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NÁZORY ZASTUPITEL!

Dlouho zrála my"lenka znovu obnovit pozi-
ci druhého místostarosty. Poprvé hned po 
volbách, kdy o post vehementn# usilovala  
i strana Pro Kyjov. Jedinou podmínkou jejích 
$len% tehdy bylo, abychom koalici vytvo&ili 
pouze s'nimi, a z' rady tak vyhodili stávají-
cí koali$ní partnery KDU-(SL, ODS a ANO 
2011. Nakonec její lídr Petr Valihrach na po-
sledním zastupitelstvu vy$etl koalici, )e u) 
dávno navrhoval z&ízení pozice, která by 
m#la mít na starosti p&edev"ím akvapark. 
Koordinace p&ípravy této akce nebude je-
din*m úkolem Dana (melíka, vypom%)e  
s &adou dal"ích v#cí. Je v"ak nutné nejprve 
vysv#tlit slovo koordinace, nebo+ Pro Kyjov 
zcela manipulativn# chce ve&ejnosti namlu-
vit, )e snad bude chodit po stavb# s metrem 
nebo bude rozhodovat, kdo bude stavbu re-
alizovat. Role místostarosty v'tomto p&ípad# 
bude propojovat kroky, názory, stanoviska  
a rozhodnutí v*boru, zastupitelstva, rady, 
jednotliv*ch odbor%, expertní skupiny a ve-
&ejnosti. V náplni má i komunikaci s've&ejnos-
tí, p&edev"ím mlad*mi lidmi. Jejich názory 
jsou studnicí podn#t% pro práci m#sta. Na 
bedra vedení stát nakládá stále víc úkol%. 
Není v' silách statutárních zástupc%, tajem-
níka a vedoucích odbor%, aby tyto úkoly  

realizovali. Odnese to bu, zdraví, nebo rodina.  
To je nep&ípustné. Ostatn# na území Jiho-
moravského kraje není jediné m#sto velikosti 
Kyjova, které by dva místostarosty nem#lo.
Dan (melík se osv#d$il jako radní m#sta. Ni-
koliv zku"enostmi, ale entuziasmem rozb#hl 
Studentsk* parlament a je d%le)itou osobou 
v sou$asném'boji m#sta s pandemií. Do noci 
pomáhá desítkám dobrovolník% za "icími  
stroji, kter*m dodává materiál a svá)í od 
nich hotové rou"ky. S dal"ími kolegy zaji"+uje  
nákupy pro pot&ebné. Je ubohé od p&ed-
stavitel% Pro Kyjov, kte&í sami $erpají dese-
titisícové dotace na své neziskové kulturní 
aktivity, )e kritizují Dana za novou kulturní 
iniciativu, kterou po&ádalo MKS. 
Vy$ítají mu mládí, p&itom Pro Kyjov na mla-
d*ch tvá&ích hnutí Pro Kyjov postavilo svou 
kampa-. Jedin* d%vod této teatrální kritiky 
je závist a obava. Dan (melík byl úsp#"n*m 
mana)erem vina&ské spole$nosti. Nakonec 
hnutí Pro Kyjov ho cht#l mít na své kandidátce  
a &ada jeho $len% Danovi fandí. Je zará)ející, 
)e si nedovolí podpo&it ho ve&ejn#. Je snad 
n#co shnilého ve stát# dánském? Pardon - 
ve skleníku zvaném Pro Kyjov?

Zastupitelé za Sedmadvacítku 
nezávisl!ch

JE N"CO SHNILÉHO 
VE STÁT" DÁNSKÉM

Zastupitelstvo 9. 3. 2020 zvolilo 2. místostarostou  
dosavadního radního Daniela (melíka. Do jeho 
kompetencí spadá otázka bydlení a v*stavba 
aquacentra. Je to pro Kyjov dobré rozhodnu-
tí? Kdy) vezmeme v úvahu, jak*m zp%sobem 
probíhají p&ípravy aquacentra, nejsme nutn# 
proti. Nakonec jsme sami )ádali, aby byla ur-
$ena konkrétní osoba odpov#dná za jeho reali-
zaci. Otázkou je, zda by nebyl vhodn#j"í n#kdo 
z'm#stského ú&adu bez nutnosti vytvá&et no-
vou pozici s náklady cca 1,1 milionu K$ ro$n#. 
Tento postup vypovídá n#co o zp%sobu fungo-
vání vedení m#sta.
Sporná je v"ak hlavn# volba osoby. Dani-
el (melík je politick* nová$ek, p%sobí v' rad# 
m#sta rok a p%l. S'ohledem na jeho nezku"e-
nost je jmenování do funkce s' odpov#dností  
za nejv#t"í investici za posledních t&icet let  
a &e"ení zásadního problému úbytku obyvatel-
stva ne"+astná. Královské vinobraní, na jeho) 
organizaci vy$lenilo m#sto pro Daniela p&es 
p%l milionu, skon$ilo ve ztrát# cca 170 tisíc K$. 

Nejen v'na"ich &adách proto rezonují dohady  
o prav*ch d%vodech jmenování. M%)e jít o blízk*  
p&átelsk* vztah se starostou. Ten navíc ne-
vyvrátil, )e z' Daniela chce vychovat svého 
nástupce. Také chceme p&edejít tomu, aby 
v'p&ípad# aquacentra ne"lo o ú$elové p&ene-
sení odpov#dnosti za tento rizikov* projekt  
ze strany stávajícího vedení m#sta na hlavu 
nového místostarosty. Pokud je d%vodem ab-
sence zku"en#j"ího kandidáta na tento post, 
sv#d$í to o personální únav# sou$asné koalice. 
A+ u) je to jakkoliv, nem%)eme se zbavit dojmu, 
)e místo 2. místostarosty vzniklo nikoliv pro 
m#sto, ale pro Daniela (melíka. Nepí"e se nám 
to snadno, s'Danem má &ada z'nás p&átelsk* 
vztah a v'lidské rovin# ho máme rádi. V'tomto 
p&ípad# ale v'jeho a starostov# rozhodnutí vidí-
me politick* p&e"lap.

Petr Valihrach, Luká! Fridrich, 
Roman Kou"il, Vojt#ch Kölbel - 
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