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„Popravdě řečeno, v politice mám největší úctu 
před dobrými starosty. Jsem dlouhá desetiletí 
v politice – ve vysoké politice, ve vládě, ve 
sněmovně, v Senátu, se dá leccos okecat. Ve 
městě, kde vás kontroluje sám občan, nemůžeš 
nic okecat. Buď se osvědčíš a provedeš co je 
nutné, nový obchvat, novou kanalizaci nebo 
obnovení pouličního osvětlení – buď se to 
udělá, nebo neudělá, tam žádné kecání nep-
omůže. A přesně proto úspěšné starosty obdi-
vuju. A když má jeden ještě takové břímě, jako 
je moravskokrumlovský zámek, aby ho udržel 
a nenechal spadnout, tak můj obdiv stoupá 
ještě výš. A to tak proto, že se podařilo dostat 
zpět do Moravského Krumlova Slovanskou 
epopej. Přeji Tomáši Třetinovi mnoho štěstí 
a úspěch ve volbách.“

Karel Schwarzenberg
čestný předseda strany TOP 09

KAREL
SCHWARZENBERG

POLITICKÁ
A PROGRAMOVÁ VÝCHODISKA

Slibujeme, že budeme pracovat usilovně 
ku prospěchu společnosti svobodných a 
sebe-vědomých občanů našeho města.

Ctíme morálku, etiku a právo.

Nabízíme věcnou cestu při řešení problémů 
města.

Ctíme politickou a osobní odpovědnost za 
správu Moravského Krumlova.

Politický konkurent není náš nepřítel, ale 
partner se stejnou odpovědností jako my.
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Naše programová východiska vycházejí z 5 
politických artikul, ke kterým jsem se zavázali 
před komunálními volbami v roce 2010. Stále 
platí a my se jimi řídíme.

PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022-2026



byly to čtyři neuvěřitelné roky. Prověřily naše 
síly. Prošli jsme (snad) neopakovatelnými 
krizemi a vrátili jsme Slovanskou epopej na 
náš zámek, který rozkvetl do krásy, takový si ho 
pamatovali už jen pamětníci. S velkou pokorou  
v srdci Vám chci poděkovat za podporu, ale 
i kritiku a připomínky. Nejsem neomylný 
a umím udělat i pořádnou botu. Umíme si je ale 
přiznat a poučit se z nich. 

 Každého starostu roky plné zákazů 
a omezení otestovaly, zda zvládá krizové řízení 
a jak si rozumí s obyvateli svého města. Tahle 
disciplína byla pro mě stejně, jako pro mnoho 
mých kolegů, buď a nebo. Lidi prostě poznali, 
zda to funguje nebo ne. A mě to donutilo zamys-
let se nad dalšími lety v roli starosty, protože se 
tu prostě celá řada věcí povedla a rozvoj naše-
ho města je nastartovaný, jako nikdy předtím.
 Uvědomuji si, že moje kandidatura 
bude některými „kritiky“ dávána do souvis-
losti s mým mandátem senátora. Dvě židle je 
snadný náboj pro každou zle mířenou větu, 
ale já jsem připraven každému do očí říct, že 
právě Moravský Krumlov bude mít jen výhody 
z toho, že obhájím pozici starosty. To vysvětlení 

S úctou TOMÁŠ TŘETINA
Váš senátor a starosta města

Moravský Krumlov

je prosté – po dvou letech zažívám na vlastní 
kůži, že se mi jako senátorovi daří otevírat 
dveře na ministerstva a do dalších institucí 
mnohem rychleji a snadněji. Senátor se mini- 
strům, ředitelům a úředníkům hůř odmítá než 
„jen“ starosta. Kombinace mé tvrdohlavosti 
a mandátu z horní komory parlamentu je mix, 
díky kterému jsme sestavili nejambicióznější 
plán pro naše město. A je jen na Vás, zda nám 
dáte důvěru ho realizovat.
 Moravský Krumlov totiž bude hrát 
v dalších letech o nic menšího než o svou 
budoucnost. Budeme usilovat o to, aby nám 
neodcházeli lidi, protože u nás je přece to nej- 
lepší místo k  životu.
 Návrat Slovanské epopeje byl před lety 
pro mnohé sci-fi. Oprava zámku a otevření 
nových prohlídkových okruhů nedosažitelný 
sen. Podařilo se nám to.  Nyní k nám jezdí tisí-
ce návštěvníků a díky tomu se vrací peníze do 
městské kasy, za které můžeme opravit další 
silnice a dál zvelebovat naše město. 
 Moravský Krumlov musí být hned 
u Brna. Město nepřestěhujeme, ale díky ele- 
ktrifikaci železniční trati budeme v Brně za 
pár minut. Lepší dostupnost do jihomoravské 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, metropole ocení studenti, rodiny i podnikatelé. 
Chci také získat krumlovské vodárny pod kon-
trolu města, protože jen tak zajistíme našim 
občanům cenově dostupnou vodu. Cena plynu 
a energií je sice téma dne, ale na vodu dojde 
bezpochyby také.
 Mnohem víc o našich plánech se dočtete 
v této brožuře, která je účtem za minulé období 
i nabídkou za Vaše hlasy v dalších čtyřech 
letech. Vím, že mám tu čest vést ten nejlepší 
tým pro Moravský Krumlov a jsem si jistý, že 

tohle jsou lidi, kteří za město budou i dýchat. 
Proto prosím, kdybyste nám chtěli dát svou 
důvěru, udělejte to velkým křížkem pro celou 
partu, protože sám to nedokážu.
 Volby jsou vzácná událost. Bez ohledu 
na to, jak dopadnou, chci poděkovat za to, že 
jste hrdými občany Moravského Krumlova, 
a že máte své město rádi. Jsem šťastný, že 
jsem jeden z vás. Je mi ctí pracovat pro vás, 
pro rozvoj města. Za vaši podporu upřímně 
děkuji. 

MILÍ KRUMLOVÁCI,



NIC NENÍ NEMOŽNÉ! 
ZÁSADNÍ PROJEKTY, KTERÉ MĚSTO POSOUVAJÍ DOPŘEDU

Slovanská epopej je zpět

Nadešel čas složit účty a ohlédnout se za minulými  lety. Přes složité překážky se nám podařilo 
získat zámek do vlastnictví města, byli jsme úspěšní v žádosti o evropskou dotaci na jeho rekon-
strukci, Slovanská epopej se loni vrátila na náš zámek. 
Opravili jsme důležité komunikace v centru města, znovuobnovili mateřskou školku v Polánce, 
opravili stávající dětská hřiště a postavili nová. Vybudovali jsme nový sběrný dvůr a nádoby na 
bioodpad se také velmi osvědčily. U Kačenky vyrostla nová průmyslová zóna. 

Pro slavná Muchova plátna jsme vytvořili 
skvělé zázemí. Stala se magnetem pro turisty 
a Moravský Krumlov středobodem cestovního 
ruchu v regionu. Návrat Slovanské epopeje 
výrazně pomáhá  podnikatelskému prostředí  
a dalšímu rozvoji  města. Přinese ročně do 
městského rozpočtu peníze, ze kterých budeme 
hradit provoz zámku a další rekonstrukce ve 
městě.

          Opravili jsme zámek a budem i nadále  
v jeho rekonstrukci pokračovat
Opravili jsme za evropské peníze jižní křídlo 
zámku a věž. Vybavili jsme ho původním 
mobiliářem a připravili nové prohlídkové 
okruhy. Zámek se stal novou dominantou 
města a centrem kulturního života. Turistický 
ruch ekonomicky přispívá celému městu.

         Ulice získaly nový kabát
Opravili jsme ulice Palackého, Růžovou a Rak- 
šickou, a to včetně chodníků, všech přilehlých 
parkovišť a podélného stání pro automobily. 

         Nové pozemky pro rodinné domy 
Jak jsme slíbili, tak se stalo. V lokalitě Novo- 
sady jsme připravili a zasíťovali pozemky pro 
výstavbu rodinných domů. Další jsou připra-
veny  v Polánce. Aktivně řešíme možnosti pro  
bydlení mladých rodin. I nadále v tom budeme 
pokračovat.
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do zámeckého parku, Rakšice stezkou kolem 
řeky a zahrádek k zámku a Rokytnou napo-
jíme samozřejmě Kaštankou, která by pak dále 
pokračovala směrem na Ivančice.

            Celková revitalizace Sídliště
Zeleň, chodníky, ale i voda a sítě - sídliště dos-
tane novou podobu a stane se příjemnější 
místem pro život.

     Další Zklidnění dopravy pro bezpeč- 
nost našich občanů
Na každém výjezdu z města jsme už zbudovali 
kamerový systém. Mnohokrát jsme tím přispě-
li k objasnění trestné činnosti v našem městě. 
Nyní systém rozšíříme o úsekové měření, kte- 
ré dál zklidní dopravu, protože bude mít do-
pad na ty, jenž našim městem projíždí. Rovinka 
není důvod udělat ze silnice závodiště. Tragédie 
se mohou stát nenadále a jejich dopady bývají 
celoživotní.

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka a 
oprava přilehlých ulic
Náměstí si zaslouží kompletní revitalizaci, ob-
novu zeleně, nový městský mobiliář. Chceme, 
aby náměstí bylo místem setkávání a pořádání 
kulturních akcí a především, aby se stalo mo-
derním veřejným prostorem, kde se lidé cítí 
dobře. Dokončíme opravu Palackého ulice 
a pustíme se do ulice Komenského. 

         
         Smuteční síň
Moravský Krumlov si konečně zaslouží místo 
důstojného rozloučení s blízkými.

         Nové kulturně-společenské centrum
Připravíme projekt pro vybudování nového 
moderního kulturně-společenského centra pro 
pořádání akcí. 

         Pokračování oprav zámku
Po náročné opravě jižního křídla zámku a věže 

chceme pokračovat dál. Připravujeme projekt 
na opravu západního křídla, abychom mohli 
požádat o dotaci z evropských fondů. Nutnou 
podmínkou je zápis zámku na seznam národ-
ních kulturních památek - UNESCO.

         Rekonstr. Nádražní a Dvořákovy ulice
Po dlouholetých a složitých jednání s vlastní- 
kem komunikace, což je Jihomoravský kraj, 
se nám podařilo domluvit společnou investici. 
V následujícím volebním období se pustíme do 
kompletních oprav. 

         Modernizace škol a školek
Děti a mládež jsou nastupující generací, která 
bude ovlivňovat společnost. I nadále budeme 
modernizovat učebny a maximálně podpoří- 
me digitalizaci našeho školství, abychom byli 
připraveni na mimořádné situace.

        Rozvoj města v souvislosti s výstavbou  
pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany
Do dvou let budeme znát dodavatele výstavby 
nových Dukovan. Chceme být připraveni, ma- 
ximálně využít pro město možnosti, které tato 
stavba přinese.  Moravský Krumlov na dostav- 
bě vydělá, když nezaspíme tyto dva roky.

         Podpora aktivních spolků
S velkou radostí budeme podporovat občan-
ské spolky, které přicházejí s dobrými nápady 
a podílejí se na bohatém kulturním a spor- 
tovním životě u nás ve městě.

         Nové cyklostezky 
Vybudovali jsme nové cyklostezky kolem 
Týnského rybníku a kolem řeky Rokytné na 
Střelnici. Teď propojíme všechny městské 
části novými cyklostezkami, které se bu-
dou potkávat na zámku – Polánku přes Lišky 

DOSTANEME-LI VAŠI DŮVĚRU A PODPORU, 

BUDEME POKRAČOVAT
V TĚCHTO PROJEKTECH
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Zámek Moravský Krumlov

Silnice Moravský Krumlov





JAK VOLIT 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2022
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV
SE KONAJÍ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022. 

Chcete podpořit naši práci, rozpracované pro-
jekty a vizi pro město Moravský Krumlov? 

Dejte hlas celé kandidátce TOP 09. Volíte silný 
tým lidí, který je připraven posouvat město 
stále kupředu a prosazovat zájmy občanů. 

Jak volit? 
Označte křížkem čtvereček vedle názvu strany 
TOP 09. Pozor, před čtyřmi lety u nás nebylo 
uděleno přes 6 000 hlasů. Nezapomeňte na 
velký křížek, i když si vybíráte napříč celou 
kandidátkou

Vážení a milí spoluobčané, 

naše vize pro město Moravský Krumlov je 
jako mapa pro turistu, který se rozhodl vydat 
se na výlet. Ví přesně, kam chce dojít, čemu se 
vyhnout a díky tomu se na cestu může dobře 
připravit. Jen ten, kdo má jasnou vizi, může 
uskutečňovat plány. 

Město pro nás není jen bezobsažný pojem. 
Jsou to lidé v něm, školy, spolky, jsou to sil-
nice, chodníky, veřejný prostor, parky, městské 
byty, zámek, dětská hřiště a spousta dalšího. 
Naší vizí je moderní město, které usiluje a dbá 
o udržitelný rozvoj v těchto oblastech: dos-
tupná zdravotní a sociální péče, kvalitní 
a cenově dostupná voda, moderní školství, 
kvalitní veřejný prostor a péče o zeleň, zámek 
jako centrum kultury a turistického ruchu, 
dobrá dopravní obslužnost, chytré město 
a digitalizovaný městský úřad. 

tým kandidátů za TOP 09

Nejdůležitější oblasti, na které se zaměříme

1. Moderní školství
2. Dostupná zdravotní a sociální péče
3. Veřejný prostor pro všechny generace 
    – zámecký park, náměstí, relaxační zóny
4. Péče o životní prostředí a zeleň ve městě
5. Zámek – centrum kultury a turistického  
    ruchu
6. Dobrá dopravní obslužnost a napojení 
7. Chytré město a digitalizace městského  
    úřadu
8. Cenově dostupná a kvalitní pitná voda

VIZE PRO MORAVSKÝ KRUMLOV



NAŠI KANDIDÁTI

19. PaedDr. Bohumil 
Smrček

muž, 61 let, učitel

9. Mgr. Andrea Třetinová
 žena, 49 let, učitelka

20. Zdeněk Coufal
muž, 58 let, řidič, 

skladník

10. Anna Marie Kocandová
žena, 18 let, studentka

21. Ing. Vlastimil Kocanda 
muž, 46 let, ředitel 

stavební firmy

18. Marie Valachová
žena, 70 let, OSVČ

8. Jiří Pelikán
muž, 55 let, OSVČ

5. Petr Doubek
muž, 50 let, geodet

16. MUDr. Hana Kučerová
 žena, 66 let, zubní 

lékařka

6. Marie Štolpová
žena, 70 let, důchodkyně

17. Ing. Zdeněk Vafek
muž, 57 let, projektový 

manažer

7. Ing. Jiří Procházka 
muž, 35 let, 

IT administrátor

4. Ing. Robert Friess
muž, 53 let, chemický 

inženýr

15. Hana Schwarzová
žena, 61 let, OSVČ

1. Mgr. Tomáš Třetina
muž, 50 let, senátor 

Parlamentu ČR, starosta

2. Ing. Lenka Dobešová
 žena, 48 let, zástupkyně 

ředitele školy

13. Mgr. Lenka Fálová
žena, 42 let, učitelka

3. Ing.  arch. Radek
Pasterný 

muž, 35 let, architekt

14. Jan Nahodil
 muž, 46 let, OSVČ

11. Lukáš Zelníček
muž, 43 let, OSVČ

12. Mgr. Hana Štěpánová
žena, 54 let, učitelka



OSMISMĚRKA

Najdete všechna ukrytá slova?
 

Mucha
Slovanská epopej
Floriánek
Vrabčák
Novosady
Rakšice
Polánka

Rokytná
zámek
arkády
Paracelsus
knížecí dům
Bartoloměj


