Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu
Předvolební noviny jediného čistě kutnohorského hnutí

Rozhovor s volebním lídrem Tomášem Morawskim
Tomáši, představte prosím obyvatelům Kutné Hory Alternativu. Tedy kdo ji tvoří a s jakým
programem jde do komunálních voleb.
Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, je nyní patrně nejdéle působícím opravdu čistě
kutnohorským hnutím, pro něhož je od jeho samého začátku prioritou péče a budování
základní infrastruktury města, vůči níž tu dříve byl poměrně významný dluh. Proto se naše
volání po nutnosti oprav a rekonstrukcích, např. městských ulic a chodníků, táhne celým
působením Alternativy jako pomyslná červená linka. I proto se nám v posledním volebním
období podařilo prosadit do programového prohlášení závazek pravidelných investic deseti
milionů korun do komunikací ve městě a následné dodatky ke koaliční smlouvě, na jejichž
základě byla každá další investice například do sportu vyvážena investicemi právě do
konkrétních komunikací. V tomto chceme mimo jiné i nadále pokračovat.
Po celou dobu působení Alternativy tvoří jádro týmu stejné osobnosti, za jejichž působením
v zastupitelstvu, výborech a komisích stojí konkrétní práce a výsledky. Toto jádro je doplněno
o řadu nových osobností, jejichž podpory naší kandidátky si velmi vážím a jejichž účast na ní
mi dokazuje, že naše záměry a snaha mají smysl. Máme zde odborníky z oblasti školství,
zdravotnictví, kultury, sportu, podnikání, práva, financí... Jde tak o velmi dobře sestavený tým
lidí, který je v případě úspěchu schopen vést toto město správným směrem.
Vy osobně letos poprvé kandidujete v roli leadera strany, bylo to pro Vás obtížné
rozhodování?
V Alternativě jsem od jejího začátku a vždy jsem se spolu s dalšími, kteří v ní po celou tu dobu
jsou, snažil, aby byl její obraz na základě naší práce v hnutí vždy co nejlepší. Pokud jsem nyní
i na základě toho dostal důvěru, vést Alternativu do komunálních voleb, velmi si toho vážím.
Rozhodnutí tuto milou odpovědnost přijmout, nepadlo rozhodně okamžitě.
Co mne trochu mrzí, je, když dnes od některých občanů zejména na sociálních sítích čtu, že
toto město stagnuje, že se jeho vývoj nehýbe, či že někde zamrzl. To bych si o městě mého
srdce netroufl tvrdit. Všichni, kdo v tomto městě žijeme, víme, že má svá pro, že má svá proti,
a mým nejvřelejším přáním i při tomto rozhodování bylo a je, abychom během příštího
období rozvíjeli ta pro. Vím však, že to lze pouze pomocí obecné spolupráce, a nikoliv podle
jednoho všespásného plánu, který by nás za tu dobu posunul třeba v pomyslných žebříčcích
oblíbenosti míst k životu na jejich čelní místa. A to mimo jiné proto, že jsem přesvědčen, že
rozhodnutí žít v daném městě se neřídí plánem, či nějakým žebříčkem, ale převážně srdcem.
A kdo vlastně je Tomáš Morawski?
Zajímavá otázka, má-li se člověk popsat sám. Rodilý kutnohorák, milující toto město, jak moc,
ať posoudí jiní. Učitel s aprobací dějepis, zeměpis, který má rád svou práci, jaký však je učitel,
opět ať posoudí jiní. Již od doby vysokoškolských studií ochotnický herec a dnes člen dvou
ochotnických divadelních uskupení, posouzení, jaký však herec, je opět na jiných. Dlouholetý
člen a předseda kulturní komise města, občasný průvodce turistů. Co bych ještě dodal...
Za sebe bych snad napsal, že jsem se před 36 lety narodil v Kutné Hoře, kterou od samého
začátku miluji, jak se jen rodné město milovat dá, žiji v ní celý svůj život a rád bych se jí za
možnost v ní žít odvděčil svou prací pro ni. Spolu s manželkou zde dnes také vychováváme dvě
malé děti a mám přání, aby tu v budoucnu obě chtěly žít s takovou láskou, jako tu žiji já. To je
patrně mé největší přání, pro které chci plně pracovat, a vím, že spolu s lidmi z kandidátky
Alternativy se to může podařit.
Kdybyste měl vybrat tři věci, které na Kutné Hoře máte nejraději, jaké by to byly?
Já si nejsem jist, že se vůbec dá něco vyzdvihnout, co by bylo tím, co tu mám nejraději. Kutnou
Horu mám rád pro to, jaká je, se vším krásným, co k ní patří, a i s jejími případnými nedostatky.

Nikdy se mi tak například neokouká silueta Barbory, ten pohled, když procházíte Barborskou
ulicí a najednou se před vámi objevuje na konci toho našeho „Karlova mostu.” Či na druhém
konci města ten zvláštní pocit, který se vás zmocní pokaždé, když vstupujete do Kostnice.
Možná i to jsou důvody, proč jsem se zamiloval profesně právě do historie. Také nelze
opomenout tu skvělou možnost, kterou město nabízí, že co by kamenem dohodil od centra,
můžete kdykoliv do přírody na Rovina, na Královskou, či se stejně jako kdysi Tyl ponořit do
krásy cesty po Mlýnech.
Když člověk občas provází turisty městem a slyší od nich věty, že ani netušili, kolik toho ta
Kutná Hora má a nabízí a že se sem určitě musí ještě vracet, i to jsou ty chvíle, kdy si
uvědomíte, že to město máte rádi úplně celé.
A kdybyste naopak mohl tři věci změnit, jaké by to byly?
Na jednom z prvních míst jistě to, co máme v programu, tedy obnova základní infrastruktury
města, oprava místních ulic, chodníků, obnova a doplnění herních prvků pro děti a obnova
„průmyslováku”, a to už je více jak tři. Ale pak jistě také problém, který trápí město již delší
dobu - vyprázdněné centrum a s tím spojený úbytek investičních příležitostí a obchodů. Tento
bod však vyžaduje kontinuální práci s přesahem do více volebních období.
No a pak je ještě něco, co mne tu, ne trápí, ale mrzí dlouhodobě a co se změnit asi bohužel ani
usilovnou prací jen tak nedá, je jakási, jak by řekl Havel, blbá nálada. Jako bychom tu měli cosi
zakotveno již od středověku, kdy tu bylo na jedné straně město a na druhé jako nepřítel
klášter, chcete-li farnosti, což mi přijde, že v určitém ohledu a ke škodě celého města trvá
i nadále.
A pak mě také mrzí celkový přístup lidí k sobě a městu navzájem, i když se tu samozřejmě tak
jako za Husitů už neházíme do šachet. Ale jako by tu něco z té nevraživosti a blbé nálady
neustále zůstávalo a zasahovalo do běžného života, přístupu k činnostem ve městě, kulturním
akcím, do jednání zastupitelstva, a řady dalšího.... Tohle, kdyby se někdy podařilo změnit, bylo
by to tím největším vítězstvím jakékoliv radnice a zejména celého města.
Ptali se členové a příznivci Alternativy pro Vás, pro Kutnou Horu.

Náš volební lídr Mgr. Tomáš Morawski
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Vyhlašujeme soutěž o kutnohorské pivo!
U následujících otázek zvolte jednu ze tří možných odpovědí, kterou pokládáte za správnou.
Odpovědi pošlete do 23. září předsedovi hnutí Alternativa pro Vás, panu Tomáši
Morawskému, na adresu predseda@alternativaprovas.cz. Ze správných odpovědí budou
dne 24. září vylosováni tři výherci.
O vaší výhře budeme informovat téhož dne na našem webu www.alternativaprovas.cz.
Následně budou výherci vyzváni k převzetí odměny. A na co se můžete v případě výhry těšit?
Na přepravku poctivého kutno-horského piva Kutná Hora ZLATÁ 12!
1. Kolik částí města má Kutná Hora?
a) 2
b) 10
c) 12
2. Ve kterém století započala stavba chrámu sv. Barbory?
a) 13.
b) 14.
c) 15.

Naše priority?
V centru žít i zaparkovat
• Šikmé stání na Palackého náměstí
• Lepší průjezd na Havlíčku
• Rozšíření zeleně a parkovacích míst v ulici Šultysově
• Nový systému parkování ve městě (část pro vyhrazené, další první hodina
zdarma)
• Rozšíření zeleně v centru
• Vodní prvky na Palackého náměstí
• Nové herní prvky v centru města
• Trhové místo na Palackého náměstí
• Omezení reklamního smogu
Město pro občana

3. Který Kutnohorák je autorem státního znaku ČR?
a) Jiří Louda
b) Josef Kajetán Tyl
c) Emanuel Voska
4. Pod kolika vrchy leží Kutná Hora?
a) 2
b) 1
c) 3
5. Zásobárnu pitné vody pro město zajišťuje vodní nádrž:
a) Želivka–Švihov
b) Vrchlice
c) Pách
Účastník soutěže bere na vědomí, že politické hnutí Alternativa pro Vás využije poskytnuté
osobní údaje pro účely uspořádání soutěže, že je v rozsahu „jméno a příjmení“ zveřejní na
svých webových stránkách a že z převzetí odměny může být pořízen obrazový a audiovizuální
záznam, který bude následně využit v rámci politické kampaně hnutí. Soutěže se mohou
zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

Na Královské procházce chceme dokončit
osvětlení a zřídit vlakovou zastávku
pod sv. Barborou

• Stanovení rekonstrukcí konkrétních komunikací přímo do programového
prohlášení
• Revitalizace sídlišť (obnova herních prvků, revitalizace průmyslováku)
• Jasně stanovené finanční prostředky pro investice do dopravy pravidelně
každý rok
• Rozšíření veřejného osvětlení (dokončení osvětlení Královské)
• Participativní rozpočet
• Důstojný příjezd a parkování u KD Lorec
• Bezbariérovost MÚ
• Jasné financování, zastropování jednotlivých položek rozpočtu
• Dotazníková platforma pro jednotlivé radní na stránkách města
• Obnova lesoparku nad Sedlcí
• Dokončení cyklostezky na Hlavní nádraží a revitalizace lokality kolem nádraží
• Zlepšení komunikace s osadními výbory, rozvoj lokalit vždy s jejich spoluprací
• Každý radní přímo odpovědný za určitou oblast
• Zajištění podmínek pro nové zubní a další potřebné lékaře
• Více míst ve školkách
• Školky v lokalitách dle potřeby
• Chodníky do Poličan, na Karlově, na Gruntecké
• Obnova domu č.p. 379 na Palackého náměstí
• V případě dotačního titulu podpora připravených projektů sportovišť
(Malín,…)
Nové lokality a parkování
• V nových lokalitách dostatek zeleně, občanské vybavenosti i parkovacích míst
• Sběrné parkoviště autobusů a autobusové nádraží u Městského nádraží
• Sběrná parkoviště v ulici Uhelné, u Alberta a na stávajícím autobusovém
nádraží
• Parkovací plochy vždy se zelení a veřejným WC
Spolupráce, ne konkurence
• Město by se mělo stát partnerem významných akcí ve městě
• Vytvoření pravidel pro pořádání kulturních akcí v různých lokalitách města
• Spolupráce s farnostmi a zájmovými organizacemi v rámci cestovního ruchu
• Snaha o nalezení obecné shody a konečná realizace jednotné vstupenky
• Otevření diskuze nad konceptem a realizací víceúčelové karty občana

Na Lavičku Václava Havla můžete přispět i vy!

Kompletní volební program najdete na

V loňském roce jsme na základě nápadu manželů Havlovicových oživili myšlenku instalace
Lavičky Václava Havla v Kutné Hoře. Celkem jsme pro tento účel mezi členy a příznivci
Alternativy pro Vás vybrali 77 100 Kč, které jsme 18. prosince, při příležitosti připomínky
10 let od úmrtí Václava Havla, odeslali na účet veřejné sbírky pořádané Městem Kutná Hora.

www.alternativaprovas.cz

Přispět na lavičku můžete i vy! Libovolnou částku můžete poslat na městský účet č. 100036444212389/0800 či vložit do kasičky v informačním centru v Kollárově ulici nebo v pokladně
Průvodcovské služby ve Vlašském dvoře.

Lavička Václava Havla v Karlových Varech. Bude i v Kutné Hoře?
Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu - www.alternativaprovas.cz - fb.com/alternativaprokh

Náš lídr se ženou
a nejmladším potomkem

Rozhovor tak trochu „naruby”
Jsou to čtyři roky, co Mgr. Jindřich Bartoň, učitel angličtiny, českého jazyka a literatury na GJO
v Kutné Hoře, tehdy jako podporovatel Alternativy, vedl rozhovor s naším tehdejším lídrem.
Dnes Jindřich za naše hnutí již kandiduje, za což jsem rád, a rád bych se mu také v jistém smyslu
revanšoval. Dnes tedy povede rozhovor lídr kandidátky s ním.

Opravené chodníky a ulice potřebujeme nejvíce

Kaňkovští kandidáti do Zastupitelstva Města
Tak jako ve volbách minulých opět do zastupitelstva kandidují Jana Červená a Max Kubát.
Radku Krejčí vystřídala na kandidátce Dana Novotná. Všichni jmenovaní pracovali a Jana
Červená s Maxem Kubátem stále pracují v Osadním výboru (OsV) Kaňk. Jsou zapojeni i do
práce v komisích Rady Města. Jana Červená pracovala téměř čtyři roky v Komisi pro životní
prostředí a stále pracuje v Komisi školské. Max Kubát je členem Komise dopravní a Dozorčí
rady Technických služeb Kutná Hora..
Za OsV zajistili např. úsekové měření rychlosti, zamezení úniku odpadních vod z čerpací
stanice u kostela, výměnu a instalaci nových herních a cvičebních prvků na dětském hřišti a po
více jak deseti letech realizovali pojmenování ulic na Kaňku.
Prioritou však vždy byly, jsou a budou opravy komunikací. Jde o velmi náročný úkol.
Významným krokem byla Petice za rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku, jejíž
autorkou byla Jana Červená. Zatím dílčím úspěchem petice bylo dosažení výměny prašných
povrchů za bezprašné položením asfaltové směsi v pěti ulicích a zahájení projekčních prací na
rekonstrukci páteřních komunikací ulic Ke Gruntě a Vavřinecká.

Úvodní otázka: Jindřichu, kdo je Jindřich Bartoň?
Tak Jindřich Bartoň je absolvent Pedagogické
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, kde jsem vystudoval obor čeština –
angličtina. Po absolvování jsem nějakou dobu učil
angličtinu v soukromém sektoru a v roce 2000
jsem nastoupil na Gymnázium Jiřího Ortena, kde
jsem nejprve byl na půl úvazku, ale již řadu let tam
pracuji na plný úvazek. Vedle výuky tam mám
funkci předsedy odborové organizace, jsem
členem správní rady Nadačního fondu, a co mne
tam, řekl bych, nejvíce baví, je ten bohatý
program zahraničních výměn, tedy já konkrétně
organizuji výměny s partnerskými školami v Číně
a v Nizozemsku. Ve volném čase se jinak věnuji
četbě, studiu cizích jazyků, fotbalové turistice,
poznávání pivních stylů a příležitostně také
komunální politice.
Milé slyšet, že Alma Mater máme společnou. Sice trošku v jiné době, ale ano! Ty máš z let 20062014 zkušenosti z činnosti v zastupitelstvu, jaké to byly zkušenosti, či co sis z tohoto období
odnesl?
Zkušenosti to byly smíšené. Já myslím, že tak je to ve všech lidských činnostech. Co jsem si odnesl
je na jednu stranu poznání, že věci nejdou třeba úplně tak lehce, jak jsem si před tím třeba
představoval, a že všechny ty možné vlivy a tlaky, které tam jsou, tak jsou velmi silné a není úplně
snadné se s tím vyrovnat. Ale na druhou stranu, že když se člověk snaží, tak alespoň něco prosadit
dokáže, a když se potom ohlédne zpět, tak vidí, že přeci jenom je tady něco pozitivního, na čem se
podílel. Ta hodně významná zkušenost je, že vždycky záleží na tom, jací jsou konkrétní lidé,
a mnohem méně v té komunální politice záleží na tom, v jaké je kdo straně, nebo co má napsáno
v té závorce za jménem.
Na dnešních kandidátkách je i několik jmen z doby, o níž se bavíme. Dovedeš si s těmito lidmi
představit dobrou spolupráci?
Určitě. Já jsem si také prohlížel kandidátky a určitě tam není nikdo, kdo by mi nějakým způsobem
vadil, či s kým bych si nedovedl představit, že si sedneme a popovídáme si o věcech, i když asi ne
vždy a s každým se shodneme. Ale tak to je úplně normální a ta doba, kdy všichni museli na 100 %
souhlasit, tak ta již snad patří dávno minulosti.
Celý rozhovor najdete na našich webových stránkách: www.alternativaprovas.cz

Podpoříme příchod nových
zubních a dalších lékařů

S tím souvisí i oprava části ulice U Radnice, opravy a údržba stávající dešťové kanalizace.
Velkým tématem je i případné obnovení vodní plochy u bývalé radnice s cílem zamezení
následků přívalových dešťů. Stálou snahou je oprava budovy bývalé radnice a zřízení
obchodu se základními potravinami.
Při práci v OsV je nutná úzká spolupráce nejen s vedením města, vedoucími a pracovníky
jednotlivých odborů MěÚ, ale zároveň také s členy a příznivci Alternativy pro Vás. Bez využití
jejich zkušeností, znalostí, kontaktů a bez jejich zástupců v zastupitelstvu a v komisích by
nebylo splnění leckterých úkolů možné.

Zamyšlení MUDr. Jana Havlovice k práci v zastupitelstvu
Narodil jsem se v Kutné Hoře, od dětství žiji v Kutné Hoře, chodil jsem zde do školy a kromě
jednoho roku stráveného na vojně celý život pracuji v Kutné Hoře. S manželkou máme čtyři děti
a i jim se Kutná Hora stala domovem.

Na Palackého náměstí patří pořádný vodní prvek

Alternativa
pro Vás

Volte č. 9

Kutnou Horu mám velmi rád a pozorně sleduji všechno dění ve městě. Některé změny se mě
hluboce dotknou a vybudí ve mně touhu je ovlivnit. Jednou z mála možností ovlivnit rozhodování
ve městě je pracovat v městském zastupitelstvu. I když mi mé zaměstnání a dříve výchova čtyř
dětí nedávali příliš času k veřejné angažovanosti, přesto jsem se snažil veřejné dění ovlivňovat.
Zastupitelem jsem byl poprvé zvolen před šestnácti lety, kdy se nejvíce rozhodovalo o osudu
kutnohorské nemocnice, ovšem koalice tehdejšího starosty Šalátka nemocnici darovala Kraji, což
ještě nebylo tak špatné řešení, ale bohužel se nepodařilo přesvědčit čtrnáct zastupitelů
k vyslovení podmínky zachování právní subjektivity kutnohorské nemocnice v rámci Kraje, a ta
spadla pod vedení nemocnice v Kolíně. To sice zdravotní lůžkovou péči v Kutné Hoře zachovalo,
ale o rozsahu poskytované zdravotní péče už Kutnohoráci nerozhodují.
Celý text si přečtete na našich webových stránkách: www.alternativaprovas.cz

Rozvoj městských lokalit ve spolupráci s osadními výbory
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10. MUDr. Magdalena
Havlovicová

13. MUDr. Barbora Dušková

14. Pavel Geier

15. Miroslav Zvolánek

16. Tomáš Horák

20. MUDr. Iva Havlovicová

21. Jiří Pospíšil

22. Zuzana Kocourková

19. Ing. Vladimír Vašák

5. Ing. Lukáš Jelínek

6. Mgr. Jindřich Bartoň

11. Ing. Jaroslav Parkan

12. Ing. Lucie Horáková

17. Bc. Romana Moučková 18. Ing. Tzveta Morawski
Kambourova

23. Marie Vašková

24. Ing. Alena Kuchyňová

Volte číslo
Alternativa
pro Vás
25. Daniela Závurková

26. Dana Novotná

27. Jana Kozáková
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Fungující město = spokojení občané
Doporučujeme zakřížkovat celou naši volební stranu.

www.alternativaprovas.cz
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