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Úvodní slovo 

Váţení spoluobčané, 

Dostáváte do rukou druhé číslo našeho zpravodaje. Je to především v důsledku vašeho zájmu 

po distribuci prvního čísla. Vaše reakce byly totiţ nejen  vesměs pozitivní, ale projevili jste nevšední 

zájem o naše počínání. Dostali jsme mnoho ohlasů, kde jste nám nejen přáli mnoho zdaru, ale zároveň 

jste poţádali o pravidelné zasílání Zpravodaje.  

Je to pro nás velmi povzbudivé, ale i závazující do budoucna. Chceme, abyste věděli, ţe 

nejsme novináři a nemáme s přípravou takovýchto dokumentů ţádné zkušenosti. To nás však nikterak 

nebrzdív naši aktivitě. Právě naopak, v našem Zpravodaji poskytujeme informace způsobem „jak nám 

zobák narostl“. 

A ještě jedna důležitá věc. Zpravodaj je otevřený i vám všem. Ujišťujeme vás, že zařadíme do 

Zpravodaje i vaše příspěvky bez jakékoliv cenzury. Samozřejmě za předpokladu, že nebudou 

odporovat zákonům, etice a základním normám slušnosti. Samozřejmě v případě, že váš příspěvek 

by se rozcházel s našemi stanovisky, bude uveřejněn, ale rada OS si vymiňuje takový příspěvek 

komentovat a připojit své stanovisko. To jsou jediná omezení, která Zpravodaj zatím má. 

Ještě jednou děkujeme za důvěru a věříme, ţe i toto naše počínání přispěje k lepšímu 

„ovzduší“ v našem městě. 

předseda OS  Ing. Jiří VOJTA 

 

1) Telegraficky 

Jak jsme Vám slíbili, přicházíme s dalším vydáním, které Vás bude nejenom informovat o 

aktuálním dění ze ţivota OS, ale přinášíme Vám i informace o způsobu voleb do zastupitelstva našeho 

města. „Krouţková“ metoda z parlamentních voleb se mění na „Kříţkovou“. 

V zářijových Městských listech by se nám měli představit všechny politické strany kandidující 

do zastupitelstva našeho města. Kaţdá strana by měla mít svoji stránku, kde se ve stručnosti představí, 

včetně svých kandidátů. Proto vyzýváme ke sledování tohoto vydání.  

V měsíci říjnu mimo komunálních voleb proběhne i první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 

konané dne 15.10. - 16. 10. 2010. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav spadá pod volební oblast 28 – 

Mělník. V našem obvodu kanduje celkem 6 uchazečů. Úloha senátora není pouze schvalování 

zákonných norem, ale měl by také ve svém volebním obvodu slouţit, jako propoj mezi komunálními 

politiky, krajem a parlamentem. Pokud je zvolen dobrý senátor, má moţnosti spolupracovat a podílet 

se na realizaci celé řady důleţitých činností ve svém regionu. 

Programy, činnosti a postoje jednotlivých kandidátů můţete sledovat na jejich webových 

stránkách Informace a odkazy naleznete v příloze tohoto zpravodaje. 

Krátce po vydání našeho prvního čísla a veřejném projednání Územního plánu resp. jeho 

změny č.4, byly vydány Městské listy. Kladně hodnotíme fakt, ţe se představitelé města vyjádřili 

k výstavbě Kauflandu v oblasti pod nemocnicí ve prospěch občanů. Tedy zamítavě! Konečně! 
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 Nelze si však nepovšimnout, ţe pan starosta v jedné části svého vystoupení prosazuje 

„zelené“ zóny a odpočinkové zóny s výstavbou zeleně. V jiné části Městských listů však jeho 

místostarosta hovoří o výstavbě kulturního domu v oblasti pod nemocnicí! Co to pro nás znamená? 

Silnice spojující parkoviště Penny marketu s ulici Chobotskou a následným napojením na ulici 

Kralupskou stavět budeme! A právě tomu chceme zabránit! Nicméně si rádi počkáme na 

urbanistickou studii daného projektu. OS nechce být jenom odpůrcem všech navrhovaných změn, ale 

chce přinést i návrh vlastního řešení pro tuto zónu.  

Vystoupení Pavla Šporcla a romské kapely Stilo, určitě patřilo v našem městě k vysokým 

uměleckým záţitkům. Jak však máme chápat připomínky členů našeho OS, ţe více jak 2/3 sedadel bylo 

určeno pro VIP návštěvníky a „normální“ platící divák se musel tísnit v těch nejzazších lavicích? 

Občanské sdružení zaznamenalo na stránkách Městských listů zcela neprofesionální 

vyjádření pana starosty k osobě pana Otmara Průši. Rada OS nesouhlasí s jednáním pana Průši, 

jehož aktivity stále brzdí zprovoznění mostů, které tolik potřebujeme, ale způsob, jakým vedení města 

osobu pana Průši prezentovalo na stránkách ML je neslučitelný se základními principy fungování 

demokracie. 

 

2) Z Rady OS 

Rada OS, jak jiţ bylo řečeno, se zúčastnila veřejného projednání Změny č. 4. územního plánu, 

podala námitku proti Zm.č.4/18. Rada OS nadále uvedenou situaci mapuje a jako zástupce veřejnosti 

bude i vystupovat při jejím projednávání. 

Dne 6. 9. 2010 se paní Miluše Zahrádková sešla na schůzce s velitelem Městské policie panem 

Ladislavem Gürtlerem. Obsahem schůzky byla zoufalá situace ve městě s ohledem na neexistující "psí 

vyhlášku". Velitel Městské policie vypracoval ve spolupráci s kompetentními orgány návrh této 

vyhlášky. Její návrh    n e p r o š e l    schvalovacím kolečkem úředníků s odůvodněním, ţe zasahuje do 

majetkových práv občanů. V našem městě tedy není moţnost bránit se jako spořádaný občan proti těm, 

kteří povýšili svého psa nad člověka, ať s ohledem na úklid výkalů, nebo volný pohyb zvířat.  

Milan Zuna informoval radu o činnosti fotoklubu ohledně plánované výstavy, která se 

uskuteční v kino-kavárně Brandýského kina od 24.9 do 24.10.10 a o plánovaném fotovýletu do Prahy. 

Jednání Rady OS dne 13. 9. 2010 proběhlo v salónku hospůdky „U Mikeše“. Na tomto jednání 

byly projednány přípravy na setkání SVJ a BD, které proběhne 21. 11. 2010 od 17:00 hodin 

v Brandýském kině. Projednány byly otázky spojené s další řádnou Valnou hromadou, která bude dne 

14. 11. 2010 od 18:00 rovněţ v brandýském kině. O přípravě a programu těchto akcí Vás budeme 

informovat na našich stránkách www.bnl-sb.cz. 

 

3) Komunální volby 

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají stejně jako první kolo senátních voleb v pátek 15. října 

2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Připomeňme, ţe volit můţe kaţdý občan ČR, kterému bude alespoň druhý den voleb 18 let a je 

v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také 18letý občan jiného státu, který je v 

http://www.bnl-sb.cz/
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den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuţ právo volit přiznává mezinárodní smlouva. V 

současnosti je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení ČR k EU. Občané členských 

států EU, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud poţádali o zápis do 

dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce. 

Voliče bude o době a místě konání voleb v obci informovat starosta obce nejpozději 15 dnů 

před volbami (30. září). Ve volební místnosti na viditelném místě vyvěsí hlasovací lístek označený 

nápisem »vzor«, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, 

pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům 

odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíţí. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe okrskové volební komisi svou totoţnost a státní 

občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Cizinec prokáţe po 

příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehoţ občané jsou 

oprávněni volit na území ČR průkazem o povolení k pobytu. Neprokáţe-li volič svou totoţnost a státní 

občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehoţ občan je oprávněn hlasovat na území ČR, 

nebude moci volit. 

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) 

obdrţí volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.  

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce můţe být vytištěn oboustranně. V záhlaví 

kaţdého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být 

zvolen. Kandidáti kaţdé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném 

volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. 

Volební stranou můţe být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdruţení 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý 

kandidát nebo sdruţení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických 

stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Pro informaci voličů 

budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto 

zkratky s úplnými názvy. 

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro 

danou obec funkci registračního úřadu. 

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem 

voleb (12. října 2010). Při poškození či ztrátě lístku můţe volič poţádat ve volební místnosti o nový. 

 

4) Jak volit aneb najděme si 15 minut 

Parlamentní volby ukázaly, ţe krouţkování není zbytečná věc. Dokázaly, ţe lze politiky, které 

si přejeme, aby nás voliče zastupovali, touto metodou posunout na volitelné místo. Komunální volby 

lze označit jako „kříţkování“. 

Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do sněmovny, ve volbách do 

zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta. Pro kaţdé volené zastupitelstvo je jen 

jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující strany. Počet odevzdaných lístků se 

nezjišťuje, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí. Kaţdý volič má tolik hlasů, kolik se 

volí členů zastupitelstva, můţe uplatnit všechny, jen několik nebo ţádný. 
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Hlasovací lístky obdrţíme do svých schránek. Tyto hlasovací lístky si můţeme připravit „v 

teple domova“. Takţe najděme si 15 minut na jejich úpravu a výběr kandidátů, které chceme 

v zastupitelstvu mít. Vyberme osobnosti, o kterých si myslíme, ţe se nás, prostých občanů, zastanou. 

 

Jak volit? 

a) Jednu politickou stranu 

Označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební 

stranu. Tím dá hlas jejím kandidátům 

b) Jednotlivé kandidáty 

Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem toho, pro kterého hlasuje a to z kterékoli 

volební strany. Zakříţkovat však můţe maximálně tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 

být zvoleno.  

c) Kombinovaná metoda 

Oba způsoby lze také kombinovat. Kříţkem lze označit jednu volební stranu a dále v rámečku 

před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 

ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Tak volič dává hlas jednotlivě označeným kandidátům. 

Ale pozor! Pokud by volič tímto způsobem označil více než jednu volební stranu nebo více 

kandidátů, než je stanovený počet, byl by jeho hlas neplatný.  

 

Jak se hlasy počítají? 

Kdyţ volič označil jednu stranu a nic jiného, hlas se započte kaţdému kandidátu strany v 

pořadí od prvního dále aţ do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.  

Kdyţ volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty, hlas se započte kaţdému 

kandidátu strany v pořadí od prvního dále aţ do pořadového čísla podle toho, kolik členů 

zastupitelstva se volí a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíţí. 

Kdyţ volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran, hlas se započte 

napřed kaţdému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené 

strany v pořadí od prvního dále aţ do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.  

Kdyţ volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téţe 

strany nebo z různých stran, hlas se započte kaţdému označenému kandidátu.  

Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro kaţdého kandidáta jednotlivě 

čárkovací metodou a aţ poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty 

Závěr: 

 Chceme-li opravdu do vedení města zvolit osobnosti, jeví se jako nejlepší řešení výběr 

jednotlivých členů zastupitelstva. Výběr osobností, ke kterým máme důvěru. Opravdu tyto volby nejsou 

o politických stranách! Stačí si přečíst jednotlivé volební programy, vţdy najdeme téměř shodné 
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proklamace! Na úrovni měst a obcí se musí pracovat ve prospěch občanů! Volme osobnosti, o kterých 

jsme přesvědčeni, ţe nás nezklamou, ţe naplní slib, který svým voličům dali. 

 I členové OS vstupují do komunální politiky za jednotlivé politické subjekty. Podpořme jejich 

kandidaturu! Jestliţe jiţ nyní nesouhlasí s postojem současného vedení města, proč by jej měli po 

volbách měnit! 

 Z našich členů kandidují tito členové: Jiří Vojta, Petr Votruba, Miroslav Brabec, Viktor 

Turecký a Miroslav Maštera. Podpořme je a získejme své příznivce ve vedení města! 

 Existují však i současní zastupitelé, kteří sice nejsou členy OS, ale jiţ v minulosti projevili 

sympatie s naší činností a v řadě případů nás podpořili. Jedná se např. o tyto zastupitele: Nina 

Nováková, Bohumil Javůrek, Eva Štíbrová, Zdeňka Hajleková a jistě i další, kteří zastávají obdobný 

postoj k řešení problémů v našem městě.  

 Naši pozornost si jistě zaslouţí i nové tváře v politickém spektru našeho města. Jsou to např. 

Jiří Nekvasil, Stanislav Huml, Jaroslav Selner, Jan Vaněček, Ladislav Gürtler, Jiří Blahút, Tomáš 

Benda, František Medonos a další.  

5) Aktivity OS 

Valná hromada – připravujeme Valnou hromadu našeho občanského sdruţení. V souladu 

s našimi Stanovami si musíme zvolit novou Radu OS, která bude dle vůle našich členů vykonávat svůj 

mandát v průběhu následujícího roku. Přípravou Valné hromady se zabývá pan Vojta, Civín a paní 

Zahrádková. 

Benefiční koncert – jeho příprava je v plném proudu. Jedná se s panem Prodotou  o jeho 

vystoupení na tomto koncertu, jsou projednány první grafické návrhy plakátů a lístků. Přesný termín 

ještě zatím neznáme. Této aktivitě se plně věnuje paní Zahrádková. 

Příprava setkání SVJ a BD, výměnou zkušeností z činnosti těchto uskupení spojených s jejich 

vznikem, provozem a rekonstrukcí domů. Přípravě tohoto setkání se věnují pan Krišák a Simon. Máte-

li nápady a připomínky či náměty, které byste chtěli slyšet – pište nám na os@bnl-sb.cz. 

Brandobol  

Členové Fotoklubu Brandobol dne 12.9. uskutečnili fotovýlet do Prahy na téma street art, 

městská reportáţ a dopravní prostředky. Výletu se zúčastnilo 6 a ½ člena a focení si uţili do pozdních 

nočních hodin. Fotografie z výletu můţete nalézt ve fotogalerii na www.brandobol.cz. 

Fotoklub Brandobol si Vás dovoluje pozvat na vernisáţ výstavy „Jak to vidíme“, která se 

uskuteční dne 24. 9. 10 v prostorách kavárny v brandýském kině (K-KLUB) od 18:30h. Od 20h 

zahraje skupina Šťastní a Veselí. Pro účastníky vernisáţe vstup zdarma. Těšíme se na Vás.  

6) Závěrem 

Váţení občané, 

Toto jsou nejčerstvější poznatky z dění OS a z našeho města. Zároveň na konci tohoto 

Zpravodaje uveřejňujeme kandidátky jednotlivých politických stran do Zastupitelstva (jsou 

samozřejmě neoficiální). Někteří členové OS kandidují do Zastupitelstva. Chceme tyto členy podpořit, 

mailto:os@bnl-sb.cz
http://www.brandobol.cz/
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protoţe budou pro nás zárukou, ţe rozhodně nepůjdou nejenom proti OS, ale ani proti občanům a 

budou pracovat ve prospěch našeho krásného města. 

Domníváme se, ţe mnozí občané tyto osobnosti znají, ale díky výstavbě domů, zejména 

v lokalitě „U vodojemu“ máme nové spoluobčany, kteří se situací v našem městě nejsou řádně 

seznámeni. A nejenom jim bychom chtěli pomoci při jejich rozhodování. 

Znovu a znovu Vás budeme vyzývat, pojďme k volbám! Projevme svou vůli a snahu něco 

změnit! Přemýšlejme a vyberme si představitele, kteří nebudou pouze straníky, ale budou pracovat pro 

nás, občany. Ale i Vy svou činností a nápady můţete pomoci zlepšit věci kolem sebe… 

Rada občanského sdruţení 

Občanů Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 

září 2010 Stránka 8 
 

 

TOP 09  ČSSD 

1 Mgr.Nováková Nina 56  1 Josef Dašek 56 

2 Ing.Nekvasil Jiří 62  2 Eliška Tomanová 55 

3 Ing. Pinc Richard MBA 40  3 Bohumil Javůrek 62 

4 Pisačka Miroslav 65  4 Ing. Jiří Kolář 55 

5 Mgr.Šilar Petr 37  5 Ing. František Toman 57 

6 Mgr.Valášková Tereza 35  6 Jakub Braborec 20 

7 Voděra Kamil 42  7 Lukáš Peldřimovský 29 

8 MUDr.Moravcová Eva 52  8 Libuše Junková 75 

9 Ing.Rokyta Karel 67  9 Ing. Arch.Matěj Altman 50 

10 Pelikán Miroslav 63  10 Lukáš David 21 

11 Bc.Nejedlá Hedvika 25  11 Ing. Martin Vošta PhDr. 43 

12 Ing.Moravec František 57  12 Petra Fialová 32 

13 Bc.Pánek Jan 33  13 Milan Dlesk 74 

14 Ing.Jiří Vojta 60  14 Ing. Matěj Altman 70 

15 Zalabák Ondra 29  15 Jiří Urban 46 

16 Mgr.Předota Stanislav 47  16 Július Benetka 66 

17 JUDr.Andresová Zdenka 47  17 Rudolf Hybner 55 

18 BC.Adamus Martin 23  18 Zdeněk Hons 47 

19 Votruba Petr 52  19 Zdeněk Dašek 61 

20 Seiverová Jana 52  20 Alena Macháčková 53 

21 Miroslav Brabec 51  21 Alexandra Víšková 59 

Suverenita 21  Věci Veřejné 

1 František Medonos 31  1 Mgr.Stanislav Huml 55 

2 Mgr.David Eisner 32  2 Jiří Blahút 40 

3 Mgr.Tomáš Kumpan 24  3 Ing. Jana Haburová 37 

4 Jiří Pařík 27  4 Daniel Herain DiS 31 

5 Bc.Luboš Váňa DiS 31  5 Vladimír Kapal 61 

6 PaeDr. Jiřina Mališová 46  6 Jan Huml 22 

7 Ţaneta Juhászová 30  7 Pavla Jeníčková 43 

8 Viktor Turecký 30  8 Jan Blaţek 52 

9 Roman Říhout 31  9 Jan Novák 36 

10 Josef Matějovský 31  10 Bc.Kateřina Stejná 34 

11 Tomáš Kačírek 31  11 Ctislav Schmid 31 

12 Milan Mališ 20  12 MVDr.František Vaněk 61 

13 Zuzana Peroutková 30  13 Pavel Jurkovič 45 

14 Heda Mňuková 28  14 Ing. Jaroslav Fuka 53 

15 Miroslav Ondra 26  15 Bořivoj Rotek 50 

16 Jiří Rotek 31  16 Jana Špaková DiS 31 

17 Šárka Medonosová 34  17 David Písařík 31 

18 Klára Thumová 36  18 Václav Růţička 51 

19 Miroslav Jelínek 19  19 Karel Zmeškal 32 

20 Lucie Třešňáková 27  20 Ing.Libor Koubek 31 

21 Ing.Jan Tauchman 30  21 Martin Šmat 22 
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ODS  SNK 

1 Ing.Přenosil Ondřej 50  1 MUDr. Čierna Peterová Ivana 1 

2 Vávra Milan 45  2 Ing. Daniel Procházka 2 

3 MUDr.Štíbrová Eva 56  3 Mgr.Valášek Tomáš 3 

4 Bc.EMR Miroslav 34  4 Benda Tomáš 4 

5 Mgr. František Tomášek 67  5 PharmDr.Jan Ponec ml. 5 

6 DOC.MUDr.Vokurka Martin CSc. 47  6 Ing. Nekola Tomáš 6 

7 Kubáčková Lenka 46  7 Ing. Čeněk Petr 7 

8 Ing. Libor Šrám 51  8 Ing. Zdeněk Šifalda 8 

9 RNDr. Simona Eklová 37  9 Pařízková Jitka 9 

10 Huber Marek 33  10 Jandourková Alena 10 

11 Osuská Ivana 59  11 Ing.arch.Kindl Zdeněk 11 

12 Ing.Zdeněk Vitouš 63  12 Jaroslav Selner 12 

13 Ing.Roman Plachý 43  13 Gurtler Ladislav 13 

14 Ing.Jaroslav Vomastek 40 

 

14 

Mgr. Pejchalová Grunwaldová 

Vladimíra LL.M. 14 

15 Jarmila Vipláková 58  15 Ing. Jan Vaněček 15 

16 Kateřina Brzáková 28  16 Ing Kozel Jaroslav CSc. 16 

17 Jiří Šimůnek 46  17 Ing. Petr Zemek 17 

18 Bursík Jindřich 38  18 Bursíková Klára 18 

19 Ottl Karel 45  19 Horváth Adam 19 

20 Mgr.Jakub Hodinář 30  20 Kubáčková Jitka 20 

21 Tomáš Linhart 58  21 Kříţková Markéta 21 

 

SZ  KSČM 

1 Šnaiberk Miroslav 37  1 Ing.Zdeňka Hajleková 51 

2 Chleboun Jan 38  2 Mgr.Ing.Jindřich Najman 65 

3 Roflík Vlastimil 39  3 Ida Elsnerová 60 

4 Mgr. Petr Kváča 45  4 Bohuslav Homolka 66 

5 Ing. Folprechtová Lucie DiS 28  5 Daniel Kormančík 57 

6 Ing. Kudláčková Eva 57  6 Lenka Janoušová Poláková 47 

7 Homolka Hynek 36  7 Jiřina Urbanová 61 

8 Faldus Petr 37  8 Bohuslav Urban 65 

9 Kváča Václav 38  9 Ing. Jan Buřil 27 

10 Mgr. Nekola Martin 32  10 Marie Nováková 58 

11 Mgr.Soukup Jan 32  11 Olga Bahledová 61 

12 Ing.arch.Vydra Leopold 72  12 Jiří Pacák 68 

13 Hladík Petr 35  13 Miloslav Turkovič 78 

14 Reţ Martin 38  14 Zdeňka Maršíková 65 

15 Lustigová Martina 39  15 Miroslav Maštera 79 

16 Ing. Michal Kraus 46  16 Leopold Procházka 78 

17 Mgr.Chlebounová Jana 34  17 Ing.Rudolf Fojtík 54 

18 Fučíková Martina 46  18 František Ušela 79 

19 Kulová Lucie 24  19 František Boška 79 

20 Kváčová Zdeňka 33  20 Rudolf Fojtík 78 

21 Dufek Adam 22  21 Zdeněk Čermák 70 
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SPO - Zemanovci 

1 Čapka Miroslav 40 

2 Dobeš Martin 23 

3 Matoušek Daniel 31 

4 Čapková Alena 34 

 

 

Pro úplnost uvádíme i kandidátní listinu pro volby do Senátu: 

 


