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Jsi kandidát na starostu - 
jakou máš vizi pro město?
Moje vize je zdravé a moderní 
město se zachováním histo-
rického rázu. Zdravé díky cit-
livému přístupu k životnímu 
prostředí, například důmy-
slným zpracováním odpadu 
a péčí o městskou zeleň, které 
by mohlo být v Chrudimi ještě 
o něco více. Rád bych pozitivně 
motivoval k ekologickým způ-
sobům dopravy i sdílení už ne-
potřebných věcí, především ob-
lečení, knih, hraček a podobně. 
Moderní město vnímám tak, že 
bychom měli začít plně využí-
vat technologie současné doby 
a usnadňovat díky nim život 
občanům města, šetřit energie i 
životní prostředí. Díky moder-
ním digitálním technologiím 
dnes dokážeme naprogramovat 
téměř cokoli a vše přizpůsobit 
aktuálním potřebám v danou 
chvíli. Máme společnou pirát-
skou vizi tzv. Smart-city, tedy 
inteligentního města 21. století. 
Zavádění takových technologií 
do správy města samozřejmě 
není záležitostí jednoho roku 
ani jednoho volebního období. 
Jde skutečně o dlouhodobou 
vizi směřování města, na které 
je však z mého pohledu potře-
ba začít pracovat už nyní. Za-
chování historického rázu měs-
ta je pro mě přiotom naprosto 
zásadní. Jsem vlastně rád, že se 
počátkem průmyslové revoluce 
se v Chrudimi rozhodli nepo-
stavit železniční uzel, a město 
se tak nerozrostlo na velikost 
současných Pardubic. Historie 

Věříme si?
rozhovor s lídrem

„Je páteční ráno. Konec května. Jaro bylo letos 
vynecháno a spějeme rovnou do horkého léta. 
Mám dnes dovolenou. Od rozhodnutí, že budu 
kandidovat v podzimních senátních volbách, 
uběhly více jak dva měsíce. Po snídani zjišťuji, 
že schůzka se starostou obce Vysočina, kterou 
mám naplánovánu na devátou hodinu, se ruší. 
Další setkání je o desáté v Trhové Kamenici. Po 
cestě přes Kolín, Čáslav, Chotěboř si opakuji ob-
rysy volebního obvodu číslo 44. Dva kraje, část 
Chrudimska oddělená Železnými horami od čás-
ti Havlíčkobrodska. Třináct měst, deset městysů, 
celkem 140 samosprávných obcí. 

pokračování na str. 6

a architektura, stejně jako mno-
há zákoutí, řeka linoucí se kli-
katě městem se svým náhonem 
a útulnost maloměsta jsou hod-
noty, které mohou v budoucnu 
přilákat množství zahraničních 
turistů, a přispívat tak k pro-
speritě místních obyvatel. Pro-
to bych tomu chtěl jít naproti a 
budovat turistickou infrastruk-
turu, která by pomohla udělat 
za našeho města vyhledáva-
nou turistickou destinaci. Vizí 
mám plnou hlavu, ale zřejmě 
bychom se pak už nedostali k 
další otázce.

Co bys udělal jako první 
rozhodnutí, když se staneš 
starostou? 
Jednou z prvních věcí určitě 
bude návrh, abychom snížili 
počet místostarostů. Jejich po-
čet je nesmyslně vysoký, zatě-
žuje městskou pokladnu a pře-
devším je naprosto zbytečný. 
Mám dojem, že ten počet byl 
takto nastaven jen aby se „“na-
sytili“” někteří členové zastupi-
telstva, a pomohli tak vzniku 
současné rady města. Výsledky 

Pavel Štěpánek

určitých z nich jsou vskutku 
žalostné. Hned od počátku 
začneme s kolegy pracovat 
na digitalizaci úřadu a zve-
řejňování všeho, co zveřejnit 
lze. Otevřenost a transpa-
rentnost jsou vlajkovou lodí 
Pirátů a je to i důvod, proč 
se většina z nás rozhodla do 
politiky vstoupit. Rád bych 
začal pracovat na vývoji 
rozklikávacího rozpočtu, 
prosadil živé videopřenosy 
zastupitelstva s možností re-
gistrace dotazů a také otevřel 
otázku vypovězení současné 
smlouvy s Energie AG a na-
vrácení chrudimské vody do 
rukou města. 

Proč jsi se rozhodl jít 
jako lídr do voleb?
Politika se u nás řešila odjak-
živa. Zajímám se o ní od ra-
ného mládí a dá se říct, že je 
to můj koníček. V Chrudimi 
jsem, společně se svou ženou 
Nikolou, zakládal pirátskou 
buňku již v roce 2010 a ten-
týž rok jsme postavili naši 
první kandidátku. Bylo nás 
na ní tuším jenom 5 a neměli 
jsme šanci na úspěch, ale byl 
to způsob jak chrudimákům 
říci, že jsme tady a že i mladí 
lidé chtějí mluvit do řízení 
města. Od té doby jsme ušli 
velký kus cesty a nyní mám 
pocit, že jsem na roli zastu-
pitele i radního připraven a 
kandidaturu beru naprosto 
vážně. Chtěl bych vnést, spo-
lečně s kolegy, nový vítr do 
chrudimského zastupitelstva 
a vyměnit místní politiky, 
kteří tu práci už dělají spíše 
z nějaké setrvačnosti a ze 
zvyku, bez vize, bez nadšení 

a bez odhodlání. Chtěl bych 
oslovit mladé chrudimáky, 
aby jim komunální politika 
nebyla ukradená a přišli k 
volbám. Mé druhé jméno v 
Chrudimi je Pirát, a protože 
bych zde rád i nadále žil se 
svou ženou a dětmi a přispí-
val k rozvoji svého rodného 
města, rozhodl jsem se do 
toho jít na plno a kandidovat 
z pozice lídra, na kterou mě 
zvolilo krajské fórum Pirát-
ské strany.  

Jakou podle tebe Pirá-
ti mají šanci? Na kolik 
procent si věříte?
Náš volební manažer a dvoj-
ka na kandidátce, Dan Leb-
duška, tvrdí, že překročíme 
15%. Je to velice ambicióz-
ní cíl, ale výzvy mám rád. 
Hodně záleží na tom, jak se 
nám podaří přesvědčit mla-
dé lidi, aby přišli ke komu-
nálním volbám a starší lidi, 
že to myslíme vážně a jsme 
na práci pro město připra-
veni. A musím konstatovat, 
že skutečně jsme. Troufám 
si tvrdit, že víc, než někteří 
současní zastupitelé nebo 
radní. Věřím, že se nám 
podaří oslovit voliče našíi 
vizí, upřímností, odvahou a 
nadšením a že někteří nás 
již znají díky našim aktivi-
tám, jako byly přímé přeno-
sy ze zastupitelstva, festival 
svobodné hudby, veřejná 
lednička a některé kauzy, 
do kterých jsme se zapojili. 
Bez ohledu na výsledek vo-
leb budeme v našem úsilí o 
progresivní a otevřené řízení 
města pokračovat.

v p l o u vá m e 
do komunálu
5. a 6. října nás všechny čekají 
další volby, tentokrát do zastupi-
telstev měst a obcí doplněné vol-
bami senátními. I my jako Pirátská 
strana v Pardubickém kraji se na 
tyto volby připravujeme a výsled-
kem bychom rádi navázali na par-
lamentní volby. Celkem stavíme 
pirátské kandidátky v 11 městech 
a obcích, případně se s našimi kan-
didáty můžete setkat v rámci růz-
ných nezávislých uskupení.
Vyjma lokálních témat se všemi 
kandidátkami táhne společný bod 
programu - transparence a digita-
lizace státní správy. Byla by škoda, 
aby současný technologický po-
krok nemohl být využíván všemi. 
Není zase takovou utopií, aby si 
každý mohl zkontrolovat hospo-
daření své obce skrz rozklikávací 
rozpočet, online sledovat zasedá-
ní zastupitelstva nebo se přímo 
účastnit dění ve své obci skrz par-
ticipativní rozpočtování. Dokona-
lostí by pak byla městská data ve 
strojově čitelné podobě pro další 
analýzu a využití.
V některých obcích přicházíme s 
tématem hospodaření s vodou. Již 
v roce 2000 časopis Fortune před-
pověděl, že voda bude pro 21. sto-
letí klíčová komodita. Je proto ško-
da, že předchozí generace politiků 
s ní ledabyle naložila a nyní se vše 
bude muset nákladně napravovat.
Pro první říjnový víkend bychom 
chtěli všechny pozvat do volebních 
místností a naši politickou konku-
renci požádat, aby co nejvíce opiso-
vala z pirátského programu. Parla-
mentní volby ukázaly, že občan ČR 
si zde již nechce připadat jako pom 
yslné páté kolo u vozu, ale naopak 
chce mít možnost přímé kontroly 
mocných a účast na rozhodování.  
#držímekurz 

Roman Šemík

Smart 
Chrudim

Jedním z výrazných pro-
gramových bodů Pirátů, 
nejen v Chrudimi, bude 
téma tzv. Smart City. Jde 
o koncept vedoucí k roz-
voji měst a zvýšení kvali-
ty života jejich obyvatel za 
pomoci nových technolo-
gií a vědeckých poznatků. 
V první řadě řeší efektivní 
využívání již existujících 
zdrojů, hledání nových 
a snižování spotřeby. Věnu-
je se ale také ochraně život-
ního prostředí optimálním, 
uživatelsky přívětivým způ-
sobům dopravy a přístupu k 
informacím a jejich využití. 

V praxi má tento přístup přesah 
do všech oblastí správy měs-
ta. Díky digitalizaci dokážeme 
zjednodušit život lidem při sty-
ku s úřady a zlepšit komunika-
ci města směrem k občanům 
i naopak. Úřady by v 21. století 
měla obíhat data, nikoli občané. 
Využitím moderních technolo-
gií lze mnohem efektivněji řídit 
dopravu i parkování. Vývojem 
městské aplikace bychom pak 
všichni občané mohli jedno-
duše vidět kde jsou jaká volná 
parkovací místa, kdy a kde se ve 
městě pořádají různé sportovní, 
kulturní nebo společenské akce, 
upozorňovat město na kon-
krétní problémy a být spraven 
o postupu v dané věci, mít pří-
stup k podkladům pro jednání 
zastupitelstva nebo se objednat 
na úřad a mnohé další. Vše na 
jednom místě v našem telefonu.

pokračování na str. 2

Mgr. Jiří Jansa
krajský předseda Pirátské strany

SENÁTNÍ VOLBY

Přes Železné hory 

do boje o Senát
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Dnů, kdy město Chrudim žije 
festivalovými radovánkami, je 
žalostně málo a po zbytek roku 
se pouliční akce dají spočítat na 
prstech jedné ruky. Piráti proto 
plánují rozběhnout nový festi-
val pouličního umění, který by 
do Chrudimi přilákal interprety 
a diváky z celé Evropy. Pomohl 
by oživit zapadlá romantická zá-
koutí a starobylé městské části, 
a zviditelnit tak
město, které si to svou historií 
zaslouží – přinést do něj pres-
tiž i podnikatelské příležitosti. 
Částem města, které se samy 
od sebe nepyšní příliš dobrou 

Umělecky živější Chrudim? 
Zapojit se může kdokoli

Oživení kulturního dění ve městě a podpora umění 
ve veřejném prostoru je jasným záměrem chrudim-
ských Pirátů. Tvůrci by se při tom měli vybírat z řad 
samotných občanů.

Jak napravit “velkou vodárenskou 
loupež” v Chrudimi?
Pojďme se podívat na současnou 
situaci s vodou v bývalém okrese 
Chrudim. Město Chrudim a další 
města z okresu prodala v roce 2005 
„svou vodu“, i když městská fi rma 
neprodělávala a byla dlouhodobě 
v černých číslech. Zvláštní.

Podle výročních zpráv současné-
ho provozovatele výdělečné části 
vodovodů a kanalizací - společ-
nosti Vodárenské služby Chrudim 
a.s., jejímž majoritním vlastníkem 
s 95% podílem je dceřiná fi rma 
rakouské společnosti Energy AG 
- získává tento zahraniční kon-
cern na dividendách průměrně 
kolem 15-20 milionů korun roč-
ně. Tento zisk tak odtéká do Ra-
kouska. Jen pro srovnání - měst-
ská fi rma neměla důvod generovat 
zisk a hromadit kapitál - namísto 
toho tyto prostředky používala na 
rekonstrukce a rozšiřování vodo-
vodní a kanalizační sítě, což nyní 
nový provozovatel nedělá.

V roce 2003 došlo k rozhodnutí 
prodat lukrativní část podniku za-
hraniční fi rmě. Tento rok mnoho 
lidí označuje jako „velkou vodá-
renskou loupež“, protože k podob-
ným prodejům došlo i v mnohých 
dalších městech v Česku. Je za-
jímavé, že v představenstvu VaK 
Chrudim a.s., které rozhodlo o 
prodeji a uzavření nevýhodné ná-
jemní smlouvy, v té době bylo i 
několik politiků, kteří jsou stále na 
komunálně vysokých politických 
pozicích. V některých městech v 
jiných krajích a v zahraničí (na-
příklad Francie, USA) těmto kon-
cernům obchodujícím s vodou 
vodárny prodat odmítli - zůstává 
otázkou, zda důvodem prodeje u 
nás v ČR byla neinformovanost 
tehdejších/současných politiků 
nebo něco jiného. 

Voda je strategický zdroj. Je proto 
extrémně důležité, aby byla v ru-
kou občanů, kteří ji potřebují k ži-
votu. V souvislosti s extrémně vy-
sokými teplotami a nedostatkem 
srážek, což jsme toto a minulé léto 
zažili na vlastní kůži, chceme začít 
vyjednávat o převzetí výdělečné 
části vodovodů a kanalizací zpět 
do rukou městské fi rmy. Může se 
zdát, že je předčasné řešit nyní 
otázku „repatriace“ vody, nicméně 
v Praze trvala jednání sedm let. Je 
proto namístě začít jednat již nyní. 
  

Společnost Energie AG (pro-
střednictvím dceřiné fi rmy) dala 
za možnost prodávat nám vodu 
se smlouvou na 25 let 155 mil. ko-
run - již po méně než 10 letech má 

tak investici nazpět a dalších 15 let 
pobírá slušný výnos za to, co dříve 
dělala městská fi rma, která nemu-
sela generovat zisk

Celkové propočtené snížení 
ceny vody může být až o 13 % - 
tedy ze současných 79Kč za m3 na 
69Kč za m3

Smlouva je uzavřena do konce 
roku 2030 - pojďme už nyní při-
pravit možnosti, jak se z ní vyvá-
zat a dostat chrudimskou vodu 
zpět plně do rukou měst a obcí 
v chrudimském okrese.

Pojďme vrátit chrudimskou vodu 
zpět do rukou občanů, a snížit tak 
její cenu.

Bc. Daniel Lebduška

Praha: mladí umělci oživují staré betonové zdi přidělené městskou částí. 
Foto K. Nunvářová Kabátová

Slatiňany: lavička. Foto P. Bobek

atmosférou, hodlají Piráti po-
moci odlišným způsobem. 
Chtějí vyzvat samotné obyva-
tele, aby se stali tvůrci umělec-
kých návrhů a realizací ve svém 
okolí. Cílem je zapojit nápadité 
a schopné jednotlivce či sku-
piny (včetně škol) do proměny 
míst, kde žijí nebo kudy denně 
procházejí, a vytvořit tak pří-
jemnější prostředí pro obyvatele 
i návštěvníky Chrudimi.
Jako vhodná forma fi nancování 
se zde nabízí tzv. participativní 
rozpočtování, kdy by město vy-
hradilo z rozpočtu částku, z níž 
by se pokryly náklady na reali-
zaci vybraných návrhů (barvy 
apod.), práci by však navrhova-
tel dělal ve svém volném čase 
bez dalšího honoráře. To by 

mělo hned několik příznivých 
sociálních dopadů. Šlo by totiž 
o podanou ruku aktivním lidem 
se zájmem o své prostředí, kte-
ří mají trochu času navíc, mají 
umělecké sklony a nadání, ale 
nejsou v tom komerčně činní. 
Pro ně jde vlastně o ideální způ-
sob, jak o sobě dát vědět, zkusit 
si projekt libovolného rozsahu, 
a třeba i nastartovat kariéru.
Dalším rozměrem je přizvá-
ní širší veřejnosti k hlasování 
o návrzích, které projdou prvním 
posouzením odbornou komisí, 
a příležitost nechat se vtáhnout 
do spolurozhodování o sdíle-

ném prostoru. Vnímání sebe 
jako smysluplné aktivní součásti 
společnosti je tím, co mnohým 
lidem chybí, a co stojí na začátku 
pozitivních společenských změn.
Vizuální prostředí má na naši 
psychiku větší vliv, než si myslí-
me. Některé evropské metropole 
platí umělcům nemalé peníze 
za originální malby s cílem za-
krýt rozsáhlé šedé plochy nebo 
zdi poničené graffi  ti. Zdaleka se 
však nemusí jednat jen o malbu, 
technik je neomezené množ-
ství. Místa ožívají například díky 
barevným mozaikám nebo háč-
kování na veřejných objektech.

RNDr. Klára Nunvářová Kabátová
členka kandidátky Pirátů, Chrudim

smart chrudim

Do koncepce chytrého města be-
zesporu patří i pomoc při rozvoji 
podnikání. Budování sdílených 
kancelářských prostorů a tzv. pod-
nikatelských inkubátorů, které po-
silují drobné a střední podnikání 
ve městě, přináší práci a pomáhají 
udržet mladé lidi v maloměstech, 
jako je Chrudim. Vypisování par-
ticipativních rozpočtů, kdy sami 
občané přichází s projekty, které 
by bylo dobré ve městě realizovat, 
a sami občané o těchto projektech 
také hlasují a rozhodují. Česká 
pirátská strana v rámci svého roz-
počtu každoročně uvolňuje ně-
kolik miliónů korun, které tímto 
způsobem rozděluje na veřejně 
prospěšné účely, které realizují 
členové a příznivci strany ve svém 
volném čase.

Závěrem můžeme uvést konkrét-
ní příklad. Třeba taková lampa 
pouličního osvětlení nemusí být 

pouhou lampou, ale může slou-
žit zároveň jako wi-fi  nebo nabí-
ječka pro elektrokola a telefony. 
Chytrá lampa nemusí svítit po-
řád, ale v zájmu ušetření nejen 
nákladů na energie, ale i energie 
samotné a také světelného zne-
čištění, by mohla mít pohybové 
senzory a stmívat se, pokud se v 
její blízkosti nikdo nepohybuje. 
V místech, kde nejsou inženýr-
ské sítě, by mohly stát lampy na 
solární panely. U laviček by si 
pak člověk mohl připojit laptop 
a pracovat tak na čerstvém vzdu-
chu, zatímco si kolem hrají jeho 
děti. Součástí chytrých řešení 

města je bezesporu i budování 
podmínek pro důstojnou a bez-
pečnou cyklodopravu v rámci 
denního dojíždění, motivace lidí 
ke zdravotnímu životnímu stylu 
a k ochraně veřejného prostoru a 
životního prostředí.

Rádi bychom svým dětem jed-
nou předali město zdravé, mo-
derní a prosperující.

Pavel Štěpánek
krajský koordinátor Pardubického 

kraje

pokračování ze str. 1
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Je koordinátorem KS Pardubického kraje, vedoucí krajského mediálního odboru a asistent poslance. Člen kulturní komise rady města 
Chrudim. U Pirátů je od roku 2010. Několik let zastával funkci předsedy kraje. Pavel pochází z města Chrudim, prošel Hradcem Krá-
lové, Brnem, Prahou, Islandem, Špindlerovým Mlýnem a nyní žije opět v Chrudimi se svou ženou a dvěma dětmi.
Vystudoval obor veřejné správy.
Prošel několika zaměstnáními, kde se věnoval převážně mládeži. Pracoval jako streetworker, instruktor snowboardingu a adrenali-
nových aktivit nebo v nízkoprahových zařízeních. Dlouhodobě pracoval v zahraničí. Podniká v oblasti služeb, výuky zimních sportů, 
obchodu, administrativní správy, marketingu a poradenství. Je zkušeným barmanem i baristou. V současnosti se věnuje Pirátům a své 
rodině.
Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou nebo se sociální prací. Organizuje nejen hudební festivaly. Jeho zájmy jsou především 
adrenalinový sport, hudba nebo fi losofi e, osobní rozvoj, duchovno a otázka lidské svobody a udržitelného rozvoje.

Vyrůstal v Chrudimi a vystudoval v Praze na Karlově Univerzitě. Nyní opět žije s rodinou v Chrudimi.
Od roku 2013 působí v marketingu na různých pozicích - nyní jako marketingový manažer ve společnosti IPC Team - zabývá se především online mar-
ketingem, okrajově i offl  ine marketingem. Zároveň pomáhá s marketingem dalším fi rmám ve volném čase jako freelancer.
Politický postoj: „S postoji Pirátské strany dlouhodobě souhlasím a největší problém české politiky je v tom, že to není politika, ale hraní si na ni. Nějak 
stále věřím tomu, že republika je od „res publica“ a tak by neměl platit precedens, který si mnoho lidí uchovává a nevědomky předává svým dětem - pro-
to zachovat princip, které je zde od komunismu zakořeněný: „Nerušit, vládneme,“ nechci, díky. V naší zemi, mi nejvíce vadí předem domluvená výběro-
vá řízení pro jednoho dodavatele s typickým „vendor lock-in“, která poté v součtu všech státních zakázek dělají bambiliony ročně.“
V komunální politice se zaměřuje na problematiku privatizace městských vodárenských společností, možné digitalizace a zatraktivnění veřejných insti-
tucí širší veřejnosti.
Do strany vstoupil v lednu 2017 a od února 2017 byl během úspěšné sněmovní kampaně volebním koordinátorem a koordinátorem dobrovolníků pro 
Pardubický kraj. V březnu 2018 ho na postu krajského koordinátora vystřídal Pavel Štěpánek.

Pochází ze Slatiňan a od roku 2011 žije v Chrudimi. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, obor Trans-
portní a manipulační zařízení, kde získal titul Ing. V průběhu letních prázdnin pracoval ve Skandinávii a po dokončení studia pokračoval na 
Dánské Technické Univerzitě v Kodani. Při zaměstnání se dále vzdělával mimo jiné v projektovém managementu zakončeném mezinárodním 
certifi kátem.
Zhruba 7 let pracoval jako vývojový konstruktér / projektant ve strojírenství i stavebnictví a to jak v ČR, tak i v zahraničí, kde několik let trvale pů-
sobil. Od roku 2011 se profesně věnuje praxi, školení a poradenství v projektovému managementu. V současnosti pracuje jako projektový manažer 
zahraničních dodávkových projektů v oblasti sledování a řízení leteckého provozu.
V Chrudimi vede neziskový spolek provozující centrum pohybových aktivit, kde působí i jako lektor jógy. Mezi jeho další zájmy patří kultura, 
sport, indické kari a studium psychoterapie.

Je členem komise pro sport a mládež rady města Chrudimi. U Pirátů zastává funkci 1. místopředsedy KS Pardubického kraje a zástupce vedoucího 
Technického odboru. Řadí se mezi neortodoxní vimaře.
Narozen a s občasnými pracovními zastávkami v Brně a Praze žijící v Chrudimi. Vystudoval SOŠ v Hradci Králové, poté přerušil studium na Univerzitě 
Pardubice obor Informační technologie, který jej zcela nenaplňoval.
Pracovní zkušenosti nabral v několika národních i nadnárodních společnostech a to zejména v oblastech správy sítí a operačních systému, podílel se na 
projektech týkající se informačních systémů, infrastruktury či služeb a v neposlední řadě návrhu IT řešení preferující LINUX a open source. Aktuálně je 
zaměstnán jako inženýr kvality v soft warové fi rmě, přednáší na komunitních IT konferencích a také pracuje jako IT konzultant na volné noze.
Je součástí pirátské pracovní skupiny eGoverment a kyberbezpečnost s cílem systémové digitalizace veřejné (samo)správy, posílení kyberbezpečnosti ve 
veřejných institucích a zabránění neopodstatněnému plošnému šmírování občanů. 
Zajímá se o nové technologie, které rád prozkoumává. Jeho vášní je operační systém LINUX a otevřený soft ware všeobecně. Mimo jiné ho baví fotbal, 
hokej, paintball a rád relaxuje na kolečkových bruslích či při běhu a nebo při mixování elektronické hudby. Jeho práce je zároveň i jeho koníčkem.

Je řadovou členkou Pirátské strany. Nikola pochází z Hradec Králové a od roku 2008 žije v Chrudimi.
Vystudovala gymnázium a nedostudovala Fakultu humanitních studií Karlovy univerzity, z důvodu odjezdu do ciziny, konkrétně na Island, kde se stala 
součástí projektu vlády - zalesnění země a dále pracovala v zimním středisku. Má zkušenosti z oblasti pohostinství, vedení občerstvení a snowboardové 
školy a především v oblasti prodeje.
Před nástupem na rodičovskou dovolenou, pracovala jako specialista fi remní péče u mobilního operátora. Příležitostně hodnotí projekty pro nadační fond. 
Zasedá v Komisi pro životní prostředí rady města Chrudimi.
Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou a v době studia pracovala jako dobrovolnice pro charitu. Průběžně se vzdělává. V poslední době absolvo-
vala certifi kovaný seminář „Sebejistě v neziskovce a politice“. Jejím zájmem je především pole dance, jízda na kole, snowboarding, fotografování a samo-
zřejmě její rodina.

Je předsedou krajského sdružení Pirátské strany v Pardubickém kraji. Pochází z Hradce Králové, od svých 4 let vyrůstal v Chrudimi. V současné době bydlí v 
Pardubicích.
Vystudoval Fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě, obor ekonomické teorie. V průběhu studia strávil rok na univerzitě (obory Business Administration a 
Ekonomická historie) ve švédském městě Umeå.
Od roku 2012 do roku 2015 pracoval jako makroekonomický analytik měnových kurzů, od roku 2015 působí v Pardubicích v pojišťovně v sekci pojistné mate-
matiky. 
S Pirátskou stranou sympatizuje, jelikož je to v rámci českého i světového rybníku jediná ze stran, která kromě v mnoha zemích již samozřejmých věcí jako je 
přímá demokracie, transparentnost a otevřenost státu pokrývá i nadčasová témata typu změny v peněžním systému, vliv robotizace na společnost, zachování 
necenzurovaného internetu či změny v copyright zákonech. V Chrudimi se podílel na otevření veřejné ledničky, kromě toho je správcem knihovny společen-
ských věd v pirátském centru.
Vyjma češtiny hovoří anglicky a švédsky, mezi jeho zájmy patří cestování po Skandinávii, orientační běh (již jen pasivně) či jízda na kolečkových lyžích. 

23.  martin nunvář, 52 let, 
          elektromechanik, bezpp 27.  roman deván, 27 let, 

          obkladač, BEZPP26.  martina štěpánková, 33 let, 
          firemní asistentka, BEZPP 

25.  josef Herzog , 39 let, 
          podnikatel, BEZPP 24.  mgr. radka lebdušková, dis., 47 let, 

          ředitelka mateřské školy a psycholožka, BEZPP 

14.  ing lukáš němec, 42 let, 
          technický manager, BEZPP 

10.  ing. arch. vlastimil koupal, 42 let,
          architekt, zelení 

18.  šarlota kratochvílová, 24 let, 
          osvč, BEZPP 

22.  mgr. soňa štěrbová, 42 let, 
          podnikatelka, BEZPP 

12.  františek kadlec, 55 let, 
          technik, bezpp

8.   ing. barbora nová, 30 let, horská 
         průvodkyně a cestvatelka, zelení 

16.  ing. aleš drahokoupil, 32 let, 
          obchodník, BEZPP 

20.  petr boržík, 29 let, 
          cestovatel, bezpp

 

11.  mga kristýna kudrnáčová, 41 let, 
         herečka, bezpp

7.   david horák, 27 let, 
         manažer jakosti, bezpp 

15.  mddr. tereza novotná, 33 let, 
         zubní lékařka, BEZPP 

19.  ing. jan kopáček, 33 let, 
          programátor, BEZPP 

13.  aleš kyncl, 41 let, 
          podnikatel, bezpp 

9.   Mgr. daniel mareček, 46 let, 
        it knihovník, BEZPP 

17.  rndr. klára nunvářová, 31 let, 
          botanička, bezpp 

21.  bc. aneta matějková, 26 let, 
          porodní asistentka, BEZPP
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představte si, že Chrudim bude
dlouhodobá vize Pirátů o budoucnosti města Chrudim (kompletní program na chrudim.pirati.cz)
Máme jasnou vizi pro Chrudim a vytyčeno několik okruhů, které podle našeho názoru pokrývají nejpalčivější problémy města. Jedná se například o transparenci 
hospodaření města, digitalizaci a modernizaci, ale i vodohospodářství a ekologii. Nebudeme rozvracet dobře postavené stávající projekty města, ale spíš k nim 
chceme přidat pirátský pohled a podle toho je upravit. Zejména je udělat transparentnější, efektivnější a interaktivnější pro občany.

pirátská vize pro Chrudim a to
...symbol otevřenosti a transparence ...bezpečná pěšky, atraktivní na 

kole a plynulá autem
...živé a moderní město - SmartCity 

...mít v rukách vlastní vodu

Občané mají mít právo roz-
hodovat o věcech, které se jich 
osobně týkají a kontrolovat 
hospodaření města. Město 
se musí snažit jim jít naproti 
a být transparentní. Aktivní 
zapojení občanů do chodu 
města umožní dělat kvalitněj-
ší rozhodnutí a omezit plýtvání fi nancemi. Především ale 
buduje společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží.

Chceme vyvážený podíl jed-
notlivých způsobů dopravy. 
Cestování po městě musí být 
s co nejmenším zdržením, 
bezpečné a pohodlné, ať už 
jdete pěšky, jedete MHD, na 
kole nebo autem.

Zapojíme občany
Chceme umožnit lidem aktivní účast na správě města, 

protože vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Vyčleníme část 
městských peněz k tzv. participativnímu rozpočtování. 
Lidé budou sami navrhovat projekty a rozhodovat v hla-
sování o rozdělení fi nancí. Budeme usilovat o to, aby tato 
rozpočtová složka postupně rostla. 

Podporujeme místní referenda, průzkumy a občanská 
setkání. Každé velké rozhodnutí by mělo být podpořené 
samotnými občany a my se budeme vždy ptát na váš ná-
zor. Vše budeme plánovat tak, aby se mohl každý skutečně 
zúčastnit.

Umožníme občanům registrovat svůj dotaz pro jednání 
zastupitelstva a budeme aktivně zvát na zasedání.

Zmodernizujeme a zpřehledníme on-line úřední desku.

Zprůhledníme hospodaření
Město se musí chovat způsobem řádného hospodáře 

a lidé musí mít právo tuto povinnost kontrolovat. Veške-
ré výdaje města musí být veřejně identifi kovatelné a to od 
rozpočtového určení až ke konkrétním smlouvám a fak-
turám. 

Za tímto účelem budeme prosazovat rozklikávacího 
rozpočtu, kde by bylo možné proces sledovat a v jakékoli 
fázi připomínkovat.

Výsledky výběrových řízení chceme zveřejňovat včetně 
odmítnutých nabídek.

Stejný systém by měl být uplatněn v městských fi rmách 
a příspěvkových organizacích, jako jsou sportoviště města, 
Beseda nebo Technické služby.

Digitalizace
Piráti se zasadí o prohlubování procesu digitalizace, 

který by měl procházet napříč správou celého města. 
Tento proces povede nejen k zjednodušení života lidem 
při styku s úřady, ale i ke zlepšení komunikace města 
směrem k občanům a naopak, i mezi úředníky navzá-
jem. 

Podklady pro jednání zastupitelstva by měly být 
strojově čitelné a veřejné. Databáze úřadů by měly být 
propojené, abychom nemuseli několika úřadům posílat 
stejné informace. Po úřadech by měla obíhat data, nikoli 
lidé. 

Smlouva je uzavřena do konce roku 2030 - pojďme už 
nyní připravit možnosti, jak se z ní vyvázat a dostat chru-
dimskou vodu zpět plně do rukou měst a obcí v chrudim-
ském okrese.

Celkové propočtené snížení ceny vody může být až 
o 20% - tedy ze současných 79Kč za m3 na 63Kč za m3.

Společnost Energie AG - dala za možnost účtovat nám 
vodu 155 mil. korun se smlouvou na 25 let - již po méně 
než 10 letech má tak investici nazpět a dalších 15 let pobí-
rá slušný výnos za to, co dříve dělala městská fi rma, která 
nemusela generovat zisk

V konečném důsledku jde o to, že voda několikrát sko-
kově zdražila, a to až po převzetí ekonomicky lukrativní 
části městských služeb zahraničním kapitálem.

Podnikatelský inkubátor a coworkingové 
centrum

Chrudim je líhní chytrých a nadaných lidí. Jen jim 
město, na rozdíl od mnoha jiných, dostatečně nepomá-
há se postavit na vlastní nohy. Iniciujeme vznik a roz-
voj Chrudimského podnikatelského inkubátoru a tzv. 
Coworking space (sdílené pracovní prostory) nejen pro 
inkubované subjekty, ale také pro širokou veřejnost. Ty 
dnes neodmyslitelně patří k modernímu stylu práce, 
a tudíž k modernímu městu.

Moderní technologie
Piráti mají vizi města, které disponuje plnou občan-

skou vybaveností 21. století. K ní určitě patří dostupná 
veřejná wi-fi  ve frekventovaných oblastech města.

Zasadíme se o využívání technologií ve veřejném 
prostoru. 

Otevřený soft ware
Město i jeho organizace, včetně škol, školek a městských 

fi rem, by měly využívat svobodný soft ware a otevřené 
formáty.

MHD efektivně
Zavedeme jízdné zdarma pro doprovod dětí do šesti 

let (včetně).
Zvýšíme plynulost a dochvilnost MHD pomocí inte-

ligentního řízení dopravy. 
Budeme hledat cesty k využití sdílených dopravních 

prostředků, například elektroaut nebo elektrokol, aby-
chom tím ulevili přeplněným silnicím a parkovištím. 

Pěšky a na kole bezpečně
Rodiče se nesmí bát pustit svoje dítě do školy. Zvý-

šíme bezpečnost chodců pomocí prvků na vedlejších 
ulicích: zvýšené křižovatky, chodníkové přejezdy, nebo 
ochranné ostrůvky. 

Umožníme obousměrný provoz cyklistů ve většině 
jednosměrek. Prosadíme budování sítě navazujících 
cyklostezek, které nejsou samoúčelné, ale zapadají do 
sebe a dávají tak možnost využívat cyklodopravu nejen 
jako volnočasovou aktivitu, ale i pro cesty do práce, do 
škol, na úřady a podobně.

Osadíme kvalitní stojany na kola všude u obchodů, 
úřadů, služeb apod. Zajistíme bezpečné parkování jízd-
ních kol u Hlavního nádraží.

Autem plynule
Hlavní prioritou v oblasti automobilové dopravy 

musí být bezpečnost. Budeme trvat na snížení rychlosti 
na silnici I/37 mezi Chrudimí a Slatiňany na 70 Km/h, 
snížení rychlosti v ulici Na Ostrově, pořídíme putovní 
statické radary, které budou na dodržování rychlosti ve 
městě dohlížet.

Nedovolíme další prodlužování stavby II. fáze ob-
chvatu za Slatiňany, zasadíme se o  rychlé výkupy po-
zemků ke stavbě potřebných. Zahájíme přípravné práce 
k III. fázy SV obchvatu. 

Zasadíme se o více parkovacích míst na sídlištích. 
Zvýšíme dostupnost parkovacích míst. Zavedeme inte-
ligentní parkování - volné místo najdete např. v aplikaci.

 Územní plánování a rozvoj města
Zapojíme občany města do diskuze o změnách 

územního plánu města, nejen vypsáním veřejné deba-
ty, ale také širokou pozvánkou na tuto debatu společně 
s předložením kompletních anonymizovaných spiso-
vých materiálů. Změny v územním plánu nesmí po-
sloužit zájmům konkrétních investorů, ale zájmům 
společnosti a občanům města.

Nedovolíme změnit historický ráz města.
Budeme trvat na výstavbě podzemního parkoviště 

před bývalým hotelem Bohemia a podporovat budová-
ní dalších podzemních a vícepodlažních parkovišť.  

Jednotný informační systém města
Zlepšíme toky informací. Máme za to, že vzájemná 

informovanost obyvatel, organizací a fi rem ve městě má 
přímý vliv na jeho dobré fungování a rozvoj. I proto bu-
deme usilovat o vznik Jednotného informačního systé-
mu města, který kromě webové prezentace bude posky-
tovat i data otevřená a strojově čitelná.

Zlepšíme přístupnost veřejných informací z ma-
gistrátu, úřadů městských obvodů a městských fi rem. 
Informace vzniklé za veřejné fi nance by měly být z prin-
cipu veřejné. Podklady zastupitelstva budou k dispozici 
všem.

Zavedeme sdílený kalendář akcí, syndikovaný z více 
zdrojů a volně přístupný pro občany, aby mohli přidávat 
své akce a všechny sportovní, kulturní i občanské udá-
losti tak, aby byly na jednom přehledném místě.

Smart-City nevnímáme jenom jako 
moderní pojem, který by bylo dobré 
prodat, ale jako nový přístup města 
k využívání moderních technologií 
chytrým a komplexním způsobem. 
Měl by vzniknout strategický plán 
zavádění tzv. smart (neboli chyt-
rých) řešení na základě potřeb 
občanů města a institucí, který by 
zohledňoval využívání moderních 
technologií za účelem zjednodušení 
života, šetření energie, efektivní správy, sdílení infor-
mací, plynulejší dopravy i lepšího životního prostředí. 
Tento programový bod má tak přesah do všech oblastí 
správy města. Toto je naše vize města budoucnosti.

Proč město Chrudim prodalo v 
roce 2005 svou vodu, když měst-
ská fi rma neprodělávala? Podle 
výročních zpráv společnosti Vo-
dohospodářské služby Chrudim 
a.s., jejímž majoritním vlast-
níkem (95 %) je dceřiná fi rma 
rakouské fi rmy Energie AG, 
získává zahraniční koncern na 
dividendách průměrně kolem 15-20 milionů korun ročně.  
Tento zisk tak odtéká do Rakouska. Pojďme vrátit chru-
dimskou vodu zpět do rukou občanů a snížit cenu vody. 

kole a plynulá autem

Pěšky a na kole bezpečně

vplouváme do komunálu
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...kulturní, sportovní a turistické 
centrum

...vzor inovativního vzdělávání

...solidárním a rozmanitým městem

...skutečně zeleným městem

Sběrný dvůr
Změníme otevírací dobu sběrného dvora ve prospěch 

obou dnů víkendu
Zrušíme demotivační poplatek za stavební suť a zrevidu-

jeme i ostatní poplatky a limity pro občany Chrudimi, které 
v důsledku mohou vést ke vzniku černých skládek.

Podpoříme vznik recyklačního (re-use) centra a zajistíme 
osvětu a podporu bezodpadového hospodářství (zero waste) 
a třídění obecně.

Městská ekologie
Zasadíme se o výsadbu stromů v našem městě. Stromy 

pohlcují velké množství slunečního záření a díky odpařo-
vání vody z listů ochlazují své okolí.

Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v kra-
jině, např. domácí nádrže či rezervoáry a následné použi-
tí vody na zalévání či splachování

Více umění do města
Umožníme občanům města aktivně přispět ke zkrášle-

ní města formou participativního rozpočtování. Jde 
o volnou soutěž nápadů, co lze svépomocí ve městě 
zkrášlit, ozdobit, pomalovat apod.

Chrudim město pejskařů
Podpoříme vznik vymezené plochy pro volné venčení 

psů
Zasadíme se o více psích sáčků po parcích i běžných 

venčících plochách a ulicích

Chrudim atraktivní
Dlouholetým plánem chrudimských Pirátů je město 

výrazně zviditelnit v povědomí nejen Čechů, ale udělat 
z něj oblíbenou zastávku pro cestovatele z celé Evropy 
a světa. Jednou z cest je uspořádání unikátního festi-
valu. Festival pouličního umění, který by do Chrudimi 
přilákal interprety a diváky z celé Evropy, by pomohl 
zviditelnit město, oživit mnohdy zapadlá romantická 
zákoutí starobylého města a přinést do Chrudimi pres-
tiž i podnikatelské příležitosti.

Sociální bydlení
Bydlení by mělo být dostupné pro všechny, i pro soci-

álně slabší spoluobčany, především rodiny a matky/otce 
- samoživitele. 

Podpoříme zavedení tzv. startovacích bytů pro mladé 
za dostupný nájem na omezenou dobu.

Škola jako demokratická instituce
I díky založení virtuální platformy pro sdílení dat 

o vzdělávání, s možností zpětné vazby pro rodiče i učitele.
Chceme i žákům umožnit zaměřit se na oblast, která je 

jim blízká, a zároveň objevovat svůj potenciál, a to formou 
pracovních stáží dětí 2. stupně.

Bezpečnější škola
Klademe důraz na prevenci v oblastech spojených se zá-

vislostmi, a to i na internetu, (kyber) šikanou či xenofobií.    
Podpoříme vznik volnočasových aktivit pro děti a jejich 

dostupnost i sociálně slabším žákům.

Inovativní vzdělání
V rámci inovace především umožníme ředitelům 

a učitelům kvalitně se vzdělávat v moderních metodách 
a uplatňovat je ve svém zaměstnání.      

Podpoříme vznik mikrojeslí a fi remních školek. Reagu-
jeme tak na poptávku po péči o nejmenší. Zároveň jsme 
i příznivci i projektů na podporu rodičovství. Nesmíme 
opomíjet i důležitost společně stráveného času rodiče s dí-
tětem.

Podporujeme vznik večerních vzdělávacích programů 
pro seniory a občany středního věku.

Neziskové organizace 
Chrudim je město, ve kterém je množství nestátních 

neziskových organizací (dále NNO). Jsme za to rádi 
a budeme prosazovat i nadále např. nulové nájemné při 
pronájmu městských prostor organizacím samotným. 
Neboť je to sektor, který slouží napříč generacemi. Sek-
tor, který spojuje občany z různých sfér. 

Přispěje k propojení jednotlivých NNO tak, aby za-
nikla současná roztříštěnost v rámci tohoto sektoru 
a zároveň byla podpořena informovanost obyvatel 
o práci a akcích NNO.

I lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, chce-
me podat pomocnou ruku. V našem městě zcela chybí 
terénní podpora vyloučených lidí středního věku. 
Přikloníme se  k jejímu zavedení.

Optimalizace sběru komunálního odpadu, 
třídění a podpora kompostovánít

Rozšíříme současný systém sběru komunálního odpa-
du o další tři možnosti a to o biologický odpad (hnědá 
nádoba), o papír (modrá nádoba) a o plast (žlutá nádo-
ba).

Nádoby bude město přidělovat po registraci zdarma, 
četnost odvozu se bude měnit dle sezóny (např. bio-od-
pad v průběhu roku častěji než v zimě).

Podpoříme vybudování podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad v historickém centru města a na nádraží 
s cílem podpořit třídění, ale nenarušit kulturní a estetický 
dojem z našeho města.

Rozšíříme současnou podporu kompostováni i o do-
mácí/bytové komposty metodou tzv. vermikompostová-
ní, tedy pomocí žížal.

Rozdělování dotací
Zjednodušíme dotační systém pro sportovní a kul-

turní kluby, které pracují s dětmi. Usnadníme jim ka-
ždoroční nápor administrativy. Zároveň budeme klást 
důraz na transparentnost a efektivní využití svěře-
ných prostředků. Nastavíme transparentní procesy pro 
Chrudimskou Besedu a další příspěvkové organizace.

Dotační peníze musí být rozdělovány spravedlivě. 
Zprůhledníme rozhodování komisí rady, nastavíme 
mechanismy proti střetu zájmu a zlepšíme zpětnou 
vazbu směrem k žadatelům o dotace. 

Informační systém
Kromě sdíleného kalendáře kulturních a společen-

ských akcí, bychom chtěli zavést sdílenou mapu s nápady 
na výlety po okolí, zajímavá místa, dobré restaurace nebo 
novinky z chrudimska vztahující se ke konkrétnímu mís-
tu a podobně. Do této mapy by měl být opět přístup ote-
vřený zdarma pro všechny právnické i fyzické osoby.

Kulturní a sportovní vyžití patří 
k zdravému a prosperujícímu 
městu plnému inteligentních 
lidí. Široká nabídka různých 
kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit 
přitahuje do města návštěvníky z širokého okolí, nezřídka 
i ze zahraničí, omezuje vznik patologických jevů ve spo-
lečnosti a pomáhá utvářet duch pospolitosti a vzájemného 
respektu. 

Pirátská strana prosazuje co 
nejdostupnější vzdělání, které 
rozvíjí přirozenou tvořivost, 
podporuje kritické myšlení 
a vychovává k demokracii. Pro 
naši společnost je výhodné, 
aby každý člověk získal vzdě-
lání, které mu umožní napl-
no rozvinout vlastní poten-
ciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se 
v médiích, politice a životě vůbec. Usilujeme o to, aby naše 
školy byly inovativní, demokratické a bezpečné.

Piráti jsou přesvědčeni, 
že současná ekonomika 
vytváří dostatek zdrojů 
pro kvalitní život všech. 
Z pozice města podporu-
jeme sociální a startovací 
byty, neziskové organi-
zace, propojení občanů 
napříč generacemi a jejich zapojení při plánování 
a realizaci projektů.

Jako Piráti si uvědomujeme důle-
žitost ochrany životního prostře-
dí, včetně kvality spodních vod, 
čistoty ovzduší a hospodárného 
nakládání s půdou i dešťovou 
vodou. Učiníme kroky vedoucí 
k efektivnímu nakládání s opady, 
to vše za účelem snížení podílu 
netříděného odpadu a snížení ná-
kladů na jeho svoz, zpracování 
a likvidaci. Mimo to chceme občanům města nabídnou 
možnost aktivně se podílet na zkrášlení města.

...kulturní, sportovní a turistické 

Podpora schůzek s občany při plánování a rea-
lizaci projektů

A závěrem nejdůležitější bod, a to podpora schůzek 
s občany při plánování a realizaci projektů města. Neboť 
právě široká veřejnost z různých cílových skupin nejlépe 
zná své potřeby a dokáže je vyjádřit (skate park, re-used 
centrum, park pro psy, bezbariérové stavby). Na odbor-
nících pak je konečná realizace. 

Propojení generací
V rámci propojení generací sympatizujeme s projek-

ty, kde dochází ke spolupráci seniorů a dětí ve školkách 
a školách. A to jak státních tak soukromých, alterna-
tivních.

Povolební strategie:
Česká pirátská strana je liberální, demokra-
tická, středová strana s moderním protiko-
rupčním programem. Naším cílem je pro-
sazovat program, ať už jsme v koalici nebo 
v opozici.

Chceme, aby občané Chrudimi, kteří se roz-
hodnou podpořit svým hlasem Piráty, jas-
ně věděli, jak budeme po volbách praco-
vat. Usilujeme o změnu politické kultury 
a transparence u nás není jen na papíře. Pro-
to předkládáme  jasnou a závaznou strategii 
povolební činnosti.
Pokud dostaneme důvěru občanů a získáme 
alespoň 2 mandáty, budeme se účastnit vy-
jednávání o složení rady s cílem dostat maxi-
mum našich priorit do programového prohlá-
šení. Nelpíme za každou cenu na zisku dobře 
placených funkcí. Jsme připraveni i na roli 
kritické, ale konstruktivní opozice.
Naše podpora libovolné rady města je podmí-
něna tím, že do ní nebudou nominováni lidé 
nekompetentní nebo s korupční či jinak po-
chybnou historií. V žádném případě nepodpo-
říme radu s účastí subjektů ohrožujících zá-
klady liberální demokracie nebo s historickým 
dědictvím likvidace demokracie v této zemi, 
tj. zejména s účastí KSČM a SPD. Pokud pod-
poříme do rady lidé nominované hnutím ANO, 
budeme důsledně kontrolovat procesy v této 
straně, kterou vzhledem k její hierarchii pova-
žujeme na centrální úrovni také za ohrožení 
demokratických principů země. Případnou 
menšinovou radu podpoříme za stejných pod-
mínek. Tolerance je podmíněna plněním do-
hodnutých závazků, otevřeností při vládnutí 
a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou 
diskuzí k připravovaným záměrům.
Kompletní povolební strategii, včetně kon-
krétních programových bodů, které budou 
podmínkou pro případnou spolupráci, zveřej-
níme na našem webu. 
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Přes Železné hory do boje o Senát

Prosazujeme efektivnější nakládání s odpady

Dnes jsem měl mít za sebou ná-
vštěvu jedné malé obce, jednoho 
města a jednoho městečka. Přijíž-
dím do Trhové Kamenice o něco 
dříve, a tak se mohu porozhléd-
nout po náměstíčku v okolí ško-
ly, kde začínal učitelovat zapadlý 
vlastenec Karel Václav Rais. Pěk-
ně opravená budova městského 
muzea, kde dříve bývala fara, 
kontrastuje s neudržovaným kos-
telem v sousedství. Při rozhovoru 
s paní starostkou se dovídám, co 
se v obci podařilo a co je možno 
zlepšovat. Protože je 25. května, 
ptám se na to, jak se zde vyrovna-
li s GDPR, které dnes začíná být 
účinné. Řeč přichází i na agendu 

matrik, o kterou zdejší radnice má 
přijít. Zákon o střetu zájmů a ma-
jetková přiznání nebo přímá vol-
ba starostů jsou další témata, která 
probíráme. Zmiňuji se, že starost-
ky jsou ve zdejším kraji v menši-
ně, když už jsou, starají se spíše o 
menší obce a že je to škoda. 

Pokračuji v cestě přes Veselý kopec 
do Hlinska. Hned po obědě na-
vštěvuji pana starostu, který podle 
jeho slov také uvažuje o senátor-
ské kandidatuře. Hlinsko je hned 
po Havlíčkově Brodě a Chrudimi 
třetí největší město v obvodu. V 
sedmi největších městech žije po-
lovina obyvatel volebního obvodu. 

Senátor by měl být ambasadorem 
všech občanů v senátorském ob-
vodě. Co může udělat pro to, aby 
se lidé z venkova necítili odstrčeni 
na periférii zájmu velkých měst? 
Jak propojit sídla dopravně, infor-
mačně i lidsky? Jak zabránit vysíd-
lování menších obcí? 

Při cestě do Brodu zastavuji v Dro-
bíkově a zkouším zavolat starostu 
obce Vysočina. Mám štěstí, právě 
se vrátil a je na obecním úřadě. 
Zjišťujeme, že budeme spolukan-
didáty ve volbách, které se budou 
konat 5. a 6. října. Popřáli jsme 
si vzájemně hodně štěstí a můj 
dnešní program má další bod za 

Jak na to jít lépe? Například 
v Hradci Králové mají u rodin-
ných domů žluté nádoby na plasty, 
modré na papír, hnědé na biood-
pad a běžnou nádobu na zbytko-
vý odpad. Republikovou soutěž 
ve třídění odpadů letos vyhrála 
Litomyšl. „K vítězství zřejmě při-
spělo také instalování kontejnerů 
na kovové obaly a zaběhlý systém 
kompostování,“ říká Pavel Jiráň, 
vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství MěÚ Lito-
myšl. Právě z těchto zkušeností se 
chceme pro Chrudim inspirovat.
Ve vybraných lokalitách, typicky 
s většinovou zástavbou rodin-
ných domů, navrhujeme rozšířit 
současný systém sběru komunál-
ního odpadu o svoz vytříděného 
papíru, plastu, a navíc i biologic-
kého odpadu ze zahrad a kuchy-
ní. Nádoby bude město přidělo-
vat po registraci zdarma: hnědou 
nádobu na bioodpad, modrou na 
papír a žlutou na plasty, variant-
ně bude možné použít i plastové 
pytle. Četnost odvozu vytříděné-
ho odpadu bude různá dle typu 
a dle sezóny, např. bioodpad bude 
v průběhu roku svážen častěji než 
následně v zimě. A důležité je, 
že nový rozšířený systém svo-
zu odpadů si nevyžádá navýšení 
stávajícího poplatku za svoz ko-

munálního odpadu, naopak by se 
městu měl začít vyplácet.
Cílem návrhu, se kterým přichází-
me, je snížení podílu netříděného 
odpadu a snížení nákladů na jeho 
svoz, zpracování a likvidaci. Plán 
odpadového hospodářství ČR 
vede obce k postupnému snižová-
ní objemu bioodpadu ve směsném 
odpadu a k opatřením, která sníží 
množství skládkování a spalování 
a naopak zvýší objem recyklova-
ného odpadu. Toho chceme do-
sáhnout zlepšením třídění, skrze 
motivací občanů města k vytřídě-
ní odpadů již u jejich domů.
Jako motivační opatření na pod-
poru třídění bude prodloužen in-
terval svozu zbytkového odpadu 
z 1x týdně na 1x za dva týdny. Toto 
nepopulární opatření, které bude 
jistě podrobeno kritice, se v již 
zmíněném Hradci Králové osvěd-
čilo. V tomto nedalekém městě 
obdobný projekt optimalizace 
třídění odpadů běží již od počát-
ku roku 2016, kde jeho zavedení 
předcházelo v letech 2010–2015 
úspěšné testování v městských 
částech Malšova Lhota a Svinary. 
Součástí projektu bude i web na 
registraci, informace jak správně 
třídit a interaktivní mapa s umís-
těním jednotlivých i méně čas-
tých kontejnerů, např. na textil či 

kov, po Chrudimi. Jako inspirace 
může posloužit web www.tridi-
mevhradci.cz. Zapojení do systé-
mu a možnost získat individuální 
nádoby nebo pytle na třídění bude 
dobrovolná. Ten, kdo se projektu 
nezúčastní, může nadále ke třídě-
ní využívat veřejně přístupné vel-

kokapacitní nádoby na obvyklých 
stanovištích, které budou pone-
chány a budou sloužit občanům, 
kteří nemají možnost či prosto-
ry k přistavení dalších nádob ke 
svým nemovitostem. 
Je třeba zdůraznit, že návrh po-
čítá s udržením poplatku za svoz 
odpadů ve stávající výši tak, jak se 
to podařilo v Hradci Králové i Li-
tomyšli. Ekonomická výhodnost 
projektu spočívá v kombinaci po-
zitivních efektů, jako jsou úspo-
ry díky delším intervalům svozů 
a zároveň výnosy z prodeje roz-
tříděného recyklovaného odpadu 

pro další komerční využití. Pro-
jekt se v maximální míře dotkne 
jen vybraných lokalit s převahou 
rodinných domů, na sídlištích zů-
stane interval svozu komunálního 
odpadu tak jako v současnosti 1x 
týdně, jen na recyklačních stano-
vištích přibyde i hnědý kontejner 
na bioodpad.  
Ocenění si zaslouží snaha města 
na podporu zahradního kom-
postování, ale nedávno probíha-
jící kampaň, kdy byly zájemcům 
z řad občanů přidělovány zahrad-
ní kompostéry, v podstatě cílila 
na obyvatele rodinných domů, 
kteří, pokud chtěli, již většinou 
na zahradě kompostovali. Sna-
ha se cení, ale doplnili bychom ji 
i obdobnou kampaní zaměřenou 
na domácí a komunitní kompos-
tování. 
Domácí, ale i bytové komposty 
jsou možné pomocí tzv. vermiko-
postování, kdy se využívá schop-
nosti žížal přeměňovat rostlinné 
zbytky na velmi kvalitní organic-
ké hnojivo. Vermikompostér lze 
umístit na chodbu, na balkon, 
do garáže, dílny, kuchyně nebo 
do třídy ve škole či do kanceláře. 
Optimální podmínky má vermi-
kompostér při běžných pokojo-
vých teplotách a při správném 
fungování ani neuvolňuje ob-

Pokud má být Chrudim skutečně zdravé město, mělo by se zamyslet, jak zefektivnit odpadové hospodářství. Kde kdo si v jiných 
městech všiml, že mají u rodinných domů hnědé popelnice na bioodpad, ale v Chrudimi stále ne. Přitom podíl biologicky 
rozložitelného odpadu tvoří ve směsném komunálním odpadu obvykle až kolem 40 procent.

sebou. Nyní směřuji do Havlíčko-
va Brodu, do fi rmy, která zajišťuje 
reklamní služby. Rád bych měl co 
nejdříve grafi ckou upoutávku na 
auto, když už se často pohybuji po 
území Železnohorska a Vysočiny. 
Můj táta se narodil ve vesnici 
mezi Brodem a Chotěboří. Vzpo-
mínám, jak jsme sem s bráchou 
jezdili jako kluci na prázdniny. 
Zážitky k nezaplacení. Děda, pra-
děda a co jsem zjistil, deset gene-
rací Šemíků dozadu se narodilo a 
žilo na Havlíčkobrodsku. Zde má 
rod Šemíků svoje kořeny. Dokon-
ce se dá napsat, že všichni Šemíci, 
kteří dnes žijí v České republice, 
mají kořeny právě na Vysočině. V 
podvečer se na brodském náměstí 
v kavárně knihkupectví Vysočina 
potkávám s místní profesionální 
genealožkou a přebírám si od ní 
knihu Rodokmen naší rodiny. 

Blíží se šestá hodina, a to se schází 
v místním coworkingovém centru 
Hubbr náš volební štáb. Informuji 
jeho členy a dobrovolníky, co jsem 
za poslední dva týdny absolvoval. 
Společně připravujeme plány do 
horké části kampaně. Večer pro-
jíždím celým volebním obvodem z 
jihu na sever do Pardubic, kde zů-
stanu na víkend u rodičů. Po cestě 
si nechávám projít hlavou některé 
nápady z mého volebního progra-
mu. Senátor jako ombudsman pro 
voliče, lobbista pro starosty. Jako 
senátor se budu snažit udržovat 
dvě kanceláře v regionu. Jednu v 
Chrudimi a jednu v Havlíčkově 
Brodě. To nebude jednoduché. A 
k tomu je ještě daleká cesta.“ 

dokončení ze strany 1

těžující pachy. Oproti tomu při 
komunitním kompostování jde 
o běžné kompostéry, umístěné 
třeba za činžovním domem, které 
jsou pouze uzavřeny proti hlodav-
cům a uzamykatelné s tím, že klíč 
od kompostéru obdrží každý, kdo 
se chce zapojit do kompostování. 
Ten, koho problematika zajímá, se 
více dočte na webu www.kompos-
tuj.cz.
Závěrem bych ještě zmínil chru-
dimský sběrný dvůr. Předně jako 
Piráti oceňujeme, že město při-
stoupilo k jeho rekonstrukci včet-
ně výrazného rozšíření, a co víc, 
na obzoru je výstavba i druhého 
sběrného dvora včetně třídicí lin-
ky a kryté kompostárny – tomu 
patří palec nahoru. Podotkl bych 
jen dvě věci. Za prvé, poplatky 
např. za stavební suť pro občany 
města. Je skutečně nutné nechat 
občany platit i při rekonstrukci 
koupelny svépomocí? Nevede to 
k černým skládkám po příkopech 
a u lesů za městem? Dle nás ano 
a chceme prosadit zrušení demo-
tivačního poplatku za suť, stejně 
jako revizi ostatních poplatků. 
Sběrný dvůr by měl ekologii při-
spívat, ne jí bránit. 
A druhá věc je návrh na změnu 
otevírací doby sběrného dvora ve 
prospěch víkendů. Nechme klid-
ně jeden den v týdnu dopoledne 
zavřeno, umožněme ale běžnému 
občanovi 21. století pracujícímu 
od rána do podvečera, aby mohl 
využít služby dvora celou sobotu, 
nejen do 11 hodin dopoledne.

Aleš Nunvář

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PIRÁTSKÝ POKLAD LIDEM

Úspěch České pirátské strany v parlamentních volbách přinesl do pirátského 
rozpočtu peníze, které nyní vracíme zpátky občanům ČR. Vyjma celostátního 
participativního rozpočtování, jehož další kolo proběhne na podzim 2018, 
podporuje přímo krajské sdružení Pardubického kraje akce tohoto typu:

získávání informací z úřadů
otevřený soft ware a hardware
otevřené výrobky, 3D tisk
open source programovací kurzy pro veřejnost
umělecká díla pod licencí Creative Commons
festivaly svobodné hudby a fi lmů
opravování, výměna a sdílení věcí
Underground, Streetgardening a.t.d.

V případě zájmu o podporu se prosím obraťte na email pardubicko@pirati.cz 

Pirátský poklad zpět občanům
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Šetříme peníze i přírodu - vyměňujeme 

Rodičovská dovolená - to je sou-
sloví, ke kterému dokáže každý 
z nás přiřadit spoustu synonym. 
Je to období dětského smíchu, 
radosti ale i probdělých nocí a 
starostí. Pro řadu matek je to i 
čas, kdy si uvědomí, jak důleži-
té je podílet se na zlepšování a 

zkrášlování prostředí, ve kterém 
žijí, a společnosti jako takové. 
Některé z nich tak třeba vstupují 
do politiky. A bouři voleb vstříc 
vyplouvá i Nikola Štěpánková, 
kandidátka do zastupitelstva za 
Českou Pirátskou stranu.
„Chrudim je velmi poutavé měs-

Mladé mámy v politice

Je Chrudim opravdu otevřené a transparentní město směrem k občanům?
Když otevřenost, tak nejen na plaketě a napolo, ale koncepčně s přidanou hodnotou a jednoduše. A když transparence, tak nejen sumáře, ale 
i městské účty, výběrová řízení, rozklikávací rozpočet a i veřejná výběrová řízení do dozorčích rad.

Opravdu otevřená radnice
Ačkoliv to na první pohled tak 
vypadá, člověk narazí, když si po-
trebuje některé informace zjistit.
Rádi bychom umožnili aby obča-
né mohli registrovat svůj dotaz na 
zastupitelstvo i když tam být ne-
mohou.
Některé informace, na které mají 
občané právo ze zákona 106(zá-
kon o svobodném přístupu k in-
formacím), je možné zveřejňovat 
rovnou, např. podklady pro jed-
nání rady města či odměny ve-
doucích pracovníků. Piráti mají 
pracovní výkazyjak z veřejných 
funkcí, tak vnitrostranicky place-
né přístupné veřejně.
Zveřejňovaní informací online 

musí být chytré a v takové podo-
bě, abychom z něj mohli kopí-
rovat. Oskenovaný dokument se 
dále využit nedá(např. pro analý-
zu nebo katalogizaci).
Nebylo by také pěkné aby si obča-
né mohli podat určité žádost on-
line a sledovat vyřízení?
Rádi bychom také dospěli do sta-
vu, kdy bude možné nejen hlásit 
rozbité věci online, ale také sledo-
vat co je v dané lokalitě již v řízení 
či podpořit už otevřenou žádost i 
s možností přihlásit se k opravě.
Transparence - jak to vidíme my
Úřední deska je zdroj informa-
cí, nicméně je dosti nepraktické, 
když kvůli tomu musíte jít na 
úřad nebo když informace nejsou 

řádně kategorizovány a občan se 
v nich ztratí. V rámci moderni-
zace by mělo být možné přihlásit 
se k odběru určitých kategoryích. 
Např. Uzavírky a Upozornění.
Jedním z hlavních pilířů boje 
proti korupci je rozklikávací roz-
počet, který umožnuje všem roz-
kliknout si příjmy a výdaje až na 
jednotlivé smlouvy(i s dodatky) 
a ideálně k tomu ukázat i zámě-
ry(např. záměr opravy chodníku 
- protože je rozbitý) a odkazy na 
výberová řízení. 
Projednávání změn ůzemního 
plánu by mělo být opr  avdu ve-
řejné s dostatkem informací, ak-
tualně není lehké na webu je na-
jít. Rádi bychom změnili alespoň 

termíny projednávání na pozdější 
odpoledne s pořizováním zá-
znamů při vážnějších zásazích a 
informace snadněji k dispozici. 
Součástí naší vize je i odběr novi-
nek z odborů.
Piráti katalog logistických kon-
taktů zveřejnují již léta, je to sou-
pis schůzek „kdo-s kým-kde-kdy-
-co řešil“. 
Rádi bychom zavedli nejen výběr 
s programu starosty a místosta-
rostů(kde se většinou dočtete ví-
ceméně jen o jednáni rady nebo 
odborů či že byla hodnotící ko-
mise, ale aby kalendář vedení 
města byl veřejný včetně schůzek. 
Pirátští zastupitelé toto mají v plá-
nu dělat automaticky nehledě na 

funkce.
Není nutné představovat transpa-
rentnost organizací zřizovaných 
městem, která je znašeho pohledu 
bohužel nedostatečná(zkuste si 
vyhledat smlouvy či jen informa-
ce o rozpočtu některých z nich. 
Město do nich posílá miliony a 
patří sem např. technické služ-
by, sportoviště, beseda, socialní 
centrum nebo městské lesy. Rádi 
bychom tyto organizace otevřeli a 
zpřístupnili občanům. Lze si pod 
tím představit, transparentní vý-
běrová řízení, zveřejněné smlou-
vy, atd.

Zdeněk Kubala  
garant Programového bodu  
otevřenost a transparence

V prázdninových měsících pořádali 
pirátky z Pardubického kraje několik 
akcí s názvem SWAP, neboli výměnný 
bazar. Tuto akci iniciovala a v Chru-
dimi organizovala Nikola Štěpánko-
vá.  Je to jednak příležitostí k setká-
vání s lidmi, zároveň také možnost 
upozornit na téma neudržitelnou 
spotřebu textilu.
“K pořádání swapu mě inspirovala 
reportáž z pražské události. Myšlen-
ka, že přinesete oblečení, které už ne-
nosíte nebo se vám nelíbí a za něj si 
prostě odnese to, co vám udělá radost 
a navíc se potkáte s novými lidmi mě 
nadchla” vysvětluje výhody SWAPu 
Štěpánková a dodává, že lidé mohou 
nosit jak oblečení, tak i knihy a hrač-
ky. Veškeré přebytky jsou po skonče-
ní akce darovány charitativním orga-
nizacím. 
Výměnné bazary nejsou v Čechách 
úplnou novinkou, podobné akce po-
řádají organizace či skupiny mladých 
lidí, kteří chtějí pravidelně obnovovat 

svůj šatník a zároveň se vyhnout na-
kupování nových věcí, které s sebou 
nese silnou ekologickou zátěž. Větši-
na takových akcí však probíhá v těch 
největších městech. “Společně s pirát-
ským dámským klubem jsme organi-
zovali i první pirátský SWAP v Pardu-
bicích.” doplňuje Štěpánková. 
Každý z nás spotřebuje průměrně cca 
15 kg textilu za rok. Na spotřebu jed-
noho trička se však spotřebuje tolik 
vody, kolik jeden člověk vypije za 2 a 
půl roku! Velké množství nově vyro-
beného, ale neprodaného oblečení se 
navíc v současnosti vyhazuje. Spolu s 
rychlostí střídání trendů a nákupem 
levného nekvalitního oblečení se tex-
til začíná svojí zátěží pro planetu vy-
rovnávat plastovému odpadu.
“Ráda bych zavedla pravidelné chru-
dimské swapy, řekněme jednou za 3 
měsíce. Věřím, že se v hojném počtu 
potkáme začátkem září. Bližší infor-
mace zveřejním v průběhu srpna,” 
prozradila na závěr mladá Pirátka.  

to, v kterém dřímá nevyužitý po-
tenciál. Žije zde řada nadaných 
a kreativních lidí napříč věko-
vým spektrem. Představte si, že 
se budou moci podílet nejen na 
rozhodování, které věci upřed-
nostňovat, ale budou se i podílet 
na samotném řešení“ říká s nad-
šením v očích Štěpánková. Napa-
dá mě otázka, co tím konkrétně 
myslí. O tom,  jak zrekonstruovat 
např. domov pro seniory nebo 

vybudovat park pro pejskaře, 
musí přece rozhodnout odbor-
ník, architekt. „Ráda bych pod-
pořila myšlenku, kdy odborník 
spolupracuje s laikem jako rov-
nocenným partnerem. Senior na 
vozíčkovém křesle, chovatel psů 
nebo i „skejťák“, který touží po 
novém skateparku, Vám nejlépe 
řekne, jak naplnit očekávání cílo-
vé skupiny, pro kterou danou věc 
děláte.“ dodává. 

Čím konkrétně se tedy zabývá? 
„Jako matka dvou dětí se zají-
mám o školství, jako milovnice 
přírody o životní prostředí a jako 
člověk, který si prochází pestrými 
životními zkušenosti, o sociální 
politiku. I z toho důvodu jsem 
garantkou programového bodu 
vzdělání a sociální politika v pro-
gramu, s kterým jdeme do pod-
zimních komunálních voleb.“

Několik dní před volbami dosta-
nete do schránky obálku se dvěma 
hlasovacími lístky. Jeden pro vol-
bu do městského zastupitelstva, 
druhý pro volbu zastupitelstva 
obvodu. Každý z lístků obsahuje 
všechny strany a jejich kandidáty, 
kteří se na daném území ucházejí 
o váš hlas. Se svými hlasy můžete 
naložit následujícími způsoby:
 
I. Zvolím stranu bez ohledu na 
pořadí kandidát ů
Tato možnost je nejjednodušší 
a pro vaši oblíbenou stranu nej-
výhodnější. Nemáte téměř šanci 
udělat chybu a o své hlasy přijít. 
Stačí zakřížkovat políčko u názvu 
strany a máte hotovo.

II. Zvolím konkrétní kandidáty z 
jedné strany
Pokud máte výhrady k některé-
mu z kandidátů, můžete dát pre-
ferenční hlasy pouze některým 
kandidátům, a to zakřížkováním 
políčka vedle jejich jmen. U těch, 
které podpořit nechcete, nechte 
políčko volné. Přijdete ale o ně-
kolik svých hlasů a svou stranu 
tímto podpoříte méně hlasy, než 
byste mohli. Dejte si pozor. Pokud 
vybíráte pouze některé kandidáty, 
nesmíte zakřížkovat políčko vedle 
názvu strany.

III. Preferuji jednu stranu, ale 
chci volit i některé kandidáty z 
jiných stran
Zakřížkujte políčko vedle názvu 
vámi preferované strany. Zároveň

zakřížkujte políčka vedle jmen 
kandidátů z jiných (i více) stran. 
Hlasy, které věnujete kandidátům 
jiným stran, se vaší straně ode-
berou směrem od zadních pozic 
kandidátky.

IV. Volím bez ohledu na strany
Tato možnost dává voliči největší 
míru svobody, ale je možné snad-
no udělat chybu. Vyberte si kandi-
dáty napříč politickými stranami a 
u každého z nich udělejte do pří-
slušného políčka křížek. Nezapo-
meňte si počet křížků dobře roz-
myslet. Pokud jich uděláte méně, 
přicházíte o hlasy. Pokud jich po-
užijete více, celý hlasovací lístek je 
neplatný.

 Přejeme šťastnou ruku  
při vyplňování volebních lístků.

Při volbách do zastupitelstev 
obcí, měst a obvodů voliči tra-
dičně nejvíce chybují v po-
stupu hlasování. Tím se buď 
připravují o část svých hlasů, 
nebo jsou jejich hlasy neplat-
né úplně. Cílem následujícího 
textu je osvětlit, jakým způ-
sobem hlasovat, abyste o své 
hlasy nepřišli.

Především je třeba si uvědomit, že 
postup pro hlasování do obecního 
zastupitelstva se zásadně liší napří-
klad od postupu volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. 
Při volbě do zastupitelstva obce 
máte přesně tolik hlasů, kolik za-
stupitelů je voleno.

Tedy konkrétně, v Chrudimi:
Pro volbu do zastupitelstva měs-

ta máte přesně 27 hlasů

Jak volit do  
zastupitelstva města
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Tajenku křížovky pošlete na e-mail: krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko.
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