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o Budeme pamatovat i na nenadálé krizové životní situace našich občanů. 
Poskytneme součinnost v řešení dočasného nebo trvalého bydlení.

o Navážeme trvalou spolupráci s neziskovými organizacemi pro účely
podpory a účasti na neziskových a dobrovolnických projektech.

o Upravíme prostranství před hasičskou zbrojnicí pro bezpečný výjezd našich
hasičů k zásahům. Zbylou část rozšíříme o bezpečné parkoviště.

o Budeme prosazovat rozšíření průjezdního profilu komunikace na Příhon
posunem opěrné zdi a díky tomu plnohodnotné parkování na komunikaci.

o Vybudujeme u ZŠ Stop & Go plochu pro bezpečnou dopravu dětí do/ze školy. 
o Budeme iniciovat vznik společné Obecní policie v rámci mikroregionu.
o Zavedeme účinnou „Antišmejd“ a protidrogovou agendu v rámci činnosti 

bezpečnostní komise v obci.

o Vybudujeme asfaltovou příjezdovou cestu na Půllány v blízkosti rozcestí
k cementárně pro odlehčení intenzívní dopravy ve zbylé části Horákova.

o Zintenzivníme komunikaci s Jihomoravským krajem o nutnosti oprav
silnic III. třídy z Mokré do Hostěnic a od křižovatky Šlapanice, směr Mokrá.

o Obnovíme provoz krytého plaveckého bazénu v areálu ZŠ.
o Systematicky budeme přispívat k obnově technického vybavení ZŠ a MŠ.
o Postavíme dopravní hřiště pro trénink dětí a mládeže v silničním provozu.
o Umožníme našim studentům vycestovat na studijní pobyt do zahraničí.

o Zefektivníme svoz tříděného odpadu (např. senzory zaplněnosti, IoT apod.).
o Budeme prosazovat projekty na zadržování vody v krajině a snižovat 

dopady na obec pro exponované období sucha.
o Na vybraných veřejných prostranstvích zajistíme veřejný internet.

o Vybavíme naše trenéry kvalitní technologií pro tréninky našich sportovců.
o Umožníme našim trenérům a nadějným sportovcům absolvovat inspirativní 

stáž v prestižních evropských sportovních klubech.
o Vybudujeme multifunkční hřiště s ledovou plochou na hřišti pod Horákovem.

o Zasadíme se o stavbu domu s pečovatelskou službou v části obce Mokrá.
o Dle požadavků potřeb seniorů v naší obci nabídneme služby (např. kurzy

počítačových dovedností, dopravu seniorbusem, jazykové kurzy apod.).
o Zajistíme postupnou obnovu a rozšíření vybavení DPS v Horákově.

o Budeme ve prospěch a v rámci udržitelného rozvoje naší obce systematicky
korigovat záměry developerů v lokalitách určených pro novou výstavbu.

o Jednání obecního zastupitelstva bude on-line přenášeno na nový web obce.
o Prověříme možnost vybudování nového zdroje pitné vody v katastru naší

obce s napojením na místní vod. síť a snížením nákladů občanů na vodné.
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Katka bydlí v Mokré-Horákově již 21
let, pochází z Hronova ve východních
Čechách. Má dvě dcery. V Brně
vystudovala stavebnictví na VUT.
Podílí se na realizaci staveb jako
technický dozor investora. Svou
profesi má ráda. Jednou z jejích
osobních priorit je práce pro obec a
její obyvatele. Zastupitelkou obce je
od roku 2013 a současně je členkou
stavební komise. Mezi její koníčky
patří kolo, běžky, lezení a cvičení.
Sport i profese jí učí, že člověk by se
neměl nikdy vzdávat a měl by jít
čestně za tím, čemu opravdu věří.
Jejím osobním mottem je: „Pracuj
pro ostatní lépe než sám pro sebe.“

Matyáš bydlí v Mokré společně
s manželkou Barbarou a jejich dvěma
malými syny. Pracuje ve finančním
byznysu, ve kterém vede klientské a
legislativní projekty a vyjednává
s podnikateli, politiky a úředníky.
Matyáš vystudoval finance na MU
v Brně, kde také jako externista
přednáší talentovaným studentům.
Miluje svou rodinu a službu lidem.
Má rád i sport, zejména atletiku a
fotbal. Byl atletickým reprezentantem
za AK Hodonín a TJ Břeclav.
Prosazuje dobré sousedské vztahy,
transparentnost, nadstandardní péči
o seniory, aktivní práci s mládeží a
zdravý rozum ve všech oblastech.

Marek má dvě dospívající děti a
bezva ženu. Společně žijí už 10 let
v naší obci, kterou mají moc rádi.
Marek pracuje jako živnostník,
specializuje se na projektování
statiky na pozemní stavby. Cení si
zejména místního životního prostředí,
které se snaží svým zapojením dále
zlepšovat. Již 3,5 roku je aktivním
účastníkem obecní stavební komise.
Rád by se přičinil o příjemnější život
v naší obci třeba tím, že investice
obce půjdou do obecně prospěšných
věcí a bude dohlédnuto na jejich
správnou kvalitu provedení.
Snaží se řídit heslem: „Když ti něco
vadí, snaž se to sám změnit.“

Magda bydlí od roku 2004
s manželem a jejich dvěma syny
v Horákově. Pochází z Brna, kde
také vystudovala sociologii a sociální
pedagogiku na MU. Už 18 let pracuje
jako sociální kurátorka na Magistrátu
města Brna. Zaměřuje se například
na pomoc znevýhodněným osobám,
lidem bez domova nebo také lidem
propuštěným z výkonu trestu. Magda
má ráda lidi a přírodu, nejlépe
zrelaxuje při vysokohorské turistice
nebo lyžování. Ráda také s rodinou
jezdí do cizích zemí poznávat místní
prostředí a přírodu. Nemá ráda závist
a nespravedlnost. Věří, že každý si
zaslouží druhou šanci.

Pavel se narodil ve Versailles
ve Francii, kde žil až do svých 23 let.
Záhy se ale přestěhoval na jižní
Moravu, kde nakonec potkal i svou
ženu. Pavel má dvě děti, které chodí
do školy v Mokré. Vede firmu
zabývající se prodejem obráběcích
strojů a dalších služeb. Má rád
aktivní pobyt v přírodě, především
kolo, lezení, horolezectví a lyžování.
Nepohrdne ani dobrým jídlem a
vínem. Má rád prostředí, kde jsou
nastavena rozumná pravidla, která
platí pro každého bez výjimky, stejně
jako prostředí, které je bezpečné pro
rodiny. Těší ho, když se jeho soused
má dobře a daří se mu.

Jiří je dlouholetým hrdým občanem
naší obce Mokrá-Horákov. Má rád
místo, kde bydlí. Je místním
patriotem. Miluje okolní přírodu.
Z pozice zastupitele obce by rád
změnil věci, které neprospívají
k dobrému chodu obce. Má rád, když
„věci šlapou jako hodinky“.

Vladimír bydlí s manželkou a jejich
dvěma dcerami v Mokré už více jak
20 let. Je absolventem fakulty
stavební na VUT v Brně. V poslední
době podniká v gastronomii a věří, že
dělat věci dobře (o což se i snaží) je
naprosto normální a nikoli nic
mimořádného. Má rád sport a obecně
aktivní způsob života. Na co je
zejména alergický, jsou nesplněné
sliby, protože slovy Vladimíra: „sliby
se maj plnit vždy a nejen
o Vánocích.“
Má radost, když lidé kolem něj mají
také radost.

Martina bydlí v Mokré od svých šesti
let a za tu dobu si vybudovala k naší
obci vřelý vztah. Po absolvování
ekonomického studia na Mendelově
univerzitě v Brně začala pracovat
jako projektový manažer v projektech
zaměřených na pomoc
handicapovaným lidem. Poslední
dobou se věnuje podnikání. Martina
je vdaná a má jednoho syna. Má
ráda aktivní způsob života. Nesnáší,
když se někomu děje
nespravedlnost. Ráda dělá věci,
které mají smysl.



Pavlovi je 47 let. Je ženatý a má tři
děti. Bydlí v Mokré, kde se se svojí
rodinou usadil po návratu
ze zahraničí. Absolvoval Provozně
ekonomickou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně. Pracoval následně
několik let v zahraničí, kde se
věnoval finančnímu řízení.
V současnosti pracuje na projektech
v IT oblasti. Volný čas tráví Pavel
nejraději s rodinou na kole nebo
při turistice a lyžování.

Olena Brablecová
pracovník
v administrativě

Mgr. Karel Závodník
technolog výroby

Miloslav Dolanský
mistr výroby

František Pej řil
zakladatel a člen Klubu
ochránců zvířat,
KOZ, o.p.s.

Ing. Pavel Kochá ň
IT specialista

Petr Koukal
důchodce

Ing. arch. Petr Hovo řák
architekt

Olena žije v Mokré-Horákově již 25
let. Za tu dobu ji stačila naše krásná
obec a její okolí natolik nadchnout,
že Olena je opravdu její hrdou
obyvatelkou.
Kandidovat do obecního
zastupitelstva se Olena rozhodla
především z důvodu, že jí není
lhostejné, co se kolem ní děje. Mezi
její záliby patří zejména příroda,
zahradničení a domácí zvířata.

Karel se svojí ženou a jejich dvěma
dětmi bydlí v Horákově, kde také
prožil kus svého dětství. Chovají
společně několik koček. Karel
pracuje jako technolog výroby ve
firmě zabývající se vývojem a
výrobou setů pro diagnostiku lidských
i zvířecích chorob. Má radost, že
může žít v místě, kde je to do krásné
přírody opravdu jen krůček, kde je
současně klid a bezpečí. Oceňuje
také dobrou dopravní dostupnost
obce Mokrá-Horákov. Má rád pěkné
ženy, víno, pivo, zpěv (ne ten
vlastní), baví ho i turistika, vyjížďky
na kole, Kometa Brno a lyžování
ve všech formách.

Petr žije od roku 1970 v Mokré.
Narodil se v Brně, kde také
absolvoval Střední průmyslovou
školu elektrotechnickou. Celou dobu
Petr pracoval na různých pozicích
v cementárně Mokrá (dnes
Heidelberger Cement Group) až
do jeho odchodu do důchodu.
V letech 1990 až 2010 byl Petr také
členem obecního zastupitelstva
v naší obci Mokrá-Horákov.

Petr pochází z Valašska, ale již přes
21 let bydlí v Mokré-Horákově, kam
se přistěhoval se svou ženou a jejich
dvěma dětmi. Petr založil a také vede
architektonickou a projekční
kancelář, která se specializuje na
spolupráci a udržitelný rozvoj měst a
obcí. Díky tomu může Petr své
znalosti a zkušenosti architekta a
urbanisty nabídnout i pro naši obec.
Třeba tak, že původní zástavba bude
chráněna, a nová zástavba se bude
rozvíjet dle potřeb obce a nikoli pod
tlakem developerů. Petr má také rád
aktivní pohyb. Můžete ho v okolí naší
obce potkat na kolečkových bruslích,
na kole nebo v zimě na běžkách.

František byl 16 let starostou obce
Mokrá-Horákov. Je ženatý, má děti a
několik vnoučat. Ve svém volném
čase rád lyžuje a jezdí na kole. Má
také rád zvířata.

„Říkám, co si myslím a dělám, co
říkám. Je důležité žít ve svobodné
zemi a něco pro to dělat. Práce a
různé funkce, které jsem vykonával,
mne naučily, že každá vize a sen se
dají splnit, pokud opravdu chceme.“

Františkovým mottem je: "Dokud
žijeme, učme se žít." (Seneca)

Miloš se narodil v Mokré, kde také po
absolvování školy (SŠ strojírenská)
začal pracovat v cementárně a kde
pracuje doposud. V současnosti je
Miloš mistrem výroby. Miluje sport.
Jako fanoušek Zbrojovky Brno a
reprezentace ČR procestoval
polovinu evropských zemí. Aktivně
hraje nohejbal, plave, rád lyžuje a
také jezdí na kole. Ke sportu vede
společně s jeho manželkou i své dvě
dcery. Miloš byl také dříve sedm let
zastupitelem obce Mokrá-Horákov.
Vzkaz Miloše lidem je: „Přeji všem
lásku a zdraví, aby řešili jen to, co se
dá vyřešit, protože život je krásný, leč
krátký.“

5. a 6. října 2018


