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volební magazín
1. vydání - ZÁŘÍ 2022

LÍDR KANDIDÁTKY
JIŘÍ KAŠÍK:

KDO SE UCHÁZÍ
O VAŠI DŮVĚRU?

VOLEBNÍ
PROGRAM

Více na straně 3

Více na straně 4-5

Více na straně 6-7

Čeká nás několik opravdu
složitých let.

Seznamte se
s našimi kandidáty.

Nechcete
být K.O.?
Volte OK!

Politici opakovaně zklamali. Práce na kroměřížské
radnici přitom není o politice a politicích. Je
o občanech, kteří znají své město a chtějí pomoci
svým spoluobčanům… Snaha pomoci je motivem, proč
kandidujeme v těchto komunálních volbách, proč se
ucházíme o vaše hlasy. Nejsme politici. Jsme občané,
jako vy. OK občané Kroměříže

Konkrétně. Na míru městu Kroměříž
i vám, jeho obyvatelům.
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Martin Krčma:

JE POTŘEBA PŘESTAT LIDEM
NASAZOVAT PSÍ HLAVU
Dvojka kandidátky. Dlouholetý kastelán
Arcibiskupského zámku. Náš expert na oblasti
cestovného ruchu, místních částí a spolupráci
s osadními výbory.

?

?

Pokud ti dají občané důvěru, co chceš pro
Kroměříž udělat?

Chtěl bych využít své zkušenosti a znalost
kroměřížského prostředí. Profesní znalost cestovního
ruchu a ekologie, tvorby veřejných prostor, správy
památek a nemovitostí vůbec. Minimálně tři
předchozí zastupitelstva nebyla schopná dokončit
nový územní plán. Zasadím se o jeho dokončení a tím
o jasná pravidla pro státní úřady, jak rozhodovat ve
stavebních řízeních na našich katastrech. Zmenšit
prostor pro čachrování s pozemky a nemovitostmi.
Chci pomoci zpřístupnit krajinu vytvořením
procházkových a obslužných polních cest. Propojit
jednotlivé místní části obnovením historických pěšin,
které ještě naši dědové využívali pro setkávání,

ANKETA
Josef Havela, trojka kandidátky,
ředitel gymnázia, proto náš
odborník pro oblast školství:
„Mým hlavním motivem je práce
pro lidi, chuť věci měnit a dávat
jim pozitivní a smysluplný směr.
Bude mi ctí pracovat pro náš
společný domov. Byl bych
spokojeny, kdybychom splnili náš
volební program a případně ještě
něco navíc“.

Jiří Kašík:

ČEKÁ NÁS NĚKOLIK
OPRAVDU SLOŽITÝCH LET
R OZ H OVO RY
Lídr kandidátky OK občané Kroměříže. Náš garant pro
oblasti investic a financí. Úspěšný podnikatel, který
vybudoval oblíbené rodinné zahradnictví.

Proč kandiduješ?

Podílet se na samosprávě místa, kde žiji, považuji
za občanskou povinnost. Byl jsem vychován k tomu,
že starat se jen sám o sebe je krátkozraké, a naopak,
pokud je něco společné a veřejné, že je to tedy také
“moje” a je samozřejmé, že přiložím ruku k dílu, jeli potřeba. Klíčové je, vychovávat v tomto duchu
další generaci. Velmi důležité pro mě také je, vedle
kterých lidí kandiduji. Naše kandidátka je složená
v první linii z lidí, kteří jsou připraveni pro město
pracovat a pak z osobností, které těmto připraveným
budou schopni poskytnout zázemí své odbornosti
a životních zkušeností.
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?
návštěvy a poznávání přírody a nás jejich rozorání
odkázalo na cestování automobily i na zanedbatelné
vzdálenosti. Dopravní obslužnost pro místní části.
To není jen MHD, jak se nám za minulé volební
období pokusil široký tým místostarostů vsugerovat.
Podpora cyklistiky není jen malování byciklů a šipek
ke krajnicím. To je také motivace k tomu, aby lidé
začali jinak přemýšlet o způsobu cestování do
práce, do školy a za zábavou. Sám půjdu příkladem.
Zaměřím se na městský majetek v místních částech.
Zda slouží kvalitě života a smysluplnému vyžití
nebo zda jen nesmyslně nechátrá v nevhodných
pronájmech. A plánů mám samozřejmě více. Já i mí
kolegové. Podívejte se na náš volební program. Je
plný konkrétních projektů a nápadů.

?

Co je potřeba v Kroměříži změnit?

Přestat lidem na protější straně stolu nasazovat
psí hlavu, rozhodovat společně, ne až po jednání jen
s těmi, kdo se mi hodí do krámu.

Proč kandiduješ?
Jana Štěpánová, čtyřka
kandidátky, se zřetelem na
sociální oblast a zdravotnictví,
s přesahem na kulturu: „Protože
teoreticky to „všechno“ víme
všichni. Ale udělat, nebo změnit
něco fakticky je velká výzva. A já
se výzev nebojím! Nechci převrátit
svět vzhůru nohama. Chci pomoci
při dílčích plánech a možná svou
trochou schopností přispět celku
splnit vize, cíle, plány a sliby“.

Jaroslav Stojaník, pětka
kandidátky, fotograf, umělec
tělem i duší, s jasnou vizí kultury
pro Kroměříž: „Před osmi lety
jsem se jako opoziční zastupitel
účastnil řízení města. Což
považuji za cennou zkušenost,
kterou chci nyní využít. Přijal jsem
proto nabídku od pana Kašíka,
kterého znám již velmi dlouho
a hodnotím jeho působení na
radnici velmi pozitivně“.

Proč kandiduješ?

V posledních osmi letech jsem se už do vedení
města částečně zapojil, a to nejdříve jako radní
a potom jako opoziční zastupitel v zastupitelstvu.
Za těch osm let jsem získal spoustu neocenitelných
zkušeností a poznal, jak funguje město, tedy úřad,
a zároveň i jeho politické vedení. Tyto poznatky
nejsou a ani nebyly vždy nejlepší a vím zcela určitě,
že především politické vedení města má velké rezervy
a ty je potřeba aktivovat.

?

Pokud ti dají občané důvěru, co chceš pro Kroměříž
udělat?

Bude to znít zvláštně, ale především udělat pořádek na
radnici. Mám mezi úředníky mnoho známých, kamarádů
a přátel a všichni si stěžují na to, že na radnici nebyla
v kolektivu úředníků nikdy tak špatná atmosféra jako
nyní, nepanuje tam pohoda a když není pohoda na
pracovišti, tak podle toho vypadají i výsledky práce.
Podaří-li se atmosféru na radnici změnit, změní se také
přístup úředníků k vám, občanům, úřad bude fungovat
lépe a pozitivní energie úředníků bude sloužit rozvoji
a spokojenému životu v Kroměříži.

?

Co je potřeba v Kroměříži změnit?

Je bezpodmínečně nutné revidovat rozpočet
města a nastavit ho tak, aby byl připraven pomoci
občanům v nadcházející bohužel velmi složité době,
restrukturalizací se zároveň povede výrazně navýšit
prostředky na investice tak, aby bylo možné konečně
postavit novou sportovní halu a připravit stavbu
nového bazénu. Pokud to podmínky po volbách dovolí,

musíme zrušit naprosto zbytečné dva místostarosty,
protože výsledky jejich práce nejsou nikde vidět. Pro
spokojený život ve městě je nutné zvýšit kapacitu
našich mateřských škol a musí se zásadně změnit
chování města v oblasti kultury, a především v oblasti
cestovního ruchu. Tady má město obrovský nevyužitý
potenciál, který může do rozpočtu města výrazně
přispět. Stávající koalice tuto problematiku zcela
ignoruje a tím páchá nenapravitelné finanční škody.

?

Jsi jedničkou kandidátky OK. Jsi kandidátem na
starostu?

Ano, jsem, i když se zcela racionálně bojím, že nás
všechny, myšleno občany České republiky, čeká
několik opravdu složitých let. V těžkých dobách musí
samospráva s maximálním nasazením pomáhat řešit
problémy občanů, které budou souviset s přicházející
vlnou drahoty, drahých energií a všech situací, které
nám bude přinášet každodenní život. Rozvoj města
a investice, budou hned na druhém místě.

Volební magazín OK občané Kroměříže pro komunální volby, které se budou konat 23. a 24. září 2022 ● Zadavatel: ZVUK 12
● Zpracovatel: ZVUK 12 ● Skupinové foto na úvodní straně (zleva): Jiří Kašík, Martin Krčma, Josef Havela, Jaroslav Stojaník, Jana
Štěpánová. ● PŘÍŠTÍ ČÍSLO VOLEBNÍHO MAGAZÍNU OK OBČANÉ KROMĚŘÍŽE NAJDETE VE SVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNKÁCH VE
VOLEBNÍM TÝDNU.
Sledujte nás na

FACEBOOKU
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Kandidátní listina

Vaši sousedé. Lidé, kteří chtějí pracovat pro Kroměříž a pro její občany. Pro vás. Seznamte se.

1.

Jiří Kašík

58 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: středoškolské
Zaměstnání: živnostník – majitel
zahradnictví, zastupitel města Kroměříže
Rodina: manželka, 3 děti, 6 vnoučat

2.

Ing. Martin Krčma

5.

Jaroslav Stojaník

67 let

Místo narození: Přílepy u Holešova
Vzdělání: Slezská univerzita v Opavě,
obor tvůrčí fotografie
Zaměstnání: fotograf, čerpač, učitel ZUŠ,
pomocný dělník - malíř, natěrač PL aj.
Rodina: ženatý 45 let, 3 děti a 8 vnoučat

54 let

Místo narození: Prostějov
Vzdělání: SOU
Zaměstnání: jednatel společnosti
Rodina: 3 děti

MUDr. Jitka Hasalová
Zapletalová
60 let
Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: lékař-diabetolog
Rodina: manžel, syn, 2 psi

30 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: SŠ s maturitou
Zaměstnání: zakladatel/producent
(festival Překonání Gravitace)
Rodina: svobodný

48 let

Místo narození: Tábor
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: ředitel gymnázia
Rodina: manželka, dvě děti

4.

Bc. Jana Štěpánová

Ing. Jan Žárský

72 let

Místo narození: Praha
Vzdělání: VŠE Praha
Zaměstnání: dříve programátor
a pedagog; nyní důchodce
Rodina: jsem vdovec, mám dva syny
a dvě vnoučata

MUDr. Lucia Fryčková 44 let

Milan Ladický

Místo narození: Vyškov
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: praktický lékař pro dospělé
Rodina: vdaná, 2 děti

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Zaměstnání: OSVČ
Rodina: ano

8.

Mgr. Martin Adamík

37 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: učitel na ZŠ
Rodina: manželka a 2 děti

11.

21.

Bc. Martin Zapletal

Soňa Beňová

Místo narození: Brno
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Zaměstnání: manažerka prodeje
Rodina: svobodná

Místo narození: Bruntál
Vzdělání: vysokoškolské – Filozofická
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Zaměstnání: Muzeum umění Olomouc
Rodina: ženatý, tři děti

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: výuční list
Zaměstnání: kadeřnice
Rodina: 2 dcery a manžel

14.

15.

57 let

Mgr. Darina Zdráhalová 63 let

Petr Gregor

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: učitelka SŠ
Rodina: 2 děti

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vyučen
Zaměstnání: tenisový trenér
Rodina: svobodný, 2 děti

33 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Rodina: manželka, 3 synové

12.

Mgr. Miroslav Myšák 40 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: poradce pro firemní
klientelu MONETA Money Bank a.s.
Rodina: 2 děti

18.

58 let

Stanislava Pulkrábková44 let

Ing. Petr Halama

17.

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: odborný specialista pro
dezinfekce - zdravotnictví a sociální péče
Rodina: vdaná, 2děti 1 vnouče

7.

10.

13.

Marek Hořava

Mgr. Josef Havela

6.

9.

Martin Hassa

44 let

Vzdělání: Střední lesnické škola
v Hranicích, Mendelova univerzita
Zaměstnání: OSVČ, dříve kastelán
Arcibiskupského zámku a zahrad, úředník
státní správy a samosprávy
Rodina: ženatý, jedno dítě

3.

47 let

Místo narození: Hodonín
Vzdělání: středoškolské
Zaměstnání: učitelka MŠ
Rodina: vdaná, 2 děti

64 let

Marek Zdráhal

49 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: středoškolské úplné
s maturitou
Zaměstnání: fotbalový trenér mládeže,
realitní makléř

Petr Peterek

61 let

Místo narození: Děčín
Vzdělání: střední odborné (vyučen
v oboru instalatér a SPŠ stavební
Zaměstnání: dělník
Rodina: manželka Martina syn David

Bude
Kroměříž OK?

52 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: středoškolské
Zaměstnání: jednatel
Vacutec Moravia s.r.o.
Rodina: ženatý, 3 děti

20.

Mgr. Bc. Pavla Škorníková
35 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: FF MU Brno - Sociální
pedagogika, Andragogika
Zaměstnání: OSVČ, manažer interpretů
Rodina: vdaná, tři děti

23.

Danuše Káčerová

65 let

Místo narození: Pardubice
Vzdělání: středoškolské
Zaměstnání: OSVČ, majitelka obchodu
Rodina: vdaná, 2 dcery, 3 vnoučata

26.

16.

44 let

Milan Skácel

22.

25.

Marie Skopalová

49 let

19.

27.

Josef Jelšík

63 let

Místo narození: Kroměříž
Vzdělání: střední
Zaměstnání: OSVČ - pneuservis
Těšnovice
Rodina: ženatý tři dcery a šest vnoučat

24.

Jaroslav Schön

58 let

Místo narození: Ostrava
Vzdělání: střední umělecko-průmyslová
škola
Zaměstnání: zaměstnanec nemocnice
Rodina: rozvedený, 2 děti

naše volební
ČÍSLO

8
Sledujte nás na

FACEBOOKU
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volební
program OK
občané Kroměříže
3/ Doprava – zpomalíme

Na přechodech pro chodce, v sedle kol či na cestách do
škol a školek se nesmíme bát nezodpovědných řidičů.
Město má řadu možností, jak zajistit bezpečnou dopravu.
Proto:

OK – volební program
2022- 2026:
osm bodů pro lepší
život v Kroměříži
Konkrétně. Na míru městu Kroměříž i vám,
jeho obyvatelům. Šetřící konkrétní částky
a hledající nové zdroje. Pro současnost i lepší
budoucnost. Takový je náš volební program,
který vám předkládáme. A který pro vás
chceme realizovat. Bude pro vás OK?
1/ Projekty a investice – rozpočet jinak

Město má každý rok k dispozici finance na investice.
A že investuje by mělo být vidět více než v minulých
letech. Postaráme se o změnu. Restrukturalizujeme
městský rozpočet, tak, aby se méně peněz promrhalo
a více vložilo do smysluplných projektů. Prosadíme:
⊲ Detailně rozklíčujeme a odhalíme rezervy v rozpočtu
radnice, které bude možné investovat do dalšího
rozvoje města.
⊲
Uvedeme strategické dokumenty do souladu.
Strategické plány rozvoje infrastruktury, dopravy
a vzdělávání sladíme s územním. Z dosud náhodné
střelby uděláme systematické kroky.
⊲ Investice do sportovišť – zrevidujeme a případně
přepracujeme projekt plánované nové sportovní
víceúčelové haly, s ohledem na šetrné energetické
standardy. Druhé největší město ve Zlínském kraji si
zaslouží nový plavecký bazén s wellness centrem
a saunovým rájem.
⊲
Investice do komunikací, chodníků, mobiliáře –
zpracujeme pasport chodníků a místních komunikací

a sestavíme víceletý plán jejich oprav. Budete vědět,
kdy chodník a cesta před vaším domovem přijde na
řadu a co se bude opravovat.
⊲
Plán rekonstrukce městského majetku. Vnitřní
dluh přesahuje hrubým odhadem 2 miliardy korun
a problém je třeba urychleně řešit. Sestavíme víceletý
plán oprav a budeme dbát na jeho naplňování.
⊲ Zrychlíme výměnu vysloužilého veřejného osvětlení
za nové, energeticky šetrné.
⊲ Pokusíme se (nejen) na jmenované projekty zajistit
maximum dotací a šetřit tak městskou kasu.

2/ Pomůžeme

Doba je zlá a možná bude ještě hůř. Město se musí zastat
svých občanů, být v mezích svých možností garantem
sociálních jistot. Proto:
⊲ Snížíme poplatky za svoz komunálního odpadu, čímž
každému z vás ušetříme v peněžence konkrétní
částku.
⊲
Snížíme náklady na provozy městských budov
a zařízení, a tak snížíme náklady za jejich užívání pro
vás.
⊲
Otevřeme poradenské centrum pro energie,
fotovoltaiky. Vyčleníme peníze na bezúročné půjčky
na ekologické a ekonomické způsoby vytápění,
výrobu energií, žadateli budete vy, občané Kroměříže.
⊲ Zmrazíme nájmy v městských bytech, město nemusí
vydělávat na svých nájemnících.
⊲
Zavedeme bezplatnou MHD. Ušetříte za pohonné
hmoty, společně pomůžeme ekologii.

⊲
Chceme ukončit každodenní objíždění parkovišť
a hledání volného místa. V souvislosti s tímto záměrem
vytipujeme místa pro záchytná parkoviště na periferiích
Kroměříže, kde budou parkovat lidé dojíždějící do města
za prací, turisté atd. Parkování Zachar II, vytipování
dalších parkovacích kapacit.
⊲ Budeme rozvíjet cyklostezky a cyklotrasy. Do plánování
zavedeme systematičnost a rozum. Tak, aby byly bezpečně
přístupné všechny místní části, aby cyklisté nekličkovali
mezi lavičkami a aby cesty pro cyklisty nesmyslně
neblokovaly parkovací kapacitu ulic a byly bezpečné.

4/ Sportujeme a chodíme ven

Sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu
a vyhledávanou aktivitou mnoha z vás. Kromě plánů zajistit
pro vás místa, kde se dá sportovat, vytvoříme i přehledný
systém podpory sportovních aktivit a sportovních klubů.
Tedy:
⊲ Zmapujeme, kolik dětí chodí do konkrétních sportovních
klubů v Kroměříži a na základě těchto počtů zavedeme
konkrétní systém podpory – kluby budou znát částky,
které můžou každý rok pro svou činnost od radnice
očekávat. Podpoříme nábory do sdružení, klubů a spolků,
které realizují aktivní pohyb a vzájemné setkávání.
⊲
Vyčleníme v každém rozpočtu konkrétní částku na
opravy a modernizace stávajících sportovišť, dětských
hřišť a veřejné vybavenosti.
⊲ Hustou síť obecních polních cest, které jsou dnes rozorány
a nepřístupné, znovu vytýčíme, zatravníme a vysadíme
také vhodné stromy. Propojíme jimi jednotlivé městské
části, vznikne nový prostor pro procházky ve dvou,
s dětmi, se psem nebo pro aktivní pohyb. Prostor pro
naše děti poznávat přírodu a krajinu našeho domova.

5/ Přijeďte k nám

Cestovní ruch a turistika pomáhají podnikatelům a službám
ve městě. Pokud k nám turista přijede, utratí u nás
peníze. Zajistíme, aby byla Kroměříž pro cestovní ruch co
nejatraktivnějším místem a aby město „žilo“. Takže:
⊲
Zavedeme čitelné a srozumitelné granty na podporu
cestovního ruchu. Podpoříme akce s ambicemi přilákat
návštěvníky z blízkého okolí i ty, kteří se zde chtějí
ubytovat a strávit zde delší dovolenou.
⊲ Srozumitelně oddělíme místní kulturu a cestovní ruch.
Občané mají právo vědět, kdy podporují neziskové
kulturní projekty a kdy rozvoj turistického podnikání.
⊲
UNESCO není jen cestovní ruch. Konečně začneme
využívat tuto značku pro projekty v oblasti bezpečnosti,
vzdělávání a ekologie. Mimo jiné jako silný nástroj proti
chiméře kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo jako příležitost
pro organizaci výměnných zahraničních programů
našich žáků a studentů.
⊲ Podpoříme výstavbu případně rekonstrukci cyklokempů.

6/ Kultura - podpoříme

V posledních čtyřech letech se pro rozvoj kultury udělalo
velmi málo Proto:
⊲
Přehodnotíme stávající přístup k dotacím v kultuře
tak, aby její větší část neskončila formou nájmů opět
v rozpočtu města, potažmo Domu kultury.
⊲
Přijmeme taková opatření, aby se opět mohla začít
rozvíjet především místní kultura a aby se z Domu kultury
stalo místo setkávání všech, kdo se v místní kultuře chce
prezentovat
⊲ Zajistíme finanční prostředky pro provoz hudebního klubu
pro návštěvníky všech věkových kategorií

7/ Periferie jako centrum

Jste občanem Kroměříže, ať už bydlíte v centru města, na jeho
periferii nebo na sídlištích. Každý občan musí mít pro vedení
města stejnou cenu, váš hlas musí být slyšet. Prosadíme:
⊲ Zintenzívnění spolupráce s osadními výbory. Zavedeme
pravidelná jednání a v rozpočtu vyčleníme konkrétní
částky pro každoroční rozvoj těchto lokalit.
⊲ Kultura, volnočasové aktivity, programy pro děti a mládež
dostanou podporu snáze, pokud budou realizovány přímo
na sídlištích nebo v místních částech. Komunitním akcím
dáme přednost před hromadnými komerčními akcemi.
⊲ Zavedeme pravidelná setkání s občany, a to i v místních
částech. Budete moci říkat a prosazovat své názory
v přímé debatě s vedením města a zodpovědnými úředníky
radnice.

8/ Pro vás - přátelský městský úřad

Není třeba zdůrazňovat, že městský úřad je tu pro vás, ne vy
pro městský úřad. Je nutné, aby k vám úředníci přistupovali
jako k váženým klientům. Proto:
⊲
Zavedeme manuál chování pro úředníky radnice
a stavebního úřadu. Samozřejmostí bude vstřícnost,
dodržování termínů a ochota.
⊲ Preferujeme návrat ke dvěma místostarostům. Současní
čtyři jsou zbytečným přepychem, který stojí město v jednom
volebním období téměř 11 milionů korun. Jde o zbytečně
vynaložené finanční prostředky pro politické představitele
města, které můžeme investovat do infrastruktury města
nebo do našich občanů. Voleným zástupcům budeme
místo peněz rozdělovat odpovědnost.
⊲
Více otevřeme stavební úřad. Zpracujeme přehledný
návod pro žadatele s informacemi, co pro svou žádost
musí donést a vyplnit. Předejdeme tak průtahům při
vyřizování a ušetříme čas vám i úředníkům. Budeme
aktivními účastníky sporných občanských řízení a budeme
stát na vaší straně.

Město je tady pro své občany. Má být pro ně
partnerem. Takto vnímáme jeho funkci. Takto se
chceme na radnici chovat.
Co vám slibujeme, to splníme. Je to pro vás OK?
Bude Kroměříž OK?

PROČ VOLIT
OK OBČANÉ KROMĚŘÍŽE

Věříme, že je řada důvodů, proč nám můžete dát důvěru. Například:
⊲

Nejsme politici, nejsme napojení na politické sekretariáty, lobbisty…

Jsme občané jako vy. Se zájmem pracovat pro město, kde žijeme. Pro vás.
⊲ Politika nás neživí, nejsme na ní závislí. Máme své profese, ve kterých jsme už něco dokázali.
To, že se chceme podílet na chodu a rozvoji města, je dané tím, že máme Kroměříž rádi a chceme ji pomoci posunout kupředu.
⊲ Hodně jsme přemýšleli o tom, co pro město a pro vás udělat. Náš volební program
je proto velmi konkrétní. Neslibujeme vzdušné zámky, ale věci, které dokážeme splnit.
⊲ Žijeme v Kroměříži. Známe její problémy a také její přednosti. Víme, že se nám všem může žít lépe, radnice dokáže mnoho věcí
vylepšit. Stačí chtít, stačí přestat politikařit a budovat politické kariéry. My politici nejsme, jsme občané Kroměříže a do jejich služeb
chceme dát vše, co jsme se dosud v životě naučili.
⊲

Znáte nás. Jsme vaši sousedé. Víte, jak žijeme, jak se chováme, jak vychováváme své děti a pečujeme o své rodiče. Máte na
nás názor. A vězte, že na hodnoty, kterým věříme, na radnici nezapomeneme.

Děkujeme za vaši důvěru. Nezklameme ji.
„Věřím lidem z kandidátky OK občané Kroměříže
a jejich volebnímu programu. Vím, že jsou to slušní
lidé, kteří dovedou městu i nám všem pomoci.
Kroměříž si zasluhuje slušné a zároveň dynamické
vedení radnice. Takové, které bude schopno vyjít
z pohodlného pole průměrnosti a bude otevřeno
aktuálním výzvám a potřebám města.“
Tomáš Netopil, generální hudební ředitel
filharmonie a opery v Essenu, stálý hostující dirigent
České filharmonie, zakladatel mezinárodní hudební
akademie a festivalu v Kroměříži.

OK, POTKEJME SE!

Zveme vás na přátelské setkání.
Na ZÁBAVU pro malé i velké.
Guláš, pivo a prosecco - JSTE NAŠIMI HOSTY.
Kdy: neděle 18. září, od 13 hodin
Kde: Loděnice a cyklokemp na Bagráku
Těšíme se na vás!

www.ok-kromeriz.cz

