SPOJENCI
PRO KROMĚŘÍŽ A MÍSTNÍ ČÁSTI
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rozhovor
„Vedení radnice potřebuje být v pravidelném kontaktu s občany
kvůli zpětné vazbě, aktuálním podnětům i věcné kritice.”
Vítku, na konci funkčního období jsme zvyklí
bilancovat a hodnotit. Zvládl bys krátce, v pár
větách, zhodnotit celé volební období?
Uplynulé čtyřleté období by asi mohli objektivněji
hodnotit jiní, zejména občané Kroměříže a místních
částí. Z mého pohledu považuji za úspěch to, že se
nám dařilo pravidelně navyšovat dotace na sociální
služby (z 5,9 miliónu Kč na 7,9 miliónu Kč) a vůbec
rozvoj klíčových oblastí v oblasti sociální za poslední
4 roky je výsledkem týmové spolupráce vedení radnice,
Odboru sociálních věcí a vedení Sociálních služeb města
Kroměříže. I díky nově zřízené pozici městského ekologa
jsme začali s intenzivní podporou škol ze strany města
v oblasti ekologické výchovy. Ke klimatické změně
jsme se postavili čelem. Podařilo se nám zasadit velké
množství zeleně v extravilánu a částečně také ve městě.
Intenzivně jsme začali připravovat i realizovat opatření
protierozní a opatření na zadržování vody v krajině (nad
Těšnovicemi, v Bařickém lese a také v oblasti mezi
Kotojedy a Trávníkem). Pro budoucí vedení radnice
je připravena Studie krajinných opatření pro koncepční
a postupnou výsadbu zeleně a péči o ni. Navzdory těžké
situaci se nám podařilo díky zdravotníkům, pracovníkům
v sociálních službách a dobrovolníkům zvládnout ve
městě pandemii virové choroby Covid - 19. Hodně
jsme v uplynulém období pracovali na nové koncepci
dopravy v souvislosti s přípravou nového územního
plánu. Začali jsme se zlepšováním podmínek pro cyklisty
ve městě. V ne poslední řadě si myslím, že se nám dařilo
být rozpočtově odpovědní.
Pokud bys měl vybrat nejzásadnější projekty,
které se stihly realizovat a na kterých ses aktivně
podílel, které by to byly?
Na prvním místě bych zmínil klíčovou podporu
a osvětu ve prospěch domácí paliativní a pobytové
hospicové péče v Kroměříži. Podařilo se nám připravit
dotační program pro domácí paliativní péči, který,
pokud vím, nemá žádné jiné město ve Zlínském kraji.
Mám radost, že se podařilo zřídit denní centrum pro
osoby s těžkým zdravotním postižením včetně poruch
autistického spektra a odlehčovací pobytovou službu pro
děti od 9 do 18 let. Město nenechalo na holičkách klienty

terénní sociální služby Chůvičky a zásadním způsobem
podpořilo tuto službu tak, aby nezanikla. V rámci
ekovýchovy jsme vybudovali naučnou stezku veverky
Čiperky a naučnou stezku Medkovy rybníky. Začali
jsme s postupnou obnovou lesoparku Barbořina
i městského lesa v Bařicích. Za úspěch považuji
i přípravu a vybudování nových parkovacích míst na ulici
Zborovská, Nitranská, Albertova, Ulička a na dalších
místech, také díky vybudování nových polozapuštěných
nebo zcela zapuštěných kontejnerů.
A je naopak něco, co bys dokázal říct, že se
za ty 4 roky nepovedlo nebo na tom bude potřeba
v následujícím období ještě zapracovat?
V následujícím období bude třeba dokončit přípravu
nového územního plánu. S tím souvisí i příprava
a realizace takových dopravních opatření, aby se nákladní
doprava vyhnula co nejvíce plochám bydlení. Město musí
pokračovat v řešení potřeby parkovacích míst v centru
města i na sídlištích. Bude třeba dotáhnout přípravu
a realizaci nového bazénu. I nadále je nezbytné ochlazovat
město a jeho okolí výsadbou zeleně a napomáhat
i tímto způsobem zadržování vody v krajině. Bude třeba
konkrétními systémovými opatřeními na budovách města
řešit úspory energie. Měli bychom se také připravit na
podporu úplných i neúplných rodin, které budou muset
čelit velkému zvýšení nákladů na chod domácností. Je
nutné posílit terénní sociální práci s dětmi a mládeží,
kterým se jejich rodiče nevěnují nebo věnují minimálně
a vyrůstají tak v málo podnětném sociálním prostředí. Je
to prevence, která se městu určitě vyplatí. Roste potřeba
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navýšení kapacity v domovech pro seniory, zejména pro
cílovou skupinu seniorů, kteří potřebují péči v domovech
se zvláštním režimem. Město musí vynaložit maximální
úsilí pro získání nových praktických lékařů pro děti, dospělé,
zubařů i dětských psychiatrů. V neposlední řadě je nutné
udělat vše pro podporu Kroměřížské nemocnice.
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„Spojenci si uvědomují, že vedení
radnice potřebuje být v pravidelném
kontaktu s občany kvůli zpětné vazbě,
aktuálním podnětům i věcné kritice.”
Kompletní rozhovor najdete na

Ty ses rozhodl, že se budeš znovu ucházet
o hlasy voličů. Jaká je tvoje motivace do toho jít
znovu?

www.spojenciprokromeriz.cz

Za čtyři roky jsem se hodně nového naučil, a tak
by byla škoda nechat se kýmkoliv a čímkoliv znechutit
a jednoduše odejít. Zjistil jsem, že člověk, když chce, má
možnost ve vedení radnice prosadit velké množství veřejně
prospěšných projektů. Všechny nemusí být nutně jen
za velké peníze. Příkladem může být služba ponocného
v letních měsících. Na realizaci větších investičních
akcí, jako je třeba stavba nového bazénu, potřebujete
většinou minimálně dvě volební období. Práce na radnici
mě baví a nezanedbatelnou motivací pro mě je i to,
že se mi s celou řadou vedoucích odborů i řadových
zaměstnanců města výborně spolupracuje
Dokázal bys vyzdvihnout 3 priority, které jsou
pro tebe z programu SPOJENCŮ stěžejní?
Priorit máme samozřejmě více než tři a je těžké říct,
které priority jsou ty nejdůležitější, ale zmíním ty, které
mě napadnou jako první.
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č.

Vít Peštuka
Vít Peštuka se narodil v roce 1971 v Kroměříži.
Vysokoškolská studia absolvoval v Itálii na Lateránské a Gregoriánské univerzitě v Římě. Pracoval na manažerské pozici v oblasti sociální v rámci
Arcidiecézní charity Olomouc, později se vrátil do

Vzhledem k rostoucí frustraci lidí v souvislosti
s pandemií, s rostoucími cenami životních nákladů
včetně cen energií, roste počet látkových i nelátkových
závislostí a vzrůstá i vztahové násilí a agresivita mezi lidmi.
Také vandalismus se začíná hlásit čím dál více v oblasti
poškozování majetku města i soukromých osob. Kromě
posílení digitalizace kamerového systému ve městě,
považuji za důležité posílit terénní sociální práci s dětmi
a mládeží. Také je třeba posílit městskou policii.

Kroměříže, kde dlouhodobě působil v Justiční

Další oblastí, kde je nutno pokročit je zadržování
vody v krajině a realizace protipovodňových opatření.
Za 30 let po záplavách se v Kroměříži nevybudovalo
jediné. Nyní jsme protipovodňová opatření aktualizovali
a v souvislosti s novým návrhem územního plánu navrhli
nová. Ve spolupráci s Povodím Moravy a VUT v Brně
nyní dokončujeme přípravu podkladů pro návrhy nových
protipovodňových opatření. Jde o to, aby navrhovaná
opatření nezhoršila povodňovou situaci v jiné oblasti.
A v ne poslední řadě je pro nás, SPOJENCE, důležitá
výstavba nového plaveckého bazénu.

votnictví. Smysl své práce vidí zejména v podpoře

akademii jako akademický pracovník odpovědný
za přípravu a realizaci programu celoživotního
vzdělávání trestních soudců a státních zástupců.
Nyní

působí

jako

místostarosta

města

Kroměříže a snaží se rozvíjet jemu svěřené oblasti, konkrétně oblast životního prostředí, odbor
stavebního úřadu, oblast sociálních věcí a zdraseniorů a těch, kdo pečují o své těžce zdravotně
postižené příbuzné.
Je ženatý, má dvě malé děti. Rád vaří,
sportuje a zajímá se o problematiku vzdělávání dětí i dospělých. Miluje přírodu, moře
i hory, domluví se italsky, anglicky, německy,
rusky a rozumí latinsky a řecky.
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naši KANDIDÁTI
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č.

č.

Hugo Strachvic

Jaroslav Forýtek

Hugo Strachvic se narodil v roce 1971 v Ostravě,
kde vystudoval střední odborné učiliště.

Jaroslav Forýtek se narodil v roce 1980 v Přílepech
a celý život bydlí v Kroměříži. Je absolventem Teologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
v oboru Sociální asistent a Pedagog volného času.

Ihned po studiu začal pracovat jako strojník
turbodmychadel a turbogenerátorů, následně se
přesunul do Kroměříže, kde působil jako vedoucí pily,
poté jako vedoucí odbytu zabývající se prodejem dřevní
hmoty a správou nemovitostí. Nyní pracuje v soukromé
společnosti jako projektový manažer realizující investiční
záměr scelování zemědělských pozemků a související
činnosti v oblasti správy nemovitostí.
Aktivně se podílí na veřejném dění v Kroměříži, od
roku 2018 působí jako člen Finančního výboru města
Kroměříže a člen představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a.s.
Je ženatý, má tři děti, s rodinou žije v Kroměříži. Ve
volném čase se věnuje různým sportovním aktivitám, je
nadšeným amatérským tenistou. Kromě sportu má rád
také společenský život, historii a literaturu.

4

5

č.

Tomáš
Šindler

č.

Pavel
Tichal

Ihned po ukončení vysokoškolského studia začal
pracovat v Sociálních službách města Kroměříže – nejprve
jako pracovník v sociálních službách v Domově pro
osoby se zdravotním postižením Barborka jako řadový
zaměstnanec, později pracoval jako vedoucí obslužné
péče v Domově pro seniory Vážany a od roku 2009 až
doposud je vedoucím Domova se zvláštním režimem
Strom života v Kroměříži. Je ženatý a má dvě dcery.
Ve volných chvílích se rád věnuje florbalu, běhu, turistice a poznávání světa s rodinou. Zároveň se těší,
že po delší době opět začne trénovat s kroměřížskou
skupinou SPARTANů.
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č.

Marie
Odstrčilová

7

č.

Miroslav
Doubrava
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9

č.

Zuzana
Sedláčková

Petra
Garay

12

16

č.

20

č.

24

č.

Lubomír
Hájek

17

15

č.

Vladimír
Mezuliáník

18

19

č.

21

č.

Josef
Mršťák

Jan
Kenša

22

č.

23

č.

Jarmila
Blahutová

25

č.

Alois
Novotný

26

č.

Eva
Peštuková

Jakub
Halama

14

č.

Daniela
Bortlíková

Jan
Blažek

č.

č.

Tomáš
Valach

David
Zapletal

Jiří
Hýža

Jiří
Dočkálek

č.

Petr
Zaoral

11

č.

13

č.

Monika
Šestáková Schillingová

10

č.

27

č.

Martin
Neřád

č.

Viktor
Daněk
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Programové priority
Kompletní program naleznete na www.spojenciprokromeriz.cz
Do komunálních voleb jdeme s jasným cílem, chceme udělat vše, co je v našich silách, pro budoucí rozvoj Kroměříže
a místních částí, který jde ruku v ruce se zodpovědnou správou a efektivním hospodařením s veřejnými prostředky.

1.

Otevřená radnice, zlepšení komunikace ve městě

Volení politici musí naslouchat názorům občanů i v průběhu výkonu mandátu. Pravidelná setkání veřejnosti s vedením
města každý měsíc, kde je iniciativa na jednotlivcích z řad veřejnosti, by měla být rozšířena o širší pravidelné a koncepční
informování veřejnosti ze strany města o nejdůležitějších událostech týkajících se zásahů do zeleně, staveb, oprav,
služeb či sportovních a kulturních akcí. Město musí dokázat najít správné komunikační kanály pro jednotlivé věkové
skupiny obyvatel, proto budeme nadále vydávat Kroměřížský zpravodaj a pokračovat v aktivní komunikaci s obyvateli
města prostřednictvím webu a sociálních sítí. Budeme pokračovat v rozvoji konceptu chytrého města, a to jak v oblasti
dopravy, životního prostředí, tak i v oblasti komunikace.

2.

Bezpečí, sociální prevence, prevence kriminality

Posílíme terénní práci s ohroženými dětmi a mládeží a osobami bez přístřeší. Budeme pokračovat v digitalizaci
městského kamerového systému a zasadíme se o účinnější přítomnost městské policie v problémových lokalitách.
Najdeme a schválíme vhodnou plochu pro nové sídlo územního odboru HZS v Kroměříži.

3.

Zdraví obyvatel, prevence nemocí, sport a volný čas

Zasadíme se o to, aby se do Kroměříže podařilo přitáhnout nové praktické lékaře pro děti i dospělé, zubaře a další
potřebné lékařské profese. Podpoříme další rozvoj domácí paliativní a hospicové péče včetně zřízení ambulance
léčby bolesti. Podpoříme svépomocnou skupinu, ve které se setkávají lidé, pečující o své blízké v domácím prostředí
a budeme iniciovat založení centra podpory pro osoby pozůstalé, které v Kroměříži dosud chybí. Uděláme vše pro
posílení imunity obyvatel. Podpoříme sport, volnočasové aktivity a rozvoj relaxačních, sportovních a workoutových zón
ve městě a místních částech. Budeme prosazovat podporu sportu nejen podle velikosti členské základy, ale i dalších
kritérií. Jsme pro stavbu nového krytého plaveckého bazénu. Prosadíme vybudování oplocených travnatých ploch pro
venčení a cvičení psů bez vodítka a další služby pro milovníky domácích zvířat, včetně vybudování nového městského
útulku pro zatoulané kočky.

4.

Sociální služby

Budeme pokračovat v dalším rozvoji sociálních služeb, zejména terénních sociálních služeb. Podpoříme zvýšení
kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy
demencí. Podpoříme rozvoj pobytových služeb. Zajistíme chráněné bydlení pro zdravotně postižené. Podpoříme
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi s psychiatrickými diagnózami.

5.

Zeleň ve městě a okolí

Posílíme zeleň ve městě a okolí. Podpoříme protierozní
opatření a opatření na zadržování vody v krajině. Budeme
realizovat Studii krajinných opatření pro koncepční a postupnou
výsadbu zeleně v krajině. Podpoříme zahrádkaření. Zasadíme
se o realizaci možných protipovodňových opatření. Na území
města podpoříme biodiverzitu. Budeme pokračovat na
dokončení rekultivace bývalých skládek na území města.
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6.

Doprava

Uděláme vše pro bezpečnosti chodců a dalších účastníků
provozu. Podpoříme cyklodopravu a další alternativní způsoby
dopravy k dopravě automobilové. Pokusíme se najít vhodnou
možnost využití služeb sdílených kol ve městě. Provedeme
audit obsazenosti a zájmu o jednotlivé spoje MHD a na
základě výsledků nabídneme efektivní řešení. Budeme řešit
problém s parkováním v centru města. Zpracujeme koncepci
statické dopravy. Vybudujeme nová parkovací místa se zelení
a vsakovací nebo zatravňovací dlažbou. Tam, kde to bude
smysluplné, zvážíme zavedení parkovacích hodin.

7.

Podnikání

Vytvoříme kreativní a příjemné prostředí pro potenciální a aktivní podnikatele. Zaměříme se na preinkubační fázi
podnikání a aktivity, které zlepší podnikatelské prostředí a rozvoj kreativních oborů ve městě. Podpoříme zlepšení kvality
služeb pro občany i turisty ve městě. V zájmu rozvoje města se pokusíme nastavit dialog mezi vedením města a podnikateli na území Kroměříže.

8.

Vzdělání a kultura

Budeme nadále plně podporovat ZŠ a MŠ na území města. Podpoříme vzdělávání v oblasti ekovýchovy,
samostatného racionálního uvažování a kritického myšlení s důrazem na sebereflexi. Podpora hodin tělesné výchovy je
dalším nástrojem prevence a zvýšení imunity dětí. Jsme si vědomi odlivu absolventů z města. Otevřeme dialog s MŠMT,
krajem a soukromým sektorem o možnostech pro budoucí rozvoj města.
Koncepční kultura s důrazem na podporu místních kulturních organizací, osobností a institucí. Zřídíme pozici
koordinátora kultury. Město bude sloužit jako podporovatel a tvůrce adekvátního prostředí pro růst kultury a subjektů
realizujících kulturu. Podpora kultury zajistí vyšší zapojení obyvatel do veřejného života, posílí vazby obyvatel k městu
a přispěje k podpoře kreativity

9.

Rozpočtově odpovědné hospodaření města

Najdeme správný balanc mezi mandatorními výdaji a výdaji na investice. Postaráme se o efektivní správu majetku
ve vlastnictví města. Dokončíme pasportizaci budov ve vlastnictví města a stanovíme priority, jak efektivně postupovat
v době rostoucích nákladů na energie. Zapojíme obyvatele města do rozhodování v podobě participativního rozpočtu.

10.

Bydlení

Budeme prosazovat vytvoření bytové politiky, která bude odrážet potřebu bydlení i potřebu základních služeb pro
občany města. Podpoříme výstavbu finančně dostupného bydlení pro mladé lidi. Prostřednictvím správně nastavené
bytové politiky město Kroměříž zatraktivníme pro profese, které ve městě chybí a jsou potřeba.

11.

Odpady a kanalizace

Zajistíme větší šetrnost k životnímu prostředí
prostřednictvím snižování množství odpadů, ať už recyklací
nebo podporou reuse center. Podpoříme rekonstrukci
sběrného dvora jako recyklačního centra a přizpůsobíme
otevírací dobu požadavkům obyvatel.
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Podporovatelé
MUDr. Miloš Kucián

prim. MUDr. Antonín Bařinka

Mgr. Rudolf Seifert
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