
Volby do zastupitelstva města Kyjova
5. - 6. října 2018
 

Vážení spoluobčané, milí Kyjovjáci, 
kandidáti za Komunistickou stranu Čech a Moravy cítí velkou spoluzodpovědnost 
za budoucí rozvoj našeho překrásného města, centra Moravského Slovácka. Tato 
nádherná a rozmanitá oblast se pyšní pestrou směsicí přírodních krás, ale hlavně 
pracovitých, poctivých a skromných lidí. I proto jsme místem nejkrásnějších tradic, 
lidové hudby, krojů, vinařství a pohostinnosti.
 
Oslovujeme vás opět před komunálními volbami, ve kterých máte možnost využít 
svobodného rozhodnutí o budoucím rozvoji nejen města, ale i blízkého okolí. Naše 
historické město, které v minulosti hrálo velkou roli při utváření malebného Kyjovska 
s mnohými vesničkami i městečky, je oblast, kde lidé vždy velmi citlivě vnímali nejen 
odkaz našich předků, ale i to, co je pálí v současné době. Bohužel zde máme místa, 
která v posledních několika desítkách let ztrácí svoji perspektivu. Mladí lidé nemají 
finančně dostupné bydlení, starší spoluobčané zase možnost bydlení v podmín-
kách přiměřených jejich potřebám. Stali jsme se oblastí, kde se těžce shání dobře 
placená práce, kde chybí důvěra v budoucnost, a my dobře víme, že pouze z vína  
a folkloru se rozvíjet žádoucím tempem nedá. Tohle vše je důvod, proč mladí lidé po 
studiu zůstávají ve větších městech, anebo před založením rodiny a narozením toho 
nejvzácnějšího pokladu, který máme – našich dětí, tam odchází.
 
Říká se, že nemůžeme ovlivnit velkou politiku, my však tvrdíme, že ta se vytváří  
právě zdola, a i my můžeme ovlivnit přes komunální politiku naše školství, rozvoj hos-
podářství, ochranu přírody a našich zdrojů vod, nerostného bohatství, zdravotnictví, 
péči o naše děti a seniory, zemědělství, ale i bezpečnost občanů či ochranu proti 
negativním jevům. Víme, že právě zde se můžeme popasovat s drogovou problema-
tikou či gamblerstvím. Můžeme velmi silně volat po řešení nezákonné migrace mimo 
naše území. I my považujeme za zásadní ochranu naší kultury, našeho lidského  
vnímání, tedy toho, co nám zanechali právě naši předkové. Myslíme si, že právě 
volba našich kandidátů je volba správná a odpovědná.
 

Kandidáti za KSČM



Kandidátní listina
KSČM

Komunální volby 2018
do Zastupitelstva města Kyjova
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Antonín Rajda, Ing., 69 let 
OSVČ
KSČM

Ivo Pojezný, Mgr., 57 let 
poslanec
KSČM

Václav Lukáš, Ing., 70 let 
důchodce
bezpartijní

Jiří Klain, 66 let 
důchodce 
KSČM

Hlaváčová Květoslava, Bc., BA,
49 let, ekonomka
bezpartijní

Němec Štěpán, 63 let 
řidič
bezpartijní

Haničák Zdeněk, 64 let 
důchodce
KSČM

Klimeš Libor, 48 let 
technik
bezpartijní

Radiměř Zdeněk, 64 let 
OSVČ
bezpartijní

Zdenka Hánová, 76 let 
důchodkyně
KSČM

Křivák Karel, Ing., 66 let 
technik
KSČM

Bartoň Pavel, 55 let
podnikatel 
KSČM

František Svršek, Ing. CSc, 79 let 
důchodce
bezpartijní

Jančík Oldřich, 62 let 
dělník
KSČM



Navrátilová Radoslava, Mgr., 68 let
důchodkyně
KSČM

Pojezná Jitka, 60 let
dělník
bezpartijní

Polachová Romana, 49 let
dělník
bezpartijní

Steuer Milan, 54 let
dělník
bezpartijní

Polach Roman, 45 let
řidič
bezpartijní

Gavendová Božena, 66 let
důchodkyně
KSČM

Tomčalová Petra, 55 let
pracovnice v sociálních službách
KSČM

Josef Novák, 66 let
důchodce
KSČM

Jan Novosad, 66 let
technik
KSČM

Daňhel Oldřich, 61 let
dělník
bezpartijní

Hlavica Rudolf, 71 let
důchodce
KSČM

Holeček Jan, Ing., 68 let
důchodce
KSČM

Geba Rostislav, 86 let
důchodce
KSČM 



Volební program KSČM do zastupitelstva města Kyjova

V následujících dnech budete moci i vy využít práva svobodné volby. Můžete změnit zažitý 
stereotyp posledních desetiletí a rozhodnout se o jeho změně. Víme, že si zasloužíte větší 
aktivitu ve prospěch nás všech, kteří v našem městě žijeme, pracujeme, vychováváme své 
děti, vnučky a vnuky. Ti, kteří jsou na zasloužilém odpočinku, o to více citlivěji vníma-
jí potřeby našich občanů. My vám chceme naslouchat, neboť jste naší trvalou inspirací, 
ale zároveň slibujeme, že vaši přízeň a důvěru vrátíme úzkou spoluprací, zastáním i pomocí 
právě vám, občanům překrásného Kyjova.

Chceme město atraktivní, čisté, plné zeleně. Město, kde se nebojí Kyjovjáci a jejich přá-
telé jít večer po ulici. Chceme, aby naši hosté se mohli v naší oblasti ubytovat, najíst se, 
posedět třeba ve sklípku a hlavně, aby měli důvod zdržet se zde co nejdéle. Aby měli kam jít  
za kulturou, do muzea či za sportem.

Rodinu, tedy rodiče s dětmi, stále považujeme za základ státu. Je nutné právě jim umožnit
jejich přirozený rozvoj. Víme, že k tomu potřebují kvalitní bydlení, jesle, školky, školy, hři-
ště a sportoviště, zařízení pro mimoškolní činnosti, ale hlavně kvalitní odborně zdatný 
a spokojený personál.

Myslíme hlavně na dvě kategorie našich obyvatel, na náš poklad, děti a na seniory, kterým máme 
co vracet. To oni obětavě pracovali celý svůj život právě pro nás. To je velký závazek. S tím souvisí  
i dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální péče.

I Kyjov by mohl konečně přemýšlet o bezplatné městské hromadné dopravě, která by 
mohla omezit zvýšenou koncentraci automobilů ve městě. Je načase tlačit na přípravu  
a realizaci obchvatů města, hlavně ve směru Brno - Veselí nad Moravou. Obchvat uvolní dopra-
vu centrem a budou konečně dostupné pozemky pro novou výstavbu bytů, které jsou z důvodu 
plánovaného obchvatu blokovány. Je nutné dokončit přípravu průmyslové zóny a nabídnout  
ji finálním zájemcům.

Máme zájem snižovat ceny nájemného pro místní malé a střední podnikatele a hlavně urychlit  
a zjednodušit prodej pozemků pro jejich podnikání, včetně maximálního snížení byrokracie, kte-
rá má zatížit jen úřad, ne podnikatele. I Technické služby bereme v první řadě jako službu ve 
prospěch občanů.

V posledních letech cítíme obrovskou odpovědnost za udržení vody v krajině. Proč nevyužít  
Kyjovky? Vždyť rybníkářství bývalo na Kyjovsku zcela běžné! Součástí by bylo samozřejmě  
i protipovodňové opatření.

Je nezbytné rozšiřovat všechny dostupné aktivity k potírání negativních jevů, vandalismu, požívání 
alkoholu a drog, a to nejen na veřejných prostranstvích. I nám vadí zbytečné rušení nočního klidu 
v problémových oblastech.

Kyjov má velké možnosti budoucího rozvoje, ale je třeba pro to něco udělat. Ten první krok může 
začít právě volbou do zastupitelstva města.


