
 

 

 Chceme zdravé město 
    pro aktivní obyvatele 

 

   Naše priority pro příští období 

• Rekultivovat městský park    
pro všechny  

• Zamezit dostupnými 
prostředky tranzitu kamionů 
přes město  

• Otevřít debatu o možnostech, 
jak zlepšit úroveň vzdělávání 
na ZŠ Hulín 

• Pečovat o seniory a 
zastupovat jejich zájmy  

• Zachovat Sokolovnu             
pro sportovce nebo postavit 
novou sportovní halu 

• Budovat infrastrukturu         
pro nové individuální bydlení 

• Podporovat nezisková 
zájmová sdružení 

• Být aktivní i pro Záhlinice        
a Chrášťany 

 

      

     Hulín má skvělou dopravní dostupnost, nadstandardní kulturní život, máme 

vlastní školu a školku, je zde bohatá nabídka zájmových aktivit pro děti. Za 

poslední léta se i vzhled města výrazně změnil k lepšímu.  

     Za konkrétní úspěch zastupitelů KDU-ČSL v minulém volebním období 

považujeme fakt, že město po dlouhém otálení začalo plánovat revitalizaci celé 

plochy městského parku, když do té doby byla řeč pouze o vybudování nových 

klecí s antukovými hřišti. Jsme hrdí na to, že jsme dokázali přesvědčit ostatní 

zastupitele, že je dobré mít ve městě novou soukromou školu, protože rodiče si 

zaslouží možnost větší volby, kde své děti nechat vzdělávat. Máme radost, že 

jsme prosadili některé opravy místních komunikací, například vybudování 

chodníku ke škole pro větší bezpečnost dětí. 

     Nicméně stále existují témata a body, o kterých se na úrovni vedení města 

nemluví, kde se změny daří prosazovat jen ztěžka a pomalu, nebo kde se 

rozhoduje potichu „o nás bez nás“.  

     KDU-ČSL vždy vybírá takové kandidáty, kteří se nebojí samostatně uvažovat a 

také svůj názor nahlas vyslovit. Naši zastupitelé jsou, jako jedni z mála v Hulíně, 

ochotni upozorňovat na nešvary, mají odvahu vyjádřit opačný pohled i proti 

většině, nebojí se nesouhlasit. Věříme, že pro město je názorová pluralita v 

zastupitelstvu velmi cenná. Na druhé straně podporujeme jakékoliv dobré 

myšlenky pro rozvoj města, a to bez ohledu na autora nápadu či politické body, 

protože podle nás zákulisní politikaření do komunální politiky nepatří.  

     Po minulých volbách vítězná ODS brzy rezignovala na vyjednávání se 

středovými stranami a upřednostnila koalici opřenou o komunisty, aby si u nich 

výměnou za pozice v orgánech města zajistila víceméně neomezené 

rozhodovací pravomoci.  

     Jestli fandíte demokracii a věříte v pozitivní přínos názorové různorodosti, 

přijďte nás podpořit ve volbách. Naši kandidáti jsou na práci připraveni a mají 

odvahu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

http://fb.me/KduHulin/ 

3. Anna Pecháčková

 

2. Leoš Holubníček
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