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Rozhovor s předsedou Pirátů
Ivanem Bartošem

Aktuální problém – sucho.
Má řešení?
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Volební programy Blanska
a Boskovic ke komunálním volbám

Pirátské ženy ve vysoké
politice

Potřebuje Blansko
další hypermarket a lékárnu?

Čelní kandidáti Boskovice

Blansko

Čelní kandidáti Blansko

Lídr kandidátky do zastupitelstva města
Blanska
Jsem občanem města Blanska od narození
a mám toto město velmi rád. Chtěl bych věnovat svoje schopnosti a znalosti na další pozitivní
rozvoj Blanska. Podporuji otevřenou radnici
a participativní rozpočet, což by umožnilo občanům aktivně se podílet na rozvoji jejich města.

ing. Tomáš Gottwald

Lídr kandidátky do zastupitelstva města
Boskovice
Chci vnést do politiky nové myšlenky. Kandiduji, protože se chci zasadit o větší podporu
organizací, které nabízejí mladým lide smysluplné využití volného času. Podporu především
ve formě výstavby projektů, které by mohli sloužit
i mládeži.

Radek Šamšula

Kandidát č. 2 do zastupitelstva města Blanska
Rozhodl jsem se kandidovat za Pirátskou stranu
v Blansku, protože pirátský program je mi blízký
a svým důrazem na transparentnost může vnést
nejen novou politickou kulturu, ale hlavně vrátit občanům důvěru v politické strany a jimi
volené zástupce. Již dávno jsem si uvědomil,
že bez osobní angažovanosti se žádných změn
nedočkáme, a jsem rád, že podobně smýšlejících
lidí je v Blansku víc, a že můžu kandidovat za Piráty- stranu, které důvěřuji.

Zbyněk Pokorný

Kandidátka č. 2 do zastupitelstva města
Boskovice
Kandiduji, protože chci zavést nový pořádek
do zastupitelstva, schopnost komunikace s veřejností a větší organizovanost. Chci nezkorumpované a moderní řízení mého města. Svou zdravou
rejpavostí chci nahlédnout do všech problémů města.

Mgr.MgA Kristýna Znamenáčková

Kandidát č. 3 do zastupitelstva města Blanska
Kandiduji, protože chci otevřenou radnici, který
bude komunikovat s občany města a samozřejmostí je transparentnost veřejných financí. Chci,
aby se občané podíleli na rozvoji města a s tím
související participativní rozpočet, kdy občané
budou rozhodovat o části rozpočtu města a co
se z toho postaví či opraví. Také chci vnést nový
vzduch do politiky.

bc. Luboš Sedlák

Kandidát č. 3 do zastupitelstva města
Boskovice
Kandiduji, protože mi záleží na tom, jak se
v Boskovicích žije a jak zde probíhá komunikace radnice a aktivních spoluobčanů. Chci
se zabývat lepší komunikací radnice s občany,
transparentností v oblasti investic a podílet se
na řešení zásadních otázek s občany.

MgA. Vojtěch Sedlák

Kandidát č. 4 do zastupitelstva města Blanska
Do zastupitelstva města Blanska kandiduji proto,
abych se mohl aktivně zapojit do utváření budoucí podoby města. Jako nespokojený občan
s kauzou „Skleníky“, kdy město nechává postavit
developerovi v pořadí již sedmý super/hyper-market v Blansku na nejúrodnějších pozemcích
města, se nechci spokojit pouze s hořekováním
nad vzniklou situací. Podporuji transparentní
a uživatelsky přátelskou radnici.

Mgr. Jan Střítecký, Ph.D.
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Kandidát č. 4 do zastupitelstva města
Boskovice
Kandiduji, protože se chci aktivně podílet na životě ve městě. Chci podpořit aktivity, které
by vedli k kvalitnějšímu a pestřejšímu životu
občanů. Chci prosadit vybudování dětského
hřiště a také workoutové hřiště pro mladistvé.
Jsem pro diplomatické řešení problémů a také pro
dodržování pravidel.

Mgr. Dana Hrubá
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PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
(*20. března 1980 v Jablonci
nad Nisou) je předseda České
pirátské strany a poslanec PSP
ČR za Středočeský kraj. Maturoval

ROZHOVOR S předsedou pirátů ivanem bartošem

ve Spojených státech amerických,
následně složil také českou
maturitní zkoušku. V roce 2005
získal titul PhDr. v oboru informační
věda a dále pokračoval ve studiích
jako interní doktorand se
specializací na databázové modely,
databázové systémy a informační
služby internetu. Studium zakončil
získáním titulu Ph.D. Hraje
na akordeon, je vášnivým čtenářem
a filmovým nadšencem s velkou
sbírkou originálních DVD. Je
ženatý s Lydií Frankou a společně
vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již
4 roky přísný abstinent.
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., foto Martin Kovář

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany
Ivan Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou
třeba Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem
opravdu otevřené radnice a fungující město. „Občan, který může kdykoli zajít na radnici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální politiky,“ dodává.
Máte za sebou deset měsíců působení
ve Sněmovně. V létě vznikla vláda s podporou komunistů. Jak se na ni díváte a mění
to nějak politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér a jejíž součástí je po třiceti
letech komunistická strana. Hlasovalo se
o neúplném kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše
nevyjednával předseda ANO Andrej Babiš
podporu své vládě. Pan Hamáček (ČSSD)
se stal současně ministrem vnitra i zahraničí, což se jednoduše nedá stíhat, den
před hlasováním o důvěře se odporoučela
ministryně spravedlnosti. Šest dní poté,
co vláda získala podporu komunistů, hnutí ANO a ČSSD, odstoupil ministr práce
a sociálních věcí. Těžko dodávat nějaké
silnější hodnocení.
Obáváme se, že tato vláda v oblasti modernizace České republiky skrze zefektivnění
fungování veřejných institucí a digitalizace
státní správy, stejně tak jako v oblasti protikorupční legislativy, příliš neudělá. Budeme jí ale i tak intenzivně šlapat na paty.
Digitalizace a transparentnost státu jsou
naše stěžejní cíle i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé
období, než vznikla vláda s důvěrou, bylo
z určitého pohledu vlastně konstruktivní.

proti kumulaci funkcí. Není totiž možné,
aby politik vykonával hned několik funkcí na plný úvazek a za každou tuto funkci dostával plnohodnotný plat. Poslanci
ANO a ODS tento zákon bohužel prozatím
zablokovali, ale na plénum Sněmovny se
dostane znovu. Dále třeba zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ, který už
prošel prvním čtením i garančním výborem. Zmíním i nominační zákon, kterým
jsme prosazovali zprůhlednění obsazování
postů ve státních a polostátních firmách.
Sněmovna ho sice nakonec zamítla, ale
dotlačili jsme tak vládu předložit vlastní
verzi tohoto zákona, který by měl omezit
trafiky ve státních firmách.

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té
konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli
fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM
a SPD, daly se předkládat zákony, které
měly šanci procházet legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých měsících
s politickými stranami napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu zákonů, a v rámci
toho se nám podařilo projednat nejedno
protikorupční opatření. Například“ zákon

Chcete uspět v blížících se komunálních
volbách, dokonce říkáte, že příští sněmovní volby chcete vyhrát. Průzkumy vám
stále předpovídají okolo deseti procent
hlasů. Jak chcete vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když děláte
politiku dobře a v zájmu lidí, je to i otázka času, než se vám věci podaří a lidé si
toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám
tleská jen vaše sociální bublina. A to je
síla Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme

Změní se něco tím, že vláda získala v červenci důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na prosazení pirátské novely exekučního řádu. Taky
usilujeme o zajištění dostupného bydlení
pro co možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro
nás v příštích měsících určitě oblast digitalizace státu. Jsme konstruktivní opozice,
podepíšeme se tedy i pod návrhy ostatních
stran, pokud budou dobré. A to nehledě
na to, která strana je předloží. Naopak se
postavíme proti těm zákonům, které uznáme za špatné.

jim veškerý možný čas. Věříme totiž, že
bude stále více lidí, kteří se díky Pirátům
začnou zajímat o politiku. Musíte jít za voliči ostatních stran, vysvětlit jim, že jsme
lepší. Nabízíme alternativu a věříme, že ten
úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme opravdu otevřené
radnice. Občan, který může kdykoli zajít
na radnici za „svým“ politikem – to má být
cíl komunální politiky.
Obecně chceme uspět ve městech, kde
dlouhodobě Piráti působí či vedou radnice. Chceme obhájit Mariánské Lázně,
posílit v Brně a pochopitelně dobýt pražský
magistrát. V Mariánských Lázních Piráti
otevřeli radnici lidem. Náš starosta má
veřejný kalendář a obyvatele pravidelně
zapojuje do chodu města. V Brně máme
náměstka pro participativní rozpočet. Lidé
si v jihomoravské metropoli mohli sami
určit, co městu chybí a kam má investovat. Jsem hrdý na to, že pirátskou politiku
budujeme pevně a že to lidé vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské
strany, navíc máme několik tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat
a jít vstříc občanům. To je ostatně největší
pilíř pirátské kampaně – tisíce lidí, kteří
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské Listy
a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům,
známým i veřejnosti.
Bezpochyby jedním z nejostřejších a nejsledovanějších soubojů bude volba pražského primátora. Věříte tomu, že primátorem se stane Pirát Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale je
nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My jsme
v Praze v minulém období se čtyřmi křesly

dokázali rozkrýt desítky případů očividného plýtvání. Zachránili jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský tým je strašně
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti digitalizace zdravotnictví. V současné době
máme v Praze asi dvacet procent, a pokud
se nespolčí pražští matadoři z ANO s ODS,
kteří si už teď při hlasování na magistrátu vyměňují sympatie, mohli bychom mít
v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale
mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme
žádní kluci. Mnozí z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky
smýšlející lidé, kteří neměli v uplynulých
několika volbách koho volit a díky Pirátům
opět nebo často i poprvé měli důvod přijít
k urnám. Podařilo se nám zvýšit volební
účast prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se týká všech generací,
i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou
Piráti pro jejich vnoučata. Boj proti korupci,
rozkrádání a plýtvání se přece týká všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor trochu
odlehčit, zlidštit. Prošel jste volbou
do Sněmovny, a tudíž obrovskou životní
změnou. Jak tráví Ivan Bartoš volný čas,
má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že i ve chvílích
volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně pracuji na dva úvazky
(smích).
Ivan Břešťák

externí redaktor
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Řada politiků bohužel vykonává současně více funkcí. Vzpomeňme na politického Supermana Petra Dolínka, který je v Praze radním pro
dopravu – což je extrémně důležitá funkce, ve které se rozhoduje o desítkách miliard korun, poslancem a navíc předsedou podvýboru pro
letectví a vesmírný program, za což je další příplatek k poslaneckému platu. Je možné, aby jeden člověk dělal naplno všechny tyhle silně
exponované funkce? Jistě, že ne. Ale systém současné politiky ke kumulaci funkcí přímo motivuje.

Superman vs. Pirát – souboj rozhodnete vy
P

iráti proto v květnu předložili návrh, který má problém kumulace funkcí výrazně zredukovat. Omezuje výši odměn,
které veřejný funkcionář může brát, jestliže se rozhodne
vykonávat vícero postů zároveň. Tím by mělo dojít
k přirozené eliminaci těchto situací.

Zde je třeba upozornit na to, že si jako Piráti nepřejeme vymýtit
kontakt mezi poslanci a komunálními zastupiteli. Hájíme možnost
předat funkci s dostatečným časem na předání zodpovědnosti.
Naším cílem je ale vychovávat nové generace politiků, kteří
budou svou funkci vykonávat naplno. Proto jsme namísto
plošného zákazu souběhu některých funkcí po jednání
s dalšími poslanci ve sněmovně navrhli, aby politici
brali z každé další funkce, kterou mají nad rámec
té nejlépe placené brali jen 40 procent. To by
přimělo řadu supermanů, aby předali funkce,
které nestíhají dalším. Tuto pirátskou novelu
zákona bohužel sněmovna na návrh ANO sněmovna vrátila k přepracování, přestože ho řada
poslanců a poslankyň hnutí ANO podepsala.

Piráti sami jdou příkladem. Proto se pirátští poslanci Petr Třešňák a František Elfmark, po zvolení
do sněmovny vzdali svých uvolněných funkcích
v radách Mariánských Lázních a Uherského
Hradiště. Základní premisa Pirátů totiž je dělat
jen jednu práci a to co nejlépe. Pokud má někdo pocit, že má jako poslanec čas vykonávat
zároveň například starostu, tak svůj poslanecký
mandát nevykonává dostatečně. Projevuje se
to tak, že jen menšina poslanců se podrobně
zabývá návrhy zákonů a jejich slabými místy.

Tím, ale naše snaha rozhodně neskončí, zjistíme, na co se poslanci, kteří návrh zablokovali
vymlouvají, drobně ho upravíme a předložíme
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou prošel, budeme potřebovat především podporu veřejnosti,
bez tlaku lidí si poslanci nikdy na platy sáhnout
nenechají.

Viditelně to lze pozorovat při debatách na plénu
Sněmovny. Jejich úroveň je značně poddolovaná
tím, že jen málo z dvouset přítomných zákonodárců
tuší, o čem se vlastně jedná. Navíc pod touto rouškou
nepozornosti procházejí prolobbované zákony a legislativní nedodělky. To všechno jsou problémy na kterých
se kumulace funkcí výrazně podílí. Představa, že stát bude
dobře spravovat úzká skupina kumulujících Supermanů je mylná.

Mikuláš Ferjenčík

Poslanec České pirátské strany

aktuální problém

Se suchem lze bojovat, Jen to chce správné lidi
Klima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat a vhodnými opatřeními snižovat jeho dopady.
Máme velkou výhodu. Sázení stromů s budování zelených ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako
megalomanské projekty přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů v ulicích, nahradíme stromy
skácené, doplníme rekreační divočinu kolem měst a zatravníme betonové pustiny.

S

ucho je v médiích čím dál častěji
zmiňovaným tématem. Jednak
proto, že se zvětšuje zájem o zemědělství, lesy a životní prostředí jako
takové, ale zejména protože sucho
a další projevy změny klimatu začínají být citelné na celém území
naší republiky. Mění se charakter
dešťů, ubývá spodních vod i voda
v řekách, krajina i města se víc a víc
oteplují, a zatímco se u nás objevují
dříve nemyslitelné druhy rostlin
i živočichů, některé původní začínají chybět.
Nejčastěji se o dopadech sucha a jejich předcházení hovoří v souvislosti
se zemědělskou půdou a lesem. Má to
logiku, protože dohromady tvoří přes
80 procent rozlohy naší země. Často
se zapomíná na města a na zastavěnou
plochu obcí, které sice tvoří jenom pár
procent rozlohy ČR, ale žije zde naprostá většina obyvatel. A bavíme-li se
o adaptaci na klimatické změny, nemůžeme z tohoto důležitého úkolu města
a obce vynechat.

Proto je důležité, aby i komunální politika odrážela tyto problémy. Pirátský
program na všechny tyto věci myslí.
Řešíme jak ochlazovat zastavěné plochy
ve městech, jak zadržovat vodu a krajinné opatření v katastru měst mimo
obydlení. Základní jednotkou takových
opatření a obecně adaptace na klimatickou změnu je strom. Je to famózní „mechanismus“, který dokáže, je-li správně
vybrán a umístěn, absorbovat jak vodu,
tak sluneční energii. Průměrně vzrostlý
strom dokáže ochladit své okolí způsobem srovnatelným s minimálně třemi
výkonnými klimatizacemi.
Piráti ví, že zeleň a parky neslouží
jen pro relaxaci, oživení města a jeho
zkrášlení. Pokud o nich začnou radnice
uvažovat správně, může zeleň výrazně
napomoci ke snižování teploty v místech, kde každý z nás žije a také ke zlepšení krajinného hospodaření s čím dál
vzácnější vodou.
Mgr. Radek Holomčík

Poslanec České pirátské strany
Místopředseda zemědělského výboru
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Držíme

kurz

Komunální volby 2018

Volební program Blansko

Vážení spoluobčané, chceme vplout do Blanenské komunální politiky jako čerstvý vzduch a chceme
přinést nové nápady. Prosadíme slušné jednání a otevřenou politiku dostupnou všem občanům
města a jejich nápadům.

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA A BYDLENÍ
Městský architekt – navrhujeme zavést pozici městského architekta, který se bude starat o dlouhodobý urbanistický rozvoj
města.
 Městský architekt musí být zkušený odborník schopný dohlížet na plnění jím připravené a městem schválené zadávací
dokumentace.
 Chceme, aby pozici zastával externista, který stojí mimo místní
zájmové skupiny a je schopný nestranně posoudit problematiku
rozvoje města.
Městský developer – založíme malou městskou firmu na stavbu
rodinných a bytových domů.
 Městský developer pořídí pozemky určené městským architektem, které zasíťuje a následný prodej bude zajišťovat registrační
systém městského úřadu.
 Zisky z prodeje a pronájmu půjdou na účet oddělený od rozpočtu města, prostředky budou použity na další městskou
výstavbu.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Chceme spolupráci občanů na rozvoji města. Ať i běžný občan
může rozhodnout o tom, na co budou peníze využity. Chceme
spustit první ročník participativního rozpočtu (PaRo), ve kterém
budou moci občané rozhodnout o části rozpočtu města Blanska.
K tomuto účelu zřídíme nový web města pro tento projekt. Budeme myslet i na rozvoj městských částí a podporovat iniciativu
jejich občanů. V rámci tohoto chceme nechat na zvážení občanů
zachování skleníků u řeky Svitavy.

OTEVŘENÁ RADNICE
 Chceme otevřenou politiku města a nasazení modelu transparentní organizace. Politikům musí být vidět pod ruce.
 Veškeré dokumenty, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon, by
měly být zveřejněny na internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
 Samozřejmostí je účinný mechanismus pro kontrolu a vynucování pravidel transparence.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
 Zasadíme se o podporu bydlení pro seniory – dostupnost
míst v domovech důchodců, v domech s pečovatelskou službou,
rozvoj domácí péče.
 Chceme udržet dostupné zdravotnictví, což znamená, že
nemocnice musí zůstat v majetku města.
 Navážeme na podporu sociálních služeb, zejména v terénní
formě s respektem k potřebám jednotlivců.
 Zasadíme se o integraci seniorů do dění ve městě. Budeme
podporovat činnost Městského klubu důchodců.
 Budeme prosazovat vyhlášku o úplném zákazu hracích automatů a videoloterijních terminálů na území města Blanska.
 Posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin.
 Podporujeme propojení městského parkoviště nad Nemocnicí
se zadním vchodem Nemocnice Blansko.
 Podporujeme vybudování multifunkčního dětského hřiště
v centru města tak, jak jsou vybudována na sídlišti Písečná,
Zborovce a Sever.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
 Zasadíme se o zajištění dostatečných kapacit pro mateřské
školy a případně i jesle.
 V oblasti základních škol budeme finančně podporovat zlepšování jejich technického vybavení.
 Budeme také podporovat mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
 Zasadíme se o zlepšení podmínek pro pořádání kulturních
akcí ve městě a fungování příspěvkových organizací provozujících kulturu.
 V oblasti sportu se zaměříme na akce pořádané pro veřejnost,
podpoříme také vybudování tenisové haly.
 Chceme prosadit LED veřejné osvětlení okruhu cyklostezky
kolem baseballového a workout hřiště.

DOPRAVA
 Naším cílem je zdravé a bezpečné město – zasadíme se o dobudování chodníků chránící pěší (z Panoramy k přehradě
a ve střední části Palavy).
 Pokusíme se najít řešení problému s nedostatkem parkovacích
míst zejména v centru. Městský architekt by měl za úkol navrhnout, jak zvýšit počet parkovacích míst a zároveň nesnižovat
množství zeleně.
 Maximální podpora parkování pro ZTP, ZTP/P. Budeme
motivovat rodiče k využívání MHD pro přesuny po městě.
Chceme zavést přepravu dítěte do 3 let s doprovodem zdarma
(doprovod nyní platí plnou částku).
 Zasadíme se o přímou linku propojující sídliště Zborovce
s centrem města a vlakovým/autobusovým nádražím.
 Navrhujeme částečně dotovat roční předplatní kupóny
na MHD.
Podporujeme dokončení realizace přemostění na staré Blansko
pro veškerou dopravu.

@PiratiBlansko

volte piráty blansko

PIRÁTSKÉ LISTY

Držíme

kurz

blansko, boskovice| podzim 2018

5

Komunální volby 2018

Volební program Boskovice

Jsme Pirátská strana, která na podzim 2018 poprvé vypluje do stojatých vod boskovické komunální politiky. Jsme možná nezkušení,
ale zároveň máme optimismus, vůli, odhodlání, slušnost a otevřenost. Chceme se zasadit o vybudování oboustranné důvěry mezi
mezi radnicí a občany Boskovic. Chceme zdravým rozumem, konstruktivní kritičností, vytrvalostí a slušností vnést do politiky
nová témata a přispět k řešení táhlých starých problémů, jakož i pomoci na místech, kde nejsou síly, vůle, kvalifikace nebo chuť.

KOMUNIKACE

VOLNÝ ČAS

Usnadníme občanům přístup k informacím o dění na radnici.
Budeme aktivně vystupovat proti vzniku komunikačních bariér a podporování pocitu, že co se děje na radnici, není věcí
veřejnou. Budeme prosazovat transparentnost jako základní
princip oboustranné důvěry.
 Zajistíme zlepšení funkčnosti stávajících komunikačních
kanálů: webových stránek města, městského zpravodaje, prezentace na sociálních sítích.
 Otevřeme diskuse o zavedení informačního SMS systému
dostupného zdarma pro všechny občany města.
 Podpoříme občanskou iniciativu a zapojování občanů do fungování a chodu města.
 Postaráme se o to, aby veřejné zakázky byly skutečně veřejné.
Podporujeme veřejnou soutěž.
 Zveřejníme veškeré dokumenty, kterých se bude jednat a budou
se týkat občanů města na internetové databázi.
 Budeme prosazovat vyrovnaný městský rozpočet rozpočet
a vytvoření rezervy pro nenadálé situace a plánování větších
investic důležitých pro další rozvoj města. Budeme prosazovat
otevřené účetnictví.

KULTURA
Zasadíme se o zlepšení podmínek pro pořádání kulturních akcí
ve městě a fungování příspěvkových organizací provozujících
kulturu.
 Podpoříme vznik zázemí pro kulturní život v rekonstruovaných
prostorách boskovické sokolovny.
 Zasadíme se o fungování kulturních zařízení jako poskytovatelů prostor a vybavení.
 Zpřístupníme městem provozované kulturní centrum soukromým promotérům a pořadatelům, čímž pokryjeme širší
spektrum nabízených kulturních akcí.

Věnujeme pozornost volnočasovým aktivitám dětí, mládeže a zájmových skupin .Zkvalitněním podmínek pro využití
ve volném čase a vytvoření dostatečného zázemí pro bezpriorní
a rizikové skupiny budeme směřovat ke snížení kriminality
a narkomanie ve městě.
 Zaměříme se na podporu drogové prevence namísto regresivních opatření.
 Podpoříme fungování volnočasových zařízení pravidelnými
příspěvky (ELIM apod.).
 Upravíme systém přerozdělování městských dotací v závislosti
na všeobecné prospěšnosti podporovaných projektů.
 Podpoříme výstavbu skautského domu (v proluce U Koupadel
či jinde).
 Budeme prosazovat vznik umělé horolezecké stěny (na letním
kině či jinde).
 Usnadníme podmínky fungování spolků a neziskových organizací (hmotná a finanční podpora, poskytování prostoru.

SENIOŘI
Zasadíme se o integraci seniorů do dění ve městě, budeme vystupovat proti diskriminaci slabých a znevýhodněných obyvatel.
 Podpoříme fungování Senior Pointu.
 Zaměříme se na zkvalitnění podmínek pro život ve městě
zajištěním dostatečné hromadné dopravy ((možnost zřízení
mikrobusu, městských taxislužeb pro seniory a občany se sníženou pohyblivostí), asistenčních a informačních služeb.
 Budeme prosazovat modernizaci lůžkového oddělení nemocnice Boskovice.
 Podpoříme výstavbu městských bytů se zvýhodněnými pronájmy pro seniory i studenty.

URBANISMUS
Chceme na město pohlížet jako celek a při plánování stavebního
rozvoje myslet nejen na současnost, ale hlavně na budoucnost.
 Budeme se podílet na vzniku a dodržování jednotné koncepce
v oblasti urbanismu.
 Každá investiční akce bude mít jasné formulování a zveřejnění zadání.
 Budeme aktivně vyhledávat možná řešení tzv. slepých míst
ve městě – proluky, nevyužitá území, místa se špatnou prostupností.
 Budeme usilovat o dlouhodobě smysluplné využití náměstí
jako centra setkávání občanů. Podpoříme lokální ekonomiku,
drobné živnostníky, vznik zahrádek a míst oddechu. Budeme
usilovat o návrat do středu města.

DOPRAVA
Prosazujeme město vstřícné k lidem. Budeme hájit především
bezpečný pohyb chodců, s ním související dostatek dopravních
přechodů a pěších zón.
 Veškeré dopravní stavby budeme plánovat s ohledem na pěší
dopravu.
 Podpoříme vznik smysluplných pěších zón a cyklostezek
vedoucích přes město.
 Budeme prosazovat posílení městské hromadné dopravy
a snížení nutnosti krátkých přesunů automobily. Zjednodušíme
možnosti přepravy seniorů, zdravotně znevýhodněných či jinak
omezených obyvatel města.
 V kontroverzních dopravních úpravách (R43, Boskovická spojka) budeme prosazovat nejvyšší možný podíl městské iniciativy
a trvat na vyřešení základních aspektů, které mají bezprostřední
dopad na dopravu a život ve městě parkovací místa, dostupnost
dopravních uzlů a infrastruktura v dosahu nádraží).

volte piráty boskovice
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PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
(*21. 1. 1985) je poslankyně
České pirátské strany,
místopředsedkyně výboru
pro sociální politiku a členka
výboru pro zdravotnictví. Olga
vystudovala překladatelství
a tlumočnictví (anglický
a německý jazyk) na Karlově
univerzitě v Praze, kde
získala titul Ph.D. V průběhu
studia pobývala v Německu
a Anglii, domluví se též rusky
a italsky. Ve volném čase
si ráda zaběhá. Věnuje se
domácímu kompostování.
Žije ve Vršovicích, pochází
z Choltic u Pardubic. Je vdaná
a má dvě malé děti.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D., foto Roman Kučera

Olga Richterová: Přála bych si více žen v politice
Jak se díváš na nízké procento žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem
žen o politiku obecně?
Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak
hodně kolektivu prospívá, když je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu politickému
společenství svědčí i jiná rozmanitost –
věková, místní, životní… V rozhodování
o tom, co se děje s naším zdravotnickým
a sociálním systémem a kam míří z obcí
a krajů peníze určené pro mateřské a základní školy, bych si přála víc žen (které
tu práci reálně vykonávají).
Nízký zájem si vysvětluji tím, jak málo
si lidé obecně uvědomují, co všechno je
vlastně politika. Třeba počet dětí na učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotních sester – to všechno je předmětem politiky. Zbytečně nás
poškozuje, že ženy se silným vhledem
do problematiky a velkým osobním nasazením o vstup do politiky nestojí. Přitom
existuje spousta témat jako porodnictví,
ústavní péče o velmi malé děti, zohledňování nových poznatků o fungování mozku
v základním školství apod., kde se mohou
zapojit. Nemusí to ale být jen témata bližší

ženám, to pole působnosti je přirozeně
mnohem širší.
Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně
arogantní rozkrádání Prahy 10, kde jsem
bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní
partu sousedů se zájmem o naši obec a to
už byl jen krůček k překročení hranice
od angažované občanky ke člence strany.
Jsi z práce ve Sněmovně překvapená,
zklamaná nebo naopak potěšená?
Do Sněmovny přišli Piráti po lítých předvolebních bojích plných napadání a ostré
rétoriky. Proto nás na začátku překvapila
nečekaně pozitivní atmosféra. Většina lidí
se na vás usmívá, všichni se uctivě zdraví, všichni jsou k vám slušní. Přesto brzy
člověk zjistí, že je třeba mít se na pozoru
a hlídat si, co řekne, co udělá, za co se
postaví, co podepíše. Je to trochu zvláštní
– taková ostříží noblesa.
Jaké jsou tvé priority jako poslankyně
a čeho bys chtěla do konce mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je dostupné a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně
sledovat fungování státu, což se v mém
případě týká Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení, kam spadají
důchody. Hodně se také věnuji náhradní
rodinné i ústavní péči a zajištění osob se
zdravotním postižením.
Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat
je právě rodina. Co ohrožuje stabilní
a zdravou rodinu?
Aby rodina dobře fungovala, potřebuje
vedle bydlení a nezbytných financí především právní jistotu. Náš stát ale dopustil
šílené věci například v exekučním řádu.
Máme-li 863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu
exekucí, pak se problematika sociálního
vyloučení, ale i přímého ohrožení pádem
do chudoby týká klidně i dvou milionů
lidí. Navíc v téhle pasti vázne zároveň
spousta věřitelů. Mnozí živnostníci i malé
firmy se dostávají do obrovských potíží
právě kvůli tomu, že jim jiní nezaplatí.
Piráti chtějí prosadit zavedení teritoriality
exekutorů a novelizaci insolvenčního zákona tak, aby skutečně umožnil oddlužení

většího počtu lidí. Ale to už je odbočka
k Ministerstvu spravedlnosti.
Pojďme zpět k rodinám jako takovým.
Co můžeme dělat hned?
V programovém prohlášení nové vlády se
píše, že Ministerstvo práce a sociálních
věcí bude intenzivně podporovat rozvoj
veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou
deklaraci lze nejspíš přeložit jako navýšení
dotačního titulu Rodina. Z něj se na jednu
stranu financují různá mateřská centra,
ale také sociálně aktivizační služby pro
rodiny v potížích, tedy služby, které mají
předejít těm nejhorším průšvihům a přetnout různé začarované kruhy. A právě
tyto služby dnes nesmírně trpí tím, že není
víceleté financování a tudíž není možné
dlouhodobě plánovat a odvádět kvalitní
komunitní práci. Trvalé řešení se tak dnes
zbytečně prodražuje, ačkoli by tomu mělo
být naopak.

Libuše Věříšová

komentář

LenkA Kozlová: Nepleťme si politické školení a občanské vzdělávání
V
láda ČR bez vysvětlení odložila bod
Základní dokument tvorby Koncepce
občanského vzdělávání v České republice.
Ten měl vytyčit otevřený postup pro přípravu koncepce občanského vzdělávání,
která má zlepšit tzv. měkké dovednosti
a znalosti všech občanů. A to zejména
v oblastech jako je znalost ústavy nebo
schopnost rozeznat názory, manipulace a fake news od faktů a zpravodajství.
Protože vizí Pirátů je propojená a vzdělaná společnost, nezbývá než doufat, že
vláda dokument odložila proto, aby jej
mohla lépe prostudovat. Přípravy mají
probíhat transparentně a kritici by měli
mít možnost sami přijít a zasadit se o
zlepšení materiálu.

Občanské vzdělávání má různé definice.
Podle odloženého dokumentu je úkolem
předat občanům znalosti a dovednosti
nutné k aktivnímu zapojení do občanské
společnosti. Proto je nutné podporovat
právní, sociální, ekonomickou a mediální
gramotnost. Materiál klade důraz na hodnoty, jakými jsou ústavní pořádek ČR nebo
Listina základních lidských práv a svobod.
Naopak nikomu neříká, koho má volit, jak
vysoké mají být daně, jestli je správná levá
nebo pravá nebo s jakými zeměmi se máme
přátelit. Cílem občanského vzdělávání je
tedy nejen na školách, ale v celé společnosti
zvýšit schopnost orientovat se v současném
světě. A kriticky hodnotit přijaté informace
a znát a uznávat základní hodnoty lidskosti,

které definuje ústava. Tím víc mě mrzí, že
kolega Václav Klaus ml. – předseda školského výboru – z nějakého důvodu cítí potřebu
tvrdit, že se jedná o vymývání mozků, zatímco sám byl zvolen díky hodnotám, které
dokument hájí.
Občanské vzdělávání zaměřené na rozvoj
kritického myšlení je jedním z hlavních
pirátských principů. Aby se z dobré myšlenky nestal penězovod bez výsledku,
nebo dokonce nástroj prosazování jedné
ideologie, budeme další osud dokumentu
bedlivě sledovat.

Lenka Kozlová

Poslankyně České pirátské strany

Lenka Kozlová, foto Roman Kučera
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Za Piráty na boskovickou radnici

Boskovičtí Piráti Radek Šamšula, Kristýna Znamenáčková, Dana Hrubá, Vojtěch Sedlák

P

iráti se letos poprvé objevují na seznamu kandidujících stran i v Boskovicích. Ke kandidatuře jsme se
rozhodli po létech aktivismu a zájmu
o dění ve městě, tedy na pomyslné druhé
straně barikády, odkud je zdlouhavější
a obtížnější dosáhnout relevantních výsledků. Právě tuto bariéru mezi vedením
města a jeho občany a značné rezervy
ve schopnosti vést konstruktivní dialog,
kde jedna strana bude naslouchat druhé,
považujeme za problém, jehož řešení je
třeba neúnavně hledat a připomínat.
Naši kandidátku povede do komunálních
voleb čtveřice Radek Šamšula, Kristýna

Znamenáčková, Vojtěch Sedlák a Dana
Hrubá. Naše řady tvoří studenti, absolventi
vysokých škol, drobní živnostníci, maminky
na mateřské, státní zaměstnanci i důchodci. Svoji prezentaci od počátku zakládáme
na otevřenosti a upřímnosti, na tom, že
nemáme co skrývat ani tajit. Přáli bychom
si podobný přístup od všech členů městské
rady i zastupitelstva našeho města.
Komunikace mezi radnicí a občany je
také stěžejním tématem našeho volebního
programu. Požadujeme transparentnost
ve všech ohledech, budeme podporovat
podíl občanské iniciativy na chodu města
(grantový systém, participativní rozpočet).
Chceme podpořit fungování spolků a volno-

časových organizací, a to jak hmotně, tak
finančně. Uvědomujeme si nedostatečnost zázemí pro kulturní akce ve městě
a rádi bychom podpořili smysluplnou
rekonstrukci sokolovny. V oblasti dopravy chceme prosadit lepší funkčnost
a efektivnost MHD a v důsledku toho
snížit provoz a množství komplikovaných dopravních situací ve městě. Ve věci
palčivých otázek Boskovic (sportovní
hala, boskovická spojka, knihovna) budeme usilovat o dořešení táhlých projektů,
a to maximálně transparentním a efektivním způsobem. Veřejné soutěže, výběrová řízení a projekty s řádným průběhem
považujeme za stavební kámen funkční
demokratické společnosti. Napříč tématy
razíme názor, že tajit a skrývat informace
je zbytečnou komplikací na místech, kde
k nim není důvod.
Kompletní program i složení kandidátky boskovických Pirátů si můžete přečíst
na webu piratiboskovice.cz, aktuality se
dovídat z naší facebookové stránky Pirátská strana Boskovice a s dotazy a připomínkami se obracet na kohokoliv z nás.

Kristýna Znamenáčková,
Radek Šamšula
Boskovice – radnice
ptáme se vás

Potřebujeme v Blansku další hypermarket a lékárnu?

V

Blansku se má stavět nové obchodní centrum v záplavové
zóně řeky Svitavy, kde v současné
době hospodaří firma Zera Rájec,
která zde provozuje skleníky.
Lokalita, v níž se má stavět, se nachází v aktivní zóně záplavového území
(odpovídá hranici stoleté povodně
podle § 66 odst. 2 vodního zákona).
Podle § 67 vodního zákona je zakázáno v aktivní zóně záplavových území
umísťovat, povolovat i provádět stavby.
Dalším aspektem je to, že Česko
výrazně a velice rychle vysychá (jižní

Morava obzvlášť) a je bytostně důležitá
maximální snaha zadržovat vodu v krajině. Stavba obchodního centra v této
lokalitě u řeky povede k negativnímu
efektu: velká plocha území, kde by se
voda mohla vsakovat do půdy, bude
zastavěna, navíc se bude muset opět
upravit koryto řeky (investor tak obejde výše uvedený vodní zákon, protože
provede protipovodňové opatření tak,
aby oblast, kde bude stavět, stoleté vodě
odolala), což vše povede k rychlému
odtoku vody z krajiny.
Lokalita je navíc v těsné blízkosti
„sportovního ostrova“, kam většina Bla-

nenšťanů chodí za sportem a na procházky. Měla by tedy být spíše snaha
oddělit toto místo od provozu na rušné
silnici. Výstavbou centra a parkoviště se
naopak auta dostanou ještě blíže k této
relaxační zóně.
Některé obchody v Blansku mohou
občanům scházet, například značkové
oblečení či obuv. Původně také jednatelé developerské společnosti a vedení města slibovali občanům, že zde
nebude další supermarket, kterých je
v Blansku dostatek, ale právě mnoha
lidmi poptávané oděvy, obuv, hobby
market (např. https://brno.idnes.cz/

novy-hobbymarket-v-blansku-dd5-/brno-zpravy.aspx?c=A150407_2153509_
brno-zpravy_tr ). Až po schválení celé
akce vyšlo najevo, že téměř polovinu zastavěné plochy má zaujímat hypermarket. Navíc výstavba nového obchodního centra v plánované lokalitě není
šťastným řešením. Povede k vylidnění
centra. S tímto problémem se potýká
i řada velkých měst včetně například
Ostravy. Výstavba nákupních center
na periferiích vede ke krachu živnostníků a maloobchodníků v centru města,
ze kterého se tak stane „město duchů“.
I ve středu Blanska je stále celá řada
volných prostorů k pronájmu!
Když jsme se o věc začali zajímat,
smlouvy s investorem na stránkách
města NEBYLY ZVEŘEJNĚNY – museli jsme o ně tedy požádat. A teprve
z nich jsme se dozvěděli podrobnosti,
které nebyly dříve prezentovány. Rozhodli jsme se tedy pravdivě informovat
občany a sepsali petici, ve které jsme
žádali, aby město nechalo občany
rozhodnout o osudu lokality v REFERENDU. Žádost vyslyšena nebyla.
Dalším krokem bylo založení spolku
Blansko sobě, z.s., které podalo připomínku ke zjišťovacímu řízení procesu EIA. V něm se rozhodlo, že stavba
bude podléhat zákonu č. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a investor bude muset doplnit řadu
studií, jelikož v projektové dokumentaci
byla závažná opomenutí. Nicméně jsme
zjistili, že investor zažádal o zastavení
procesu posuzování vlivů na životní
prostředí z důvodu změn v projekto-

vé dokumentaci. Po úpravě projektu
došlo k novému zjišťovacímu řízení,
kde se již shledalo, že projekt zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí
podléhat nebude. Jde o typickou salámovou metodu ukrajování připomínek
veřejnosti a úřadů, dokud projekt přes
úřady neprojde bez tzv. procesu EIA.
Pár čísel z nových Závěrů zjišťovacího
řízení KÚ JmK z 24. 11. 2017: celková
plocha stavby bude 37 165 m2, zastavěná plocha bude činit 8339 m2. „Prodejna potravin“ (v původních smlouvách
uveden hypermarket Albert) bude zabírat plochu 914 m2, lékárna 73 m2, v areálu bude celkem 223 parkovacích míst.
Není příliš velký luxus si nechat zastavět
nejúrodnější pozemky ve městě v pořadí již sedmým super/hypermarketem
s lékárnou a několika dalšími obchody
s obuví a sportovním oblečením?
Je otázka, zda bychom z pozice zastupitelů mohli ještě od záměru odstoupit.
Vzhledem k tomu, že by město muselo
investorovi dle smluv uhradit finanční
ztráty plus pokutu. Každopádně bychom jako zastupitelé chtěli zabránit
podobným případům, kdy město dá
volnou ruku developerovi, aniž by si
pohlídalo, jestli bude dílo skutečně ku
prospěchu občanům.

Jan Střítecký, Ondřej Haváč
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Sledujte nás na našich kanálech
@PiratiBlansko

@PiratiBoskovice
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