
Změna se odkládá. 

Děkujeme všem podporovatelům uskupení Změny pro Prostějov za podporu ve dvou volebních 

obdobích. Naše volební uskupení slibovalo změnu v místní politice a opravdu jsme se o ni 

snažili. 

Naše role nebyla zbytečná. Přinesli jsme spoustu řešení, která koalice zamítla, aby později je 

realizovala svým jménem (jižní prstenec, záměr využití přízemí muzea, společenský život na 

náměstí a zachování některých stromů, výsadba v rámci fondu zeleně…) Nebyli jsme zásadně 

proti všemu a rozumné návrhy jsme vždy podpořili, bez ohledu na stranickou příslušnost. 

Dokonce jsme našli několikrát společný jazyk (opozice s koalicí) například ve věci Manthellan, 

podpora sociální oblasti, podpora zeleně. 

Nepodařila se ale změna politické kultury, kdy oheň se spojí s vodou a levá s pravou, jen aby 

aby se udrželi u politické moci. Tento podvod na voličích trvá už přes dvacet let. Koalici skládají 

známí prostějovští kmotři. Tak dochází k situaci, že se účelově spojí třeba ODS s vlastním 

odpadlíkem Pevéčkem, nebo ČSSD se svým likvidátorem ANO za mohutné podpory KSČM. Po 

volbách už pak nerespektují vůli voličů, kteří třeba volili ČSSD,  protože nechtějí ODS, nebo volili 

ODS, protože nechtěli ANO. Po volbách dochází k rozdání karet. Koaliční těsná většina bere vše 

a demokracie pláče.     

Principy odbornosti jsou pak přebity stranickou loajalitou. Procentuální zastoupení v komisích a 

výborech určuje rada, takže vážený čtenář tuší, jak to je. A tak to prostě je. Podobná situace je 

v organizacích, řízeným městem a jejich správních a dozorčích radách. Systém umísťování 

koaličních zastupitelů do těchto pozic napomáhá bezchybnému běhu celého hlasovacího stroje.  

Za této situace v dalším volebním období již nekandidujeme, abychom netříštili síly opozice. 

Pokud má nastat změna, vkládáme naději do nové generace. Možná přiznání, že s rostoucím 

věkem  zastupitelé nemají tu energii a chuť na rázná řešení je tím receptem na onu potřebnou 

Změnu.  

Po našem volebním období zůstává pár nedořešených problémů. KaSC zůstalo stát, ale za 

uplynulé 4 roky jsme se opět nikam nepohli. Věčným problémem je i protekcionismus v 

územním plánování. Z toho důvodu považujeme například za velký úspěch veřejnosti zrušení 

zastavitelných ploch u Hloučely v návrhu 5. změny územního plánu.  

Práce v zastupitelstvu je ze své povahy někdy konfrontační, ale ceníme si toho, pokud šlo o věc 

samotnou a spory se nepřenášely do osobní roviny. Děkujeme tímto všem zastupitelům, bylo 

nám ctí.  

Nechceme, aby čtenáři ztratili iluze. Většina kandidujících ze všech volebních stran a uskupení 

jde do voleb s čistými úmysly a všem jim budeme držet palce.  
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