníky, osvětlené město a bezpečí. Sice jsme
se za poslední roky posunuli dopředu, ale pořád máme před sebou
hodně práce.

„Komunální
odpad pod zem.“
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Ing. Ivona
Vaňková

doc. Ing. Iveta
Vozňáková,
Ph.D.
57 let, vysokoškolský
pedagog

Ivana
Šmidáková
56 let, radní,
asistentka

Ing. Martin
Vidura
52 let, radní,
podnikatel

Již 8 let jsem radní, pracuji v kontrolním výboru a komisi pro rodinnou politiku a snažím se pomáhat zlepšit podmínky pro dobrý život
na Slezské. Mou prioritou jako čerstvé babičky je to, aby děti nemusely za kvalitním vzděláváním do jiných obvodů, a měly si kde v klidu
a bezpečně hrát. Rovněž považuji za důležité předcházet negativnímu dopadu na občanské soužití v souvislosti s umísťováním nepřizpůsobivých občanů mezi slušné obyvatele.

V předchozích letech se nám povedlo prosadit řadu investic zaměřených na zlepšení kvality života na Slezské a máme připraveny další nápady. Celý profesní život pracuji s lidmi, proto se chci v příštím
období věnovat hlubšímu zapojení občanů ve svém okolí do života
v obci. Podpořím zvýšení bezpečnosti, instalaci dalších kamerových
systémů, bezpečné přechody pro chodce, či lepší regulaci rychlosti
v kritických místech.

„Člověk je tam, kde je díky
tomu, jak přemýšlí.“

„Vše se dá naplánovat,
ale s realitou se musíme
umět poprat.“

Mgr. Edita
Kozinová

51 let, ředitelka
neziskové organizace

Ing. Martin
Pučok
52 let, ředitel

Neměním názory a stejně jako před 4 lety vím, že je důležité nebát
se je vyslovit. Následující roky nebudou z důvodu ekonomické krize
ani trochu jednoduché, rostoucí inflace spolu s dalšími problémy se
rozhodně odrazí na výši veřejných financí, a proto bude velmi důležité
zodpovědně rozhodovat, kam tyto finance půjdou, aby to prospělo
rozvoji jednotlivých obvodů i města. Celý svět čeká hodně změn a nás
bude čekat spoustu práce.

Mou hlavní povahovou vlastností je, že jsem ochotná pomoci, kde je
třeba. Před 18 lety jsem založila organizaci RKC Chaloupka s širokým
záběrem od volnočasových aktivit, přes sociální práci až po podporu příjemného života ostravských rodin. Díky svým lidským postojům
a mnohaletým zkušenostem v sociální a pedagogické oblasti dokážu
včas rozklíčovat složité situace rodin, které potřebují pomoci. Nebojím se ožehavých problémů naší společnosti.

Na Slezské žiji přes 20 let. Vyrostly zde i mé tři děti, a proto bych chtěl
čas a energii, která se mi nyní uvolnila, věnovat zpátky obci tak, aby
zde jednou mohly stejně spokojeně žít mé děti i jejich děti. Ostrava
v posledních letech zaznamenala zásadní zlepšení životního prostředí. Postupně se mění v bezpečné a kulturní moderní město. Pomozme tu naši Slezskou nasměrovat tak, aby mladým lidem ukázala, že je
prostě „fajna“ a že se za lepším životem nemusí vydávat jinam.

„Nebát se, nekritizovat
a místo toho něco
pro Ostravu udělat.“

„Jestli najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

„Zapojme se
všichni.“
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Naši
lidé

Ing. Roman Goryczka Ing. Ivona Vaňková

Na výše uvedených aktivitách se podíleli členové našeho hnutí, jak již místostarostové Ivona
Vaňková a Roman Goryczka, naši radní Ivana
Šmidáková a Martin Vidura, ale také další zastupitelé či členové různých komisí.
Poděkování patří i našim koaličním partnerům,
s kterými jsme ve vedení Slezské Ostravy.

MUDr. Tomáš
Pavliska
místostarostka městského

doc. Ing. Iveta
Vozňáková , Ph.D.

Ivana
Šmidáková

obvodu Slezská Ostrava

Lékař

Vysokoškolský pedagog

Asistentka, radní

Ing. Martin Vidura

Mgr. Edita Kozinová

Ing. Martin Pučok

Daniel Dziuba

Bc. Daniel Filip

Podnikatel

Ředitelka NNO

Ředitel

Podnikatel

Vedoucí odboru

místostarosta městského
obvodu Slezská Ostrava

