
„Adršpach – Zodpovědný plán“

Pracovní zkušenosti – logistika, 3 roky praxe jako asistentka ředitele společnosti Continental, nyní OSVČ - zemědělství
Vzdělání - UHK obor cestovní ruch a jazyky
V Adršpachu od roku 2004
44 let, OSVČ, Dolní Adršpach

Bc. Monika Krecbachová

Vážení Adršpašané a Adršpašanky,
v termínu 23. a 24. září je stanoven termín komunálních voleb pro rok 2022. Opět po 4 letech mají občané možnost
zvolit si svoje zastupitele do vedení měst a obcí. Rádi bychom se Vám představili jako sdružení nezávislých kandidátů
s názvem:

Dovolte, abychom Vám představili jednotlivé kandidáty a kandidátky, kteří se rozhodli ucházet o Vaši důvěru v tomto volebním
období do zastupitelstva obce Adršpach. Rádi bychom využili svoje znalosti, zkušenosti a potenciál ve prospěch obce Adršpach,
protože je to místo, které jsme si vybrali pro život, pro práci a máme toto místo rádi. 

Pracovní zkušenosti – Obchodní centrum Olympia, technická ředitelka – provoz, investice, rozvoj, Aqualand Moravia –Technická a
provozní manažerka – rozvoj, investice, New station development – Hl. nádraží Brno – Technická manažerka
V Adršpachu od roku 2012
57 let, OSVČ, Facility manažer, Dolní Adršpach

Pavlína Nešporová

OSVČ, v Adršpachu od roku 1998
44 let, OSVČ, Dolní Adršpach

Halyna Jánská

Lukáš Krecbach
Soukromý zemědělec od roku 2012, umělecký štukatér, myslivec, práce ve výškách, horolezec
V Adršpachu od roku 2010
47 let, OSVČ - zemědělství, Dolní Adršpach

Lesní práce – spolupráce s CHKO
Univerzita Liberec – Filosofie – studium předčasně ukončeno 
Adršpach - místo narození
31 let, OSVČ, Dolní Adršpach

Michal Kozár

Linda Krecbachová
Pracovnice Informačního centra Skály Adršpach, sociální sítě, webové stránky
Univerzita Hradec Králové – management cestovního ruchu - studentka
V Adršpachu od roku 2018
28 let, Technické služby Adršpach, s. r. o., Dolní Adršpach

15 let praxe ve finančním řízení podniků v nadnárodních organizacích
V současnosti zaměstnanec obce Adršpach na zámku Adršpach a pedagogický pracovník
Vzdělání ČZU, WUR University v NL ekonomické fakulty
42 let, obec Adršpach, ZŠ Jetřichov, Dolní Adršpach 

Ing. Monika Mikulecká MSc.

Tomáš Meier
52 let, OSVČ, Dolní Adršpach

 Josef Tuček
Zaměření – poradenství pro dotační tituly
Původní povolání – ekonom Tesla Pardubice, Tajemník MU Lázně Bohdaneč.
73 let, důchodce, Dolní Adršpach


