
Není nám lhostejné, jak se nám 
tu žije a jaké naše město bude 
za deset let. Proto jsme
se rozhodli aktivně přiložit ruku 
k dílu a přicházíme s jasným 
plánem rozvoje Kyjova, Nětčic, 
Bohuslavic a Boršova. 
Kandidujeme, protože chceme, 
aby tu s námi mohly žít i naše 
děti a vnoučata.

Jsme pro odpovědné vedení města a hospodaření

s rozpočtem. Chceme žít ve městě, kde se bude dobře 

žít všem generacím, a to se bez dlouhodobých 

strategických plánů neobejde. Nejsme politici z povolání, 

proto můžeme využít naše bohaté pracovní zkušenosti 

ze soukromého i veřejného sektoru. Jsou mezi námi 

ředitelky, právníci, hasiči, ale i maminky na mateřské 

dovolené nebo svářeči. Jsme prostě lidé jako Vy.

Aby tu s námi mohly žít naše

DETI A VNOUCATA
Mgr. Marcela Zemánková

53 let, ředitelka DDM

Mgr. Lukáš Fridrich
35 let, právník

Mgr. et MgA. Barbora Lungová
45 let, vysokoškolská pedagožka, umělkyně

Ing. Vojěch Kölbel
37 let, profesinální hasič, vinař

Radek Seloucký
38 let, specialista na logistiku, vinař

Petra Petrášová
33 let, trenérka gymnastiky, na RD

MDDr. Honza Cahlík
31 let, zubní lékař

Tomáš Sytař
27 let, výrobní ředitel 

MDDr. Olga Petrová
36 let, zubní lékařka

Mgr. Radek Klech
40 let, ředitel ZŠ J. A. Komenského

Veronika Petulová
32 let, zdravotní sestra

Mgr. Vojtěch Výleta
30 let, psycholog

Bc. Martina Stávková
40 let, pedagogická pracovnice

Jaroslav Jandora
30 let, lidská bytost

Karel Šimeček
57 let, průmyslový inženýr

Radovan Löffler
45 let, svářeč

Mgr. Roman Kouřil
41 let, ředitel obchodní společnosti

MVDr. Barbora Cahlíková
30 let, veterinární lékařka

MUDr. Jonáš Vojtek
31 let, lékař

Ing. Petr Valihrach
44 let, projektant

Bc. Alena Truschingerová
30 let, produkční

Aby tu s námi mohly žít naše
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75 nových míst pro seniory
v domech s pečovatelskou
Službou do 10 let
• Ve spolupráci s krajem najdeme prostor a peníze 

pro výstavbu nového domu s pečovatelskou 
službou.

• Do 10 let vytvoříme minimálně 75 nových míst
pro seniory.

• V bezprostřední dochozí vzdálenosti od náměstí 
postavíme sdílené bydlení pro seniory.

• S okolními obcemi z kyjovského ORP,
pro které je Kyjov spádovou obcí, vyjednáme 
navýšení finančního příspěvku na zaplacení péče
o seniory.

• Udržíme v Kyjově děti a vnoučata, kteří jsou nejlepší 
pečující.
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Zdvojnásobíme rozpočet
pro sportovní kluby, kulturní spolky
a aktivní jednotlivce
• Na podporu spolkového života vyčleníme alespoň 

16 mil. korun ročně (dvojnásobek oproti stávajícímu 
stavu) - za malé peníze tím Kyjov získá bohatý 
společenský, sportovní a kulturní život, každá tímto 
způsobem vynaložená koruna se občanům i městu 
vyplatí a vrátí několikanásobně.

• Vytvoříme koncepční materiál kulturního rozvoje 
města na několik let dopředu (užší spolupráce 
organizátorů s městskými příspěvkovými 
organizacemi, oprava foyer kina Panorama, nákup 
nové technologie na letní kino, zřízení pracovní 
skupiny, která povede nově zrekonstruovaný Klub 
Nětčice, přizpůsobení městského parku pro 
pořádání malých akcí - grilovací místo, zabudované 
elektrorozvaděče, pořádání kurzů fundraisingu
- jak získat finanční prostředky z jiných zdrojů,
než městských.

• Aktivním občanům umožníme žádat o podporu
a dotace od města alespoň dvakrát ročně.

• Město bude spolkům a aktivním občanům 
poskytovat zdarma zázemí v městských budovách
a aktivním lidem zdarma půjčovat své vybavení 
(pódia, ozvučení atp.).
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Karta kyjovjáka plná výhod
pro kyjovské občany, hlavně
pro naše děti a vnoučata

• Na kartu bude mít nárok každý občan Kyjova,
s možností prodloužení každý rok.

• Držitel karty bude mít nárok na slevu na MHD.
• Pro děti do 15 let a seniory bude MHD zdarma.
• Držitel karty bude mít slevu na obědy ve školních 

jídelnách, na kulturní akce pořádané městem,
na knihovnu, ZUŠ, kroužky ZŠ a DDM, atd.
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• Vyjednáme vybudování kyjovské náplavky
- zelené relaxační zóny s vodními prvky
a pobytovými plochami podél Kyjovky (od parku 
po ulici Jungmanova) a revitalizaci Kyjovky
ve volné krajině.

• Prosadíme realizaci Strategického plánu boje
se suchem a přívalovými srážkami a Generelu 
pro boj se suchem.

• Zajistíme dostupnost volné přírody ve všech 
směrech z Kyjova, vyjednáme obnovu polních 
cest a biopásů.

• ObnovÍme a doplníme stávající stromořadí
ve městě (např. ulice Jiráskova, Jungmannova, 
Riegrova, aj.), součástí bude i důsledná péče
o nově vysazené stromy.

• Budeme prosazovat revitalizaci parku
u Sv. Josefa a Seifertovo náměstí s důrazem
na zvýšení jejich biologické, estetické,
i zahradnické hodnoty.

• Zajistíme další zvyšování biodiverzity
na veřejných plochách ve městě a městské 
pozemky budeme pronajímat zemědělcům 
hospodařícím ekologicky šetrným způsobem.

• Budeme prosazovat komunitní energetiku
jako jeden z klíčových nástrojů energetické 
soběstačnosti a boje proti energetické chudobě 
nízkopříjmových obyvatel.

Kyjovská náplavka,
boj se suchem,
pestřejší  krajina v okolí kyjova
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Kvalitní vzdělání pro naše děti
a vnoučata: nová lesní školka, 
školní psycholog a pomoc 
ředitelům škol s dotacemi

• Zajistíme financování členů školních 
poradenských pracovišť pro každou základní 
školu v Kyjově (např. školní speciální pedagog, 
školní psycholog, školní asistent či sociální 
pedagog).

• Zřídíme místo koordinátora mediální gramotnosti 
pro kyjovské školy a jejich učitele.

• Budeme podporovat alternativní možnosti 
vzdělávání pro naše děti a vnoučata
(podpora soukromých škol, poskytnutí prostor 
za zvýhodněné nájemné).

• Zřídíme městskou lesní školku v areálu 
Boršovských luk.

• Ředitelům škol zajistí město aktivní pomoc
s administrací dotačních titulů a veškerých 
veřejných zakázek, aby měli čas věnovat se 
procesu zkvalitnění vzdělávání na svých školách 
místo řešení složité administrativy.

• Na budovách škol a dalších městských budovách 
zajistíme instalaci fotovoltaiky, efektivního využití 
dešťových vod a vybudování environmentálních 
zahrad v okolí všech škol.
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Historie

Aquacentrum

Pro rekonstrukci venkovní části koupaliště
a zřízení krytého bazénu pro plavce, školy
a spolky byli všichni z nás. Město však 
prosadilo megalomanský projekt aquacentra 
a vzalo si na něj nezafixovaný úvěr v hodnotě 
přesahující půl miliardy. Díky nekoncepčním 
změnám a prolevňování má Kyjov menší 
venkovní koupaliště a aquapark bez velké 
části slíbených atrakcí. Současný starosta 
František Lukl tvrdí, že díky bazénu se teď 
pohrnou do Kyjova bydlet noví obyvatelé. 
Bohužel, není to pravda. V bazénu se bydlet 
nedá.

Fakta vs. dojmologie

V roce 2018 jsme ve volbách získali podporu 
více než 20 % voličů. Díky Vám nás bylo
v zastupitelstvu 6 z 27. Byl to skvělý výsledek, 
na změnu směřování města však nestačil. Často 
je nám vyčítána přílišná kritičnost, nicméně být 
hlídacím psem se v opozici sluší a patří. Vždy 
jsme svá tvrzení podkládali argumenty a daty. 
Na našem webu a Facebooku pravidelně 
informuje o probíraných tématech. Jsme rádi, 
že díky nám vznikl v kyjovském zastupitelstvu 
prostor pro diskuzi. 

Novou lídryní je Mgr. Marcela Zemánková, 
ředitelka DDM Veselí nad Moravou, předsedkyně 
gymnastického klubu GyTa Kyjov a především 
babička dvou krásných vnoučat. Má chuť věci 
posouvat dopředu, nebojí se změny
a v neposlední řadě chce Kyjovu vrátit vše, co jí 
dal. Noví lidé přinášejí svěží vítr, nové nápady
a nastavují zrcadlo. Neustrnout na místě je pro 
nás důležité.

Soucasnost

zena v cele kandidátky

Vedení města se rozhodlo pořídit úvěr
s nezafixovaným úrokem. Ten po zvýšení úroků 
nyní činí 7,31 % p.a. To nám úvěr prodraží
o téměř 200 mil. Kč! Jistina úvěru na aquacentrum 
plus úroky jsou nyní celkem 591 mil. Kč. 

Konkrétně roce 2024 nás budou stát splátky úvěru 
přes 39 mil. Kč. Padnou na to dvě třetiny všech 
peněz na veškeré investice (opravy silnic, 
chodníků, peníze na bydlení, atd.) v Kyjově.

Je odložení splátek na rok 2023
řešením finanční katastrofy?  
Čerpání úvěru, které průběžně probíhá od letoška, 
bylo odloženo za termín voleb, na konec roku 
2022. Čísla teď před volbami vypadají lépe, ale 
splácení megaúvěru se tím stejně nevyhneme a jen 
se ještě více zadlužíme. V roce 2023 většinu peněz 
z úvěru vyčerpáme a od roku 2024 budeme 
splácet jistinu i s úroky. To už ale bude po volbách.

Vedeli jste?

V předchozích dvou obdobích jsme nasbírali 
potřebné zkušenosti a vhled do fungování města. 
Naše jednička Marcela Zemánková je kandidátka 
na starostku plná elánu a s životní zkušeností. 
Oporou s praxí z předchozích období jsou jí 
dosavadní zastupitelé Petr Valihrach, Lukáš 
Fridrich, Barbora Lungová a Vojta Kolbel. Náš tým 
posílili i další aktivní a šikovní lidé jako jsou Alena 
Truschingerová, Radek Seloucký a další. 
My jsme připraveni převzít odpovědnost za další 
rozvoj Kyjova. Dokážeme to jen s Vaší pomocí. 
Děkujeme, že nás podpoříte ve volbách
23. a 24. 9. 2022.

Vnímáme to všichni. Většina dětí a vnoučat 
zůstává ve velkých městech nebo se stěhují
do nedalekých vesnic, protože tam narozdíl
od Kyjova mohou získat dostupné bydlení.
Kyjov klesl pod 11 tisíc obyvatel. Za dobu 
starostování Františka Lukla odešlo 1200 lidí,
což je 10 % obyvatel. Znamená to méně peněz
do městské pokladny a fakt, že populace Kyjova 
stárne. Na to je potřeba se připravit už dnes.
Bez podpory dětí a vnoučat bydlících v blízkosti 
jim bude muset zajistit důstojný a naplněný život 
především město.
Pokud se nic nezmění, v dalších letech nebude 
dost peněz na výstavbu městských bytů, 
zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných 
domů, vybudování domu s pečovatelskou 
službou pro seniory, opravu silnic a řešení otázky 
parkování, rozvoje areálu bývalé mlékárny, 
revitalizaci nábřeží Kyjovky ve městě i mimo něj
a mnohé další.

S láskou

PRO VNOUCATA

VEDENí MESTA
Klíčem je změna

Kdo jsme?

Chci, aby se Kyjov dále rozvíjel, aby zde 
mohla a chtěla žít i naše vnoučata. Prioritou 
je péče o seniory, protože Kyjov je nejstarší 
v regionu a povinností města je postarat
se o své občany všech generací.
Chci kvalitní a rozmanité vzdělávání,
s důrazem na propojení formálního
a neformálního vzdělávání.
Chci transparentní financování sportu
a způsob získávání dotací.

Marcela Zemánková
ředitelka DDM Veselí nad Moravou,
předsedkyně gymnastického klubu GyTa Kyjov

Chci, aby v Kyjově mohli a chtěli zůstat členové mé 
rodiny, kamarádi, známí a aby tuto možnost jednou 
měla i moje dcera. Chci, aby byl Kyjov bezpečný
a přátelský všem generacím, včetně rodičů s malými 
dětmi. Chci, aby zde byla klidnější doprava. Chci více 
míst pod stromy a u vody pro odpočinek v parném 
létě. Chci více zón pro pěší. Chci lepší napojení
na přírodu v bezprostředním okolí Kyjova, abychom 
se tam dostali během chvíle a po svých.

Záleží mi na tom, jakým směrem se bude dál rozvíjet 
město, ve kterém žiji se svou rodinou. Město musí být 
aktivnější v problematice dostupnosti bydlení
a nespoléhat pouze na developery. Musí samo 
chystat pozemky pro výstavbu rodinných domů, 
stavět startovací byty pro mladé rodiny atd. Zaměřit 
se musí také na dokončení rozdělaných projektů jako 
je rekonstrukce Klubu Nětčice, víceúčelové haly
v Bohuslavicích a areálu bývalé mlékárny a pivovaru. 
Město čeká v příštích letech spousta výzev a já chci, 
aby se z Kyjova, Bohuslavic, Netčic a Boršova stalo 
moderním město pro všechny generace.

Zajistíme peníze na rozvoj 
kyjova pro naše děti
a vnoučata

• Dáme 4 miliony ročně (dvojnásobek 
dosavadního rozpočtu) na přípravu 
dotačních projektů, které Kyjov nezbytně 
potřebuje.

• Vytvoříme specializovaný tým lidí
pro získávání dotací.

• Budeme realizovat investice
s co nejvyšší návratností - např.
do fotovoltaiky, výstavby bydlení, atd.

• Zdvojnásobíme podporu sportovním
a kulturním spolkům.

Lukás Fridrich
právník, dosavadní zastupitel
za Pro Kyjov

Vojta Kölbel
profesionální hasič, vinař
dosavadní zastupitel
za Pro Kyjov

Ocitli jsme se v těžké době. Stojíme u velkých
a složitých výzev, jako je změna klimatu, krize 
biodiverzity nebo energetická krize. I na komunální 
úrovni se některé problémy dají řešit. Chci se nadále 
podílet na práci a idejích, které nás budou posouvat
k transformaci města, které je připraveno čelit 
náročným výzvám 21. století.

Barbora Lungová
vysokoškolská pedagožka,
vizuální umělkyně, členka ČSOP Kyjov,
dosavadní zastupitelka za Pro Kyjov

Rád bych sledoval, jak Kyjov roste spolu s mými dětmi, 
rozvíjí se a aplikuje moderní technologie. Podpora 
elektromobility, komunitní energetiky, záchytu dešťové 
vody a nebo zpracování biomasy a její přeměna v čistou 
energii. Spolu s využitím obnovitelných zdrojů můžeme mít 
inovativní, ekologické a úsporné místo k životu našich dětí 
a vnoučat.

Radek Seloucký
specialista na interní logistiku, vinař

Žijeme v turbulentní době a proto chci,
aby město bylo připravené a zvládlo
co nejlépe adaptaci na nové podmínky. 
Mluvím o změně klimatu, narůstající dopravě, 
stárnutí populace. Chci aby se o mě měl
ve stáří kdo postarat a nejlépe, aby to byla 
moje rodina. Takto to jistě chtějí mnozí
a dobré město má proto vytvořit ty nejlepší 
podmínky. Není čas na populismus.

Petr Valihrach
projektant,
dosavadní zastupitel za Pro Kyjov

Alena Truschingerová
produkční, ředitelka filmového festivalu Kyjograf
a nadšená cukrářka

Kyjov má velké štěstí na lidi, kteří v něm žijí. Jsou 
aktivní a mají přirozený zájem o dění kolem sebe. 
Město může tyto komunity ze své silné pozice 
podpořit mnoha způsoby - zásadní je víceletý 
plán rozvoje kulturní politiky zahrnující efektivní 
fungování městských příspěvkových organizací
a jejich úzkou spolupráci s organizátory. Kultura 
jde ruku v ruce s cestovním ruchem, Kyjovu chybí 
jednotná vizuální identita a komunikace s turisty 
postavená na krásách Kyjovska a faktu, že vedle 
sebe může krásně  kvést folklor, vinařství, bigbít
i čistý underground.

Jak podporíme rozvoj Kyjova?

1
Postavíme přes 100 městských bytů 
do 10 let - aby tu s námi mohli žít
i naše děti a vnoučata

• Město bude samo financovat menší projekty 
rozvoje bydlení (výkup a opravy jednotlivých 
bytů a domů).

• U větších vyjedná s investory spoluúčast na 
výsledku (vyjednání podoby projektu výhodné 
pro město, předání části bytů do majetku 
města).

• Zajistíme obnovu městského
bytového fondu.

2


