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Olomouckého kraje

„Podporuji kandidáty Na rovinu!. 
Jsou pro mě zárukou poctivé práce a 
férového přístupu k občanům města.“

„Prostějov má před sebou mnoho výzev 
a já jsem připravena mu pomoci, aby byl 
městem zdravým a příjemným, s množ-
stvím zeleně i pracovních příležitostí. Aby 
byl městem, odkud se neodchází.“
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„Aby byl 
prostějov
městem
pro všechny“

Naše programové priority

Kdo způsobil,
že za vodu platíme

francouzům?

23. a 24. září 
můžete rozhodnout o skutečné 

změně. 

Rozhodnout, že Prostějov nemá být 
hanáckým Palermem, ale městem, kde 
mají všichni rovné příležitosti a kde se 

každému měří stejným metrem.
 

Nenechte si namluvit, že volby nic 
nezmění. Právě volby jsou tím 
nejjednodušším způsobem, 

jak věci měnit.

Aleš
Matyášek:
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jaké jsou naše programové priority?

Zelenější a krásnější Prostějov
* Nejlepší čas zasadit strom 
byl před dvaceti lety. Druhý 
nejlepší čas je teď, říká čínské 
přísloví, a my tento čas plně vy-
užijeme! Domluvíme konečně 
spolupráci se správci inženýr-
ských sítí a využijeme nové tech-
nologie a dobrou praxi z jiných 
měst pro sázení stromů i v blíz-
kosti trubek a kabelů.
* Nedopustíme „zabetono-
vání“ biokoridoru Hlouče-
la. V prostoru mezi Cavalem  a 
nemocnicí chceme vybudovat 
opravdu velký lesopark.
* Péči o stromy a zeleň 
zvládneme sami a levněji. 

Je nejvyšší čas, abychom měli 
vlastní „technické služby“, jako
je u měst naší velikosti běžné. 
Nemusíme draze platit služby, 
které zvládneme stejně kvalitně 
sami. Údržba trávníků, botanic-
ké zahrady nebo hřbitova nebu-
de problém.
* Jedovaté postřiky nahra-
díme jinými způsoby likvidace 
plevelů (horká pára, ocelové 
kartáče). Ocení to také čtyřnozí 
kamarádi.
* Školy, školky a další měst-
ské budovy budou využívat co 
nejvíce obnovitelných zdrojů a 
produkovat minimum odpadu. 

Samozřejmostí musí být retenč-
ní nádrže na dešťovou vodu.
* Nebudeme plýtvat pitnou 
vodou. Město má dostatečné 
množství vodních zdrojů, kte-
ré by se daly využít pro zálivku. 
Například z Kolářových sadů 
odtéká bez užitku do kanalizace 
ročně 7884 m3 vody.
* Vytvoříme podmínky pro 
komunitní zahrádky a ozeleňo-
vání vnitrobloků.
* Zahájíme rekonstrukci 
„Kulturáku“, tržnice a přileh-
lého okolí. Zanedbané místo se 
přemění na příjemný prostor, za 
který se nebudeme stydět.

Nesnažíme se vás okouzlit nesplnitelnými sliby. Nabízíme od-
povědnou správu města, odborně i lidsky kompetentní kandi-
dátky a kandidáty, střízlivý program a seriózní přístup.

fungující doprava a parkování
* MHD musí být atraktiv-
nější a dostupnější. Ná-
vaznost a vytíženost spojů 
hromadné dopravy je třeba 
přehodnotit. Všechny zastávky 
vybavíme informačními pane-
ly. Nová zastávka u Sportcentra 
DDM zajistí vám i vašim dětem 
bezpečnější a pohodlnější cestu 
za sportem a zábavou.
* Cyklostezky budou smys-
luplně propojeny a nebudou 
končit u první křižovatky. Ob-
novíme bezpečnostní uzamy-
katelné stojany, vybudujeme 

bezpečnou cyklostezku z centra 
do Vrahovic, na hlavní nádraží, 
Plumlovskou přehradu a Záhoří.
* Nový parkovací dům u ne-
mocnice a na Komenského 
ulici pro rezidenty i návštěvy a 
informační systém, který vám 
řekne, kde je právě volno.
* Měřiče rychlosti by měly být 
prevencí, nikoli zlomyslným vý-
běrčím do městské kasy. Umís-
tíme po městě více informačních 
ukazatelů rychlosti. Připome-
neme řidičům, aby dodržovali 
rychlost, a současně získáme 

podrobné statistiky provozu na 
konkrétních místech.
* Napojení Brněnské ulice 
na dálnici ve směru na Olomouc 
sníží provoz přes Okružní a Šár-
ku.
* Protihluková opatření po-
dél dálnice od Držovic až po Že-
šov a úsekové měření rychlosti 
na estakádě Haná pro snížení 
hladiny hluku.
* Přechod pro chodce v Že-
šově  a opatření ke snížení rych-
losti na průtahu obcí.

ušetříme peníze městu i vám

Kompletní volební program najdete na 
www.prostejovnarovinu.cz

volební křížovka o ceny

Jakým jednoduchým způsobem můžete způsobit v Prostějově skutečnou změnu? Odpověď v tajence. Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
na mail soutez@prostejovnarovinu.cz. 30. září vylosujeme čtyři výherce lahve kvalitního vína.

* Miliony, které se utráce-
ly za pochybnou propagaci 
města, dostanete vy. Může-
te je použít na úhradu kroužků 
pro děti nebo vstupného do 
městských kulturních a spor-
tovních zařízení (kino, bazén, 
atd.).
* Investovat budeme do ta-
kových opatření, která zlevní 
provoz města. Například do 
obnovitelných zdrojů. Osadí-
me městské střechy fotovol-
taickými panely, vybavíme 
městské budovy tepelnými 
čerpadly.
* Zvýšíme počet městských 
bytů. Každý, kdo bydlí, má 
starostí půl. Ceny komerčních 
pronájmů jsou pro mnoho 
občanů města nedosažitelné. 

Nájemné nesmí ruinovat vaši 
peněženku.
* Vrátíme vodu pod správu 
Prostějova. Nepotřebujeme, 
aby nám pitnou vodu prodá-
vala dceřiná firma francouzské 
společnosti a vyváděla zisky do 
zahraničí. Naši vodu vrátíme 
pod kontrolu města a ze zisků 
budeme financovat obnovu 
zastaralých trubek. Díky tomu 
zaplatíte za vodu méně.
* Zvýšíme efektivitu ma-
gistrátu pomocí digitalizace, 
koordinace a zjednodušení 
procesů. Tím ušetříme na jeho 
provozu a občanům pobíhání 
mezi odbory magistrátu.
* Dodavatele zásadních 
investic, jako oprav komuni-
kací, budeme vybírat dle jejich 

kvality a ne podle toho, zda 
jsou nejlevnější. Kde to bude 
dávat smysl, budeme nakupo-
vat centrálně, aby např. ředi-
telé škol nemuseli ztrácet čas 
vypisováním zakázek.
* Zvýšíme částku partici-
pativního rozpočtu ze sou-
časných 3 milionů na 10 milio-
nů Kč. Peníze budou využity na 
projekty, které sami navrhnete 
a vyberete.
* Odpady jsou surovinou 
budoucnosti. Nedopustí-
me, aby se jejich zpracování 
dostalo mimo naši kontrolu a 
aby zisk plynul na účty soukro-
mých společností, jako v přípa-
dě vody.
* Projekty, na které se ne-
dostalo, nezapadnou.

Zadavatel / zpracovatel: Starostové a nezávislí



1. října 2018 zveřejnil Pros-
tějovský Večerník pamflet se 
sprostými pomluvami vůči 
mně. Jistě nebyla náhoda, že 
se tak stalo 3 dny před volba-
mi. Nikdo asi nepochybuje, že 
to ovlivnilo jejich výsledek. Šel 
jsem do soudního sporu a po 
třech letech se mi musel Pro-
stějovský Večerník omluvit a 
zaplatit odškodnění. Někdo si 
zkrátka přál, abychom neměli 
sílu ke změně. V minulých ko-
munálních volbách jsme díky 
tomuto podrazu skončili druzí. 
Ti, kterým vyhovovaly zatuch-
lé stojaté vody se spojili, aby 
udrželi ve skříni staré kostliv-
ce a na úřadě staré pořádky. 
Nám tak byla přidělena role 
opozice.  
Letos se opět ucházíme o vaše 
hlasy ve volbách. Setkávám 
se s lidmi, kteří mají pocit, že 
je třeba naše město rozvinout 
v mnoha směrech. Předsta-
vujeme vám v tomto vydání 
program, ale i další myšlen-
ky, které by přinesly do našich 
životů onu změnu. Za jejich 
uskutečněním budou stát kan-
didáti, kteří mají již s prací 
v zastupitelstvu své zkušenosti, 
ale i mladí lidé, kteří mají vel-
kou chuť pro město pracovat. 
Práce zastupitele, který to my-
slí vážně, není opravdu lehká. 
Jsou to stovky návrhů, které je 
potřeba připravit, promyslet a 
zvolit nejlepší cestu k výsledku. 
Ať je to běžný provoz úřadu, 
nebo investice, které mohou 
přinést novou dynamiku do 
rozvoje města. Volební období 
končí. Konec přináší šanci ke 
změně, ke zlepšení správy spo-
lečných věcí. Projděte si v kli-
du tyto listy, ale i na náš web 
a facebook, kde toho najdete 
mnohem víc. Jsem přesvěd-
čen, že naši práci dobře znáte. 
V řadě případů jsme se za vás 
postavili. Jistě si vzpomenete 
na podpisové akce k zachování 
lesoparku Hloučela nebo jaro 

2020, kdy byly ve školách pou-
žity nástřiky rizikovou látkou. 
Je čas ke změně. Styl nespolu-
práce při správě našeho města 
je nám cizí a nejsme jeho pů-
vodci. Jako příklad mohu uvést 
řadu rozhovorů o novém bazé-
nu pro všechny Prostějovany.
Jde o podmínky k rozvoji nej-
zdravější pohybové aktivity. 
Je pro mladé i dříve narozené, 
zkrátka pro všechny. Při svých 
cestách si všímám podmínek 
v jiných městech. V tom našem 
byla slavná atletická škola. 
I tento dluh je potřeba spla-
tit. Takových projektů máme 
v programu řadu. Pro vás, ni-
koli pro naše kamarády. 
Inspirací pro náš volební pro-
gram nejsou billboardy, ale 
život v našem městě. Každé 
téma se ho bytostně dotýká. 
Podaří-li se jej splnit, budeme 
se po čtyřech letech probouzet 
do jiného, lepšího města, z ně-
hož se mladí nebudou stěhovat 
jinam. Připravili jsme vize, kte-
ré lze naplnit. Na vás je, zda se 
nám to společně s Vámi podaří. 
Chceme na tom spolupracovat 
se všemi, kteří budou mít vůli 
pozvednout možnosti našeho 
města o dost výše. Pokud nám 
dáte hlas, ukážeme vám, že to 
jde skutečně slušně. Doba při-
náší velké výzvy a bude potře-
ba velkého úsilí je zvládnout. 
Jinak než spoluprací to nepů-
jde.  
Přijďte prosím k volbám a dej-
te nám plnou podporu velkým 
křížkem.

Aleš Matyášek: Jde to i slušněNaše čtyři roky v zastupitelstvu
Po čtyřech letech jsou tady opět volby do městského zastupitelstva, ve kterých budeme vybírat 35 nových 
zastupitelů, kteří zvolí nového primátora a Radu města Prostějova. Jako obvykle, i letos se strany předhánějí 
v tom, kdo utrhne víc pozornosti, kdo vylepí více plakátů, pověsí víc billboardů. V Zastupitelstvu města Pros-
tějova jsme byli velmi pracovitou opozicí. Co jsme zatím zvládli?

1. Umožnili jsme snadný přístup veřejnosti na 
jednání zastupitelstva. Díky nám mohou obča-
né hovořit v úvodu jednání nebo u konkrétní-
ho bodu. Dříve museli čekat často do noci do 
bodu Různé.
2. Podařilo se nám přimět vedení města k za-
hájení výkupů pozemků pro tzv. zelený pás na 
jihu města. Ten hodláme prodloužit, aby pro-
pojil prostor mezi Brněnskou ul. a Záhořím.
3. Veřejně jsme rozporovali množství pode-
zřelých a nevýhodných směn a prodejů měst-
ských pozemků. Například směnu městských 
pozemků pro stavbu bytových domů u ul. 
Okružní za pozemky (pro město bezcenné) u 
Sportcentra. 
4. Upozorňujeme na politické trafiky v dozor-
čích radách městských společností, kde je 
dozorčí rada pouze formálním, ale placeným 
orgánem (např. Lesy města Prostějova).
5. Odkryli jsme podvody se skrytým sponzo-

ringem formou tzv. marketingových smluv.
6. Donutili jsme Domovní správu zrušit po-
chybný pořadník na městské byty. Nyní jsou 
žádosti obodovány a v případě rovnosti bodů 
rozhoduje veřejný los.
7. Upozornili jsme na nebezpečné nástřiky
v prostějovských školách a dohlédneme na je-
jich odstranění.
8. Účastníme se jednání soudu o určení ne-
platnosti valné hromady Vodovodů a kanaliza-
cí. Na rozdíl od vedení města totiž chceme mít 
informace z první ruky.
9. Podařilo se nám ve městě zajistit instalaci 
nádob na odběr použitého rostlinného oleje.
10. Zástupci Na rovinu! v odborných výborech 
a komisích navrhli mnoho změn jak v oblasti 
životního prostředí, sociální, zdravotní, škol-
ské, dopravní nebo finanční. 
11. Navrhli jsme pojmenovat školu Reálné 
gymnázium a základní škola Otto Wichterleho.

Aleš Matyášek

S látkou podezřelou z karcinogenních účinků přicházejí do styku 
děti ve školách a školkách. Posudek, který měl nezávadnost ná-
střiků potvrdit, zkritizoval Státní zdravotní ústav. Znalecký ela-
borát postavilo mimo zákon Ministerstvo spravedlnosti. Pokud 
nástřiky neodstraní viníci, poženeme je k odpovědnosti.

Bezpečnost našich dětí stojí 
před jakýmkoli byznysem

petr ošťádal

Vedení města (ANO+ODS+ČSSD+Pévéčko) ovládá městské firmy 
a do dozorčích rad dosadilo „kývače“. Kontrola hospodaření je for-
mální a neúčinná. Lesy města Prostějova a Domovní správa po-
třebují odborné vedení a kontrolu. Opozice v dozorčích orgánech 
nemá zastoupení, jako například v Olomouci.

Už žádné
městské trafiky!

Jana Jílková

Díky veřejnému mínění prozatím nedojde k nevratnému obe-
stavění Hloučely betonem. Je tu šance, že se místo betonu po-
daří vysadit opravdu velký park. Vše bude záviset na tom, jak 
dopadnou volby. Bez vaší podpory vyhraje beton.

Nebát se říkat,
co se nám nelíbí

František Švec

Výstavbou městských bytů dáme mladým lidem možnost, aby se 
v Prostějově usadili. Obyvatelstvo stárne, lidí ubývá. V roce 2021 
se narodilo nejméně dětí od roku 1998. Za jediný rok ubylo 289 
obyvatel. Chceme, aby z města neodcházeli mladí a vzdělaní lidé.

Více městských
bytů

Michal Drozd

Miliony, které se bez užitku rozdávaly vyvoleným na propagaci
města, dostanete vy. Můžete je použít na úhradu kroužků pro
děti nebo vstupného do městských kulturních a sportovních za-
řízení. Taková propagace bude mít viditelný efekt.

Peníze
dostanete Vy!

Martin Hájek

S plevelem lze bojovat i jinak, než toxickými postřiky. Osvědčila 
se horká pára nebo ocelové rotační kartáče. Změnu ocení i čtyř-
nozí kamarádi, u kterých se projevovaly po pobytu v místě apli-
kace postřiků příznaky otravy.

Konec toxických
postřiků plevelů

Ani zastupitelstvo města 
nemá informace o dění 
na valných hromadách 
společnosti Vodovody 
a kanalizace Prostějov, 
protože zástupce města 
(Krchňavý), odmítá o je-
jich průběhu informovat.
A přitom je voda strategic-
kou surovinou, jejíž cena je 
velkou položkou v rodinném 
rozpočtu. 
Kdo způsobil, že nám dnes  
prodává vodu dceřiná firma 
francouzské Veolie a že jsou 
zisky z prodeje vody odvádě-
ny do zahraničí? Zastupitelé, 

kteří hlasováním v roce 2005 
odstartovali „tunelování“ Vo-
dovodů a kanalizací Prostě-
jov, dodnes neudělali nic, aby 
svou „chybu“ napravili. 
Blumenstein (ODS), Hemer-
ková (Pévéčko, dříve ODS), 
Faltýnek (ANO2011, dříve 
ČSSD), Pospíšil, Pudil, Piš-
ťák, Rašková, Sekaninová, 
Wallová, Holík (ČSSD)… 
Díky těmto lidem platíte dnes 
98 Kč za 1 m3 místo slibova-
ných 67 Kč. Někteří se uchá-
zejí o váš hlas. Budete jim 
opět věřit?

U rozesmátých předvolebních kampaní nesmí ani letos 
chybět rozdávání propisek, letáků a koblih. Všichni sli-
bují skvělou budoucnost a rychlé řešení problémů, a to 
dokonce i ti, kteří jsou u moci posledních 30 let a za 
řadu současných problémů jsou tak spoluzodpovědní. 
     Všichni slibují vyřešit dopravu, vysázet více stromů, opravo-
vat ulice a chodníky a dostatek míst v kvalitních školách a škol-
kách. Téměř nikdo však do uskutečňování těchto bodů neza-
pojuje veřejnost. Téměř nikdo se občanů Prostějova neptá, zda 
rekonstrukce ulice má vypadat tak nebo jinak. My vám slibuje-
me, že vás do dění v Prostějově skutečně zapojíme. Rozšíříme 
veřejná projednávání. Veřejnost pro nás bude při rozhodování 
rovnocenný partner. Nebudeme používat mazácké finty součas-
ného vedení, kdy jsou důležité otázky projednávány s občany 
uprostřed prázdnin nebo před Vánocemi. Budeme s vámi jednat 
Na rovinu!

kdo způsobil, že za vodu 
platíme francouzům?

Už nikdy 
o vás bez vás




