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pirátské listy
jablonec nad nisou

Pirátské akce do voleb

pondělí 3. 9. 2018 
18.00, Generála Mrázka 4, vedle La Kavárny 
otevření pirátského informačního centra 
Pixel

úterý 11. 9. 2018 
17.30, ve Mšeně u Prutu
komentovaná procházka po sídlišti Mšeno 
s architekty 

čtvrtek 13. 9. 2018
17.30, Mírové náměstí, před radnicí
komentovaná procházka po centru města 
s architekty  

sobota 15. 9. 2018
15.00, Mírové náměstí, před radnicí 
cykloprojížďka po městě s architekty

pátek 21. 9. 2018
19.00, Palackého 28, pivovar Volt
na pivo s Piráty

sobota 29. 9. 2018
14.00, jablonecká přehrada, Tajvan
Piráti plují na Tajvan,  hudební festival 
s doprovodným programem pro děti 

pátek 5. 10. 2018
14.00 - 22.00, Volby

sobota 6. 10. 2018
8.00 - 14.00, Volby 

Odborné zázemí programu leží v dlou-
hodobé aktivitě jednotlivých kandidátů. 
Představa o tom, v čem a jak by mohl 
být Jablonec lepším městem, se tedy 
tvořila několik let. Konečnou verzi měli 
na starost garanti jednotlivých témat 
a zformulovali tři programové pilíře: 
Jablonec krásný a přívětivý. Tento pilíř 
se věnuje podobě města a všemu, co 
ovlivňuje náladu života v něm. Archi-

tektura nejsou jen domy, ale i prostory 
mezi nimi: náměstí, plácky, parky a hři-
ště. Jejich podoba a fungování určuje 
celkovou atmosféru města. Představte si, 
že máte na sídlišti dostatek parkovacích 
míst. Parkoviště nemusí být souvislý 
rozpálený asfalt. Prostor zastíněný stro-
my lépe zadržuje vodu a vytváří lepší 
mikroklima. Piráti chtějí veřejné pro-
story přizpůsobovat především dětem 
a seniorům. Díky tomu budou kom-
fortní i pro všechny ostatní. 
Město tvoří lidé. Piráti proto budou 
podporovat sousedské, kulturní či 
podnikatelské komunity, které ve městě 
udržují aktivní obyvatele a lákají nové. 
Příkladem jsou městské lázně, kde kro-

mě sálu pro kulturní a společenské akce 
může fungovat podnikatelský inkubátor. 
Jablonec propojený a prostupný. 
Jednou z největších hodnot Jablonce 
je okolní krajina. Město s ní však není 
dostatečně propojeno a také příroda 
málo prostupuje městem. Piráti proto 
mají tvorbu zelených tras jako jeden 
z klíčových programových bodů. Bez-
pečné a pohodlné cesty skrz město až 
do volné krajiny chtějí realizovat podél 
vody, navazováním parků, výsadbou 
stromů a celých alejí.  
Pro bezpečnou a plynulou dopravu je 
nutné spravedlivě rozdělit uliční pro-
stor. Chodník není zbytkový prostor 
vedle vozovky. Silnice není bezpečnější 

a rychlejší, když je širší, než musí být. 
Piráti budou budovat cyklistickou in-
frastrukturu a pečovat o bezbariérový 
pohyb chodců i kočárků. Pro větší ply-
nulost dopravy lze využít chytré způ-
soby řízení.
Jablonec hospodárný a zodpovědný. 
Tento pilíř zahrnuje klíčové body pi-
rátské agendy: otevřenost, spoluprá-
ce s veřejností a odbornost. Otevřená 
radnice znamená nejen vlídný přístup 
k návštěvníkům úřadu, ale také dostup-
né informace o veřejných zakázkách 
a dohledatelné dokumenty městských 
orgánů a společností. Důležitým bo-
dem programu je spolupráce s obyva-
teli města. Ti jsou uživateli všech řešení 

a musí být přizváni na počátek každého 
projektu. Stejně tak se Piráti budou opí-
rat o odborné názory a zavedou funkci 
městského architekta.
Zodpovědná správa se musí dívat dál, 
než je jedno volební období a roz-
hodovat tak, aby předala město lepší 
a úspěšnější. Jablonec může být příjem-
něším městem a Piráti nabízí návod, 
jako toho dosáhnout. Hlasem pro Piráty 
dáváte této vizi šanci.

MgA. Jakub Chuchlík 
nezávislý kandidát za Piráty 

v Jablonci n. N., garant pro rozvoj města

Jaké jsou životní příběhy, zkušenosti, 
přání a vize do budoucnosti pirátských 
jabloneckých kandidátů?

■ ■ ■ strany 4 a 5

Předseda Krajského sdružení České 
pirátské strany Ondřej Kolek položil 
několik otázek lidem z kandidátky.

■ ■ ■ strany 6 a 7
Prvních patnáct tváří z kandidátní 
listiny Pirátské strany do komunálních 
voleb v Jablonci nad Nisou.

■ ■ ■ strana 3

Co zmůžeme se suchem, jak proti 
němu bojovat a jak s tím souvisí zeleň 
ve městě.

■ ■ ■ strana 8

Příběh Jablečných lázní, jak naložit 
s volebními lístky, co je Pixel a jak to 
bude s hazardem.

■ ■ ■ strana 2

Jablonec se zrodil z jedné vlny hospo-
dářského rozmachu. Schopní průmy-
slníci, bižuterní obchodníci i stavitelé 
udržovali kontakt s tím nejlepším na 
evropské i světové scéně. Politické vede-
ní města mělo vizi i odvahu ji naplňo-
vat. Díky tomu vzniklo velkorysé město 
s bohatým společenským životem. Po-
býval jsem v řadě měst po světě a mys-
lím, že bychom toto dědictví mohli více 
rozvinout. Struktura průmyslu, obcho-
du i služeb se samozřejmě proměnila, 
ale stále v Jablonci vznikají věci s velkou 
přidanou hodnotou. Průmysl je na me-
zinárodní úrovni, řada jabloneckých 
rodáků uspěla ve světové konkurenci.   
Co nám tedy chybí? To, co měli naši 
předci, kteří město vybudovali. Jasnou 
vizi čím by měl Jablonec být.
Politické vedení Jablonce se za něko-
lik volebních období příliš nezměnilo 
a víme, co od něj čekat. Kdo se chce 
dozvědět, proč něco nejde, nemá se kde 
zeptat. Dobré hospodaření se prokazuje 
tabulkovými čísly. Hluboký skrytý dluh 
zanedbaných prostranství a parků do 
těchto čísel započítán není. Nezájem 
o podobu města ilustruje arogantní bu-
dova nákupního centra, absence cyklis-
tické infrastruktury nebo záplava vizu-

álního smogu. Od tohoto vedení se tedy 
vize a jakýkoli svěží vítr očekávat nedá.
Vrátil jsem se do Jablonce, založil rodinu 
a chci tu zůstat. Proto jsem začal hledat 
lidi s podobným pohledem a hodnota-
mi, kteří by byli schopni vytvořit vizi pro 
přívětivější a krásnější Jablonec. Našel 
jsem Českou pirátskou stranu a stal se 
předsedou jejího sdružení v Jablonci. 
Dali jsme dohromady nezvykle silnou 
skupinu profesionálů nové generace se 
zkušenostmi z Čech i ze světa. 
Piráti jsou otevřená strana, která přita-
huje aktivní osobnosti. Náš tým je složen 
nejen ze členů České pirátské strany, ale 
i z nestraníků, kteří se ztotožňují s naši-
mi hodnotami a chtějí rozvoji města při-
spět svou odborností. Sami často ve své 
občanské či spolkové činnosti narazili na 
neochotu stávajícího vedení. Jsme oby-
vatelé města, kteří se chtějí starat o pro-
středí, ve kterém vychováváme své děti. 
Náš úspěch a spokojenost v profesním 
i osobním životě jsou přímo úměrné 
kvalitě města, ve kterém žijeme. Pirá-
ti se zasazují o to, aby nedocházelo ke 
střetům zájmů. Není proto možné, že by 
zvolení zastupitelé za Českou pirátskou 
stranu byli například najímáni jako pla-
cení konzultanti. V našem týmu jsou ar-

chitekti, urbanisté, právníci, ekonomo-
vé, místní podnikatelé, učitelé, sociální 
pracovníci i lidé z kulturní sféry. Mou 
odborností je vedení lidí a jsem velmi 
rád, že jsem se mohl účastnit obohacují-
cí diskuze na téma potřeb našeho města. 
Nejdříve bylo třeba položit ty správné 
otázky. Co se nám na Jablonci líbí a co 
nám vadí? Jak posílit silné stránky a jaké 
jsou důvody problémů, kterým chce-
me čelit? Jak udělat město přívětivější, 
propojenější a jak lépe hospodařit, aby 
se mohla řešit i zanedbaná infrastruktu-
ra? Díky mezioborové spolupráci víme, 
že je nutné řešit jednotlivé problémy 
v souvislostech. Připravili jsme proto 
program, který dokáže věci propojovat. 
Víme, co chceme udělat hned a kam 
by se město mělo ubírat dlouhodobě. 
Chceme vytvořit přehledný systém sprá-
vy, který bude fungovat do budoucna 
i bez nás. Přinášíme nástroje a řešení, 
která se osvědčila jinde. Jsme připraveni 
přijmout odpovědnost a náš program 
prosadit v rámci koalice. Pokud také 
chcete lepší Jablonec, pojďte do toho 
s námi! 

Jan Polák, Pirát, 
lídr kandidátky Pirátů v Jablonci n. N.

Čerstvý vítr do jabloneckých plachet
Kdykoliv někde ve světě vidím nápis Bijoux, mám chuť všem okolo hned říct: 
„To je z Jablonce, tam jsem se narodil!“ Ať jsem v Londýně, New Yorku nebo 
v Honkongu, všude to cítím stejně – miluji naše město a jsem na něj hrdý. Při 
návratu domů pak vidím, co všechno by se tady dalo dělat lépe. 

Náš program je výsledkem
dlouhodobé práce

Město je organismus. 
Pokud je nějaký orgán 
nemocný, ovlivňuje to 
výkon celého města. 
Například téma dopravy 
přímo souvisí s bydlením 
anebo životní prostředí 
s turistickým ruchem. 
Pirátský program pro-
to není seznam dílčích 
řešení, ale komplexním 
návodem na lepší město.
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V komunálních volbách můžete hla-
sovat třemi způsoby.

1. Označení kandidátky jedním kříž-
kem. Strana tak dostane maximum 
Vašich hlasů. 
2. Můžete označit celou kandidát-
ku jedné strany a doplnit ji výběrem 
z kandidátů ostatních stran.
3. Označíte jednotlivé osoby a osob-
nosti napříč stranami.

V Jablonci nad Nisou každý volič dis-
ponuje 30 hlasy. Toto číslo odpovídá 
počtu zastupitelů. V prvním případě 
tak každý z kandidátky dostane jeden 
hlas a Piráti obdrží Vašich 30 hlasů. 
Jestliže zaškrtnete celou stranu a výběr 
doplníte třeba 10 kandidáty z jiných 

uskupení, dostane zaškrtnutá strana 
20 Vašich hlasů (varianta č. 2). V přípa-
dě že označíte pouze jednotlivce, dosta-
ne strana právě tolik hlasů, kolik jejich 
kandidátů vyberete (varianta č. 3).

Pořadí na pirátské kandidátce bylo peč-
livě váženo a výsledkem je tým, který 
v daném pořadí nejlépe dokáže prosadit 
pirátský program. V rámci jednotlivých 
kandidátek je v komunálních volbách 
velmi obtížné někoho posunout výše 
a nejlepší volba je tak opravdu jediný 
křížek, kterým označíte Českou pirát-
skou stranu. Děkujeme.

Mgr. Vladimír Opatrný 
nezávislý kandidát za Piráty 

v Jablonci n. N.
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Požádali jsme město o půlroční zápujčku 
a po jistém váhání jsme souhlas obdrže-
li. Následoval sled neuvěřitelných udá-
lostí.  Kolem celého projektu se vytvořila 
skupina aktivních lidí, kteří neváhali 
věnovat stovky hodin ze svého volného 
času. Finančně nás podpořilo více než 
200 lidí prostřednictvím veřejné sbírky. 
Vybrali jsme 100 tisíc korun, dvojnáso-
bek částky na nezbytné investice.
Projekt jsme pojmenovali „Probuďme 
lázně k životu“ a prostor oživili netradič-
ní kulturou a uměním. Takovou, která 
nám na kulturní scéně Jablonce trochu 
chyběla. Svoji tvorbu v lázních představil 
i Robert Fulghum, v Česku velmi popu-

lární americký spisovatel. Příběh této 
jedinečné budovy zůstává nedořečený. 
Vedení radnice s poukazem na špatný 
technický stav smlouvu neprodlouži-
lo. Je mi to obzvláště líto ve chvíli, kdy 
vlastní koncepci pro využití nemá.
Osobně si myslím, že zapojení aktivní 
veřejnosti do záchrany takovýchto bu-
dov, je cestou k tvorbě živého a fungují-
cho města. A zároveň vypovídá o našem 
vztahu k jedinečné atmosféře Jablonce 
nad Nisou.

Bc. Anna Strnadová 
nezávislá kandidátka za Piráty 

v Jablonci n. N.

Označení jednotlivých kandidátů se v komunál-
ních volbách jeví jako dobrý nápad. Máme pocit, 
že svým hlasem podpoříme toho nejlepšího kandi-
dáta a program. Není to tak úplně pravda. Jestliže 
chcete našemu programu a kandidátům opravdu 
pomoci, použijte prosím jeden křížek pro Českou 
pirátskou stranu.

Příběh Jablečných lázní

Jablonecké secesní lázně jsou již více než dvacet let za-
vřené. Tento výjimečný a nádherný prostor však přímo 
vybízí k důstojnému využití. Společně s přáteli jsem se 
rozhodla na tuto skutečnost poukázat.

Vznik centra iniciovali místní Piráti 
a Pixel je důkazem zájmu o jablo-
necká témata. Vracíme tímto debatu 
o veřejných věcech tam, kam patří. 
Do veřejného prostoru, do městské-
ho centra.
Program Pixelu reaguje na aktuální 
potřeby samotných Pirátů a přede-
vším zájemců ze strany veřejnosti. 
Tematicky se budeme soustředit 
na místní problematiku. Potkat se 
zde můžete při debatních večerech 
s krajským předsedou Ondřejem 
Kolkem, ale i s jednotlivými lídry 

z regionálních měst a odbornými ga-
ranty, se kterými Piráti spolupracují. 
Vaše dotazy bude také zodpovídat 
poslanecký asistent Marek Förster 
anebo pirátský poslanec za liberecký 
kraj Tomáš Martínek.
Naši kancelář s velkou prosklenou 
výlohou najdete na úrovni ulice. 
Taková je naše představa o trans-
parentní politice. Budeme se těšit.

MgA. Ida Chuchlíková 
Pirátka, kandidátka v Jablonci n. N., 

garantka pro Pixel
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O odložení zákazu výherních automatů 
rozhodlo zastupitelstvo města na červnové 
schůzi. Návrh, který obsahoval okamžitou 
změnu vyhlášky, přes současnou koalici 
neprošel. Argumentem vedení města byl 
právní rozbor, který si město nechalo zpra-
covat, a údajná neurčitost otázky. 
„Slovo bezodkladně má v české judikatu-
ře jasný význam řádu týdnů, maximálně 
měsíců, ale nikoli let,“ říká k tomu právník 
a člen České pirátské strany Jaroslav Šída. 
„Uvedený právní rozbor nezohlednil podstatu 
otázky referenda, kterou je zákaz herních au-
tomatů. Ten je řešitelný vyhláškou a smlouvy 
s kasiny se tedy vypovídat nemusí,“ vyvrací 
Šída i druhý argument. Vychází přitom 
z právního stanoviska Ondřeje Závodského, 
autora zákona o regulaci hazardu v ČR. 

Ten nepředpokládá, že by městu hrozila 
náhrada škody. 
Pro zákaz herních automatů se vyslovilo 
třikrát více občanů, než kolik dalo hlas 
stranám současné koalice. „Důvodem takto 
silného názoru občanů může být dlouhodo-
bá absence upřímné diskuze s veřejností,“ 
komentuje situaci v Jablonci lídr pirátské 
kandidátky Jan Polák. Piráti mají aktivní dis-
kuzi s veřejností ve svém programu. „Čeká 
nás mnoho dalších velkých projektů, které 
se týkají nás všech. My věříme, že v nich má 
mít slovo jabloneckých občanů svoji váhu,” 
uzavírá lídr jabloneckých Pirátů Polák.

Mgr. Jaroslav Šída 
Pirát, kandidát v Jablonci n. N., 

garant pro podnikání a sport

Zajímá Vás, kdo jsou Piráti a co pro Vás dělají? 
Přijďte se podívat do pirátského informačního 
centra Pixel. Od září nás najdete v ulici Generála 
Mrázka, v sousedství LaKavárny.

Město opět podpořilo hazard 

Piráti podporovali konání referenda pro zákaz výherních 
automatů v Jablonci nad Nisou. V lednovém referendu se 
pro bezodkladný zákaz automatů vyslovilo více než dva-
náct tisíc voličů. Přesto vedení města rozhodlo, že automa-
ty v Jablonci zůstanou ještě další tři roky.
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Jan Polák
40 let, světoběžník, podnikatel,
člen České pirátské strany,
předseda MS Jablonec n. N.,
2 děti

MgA. Jakub Chuchlík
35 let, architekt a urbanista,
člen spolku PLAC,
nezávislý kandidát za Piráty
2 děti

Mgr. Jaroslav Šída
39 let, právník a podnikatel,
správce a spolumajitel pivovaru,
člen České pirátské strany,
2 děti

Ing. Jarmila Valešová FCCA
35 let, ekonomka, podnikatelka,
nezávislá kandidátka za Piráty,
2 děti

Ing. arch. Ondřej Novosad
35 let, architekt a urbanista,
člen České pirátské strany,
místopředseda MS Jablonec n. N.,
2 děti

Mgr. Vladimír Opatrný
40 let, knihkupec, podnikatel,
člen spolku PLAC,
nezávislý kandidát za Piráty,
2 děti

Pavel Grunfeld
37 let, podnikatel,
nezávislý kandidát za Piráty,
2 děti

Petr Bukvic
39 let, stavební technik-rozpočtář,
obchodní zprostředkovatel,
člen České pirátské strany

Veronika Vavřinová
28 let, telekomunikace, členka 
České pirátské strany, místopřed-
sedkyně MS Jablonec n. N.,
1 dítě

MgA. Ida Chuchlíková
35 let, architektka a urbanistka,
členka spolku PLAC,
členka České pirátské strany,
2 děti

Bc. Klára Topolová
36 let, sociální pracovnice,
nezávislá kandidátka za Piráty,
2 děti

Bc. Jan Lehký
39 let, inspektor České inspekce
životního prostředí,
člen České pirátské strany

Filip Mastník
33 let, podnikatel,
autodoprava - stěhovací služby,
člen České pirátské strany,
1 dítě

Ing. arch. Zuzana Novosadová
34 let, architektka a urbanistka,
členka České pirátské strany,
2 děti

Bc. Anna Strnadová
25 let, studentka
členka spolků Jablonec bez 
hazardu a Artproprostor,
nezávislá kandidátka za Piráty
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I proto jsem se po založení rodiny 
ráda do Jablonce vrátila. Chci svým 
dcerám nabídnout stejně příjemné 
vyrůstání u přehrady, jako jsem pro-
žila sama. Zapojila jsem se do vedení 
skautského oddílu, dali jsme dohro-
mady partu muzikantů a celkově si 
vážím toho, jak fajn je žít ve městě, 
kde jsem doma.
Mojí odborností je ekonomie. Vy-
studovala jsem Vysokou školu eko-
nomickou a po studiu jsem nastou-
pila do auditorské společnosti Ernst 
& Young, kde jsem si rozšířila vzdě-
lání o mezinárodně uznávanou 
profesní kvalifikaci ACCA, později 
stupeň FCCA. Dále jsem pracovala 
jako finanční ředitelka humanitární 
organizace ADRA. V současné době 
poskytuji ekonomické poradenství 
neziskovým organizacím, řeším fi-

nance v rodinném penzionu a spra-
vuji investiční nemovitosti.
Základ zdravého hospodaření města 
vidím ve vyrovnaném hospodaření 
a zároveň ve smysluplném roz-
hodování o investicích. Pirátský 
program klade důraz na transpa-
rentnost. To znamená zejména 
důvěryhodné zadávání veřejných 
zakázek a přístupnost informací 
o hospodaření města ve srozumitelné 
podobě i pro čtenáře bez ekonomic-
kého vzdělání.
Rozklikávací rozpočet je aplikace, 
která čtenáře přehledně provede 
všemi příjmy a výdaji města. Ob-
last, která Vás zajímá, můžete projít 
až do nejmenšího detailu na úrovni 
dílčích výdajů a obsahuje například 
i filtry, které umožní zjistit dodávky 
od jednotlivých firem. To je systém, 

který dnes funguje v jiných městech 
(Pardubice, Hodonín…) a ráda bych 
jej zavedla i v Jablonci.
Dalším pirátským tématem je mo-
del participativního rozpočtu. Jde 
o program, do kterého mohou občané 
podávat vlastní projekty. Následně 
se hlasováním obyvatel vybírají ty, 
které budou financovány z městské 
pokladny.
Správa města musí být hospodárná. 
Nelze to ale zaměňovat se šetřením 
za každou cenu, které vede k chátrání 
městského majetku. Asi každý znáte 
ve svém okolí místo, které by mohlo 
být lepší. Pojďme se do toho pustit.

Ing. Jarmila Valešová, FCCA 
nezávislá kandidátka za Piráty 

v Jablonci n. N, 
garantka pro ekonomiku

VYROVNANÉ A SROZUMITELNÉ HOSPODAŘENÍ

„Ty jsi z Jablonce, to se máš.“ Tuto větu jsem v Praze 
slýchala často od spolužáků na vysoké škole i kolegů 
v práci. A ráda jsem jim dala za pravdu. Bydlet ve 
městě, které nabízí příjemné civilizační zázemí i bez-
prostřední dostupnost krásné přírody, je prostě dobré.

Vystudoval jsem architekturu a urba-
nismus na Vysokém učení technickém 
v Brně. Praxi jsem získával v Paříži 
i Praze. Procestoval jsem velkou část 
evropských měst, kterými se vždy 
snažím poučit a inspirovat. Před šesti 
lety jsem zakotvil v Jablonci, kde jsem 
založil rodinu a spolu se svou ženou 
Zuzanou vychovávám dva syny.
Mojí motivací pro vstup do politiky 
je snaha pomoci zlepšit naše město 
a být dobrým příkladem. Největší po-
chopení jsem našel u Pirátů a je mi 
ctí, že mohu být součástí kolektivu, 
který má potenciál posunout Jablonec 
o velký kus dopředu.
Když studuji architektonický a urba-
nistický vývoj Jablonce, je fascinující, 
jak je město na starých fotografiích 
živé a plné lidí. Člověk se musí ptát, 

kam se ta energie poděla a proč to 
v jiných městech funguje lépe. Starý 
Jablonec měl vrchního stavebního 
radu, stejně jako mají dnes úspěšná 
města pozici hlavního architekta. Kdo 
to je? Odborník s jasně vymezenou 
kompetencí, který pomáhá nasmě-
rovat investory tak, aby výsledné pro-
jekty byly výhodné nejen pro ně, ale 
i pro město a jeho obyvatele.
Energie ze starých fotek zmizela také 
s tím, jak se město začalo rozšiřovat 
do krajiny a centrum města přestalo 
být atraktivní. Jak mu vrátit jeho lesk? 
Je potřeba zpříjemňovat veřejná pro-
stranství a vytvářet bezpečné zelené 
cesty napříč městem. Bydlení v centru 
má mnoho praktických výhod. Pokud 
budu mít poblíž dětské hřiště a dosta-
nu se pohodlně do přírody, stane se 

z města znovu vyhledávaná adresa. 
Zástavba proluk vrátí městu život a ze-
fektivní jeho fungování. V takovémto 
kompaktním městě je všechno blízko 
a na cesty po něm není potřeba auto. 
Sama a bez restrikcí klesne zátěž indi-
viduální dopravy. K tomu vytvoříme 
síť cyklostezek. Prostory kolem Nisy 
je potřeba otevřít a propojit. Podél 
Nisy a Mšenského potoka se dá obejít 
skoro celé město a dojít i k největšímu 
pokladu, kterým je přehrada.
Tento plán není jako opravit chodník. 
Je to vize, jak s městem dlouhodobě 
pracovat a udělat z něj lepší místo pro 
život.

Ing. arch. Ondřej Novosad, 
Pirát, kandidát v Jablonci n. N., 

člen týmu Rozvoj města

LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

Jablonec má potenciál být příjemným a atraktivním 
městem. Za řadu let profesní aktivity jsme zformulo-
vali vizi, jak tento potenciál probudit a zároveň opus-
tili představu, že se tu najde politik, který bude chtít 
naslouchat. Přišel tedy čas se do péče o naše město 
aktivně zapojit.

Předpokladem toho, aby nějaká společ-
nost fungovala, je její schopnost posta-
rat se o své potřebné. K tomuto účelu 
slouží různé sociální služby, které těmto 
lidem pomáhají naplnit jejich potřeby 
tak, aby se mohli co nejlépe začlenit 
do společnosti (tedy nebýt vyčleněni, 

ale obohacovat společnost svou, ně-
kdy extrémní, zkušeností). Piráti chtějí 
v Jablonci navázat na poměrně stabilní 
podporu sociálních služeb a prohlou-
bit spolupráci poskytovatelů i uživatelů 
služeb s obcí. Jednou z možností je užší 
propojení pracovních skupin komunit-
ního plánování s politickou reprezentací 
města tak, aby se názory profesionálů 
a lidí se zkušeností mohly skutečně pro-
jevit v politických rozhodnutích. 
Osobně se celou svou profesní dráhu 
věnuji sociální práci a setkávám se s lid-
mi, kteří řeší nejrůznější obtížné životní 
situace. S lidmi s duševním onemocně-
ním, v krizi, s matkami samoživitelkami 
v dluzích nebo rodinami s dětmi, které 
se ocitly bez přístřeší. S Piráty jsem za-
čala spolupracovat, protože se nebojí 
přihlásit k politické odpovědnosti za 
naplňování potřeb těch, kteří tak ne-
mohou nebo nedokáží učinit sami. Což 

může být v určité situaci každý z nás. 
A není to zdaleka jen o rozdávání guláše.
Co tedy chceme pro Jablonec? Chceme 
podporovat sociální služby, podpoříme 
sociální podnikání a zaměstnávání osob 
se ztíženým uplatněním na trhu práce. 
Zasadíme se o vznik centra pro rodiče 
s dětmi s výchovnými problémy, zamě-
řeného na práci se systémem rodiny. 
Revitalizujeme bytový fond tak, aby 
město jeho prostřednictvím dokázalo 
zajistit svým občanům dostupnost by-
dlení na území města s přihlédnutím ke 
specifickým potřebám cílových skupin 
(senioři, rodiny s dětmi). Budeme aktiv-
ně zjišťovat potřeby občanů a zasadíme 
se o přijetí adekvátních opatření.

Bc. Klára Topolová 
nezávislá kandidátka za Piráty 

v Jablonci n. N, 
garantka pro sociální oblast

Ve stáří i v nemoci, chceme bydlet v Jablonci
Město, ve kterém žijeme, 
by mělo být také místem, 
kde si přejeme zestár-
nout či pobývat v čase 
nemoci. Kde si můžeme 
být jisti, že se máme kam 
obrátit, když se ocitneme 
v nouzi. Nikdo nevíme, 
co nám život přinese 
a kdy budeme sami po-
třebovat pomoc druhých. 
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Ve volném čase stále rád sportuji 
a vracím se na místa, kde mně vždy bylo 
dobře. Zjišťuji, že dostat se pěšky nebo 
na kole z města na přehradu, do Břízek 
či do Jizerských hor, je stejně složité 
jako před 30 lety. Přehrada je z pohle-
du infrastruktury a zázemí stále stejně 
zanedbaná. Podpora sportů a sportovišť 
je směřována pouze k těm silným. Zno-
vu se tak v souladu s dalšími místními 
Piráty utvrzuji v tom, že dílčí zásahy 
příliš nepomáhají a problémy se musí 
řešit v souvislostech. 
Mám rád historii. Rád sbírám infor-
mace o Jablonci v éře jeho bohatství 
a prosperity za první republiky. Rád 
čtu o lidech, podnikatelích, patrio-
tech, kteří byli spjati s městem a chtě-
li z něj udělat krásné místo pro život. 
O to víc mě mrzí, jakým způsobem 
město s unikátním dědictvím nakládá. 

Rozhodl jsem se jít ve stopách našich 
předků. Podnikám. V centru města jsem 
otevřel kavárnu. U přehrady jsem po-
stavil pivovar a vedle něj rozsvítil krásný 
Crystallation, abych odkázal na jablo-
neckou bohatou historii. 
Mým cílem je přispět k budování pří-
větivého podnikatelského prostředí. 
Současná situace ve městě je obzvláště 
pro menší podnikání neradostná. Stavba 
obludného obchodního domu v centru 
města, nekoncepční sociální politika, 
kasino plné hracích automatů na kaž-
dém rohu, to vše hází podnikání klacky 
pod nohy. Své podnikatelské problémy 
ve městě ovšem řeší i velké firmy. Sám 
jsem v jedné z nich 11 let pracoval. 
Jsem právník. Plně si uvědomuji, jak 
těžký je v Jablonci začátek podnikání. 
Legislativa je stále náročnější. Mé práv-
ní znalosti a praxe mi to dost ulehčily. 

Nicméně ne každý začínající podnika-
tel má stejnou výhodu. Město by mělo 
k podnikání motivovat. Může pomoci 
právní konzultací, pronájmem nebyto-
vých prostor, ale hlavně musí vytvářet 
atraktivní a vstřícné prostředí.
Hodně jsem v životě cestoval a viděl 
jsem spoustu zajímavých míst. Strávil 
jsem rok v Toulouse na politologických 
studiích. I tam jsem poznal, že věci lze 
dělat jinak a lépe. Trhal jsem víno ve 
Francii, abych mohl v Jablonci u pře-
hrady vysázet chmelnici. Jezdil jsem 
v Pyrenejích na kole i běžkách snad 
i proto, abych se za tím samým do Ji-
zerek rád vracel. Vždy jsem měl pocit, 
že mi město hodně dalo. Nastal čas to 
vrátit.

Mgr. Jaroslav Šída 
Pirát, kandidát v Jablonci n. N., 

garant pro podnikání a sport

V Jablonci jsem se narodil a vyrůstal. Mým domo-
vem byl nejen panelový dům u Kapličky, ale také 
tenisové dvorce v Břízkách. Hráli jsme zde tenis, spali 
ve stanech, jezdili odsud na kole do Jizerek, chodili se 
koupat do přehrady. Formoval se zde můj silný vztah 
ke sportu a ke krásné přírodě. Jaká jsou tato místa 
dnes a mohou být lepší?

V Jablonci žiji s drobnými přestávkami 
od svého narození až do současnosti. 
Vystudovala jsem pedagogickou fakul-
tu Univerzity v Hradci Králové obor 
Učitelství pro střední školy a obor Tex-
tilní a oděvní návrhářství na Technické 
univerzitě v Liberci. Jako pedagog jsem 
prošla jak základní, tak střední školou. 
V mezičase jsem působila jako produkč-
ní Městských divadel pražských (divadla 
ABC a Rokoko). Protože jsem se bě-
hem svého působení ve školství setkala 
s mnoha báječnými a inspirativními 
lidmi, neváhala jsem se do oblasti vzdě-
lávání před šesti lety vrátit jako ředitelka 
jablonecké střední uměleckoprůmyslo-
vé školy. V červenci tohoto roku jsem 
v rámci již druhého výběrového říze-
ní post úspěšně obhájila a těším se , že 
budu moci v dalším šestiletém období 

pokračovat ve spolupráci s výborným 
pedagogickým sborem a kreativními 
a báječnými studenty. 
Oblast vzdělávání je v Jablonci na po-
měrně uspokojivé úrovni. Město má 
relativně kvalitní síť mateřských a zá-
kladních škol, do kterých pravidelně 
investuje, a o jejichž rozvoj se intenzivně 
zajímá. Oblasti, ve kterých spatřuji mož-
nosti dalšího rozvoje spadají především 
pod rozvoj občanských aktivit. Domní-
vám se, že je třeba reagovat na potřeby 
a požadavky rodičů a dětí, kteří mají zá-
jem o alternativy, a pokud jsou ochotni 
zapojit se, je třeba vytvořit podmínky, 
které  to umožní.
Vzdělávání a kultura jsou v Jablon-
ci nerozlučně spjaty. Těší mě, že se 
v posledních letech objevilo množství 
spolků a organizací sdružujících lidi, 

kteří se neváhají věnovat svůj volný čas 
projektům jako oživení jabloneckých 
lázní nebo mapování soch ve veřejném 
prostoru. Vznik těchto spolků umožňuje 
sdružování lidí se společnými zájmy 
a konání kulturních akcí, které nejsou 
pořádány na oficiální bázi a vychází 
z potřeb a zájmů občanů. Tato platforma 
mi v Jablonci připadá poněkud nedoce-
něná. V zájmu města by měli být jeho 
spokojení obyvatelé, kteří mohou svůj 
volný čas trávit způsobem, který sami 
upřednostňují. Kulturní, společenský 
a spolkový život v minulosti k Jablonci 
neodlučitelně patřil, bylo by dobré, vrátit 
se k této tradici.

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová 
nezávislá kandidátka za Piráty v Jablonci 

n. N, garantka pro školství a kulturu

kultura klíčí a roste zespoda

Vzdělávání jako priorita. Věta, která by neměla být 
jen planou frází. Jablonec je městem, které tuto oblast 
nepodceňuje, ale příležitosti ke zlepšení je možné najít 
i zde. Možnost rozvoje se nabízí i v oblasti kultury. 
Větší podpora občanských aktivit v rámci kulturního 
a společenského života města je v zájmu všech.

V Jablonci jsem se narodil a strávil 
prvních dvacet let života, chodil na 
gymnázium a běhal na běžkách. Po 
maturitě jsem odešel do Prahy. Něko-
lik let jsem žil a pracoval v USA, pár 
měsíců na Novém Zélandu. Cestování 
a poznávání odlišných prostředí mi 
hodně dalo. Také proto jsem před čtr-
nácti lety založil firmu, která pomáhá 
studentům a mladým lidem vyrazit do 
světa na zkušenou. Přestože je cestování 
stále mou vášní, rozhodl jsem se před 
pěti lety pro návrat do rodného města. 
Je mi čtyřicet a firma funguje. Se svou 
životní i pracovní partnerkou Kateřinou 
jsme si pořídili zahrádku u přehrady, 
kde relaxujeme se svými dvěma malý-
mi dětmi a pěstujeme vlastní zeleninu. 
S pokorou jsem se rozhodl, že zkuše-
nosti ze světa nabídnu svému městu. 
Nejsem spokojený s politiky, kteří město 
vedou. Absolvoval jsem několik kur-

zů na vedení lidí u světových kapacit 
a myslím, že politika tohoto století má 
vypadat jinak. Má stavět na otevřenosti 
a informovanosti, má zjednodušovat 
a zlepšovat naše životy a má vytvářet 
spravedlivé prostředí. Tyto hodnoty 
jsem našel u České pirátské strany. Proto 
jsem se stal její součástí a v pozici před-
sedy jabloneckého místního sdružení 
přijal zodpovědnost za to, jak se tyto 
hodnoty prosadí do praxe.
Piráti jsou platformou, která je otevře-
ná všem aktivním ženám a mužům. 
Lidem, kteří se chtějí zapojit do utvá-
ření prostředí a fungování společnosti. 
Otevřenost ve správě veřejných věcí není 
jen kontrolním nástrojem, ale také pro-
středkem k budování vzájemné důvěry 
mezi občany a jejich zástupci. Žijeme 
v zastupitelské demokracii, kde politici 
zastupují potřeby a zájmy občanů. Pro 
Piráty to však neznamená, že občan 

odevzdá osud svého okolí na čtyři roky 
do rukou zvoleného zastupitele. Kauza 
hazardu v Jablonci ukázala, jak je důle-
žité, aby byli občané dobře informová-
ni a co všechno dokážou sami ovlivnit 
svojí osobní aktivitou. Současné vedení 
města pod vlivem hazardní lobby pro-
lomilo před třemi lety obecní vyhlášku 
nulové tolerance hracím automatům. 
Občané si pak s velkým nasazením vy-
mohli referendum, ve kterém se pro 
bezodkladný zákaz hracích automatů 
vyslovilo více než dvanáct tisíc voličů. 
Před nadcházejícími volbami to pova-
žuji za velmi dobrou zprávu. Jabloneč-
tí občané se stále o své město zajímají 
a hledají zastupitele, kteří budou respek-
tovat jejich přání.

Jan Polák 
Pirát, lídr kandidátky v Jablonci n. N., 

člen týmu Veřejná správa

DOBRÉ ZPRÁVY PŘED VOLBAMI

Otevřená a vlídná radnice, dostupné veřejné infor-
mace a zájem o aktivní obyvatele i diskuzi s nimi. To 
je pirátská alternativa k současnému způsobu správy 
našeho města.

SPORT A PODNIKÁNÍ V JABLONCI
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Honzo, podařilo se ti postavit výbornou 
kandidátku. Na čelní pozice jsi dostal 
osobnosti, které se v Jablonci dlouho-
době angažují. V dnešní době, kdy jsou 
politické strany dost neoblíbené party, je 
to o to více s podivem. Jak se ti podařilo? 
 
Jan Polák: Piráti jsou otevřená plat-
forma a stojí o názory odborníků. 
Že to není jen fráze, dokazují jak 
v komunální, tak v celostátní politice. 
V parlamentu fungují jako konstruktiv-
ní opozice. Předkládají návrhy zákonů, 
jako např. nominační zákon, který má 
omezit politické trafiky. Tímto by se 
mělo zamezit běžné praxi, kdy jsou 
pozice ve vedení městských firem obsa-
zovány zastupiteli. Ti na oplátku hlasují 
dle potřeb vedení radnice. Důrazem 

na otevřenou demokratickou diskuzi 
Piráti přitahují aktivní občany, kteří 
ve svém zájmu o veřejné dění často 
narážejí na neochotu a aroganci za-
vedených politiků. Dá se říci, že Piráti 
reprezentují především změnu politic-
kého stylu, jsou upřímní a autentičtí. 
To zřejmě oslovilo naše kandidáty z řad 
nestraníků a věřím, že to osloví i voliče.   

Politici s heslem „Myslím to upřímně“ 
už tu byli. Můžete být trochu konkrét-
nější v tom, co nabízíte a proč by obča-
né Jablonce měli volit Piráty?

Jakub Chuchlík: Na to rád odpovím. 
Je nesmírně důležité si uvědomit rozdíl 
mezi komunální a parlamentní poli-
tikou. Jablonečtí zastupitelé nevyřeší 

migrační krizi, ale mohou zásadně 
ovlivnit kvalitu života ve městě. Nám 
se podařilo sezvat k jednomu stolu od-
borníky, lidi s bohatými zkušenostmi ze 
svých oborů. Společně jsme připravili 
program, který je skutečnou vizí úspěš-
ného města. Nepředkládáme izolované 
body, ale provázaný program s řadou 
konkrétních příkladů.

Vím, že je celý program na interneto-
vých stránkách jablonec.pirati.cz. Mů-
žete přesto některé z těch konkrétních 
projektů v krátkosti představit?

Jakub Chuchlík: Osobně považuji za 
jedno z nejdůležitějších témat vztah 
města a krajiny. Všichni máme rádi 
okolní kopce a shodneme se na tom, 

že to je jedna z nejsilnějších stránek 
města. Je to prostor pro každodenní 
rekreaci, turistický ruch, podnikání 
a určuje kvalitu životního prostředí. 
Propojení města s krajinou je však 
velmi slabé. Proto chceme vytvořit síť 
zelených cest z volné krajiny do města 
a zase ven. Jednoduše řečeno, dostat se 
bezpečně do přírody a zároveň dostat 
přírodu do města. Představte si, že se 
dostanete na in-line bruslích z dolního 
Mšena podél Nisy až do centra města. 
Nebo na kole s malými dětmi zcela 
bezpečně z centra k přehradě. Někde 
je to možné realizovat výsadbou ale-
je a úpravou uličního profilu, někde 
stačí změna povrchu nebo dopravní-
ho režimu, jinde bude nutné dořešit 
majetkoprávní vztahy. Celkově je to 

však realizovatelný plán. Tyto zdánlivě 
drobné záměry mohou výrazně zvýšit 
atraktivitu spousty zanedbaných míst 
a proměnit jejich fungování.  

To se dotýkáš smutné skutečnosti, že 
město sportu, kde žije řada vášnivých 
cyklistů, nenabízí téměř žádné cyklo-
stezky. Neujel Jablonci v tomto tématu 
trochu vlak?

Jakub Chuchlík: Zahraniční příklady 
ukazují, že kopcovitý terén není pře-
kážkou městské cyklistické dopravy. 
I leckterá česká města jsou v budování 
cyklistické infrastruktury dál. Příklad. 
V Jablonci se už několik let připravuje 
projekt cyklopruhů v ulici Palackého. 
Ta tvoří velmi důležité městské propo-
jení a určitě by zde měl být bezpečnější 
prostor pro cyklisty. Ten zpracovaný 
projekt ale bohužel přesně ilustruje pří-
stup současného vedení města. Projekt 
řeší izolovaně pouze cyklodopravu, 
aniž by se zabýval celkovou podobou 
ulice, prověřil možnost výsadby aleje, 
řešil kapacitu parkovacích stání, navrhl 
vhodné povrchy chodníků a podobně.
Působím jako městský architekt v Mni-
chově Hradišti. Tam jsme si zpracova-
li koncepční dokument bezmotorové 
dopravy. V něm jsme zmapovali trasy 
pěších i cyklistů a stanovili způsoby ře-
šení. Tímto dokumentem se pak řídíme 
v jednotlivých projektech. Obdobnou 
cestou by měl vykročit i Jablonec. 
Řada míst přímo volá po lepší or-
ganizaci dopravy.  Aniž se jakkoliv 
omezí automobilová doprava, může 
vzniknout rozumně pojatý prostor 
pro všechny typy pohybu. Namát-
kou, ve slušném městě přátelskému 
k rodinám, musí chodníky umož-
ňovat jízdu s kočárkem. Z vlastní 
zkušenosti vím, jaké je to v Jablonci 
s kočárkem složité.

Když se bavíme o propojení centra 
a Mšena, nabízí se téma přehrady. 
Snad každé volby tu všechny strany 
slibují, že prostředí kolem přehrady 
zlepší. Nakonec se opraví pár laviček. 
Jak chtějí k tomuto území přistoupit 
jablonečtí Piráti? 

Jan Polák: Dívám se na přehradu 
z okna a trávím u ní čas s dětmi. Je to 
nejatraktivnější veřejný prostor města. 
Když jdu ale kolem přehrady běhat, tak 
vidím, že se s tím prostorem nepracuje 
jako s celkem. Řada míst není dobře 
propojena a využita. Proto chceme 
s přehradou pracovat podle jednotné 
koncepce. 
V rámci rozvojových témat jsme 
se s našimi architekty v týmu bavili 
o chybách, které se zde udělali, a ve 

Piráty z Jablonce nad Nisou vede do letošních komunálních voleb silný tým odborníků. Předseda Krajského sdružení České pirátské 
strany Ondřej Kolek položil první čtyřce z kandidátky několik otázek. Odpovídal jablonecký lídr Jan Polák, architekt Jakub Chuchlík, 
právník a podnikatel Jaroslav Šída a ekonomka Jarmila Valešová.

odborníci z kandidátky
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kterých chce nyní vedení města po-
kračovat. Je například nevhodné za-
tahovat další dopravu na východní 
břeh. Vedení města nyní připravuje 
částečnou přeložku ulice Průběžná. 
To považujeme za špatnou investici. 
Odůvodněním zásahu je ochrana pě-
ších. Tento argument ale nefunguje, 
protože přeložka řeší jen malou část 
úseku, kde se pěší pohybují. Naopak 
by měla být doprava na této ulici 
zklidněna do režimu obytné zóny. 
Auto projet může, ale přednost nemá. 
Vybavuješ si ten chodník, co udělali 
mezi Cikánskou zátokou a odbočkou 
k tenisové hale? Tam když se potkají 
dva kočárky, tak musí jeden uhnout 
dvacet centimetrů dolů do silnice. Kdy-
by zde byl režim obytné zóny, mohl být 
chodník v úrovni vozovky.  A chodci, 
kterých je zde mimochodem mnohem 
víc než aut, by se vyhnuli pohodlně 
a hlavně bezpečně.    

Jaroslav Šída: Já bych ještě k přehradě 
rád doplnil téma služeb. Když jsme ote-
vřeli pivovar, ukázalo se, že zde taková 
nabídka skutečně chyběla. A zcela jistě 
je zde prostor pro další podnikatele, je 
co zlepšovat.

Tím jsi, Jardo, otevřel důležité a široké 
téma podnikání. Co nabízí pirátský 
program podnikatelům? 

Jaroslav Šída: Podnikatelé jsou dost 
obecný pojem. Rozdělme ho do dvou 
skupin. Jednu tvoří malí a střední míst-
ní podnikatelé, kteří jsou základem pro 
zdravé fungování města. A samozřej-
mě velké firmy, které nabízejí pracovní 
místa. V našem programu přicházíme 
s nástroji pro lepší komunikaci mezi 
městem a podnikateli, např. určením 
konkrétního pracovníka úřadu, který 
bude mít na starosti řešení potřeb míst-
ních obchodníků a jejich koordinaci. 
Velkým firmám nabídneme pomoc 
prostřednictvím bytové politiky, pro-
tože víme, že je v Jablonci nedostatek 
bytů, které by přitáhli či udrželi kvali-
fikované pracovníky. Bydlení je jedno 
z témat, na kterých se ukazuje, jak jsou 
věci ve městě propojené a nedají se 
řešit izolovaně.
 
Takže bydlení bude téma těchto voleb?

Jaroslav Šída: Určitě jedno z těch velmi 
důležitých. Bydlení je základní potřeba 
a v našem programu má dvě roviny. 
První se týká již zmíněného nedostat-
ku bytů pro kvalifikované pracovníky. 
Druhá se věnuje dostupnosti bydlení 
pro mladé rodiny s dětmi, rodiče samo-
živitele nebo důchodce. I z důvodu ob-
tížněji dosažitelných hypoték bude tře-
ba doplnit segment nájemního bydlení. 
Aby mohlo město ovlivňovat fungování 
jednotlivých částí, musí vlastnit bytový 
fond. Toho se však Jablonec navzdory 
své vlastní koncepci ukvapeně z velké 
části zbavil. Na nás bude tento bytový 
fond znovu začít budovat. Vzorem nám 
mohou být města, která se dlouhodobě 
umísťují na čelních místech v žebříčku 
kvality života, jako je například Vídeň. 
Ta se svého majetku nezbavuje a po-
nechává si tak vliv na jeho fungování.
  
Jakub Chuchlík: K tomu nedostatku 
bytů je potřeba zmínit, že město stále 
vlastní poměrně dost pozemků i budov, 
se kterými ale vůbec nepracuje a do-
konce jejich rozvoj z nějakého důvodu 

blokuje. Ze své architektonické praxe 
a kontaktu s developery vím, že vedení 
města v posledních dvou volebních ob-
dobí zamítlo několik žádostí o pozem-
ky v prolukách. Tato zástavba by městu 
jednoznačně pomohla. Dlouhodobě 
upozorňujeme na to, že se město nemá 
rozlézat do volné krajiny, ale efektivně 
využívat stávající prostor. Čím je město 
kompaktnější, tím je jeho správa lev-
nější. Podávali jsme námitky k územ-
nímu plánu, ale například zástavba na 
Proseči má u vedení města větší pod-
poru než racionální argumenty. Člověk 
se nemůže ubránit pocitu, že blokování 
pozemků uvnitř města souvisí s develo-
perskou aktivitou některých zastupitelů 
v okrajových částech.

A jsme zpátky u rozvoje a urbanismu. 
V Jablonci už mnoho let není žádný 
městský architekt. Máte v plánu tako-
vou pozici zavést?

Jan Polák: Ano, je to jedna z programo-
vých priorit. V našem týmu si člověk 
dobře uvědomí, jak důležité je opírat 
se o názory odborníků. Nejde ale jen 
o městského architekta. Město má řadu 
objektů, které pochopitelně generují ně-
jaké provozní náklady. Chceme vytvo-
řit pozici městského energetika, který 
dokáže s tématem koncepčně pracovat 
a díky tomu tyto provozní náklady 
snížit. Nevytváříme nové úřednické 
pozice, v tomto případě se může jednat 
o externí spolupráci. 

Jakub Chuchlík: Rád bych ještě na 
jednom příkladu ilustroval, k čemu 
je městský architekt vlastně dobrý. 
V roce 2007 zveřejnilo město vedené 
Petrem Tulpou a Otakarem Kyptou 
záměr prodeje území bývalé Jabloně. 
Na základě obchodní soutěže vyhrála 
společnost Crestyl a postavila zde ná-
kupní centrum Central. Ať už preferu-
jeme jakýkoli typ nakupování, dopady 
tohoto rozhodnutí neseme všichni. 
Arogantní slepé fasády udělali z his-
torizujících ulic zadní dvorky. Zprivati-
zovaná veřejná ulice omezila průchod 
městem. Podzemní garáže nad úrovní 
terénu vytvořily prostorovou bariéru. 
Ubylo stromů a zeleně. Monofunkční 

využití bez bytové funkce umrtvuje 
území mimo otevírací dobu. To jsou 
všechno urbanistická selhání, která se 
odehrála při formulaci záměru. Vedení 
města mělo vše ve svých rukou. Kromě 
územně plánovacích regulačních ná-
strojů především disponovalo pozemky 
a mohlo si stanovit veškeré podmínky. 
Nebyl však nikdo, kdo by toho byl od-
borně schopen. Během dlouhých deseti 
let od úvodních pochybení svět prošel 
ekonomickou krizí a na řadě příkladů 
u nás i v zahraničí bylo možné se po-
učit. V tomto období projekt procházel 
schvalovacími procesy územního roz-
hodnutí, stavebního povolení a jejich 
následných změn. Město zde mohlo 
a mělo při tvorbě takto cenného úze-
mí formulovat požadavky. Neučinil 
tak bohužel starosta ani primátor Petr 
Beitl, místostarosta ani náměstek pro 
rozvoj Petr Vobořil a následně na stej-
né pozici ani Lukáš Pleticha. Ani oni 
nevytvořili odbornou pozici architekta 
města, který by podmínky zástavby 
takto citlivého území formuloval. Ak-
tivní péče vedení města o podobu a dů-
sledky svého rozvoje není aktivismus, 
jak to současné vedení často nazývá, 
ale zákonná povinnost podle zákona 
o obcích a právo podle stavebního zá-
kona. Proto vedení města potřebuje 
oporu v odbornících. 

Když jste zmínili provozní náklady. Jak 
je to vlastně s tím dobrým hospodářem, 
kterým se současné vedení města tak 
rádo tituluje?

Jarmila Valešová: Tabulkově vzato, 
finanční dluh se snížil na přijatelnou 
hodnotu. Aktuální úvěr, který si město 
letos vzalo, je v současné ekonomické 
situaci rozumné řešení. Problém je 
v tom, že dobré hospodaření se nevy-
kazuje jen v číslech, ale také v podobě 
a výkonnosti města. Stačí jedna pro-
cházka městem, aby člověk viděl, jak 
vysoký má Jablonec skrytý dluh. Město 
dlouhodobě investuje v nedostateč-
né míře a majetek chátrá. Zanedbaná 
péče je vždy velmi drahá ve srovnání 
s průběžnou údržbou. Stav veřejných 
prostranství, chodníků a ulic je často 
tristní. Velkou výměnou bude muset 

projít např. veřejné osvětlení. Techno-
logie LED by navíc ušetřila provozní 
náklady. V provozních úsporách, lep-
ším hospodaření s majetkem a transpa-
rentnějším soutěžení spatřuji asi hlavní 
rozpočtovou naději. Velká část výda-
jové stránky rozpočtu je totiž vázaná 
rozhodnutími stávajícího vedení města. 
Z pozice hospodáře bych se ještě vrá-
tila k tématu, které zmiňoval Jakub. 
Neefektivní rozvoj města směrem do 
volné krajiny neznamená jen ztrátu 
přírodního okolí, ale skutečně zatěžuje 
městský rozpočet na úkor důležitých 
investic. Čím řidší je zástavba, tím delší 
jsou ulice a sítě, o které se město musí 
starat. Zvyšuje to dopravu a opaku-
ji, prodražuje nutnou péči. Proto je 
součástí našeho ekonomického pro-
gramu efektivní rozvoj města. S tím 
souvisí i špatné využívání městského 
majetku. Jak je například možné, že 
jsou dlouhodobě prázdné a nevyužité 
objekty bývalé dětské nemocnice v ulici 
Petra Bezruče, bývalý dětský domov 
v ulici Palackého nebo třeba ty toli-
krát zmiňované bývalé městské lázně? 
To o hospodaření města nevypovídá 
v dobrých barvách.        

Je zřejmé, že klíčem k realizaci vašeho 
programu bude dostatek investičních 
prostředků a tedy obecně skutečně dob-
ré hospodaření. Jaké nástroje k tomu 
chcete použít? 

Jarmila Valešová: Nabízíme transpa-
rentní veřejnou správu. Když na ve-
řejné věci všichni vidí, více si důvěřují 
a také se nic neztratí. Proto chceme 
zrealizovat rozklikávací rozpočet až 
do jednotlivých faktur. Jsou to veřej-
né peníze a není důvod nakládání 
s nimi tajit. Tento nástroj není žádný 
náš objev. V řadě měst už nějakou dobu 
úspěšně funguje. Dalším tématem je 
soutěžení veřejných zakázek. I zde je 
co zlepšovat. Za minulé volební období 
byl celkový objem zakázek zadaných 
přímo bez soutěže více než 40 milionů 
korun. Jsou případy, kdy je zadávání 
zakázek napřímo v pořádku. Napří-
klad pokud dodávku plní městská spo-
lečnost nebo se řeší havarijní situace. 
Obecně platí, že skutečná přístupnost 

veřejných zakázek je pro dobré hos-
podaření klíčová. Dalším krokem 
k budování důvěry a podílu obyvatel na 
tvorbě města je participativní rozpočet. 
Navrhujeme tento nástroj vyzkoušet 
a pro začátek vyčlenit 1 milion korun 
na rok a 100 tisíc korun pro osadní 
výbory. Není to žádná novinka, ale rádi 
bychom v Jablonci aplikovali to, co se 
jinde osvědčilo. 

Kladete tedy velký důraz na komunika-
ci s veřejností a otevřenou debatu. Jak 
konkrétně chcete veřejnost do procesů 
správy a tvorby města zapojit?

Jan Polák: Důraz na informovanou 
občanskou společnost je jednou 
z hlavních idejí Pirátů. Na komunální 
úrovni jsou to, kromě zmíněných ná-
strojů veřejných informací, především 
osadní výbory. Každá čtvrť má právo 
zřídit osadní výbor, který koordinuje 
a komunikuje zájmy obyvatel této 
části města. V Jablonci funguje osad-
ní výbor Mšeno, Rýnovice, Proseč 
a Kokonín. Je to volnočasová aktivita 
obyvatel, které si musíme vážit. Pro 
takovouto dobrovolnou činnost je 
velmi demotivující, když náměty vy-
diskutované v rámci výboru narazí na 
zavřené dveře vedení města nebo se 
zadrhnou v soukolí úřadu. Navrhujeme 
proto určit konkrétního pracovníka 
úřadu, který bude mít komunikaci 
s osadními výbory ve své agendě. Jeho 
zodpovědností bude, aby se náměty 
výborů dostaly do těch správných 
dveří. Dalším způsobem zapojení ve-
řejnosti jsou plánovací setkání. Každý 
investiční záměr ovlivňuje podobu 
určitého místa. Místní obyvatelé ho 
znají nejlépe. Diskuze s nimi přináší 
cenné postřehy do architektonických 
zadání i do korekce návrhů. Tato dis-
kuze je základem vzájemné důvěry 
i ztotožnění se s naším městem. 

Díky za rozhovor a přeji nám všem, 
aby se s vaším pohledem ztotožnilo co 
nejvíce voličů.

Ing. Ondřej Kolek, Ph.D. 
Předseda krajského sdružení Pirátů
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Sucho 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 repub-
liky. 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 pů-
vodní začínají chybět.
Nejčastěji se o dopadech sucha a je-
jich 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 klimatic-
ké změny, nemůžeme z tohoto důle-
žitého úkolu města a obce vynechat.
Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. Pi-
rátský program na všechny tyto věci 
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavě-
né plochy ve městech, jak zadržovat 
vodu a krajinné opatření v katastru 
měst mimo obydlení. Základní jed-
notkou 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 způ-
sobem 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 radni-
ce uvažovat správně, může zeleň vý-
razně 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

Se suchem lze bojovat
Klima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat a vhodnými 
opatřeními snižovat jeho dopady. Máme velkou výhodu. Sázení stromů s bu-
dování zelených ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako megalomanské 
projekty přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů v ulicích, nahra-
díme stromy skácené, doplníme rekreační divočinu kolem měst a zatravníme 
betonové pustiny. 
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černé
na bílém

čtěte

o jablonecké budoucnosti

Kniha je k dostání ve Vladimírově knihkupectví Serius 
a na všech pirátských akcích.


