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Zelená páteř ve Vestci u Prahy

s lídrem kandidátky Vojtěchem Ertlem
Kolínští Piráti jdou do komunálních voleb v Kolíně podruhé.
Poprvé kandidovali v roce 2010. Lídr Vojtěch Ertl působí od roku
2014 v komisi Rady města Kolína pro výstavbu a rozvoj města.
Pro město Kolín připravoval odbornou část výběrového řízení
na nově definovanou pozici městského architekta (MA). Je spoluzakladatelem neformální platformy architektů KOarch. Spolu
se spolkem KRUH spoluorganizuje kolínskou část festivalu Den
architektury. Zeptali jsem se ho na jeho priority a cíle.
Proč jsi se rozhodl jít do aktivní politiky?
Protože mě nadchla změna v pozici
městského architekta. Dlouho jsem
sledoval, že tato pozice je navenek formální a není plně využitou službou
pro město. Architekt Košťál fungoval
pouze jako zákulisní hráč a konzultant při stavebním úřadu. Bohužel až
ve druhém volebním období se Změna po mých intervencích rozhodla
ke změně. A nyní je pozice MA nově
definovaná a myslím, že funguje mnohem lépe – já jsem rád, že jsem tomu
mohl pomoci.
Řekni nám více o tvé roli v této změně?
V zásadě šlo o to přesvědčit vedení
města, že městský architekt může nabídnout více. Připravil jsem analýzu
fungování MA a doporučil jsem, jaký
by měl být rámec fungování. Pomohl
jsem s výběrovým řízením – z čeho

mám radost je, že v komisi byli renomovaní nezávislí odborníci. A pak šlo
jen o to rozšířit informaci, že skutečně hledáme kvalitního člověka. Více
k tomu není potřeba nic dodávat, raději si poslechněte rozhovor Adama
Gebriana s vítězem výběrového řízení
Davidem Mateáskem v pořadu Radia
Wave Bourání.

Jaké budou tvoje priority jako zastupitele?
Priority … spíše mám takové rámce
nebo okruhy, kterým bych se rád věnoval. Město je živý organismus. Každé
rozhodnutí zasáhne několik generací.

I ta malá ovlivňují každodenní chod
města. Jde mi o ta malá rozhodnutí – město musí být dobrý hospodář
v tom nejširším slova smyslu. Všechny
zásahy musí být vyvážené. Nemůžeme
chodit se smart-kanónem na vrabce.
Kolín má své lokality, a každá z nich
má svůj charakter – chci podporovat
tyto různorodé charaktery, aby jednotlivé lokality neumíraly pod taktovkou
unifikace. Chci hledat správnou mez
v rozvoji Kolína, aby negativní dopady
gentrifikace a suburbanizace byly co
nejmenší. Zároveň naším mottem je
„žij a nech žít“. Tomu rozuměj tak,
že to co „žije“ nemusíme za každou
cenu vylepšovat, institucionalizovat
nebo regulovat.
Co budeš dělat v případě, že se do zastupitelstva Piráti nedostanou?
Zabalíme to a půjdeme si po svých
(smích). Já nebyl u toho, když Piráti
v roce 2010 poprvé kandidovali, v té

ing. arch. vojtěch ertl

době jsem byl na škole a o politiku
jsem se tolik nezajímal. V roce 2014
jsem hledal – s ohledem na svou profesi architekta, kterou vnímám jako
službu – jak vrátit něco málo Kolínu. Požádal jsem tedy Změnu o to,
abych mohl být nominován do komise
RM pro rozvoj a výstavbu. Piráti mě
nominovat nemohli, protože v roce
2014 nekandidovali. V komisi jsem byl
celé 4 roky a výsledky jednání a doporučení radě města , které komise
vydávala jsou dohledatelné na webu
města – k user-friendly webu města
mám taky své připomínky … ale to
jen tak na okraj. Takže, pokud se nedostaneme do zastupitelstva, půjdeme
do komisí a rádi budeme připomínkovat a dávat podněty. Piráti nejsou
opozicí, která blokuje. Piráti jsou pro
lepší Kolín, který tvoříme společně.
Martin Polák

předseda Pirátů v Kolíně.

Krajina obce Vestec je v první řadě unikátní krajinou. Krajina každého sídla
je neopakovatelná a jedinečná, platí to
i pro obec Vestec. Jsou tady místa velmi
hodnotná, zajímavá, najdou se i plochy
poškozené, a také krajiny, kterým se říká
všední nebo každodenní. Výjimečnou je
krajina obce Vestec tím, že leží na hranici velké Prahy a tlak rozvoje velkoměsta
na území obce je enormní. Současně
ale blízkost velkoměsta umožňuje obyvatelům Vestce užívat výhody Prahy, je
zde dostatek příležitostí k zaměstnání,
lepší přístup ke vzdělání, ke kulturním
aktivitám. Obyvatelé Vestce mohou dále
žít ve svých domech a zahradách vesnického charakteru. Mezi obyvateli Vestce
a obyvateli pravého a vzdálenějšího venkova je jeden velký rozdíl: zdejší lidé
si uvědomují vrůstání své obce do organizmu velkoměsta a srůstání s ním,
nenávratný zánik původní krajiny, a to
co zbylo, by rádi zachovali a intenzivně
využívali. Je to jejich domov.
Snaha o zachování fragmentů původní
krajiny, zakotvit ochranu tohoto prostoru v územním plánu a legislativě,
možnost žít v krajině, to vše je hlavním
důvodem zadání této územní studie
s názvem Krajinný plán - v době, kdy
vypracování Krajinného plánu není
povinnou součástí územně - plánovací dokumentace a metodika Koncepce
uspořádání krajiny ve smyslu znění
Stavebního zákona ještě stále není jednoznačná.
Zpracování této studie je další část
práce, kterou musíme udělat pro obnovu
krajiny. Jsme na začátku této cesty. Je
také pokračováním díla, které již bylo
vykonáno. Je nástinem dalších možností,
pokračování na str. 2

Dvojka kolínské pirátské kandidátky, Jiří Snížek, se 16. července 2018 v restauraci Stoletá sešel s pořadateli hudebního festivalu Garagefest.

Nechceme být závislí na nikom
ing. jiří snížek

Jiří Snížek (JS): Je někdo z vás hlavní
organizátor? Jak to máte?
Vojtěch Březina (VB): Honza samozřejmě.
Jan Dousek (HD): No, já jsem to začal.
JS: A ty jsi měl ten nápad uspořádat
nějakej festival a k tobě se přidávali
další.
HD: Okolní kapely, co tam (pozn. v garážové kolonii u nemocnice v Kolíně)
zkoušely. Třeba tady Jencek tam zkouší.

Jan Darebný, Jencek (J): Asi šest let tam
zkoušíme v těch garážích.
Jan Siřínek (HS): Ale ono to vzniklo
ještě jinak, ne?
VB: Na začátku to nebyl festival. Byla to
jenom zkouška kamarádů.
HS: Hráli tam BlankOuti (pozn. kolínská kapela, jejímž frontmanem je Honza
Dousek), jedna kapela, pak se přidali
další, protože tam (pozn. v garážích)
zkoušeli taky.
VB: Pak se to nabalilo. Z prvního koncertu, kde bylo jenom 8 nebo 10 lidí.
HD: První oficiální koncert byl 1. prosince 2012. To se ještě nejmenovalo Ga-

rážfest, ale Punkový garáže. My (pozn.
kapela Blank Out) jsme tam hráli a ještě
dvě místní kapely a jedna z Chrudimi.
A po půl roce jsme to už pojmenovali
Garagefest.
HD: To už tam hrálo o pět kapel víc a už
to byl fakt fesťák.
JS: Takže se festival nekoná každý rok,
ale třeba dvakrát za rok.
HS: Pořádáme letní a zimní variantu.
J: Nepravidelně.
HD: Bejvalo to pravidelně, letní zimní,
a pak jsme to jednou vynechali, abychom nechali odpočinout lidi a udělali
jsme to na loděnici, na Haníně, jestli víš.

JS: jj, vím.
HD: Tam jsme to udělali jednou, a pak
jsme se vrátili zpátky do garáže. Jsme to
právě nechtěli přehánět, aby to nebylo
dvakrát za rok, aby ty lidi, kteří bydlí
okolo garáží nenadávali, že se tam furt
něco děje, tak jsme to chtěli nechat odpočinout.
“Policajti přijeli. Pak mi volali. Já jsem
musel na výslech.”
JS: Tak to místo, to je asi zajímavý. Vy
zkoušíte v garážích a když jste měli
ten zmíněný první koncert, tak jste asi
nežádali město o povolení tam uspořádat festival.

HD: Ne. Myslím, že první tři Garagefesty jsme s městem vůbec neřešili.
HS: To se prostě bralo jako zkouška.
Obyvatelé bydlící v domech kolem garáží to brali jako, že tam je nějaká zkouška
a nijak to neřešili.
J: Policajti tam nejezdili ze začátku.
HD: Ale potom právě se tam sešlo dost
lidí jeden ročník. To bylo v roce 2015.
Přišlo asi 300 lidí. To bylo šílený. Policajti přijeli. Pak mi volali. Já jsem musel
na výslech. A tam mi řekli:“Hele, takhle
to nejde. Příště se to musí nahlásit.”
Od té doby jsme to začali hlásit.
pokračování na str. 2
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Investice,

které vadnou

Zalévání na Zálabské skále

Jsou investice, které jsou „na beton”,
a jsou investice které vadnou a jejich
krása je pomíjivá. Jednou z takových
uvadajících investic jsou určitě plastové závěsné květináče a pyramidy,
které zkrášlují ulice. Město za výsadbu
a plastové květináče platí statisícové
částky, zároveň nesmíme opomenout
nutnost pravidelného zalévání a údržby. Zalévání v letním suchu může hraničit s plýtváním cennými zdroji. Je
opravdu onen efekt plastové pyramidy
plné květů pro město tak přínosný?
I v době klimatické změny? Květinová pyramida je podobná bláhovost
jako sterilní zelený trávník. Troufám
si tvrdit, že to není ekologické, natož
ekonomické. Investovat do městské vegetace je důležité, ale investice to musí

být odpovědná - jak se na odpovědné
město (responsiblecity) sluší. Ne vše,
co je smart, je také odpovědné. Investujme spíše do promyšlených strategií
zelené infrastruktury a managementů,
jak udržovat různé charaktery vegetace
v různých částech města. Zakládejme
více smíšených trvalkových záhonů,
které jsou vizuálně hodnotnější, mají
dlouhodobě nižší nároky na údržbu
a jsou atraktivnější pro hmyz a další
živočichy. Propracované bylinné patro
je součástí lepšího systému hospodaření s vodou.

dokončení ze strany 1

Zelená páteř ve Vestci u Prahy

jak si zlepšit svoji krajinu, ve které žijeme
a ve které budou žít také naše děti.
Proto také spolupráce a konzultace s občany se vine celým zpracováním studie
a cílem je vytvořit dokumentaci naprosto
srozumitelnou pro každého občana.
Nová struktura krajiny obce Vestec vychází z přírodních podmínek, z poznání
historického vývoje území, ze současných
aktuálních potřeb místních obyvatel. Je
důležité navázat na původní historický
vývoj krajiny, nesmazat důležité pamětníky historie, snažit se objevit, definovat,
stanovit významné lokality, zdůraznit
výhledy a průhledy, které činí místní
krajinu neopakovatelnou, nezaměnitelnou a podtrhují její charakter. Naprosto
prvořadým úkolem je pak zvýšení retence
vody v území využitím přírodě blízkých
opatřeních a obnova těch místních komunikací, které lidé potřebuji k běžnému
každodennímu životu.
Krajinný plán pro katastrální území obce
Vestec poskytuje jednoduché a všem srozumitelné schéma nápravných opatření. Jeho
realizace je možná, pokud se ho ujmou
ti, kteří mají na nápravě zájem a mohou
pomoci. Tedy nejenom zemědělci, ale lidé,
kteří zde žijí, bydlí, mají zde dům či zahradu, krajinu navštěvují a mají k tomuto
místu vztah. Realizace by měla být předmětem úsilí nejenom Obecního úřadu, ale
také zájmových nevládních organizací,
sdružení občanů, kterým není lhostejný
výzor obce a okolí.
Krajina katastrálního území obce Vestec
je hustě osídlená a zastavěná. Pokud uvažujeme s naplněním všech funkcí krajiny
v tak malém území, je to úkol velmi složitý.
Dále je zde předpoklad, že na obce v blízkém okolí Prahy bude vyvíjen další tlak
na zástavbu a intenzivní hospodářské
využívání.

Naprosto nezbytná je spolupráce a plánování krajiny všech dotčených obcí v povodí Vesteckého potoka.
Vzhledem k nedostatku prostoru obce
Vestec pro tradiční řešení krajiny se zde
nabízí možnost aplikace principu Zelené
infrastuktury. V intenzivně užívaném
a obydleném území je nutné zásadně stanovit hranice a prostor pro infrastrukturu
technickou a infrastrukturu zelenou, která
je v České republice novým pojmem.
Obec Vestec je pro demonstraci páteře
Zelené infrastruktury optimálním prostorem. Důvodem je intenzivní tlak na zástavbu dalších území a velmi silný nárůst
uvědomování si hodnot krajiny u představitelů obce a místního obyvatelstva, které
tuto filozofii velmi dobře přijímá.
Je ale nutno podotknout, že se jedná
pouze o jeden kamínek mozaiky. Systém
páteře zelené infrastruktury bude funkční až ve chvíli spolupráce všech dalších
dotčených obcí celého povodí Vesteckého
potoka. Zatím nemáme legislativní nástroje, které by realizaci Zelené infrastruktury
podpořili plošně. Zelená infrastruktura se
dotýká několika oblastí a rezortů (vodní
hospodářství, zemědělství, ochrana přírody, dopravní infrastruktura, tvorba
veřejných prostranství).
V případě Vestce se stala zelená páteř
součástí územního plánu, schválením
územního plánu bude mít zelená páteř
zákonné předpoklady na svoji realizaci.
Autorem územního plánu pro obec Vestec
je atelier Foglar Architects.
Je to začátek další cesty pro Vestec, modelová ukázka pro ostatní obce.
Zelená páteř krajiny obce Vestec
Návrh plochy s využitím území – smíšené, nezastavitelné, která spojuje v sobě
několik funkcí

• Kontinuální síť přírodních prvků krajiny (prvky místního ÚSES, další místní
přírodní prvky)
• Kontinuální síť vodních prvků krajiny
( vodní toky a mokřady)
• Respektování historického vývoje krajiny a obnova fragmentů krajiny
• Zvýšení propustnosti krajiny (cyklostezky, pěší stezky)
• Veřejná prostranství, rekreační plochy
v krajině
Plocha Zelené páteře bude tvořena převážně travnatými porosty, výsadbami
dřevin a porostů přírodě blízkých, dále
plochami vodních toků, vodních ploch,
mokřadů stávajících a navržených.
Důležitou funkcí Zelené páteře bude
zadržování vody v území – proto je důležitá změna místních kultur na trvalý
travní porost.
Součástí zelené páteře budou pěší a cyklo-komunikace, dětské a sportovní hřiště.
Návrh Zelené páteře v územním plánu
vytváří potenciál a prostor pro příští tvorbu a návrh krajinářského parku.
Dalším důležitým prvkem Krajinného plánu Vestce je fragmentace krajiny,
stanovení prvků, které krajinu rozčlení
na menší celky.
Velmi důležitým, novým prvkem, je řešení odtoku dešťové vody z území přírodě
blízkými metodami (storm water management), které by mohlo výrazně snížit
množství vody, které odtéká Olšanským
potokem.
Ing. Klára Salzmann, PhD.
krajinářská architektka

Možná jste již zaznamenali probíhající vlnu dobrovolnických úklidů
v rámci akce „Ukliďme Česko“. Tento
typ úklidových prací je v zahraničí osvědčený, viz např. hnutí „Let‘s
Do It!“. Jarního úklidu se po celé republice účastnilo přes 113000 dobrovolníků a celkově uklidili 1884 tun
odpadů a nepořádku.

Ing. arch. Vojtěch Ertl
lídr kolínské kandidátky
Květináč ztracen ve vegetaci

„Ukliďme s Piráty kolínskou garážovou kolonii“, tak zněl název úklidové
akce #17866, do které se zapojili Piráti v místním sdružení Kolín. Piráti si
vyhlídli kolínskou garážovou kolonii
právě díky četným diskusím ohledně
Garagefestu (stížnosti na nepořádek,
aj.). Dne 7. dubna 2018 zde sesbírali
veškerý poházený odpad.

dokončení ze strany 1

Nechceme být závislí na nikom

JS: Od roku patnáct.
HD: Jo. Už jsme to vlastně dělali oficiálně.
J: Od roku 2015 jsme festival vždy nahlašovali na městský úřad. S čímž nebyly
vůbec žádné problémy ze začátku.
HD: Nikdy nebyly vůbec problémy. Kolikrát ještě říkali, že tomu fandí. Na odboru dopravy, viď? Ten týpek, kterej tomu
fandil, že se přijde podívat, že má rád
rokenrol. Na tom odboru kultury to taky
bylo úplně bez problémů vždycky.

J: Spočívalo to v tom obejít pár odborů,
pár úřadů po městě, zajít na policajty.
Měli jsme papír, kam jsme dostávali razítka. A když jsme je všechny dostali, tak
jsme mohli dělat Garagefest.
VB: Musel bejt papír o uklízení odpadů.
Toitoika byla na minulej rok zařízená,
která se na konec nevyužila.
J: Postupem času jsme to začali vychytávat, že tyhlecty náležitosti jsme začali
řešit víc. Neviděli jsme problém v tom,
to dělat i nadále.

VB: Ten jeden rok si někdo začal stěžovat, že tam je prostě nasráno, nachcáno,
tak se pořídil hajzl.
HS: Byla to pro nás spíš přítěž, protože
když to chceme dělat tak, aby to bylo
free, bez vstupu, za jako low cost, nejmenší cenu, pivo a takovýdle věci, tak
když tam musíme mít toiku, musí tam
bejt ještě nějaká hovadina kvůli tomu,
tak zase tam sou nějaký náklady, že jo?
A to se platí prostě jako z naší kapsy. Snažíme se to udělat tak, aby se to na jídle

Celý rozhovor najdete na: piratikolin.cz
a pivu dalo do kupy, abysme na tom byli
každej na nule.
HD: Plus dobrovolný vstupný.
HS: Není to tak, že bychom se na festivalu snažili vydělat. Je pro každého zdarma.
JS: A to je teda, myslíte, smysl Garagefestu?
VB: Určitě.
HS: Určitě.
JS: Není za tím programově podpora
svobodné kultury?
J: To samozřejmě jo.

VB: Podpora místní hudební scény.
HD: Minulej ročník tam probíhala benefice, což nebylo z naší strany, ale že
tam kámoš dělal benefici na nemocnou
holčičku.
J: Ale děláme to v podstatě nezávisle
na jakýchkoli zdrojích.
HD: Abychom povznesli místní kulturu.
(smích) A myslím si, že se to i podařilo.
J: My máme nějaký kapely, zahrajeme
si tam s nima. Pozveme kapely z jiných
měst, nějaké spřízněné, …
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Ahoj Pirátky a Piráti ze Středních Čech!

Jsme tu s vámi již od roku 2009, tedy devět let. Středočeské krajské sdružení bylo založeno v létě roku 2009, krátce
po vzniku České pirátské strany. Za tu dobu jsme urazili
dlouhou a složitou cestu, která byla korunována zatím nejvýraznějším úspěchem, kdy v loňských sněmovních volbách
získal Středočeský kraj tři poslance za Pirátskou stranu –
bývalou předsedkyni krajské organizace Lenku Kozlovou,
místopředsedu Františka Kopřivu a předsedu strany Ivana
Bartoše, který kandidátku vedl.
V počtu poslanců jsme po Praze na druhém místě, Praha jich
má pět, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj po dvou, ostatní
kraje po jednom. Rovněž jsme dosáhli druhého nejlepšího
výsledku v republice, po Praze, která vede se 17 procenty.
Středočeští Piráti zaskórovali na krásných 12 procentech.
Dovolte nám i touto cestou ještě jednou poděkovat všem
voličům, příznivcům i dobrovolníkům. Bez vás by se to
nepodařilo!
Samozřejmě vaši pomoc budeme potřebovat i nadále. Před
námi jsou obecní volby, v květnu příštího roku nás čekají
volby do Evropského parlamentu a za dva roky volby krajské.
Práce je před námi stále víc než dost.
Kde kandidujeme?
Aktuální prioritou jsou obecní volby. Podařilo se nám
postavit silné posádky v sedmi středočeských městech -

jsou to Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Černošice, Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Příbram. Dále
kandidují jednotliví kandidáti v Jinočanech, kde můžete
volit místopředsedu Tomáše Zmudu na kandidátce Sdružení
nezávislých – Jinočany 2018 - 2022. V Kladně kandiduje
Jakub Václavovič na kandidátce Kladeňáci.cz, v Kmetiněvsi
místopředseda středočeských Pirátů Jan Lukášek na kandidátce Kmetiněves náš domov. V Milíně u Příbrami podpořila
kandidátku poslankyně Lenka Kozlová a v Neratovicích
kandiduje Václav Michalec na kandidátce NeraHnutí fb.com/
NeraHnuti. V Krnsku se může stát zastupitelkou bývalá
středočeská předsedkyně Dominika Michailidu, najdete ji
na kandidátce Otevřené Krnsko. Všechny výsadky mají
potenciál změnit místní politiku a pustit do ní čerstvý vítr.
Dejte jim tu šanci.

i jako dobrovolníci, při kampani je každá ruka, hlava i noha
neocenitelný pomocník. Pomáhat můžete i v jiných městech
nebo online. Vyzkoušíte si, jaké to je a co to obnáší.
Tyto zkušenosti se vám budou hodit i v dalším období.
Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem (květen
2019). I v těchto volbách potřebujeme dosáhnout dobrého
výsledku. Vzpomeňme jen na nedávnou letošní kauzu, kdy
se v europarlamentu bojuje proti dalšímu pokusu o cenzuru internetu. Firmy vydělávající na autorských právech se
především s podporou eurolidovců pokusili osekat internet
tak, že už by z něj moc nezbylo (kauzu můžete sledovat
na zachraninternet.cz). Právě proto potřebujeme dobudovat
krajskou síť, abychom kampaň do Evropského parlamentu
zvládli na jedničku a mohli i na evropské frontě bránit občanská práva a svobody.

Co můžu dělat, když u nás Piráti nekandidují?
Pokud ve vašem obci Piráti nekandidují, nezoufejte, nic
není ztraceno. Přidejte se k nám na palubu a společně s námi
se můžete pustit do komunálních témat již dnes. I politika
chce svůj čas, a některé věci nelze uspěchat. Proto se snažíme
postupovat obezřetně, abychom nenajeli na mělčinu nebo
na útes. Důležitá je dobrá příprava, znalost politického terénu i potřebné schopnosti a vědomosti. Pokud si na politiku
troufáte, kontaktujte nejbližší piráty - přehled středočeských
kontaktů naleznete na následující straně. Zapojit se můžete

Hledáme aktivní piráty a pirátky
Posílit potřebujeme především v místech, kde zatím nemáme
místní sdružení nebo aktivní jednotlice. Namátkou jde o Český
Brod, Říčany, Dobříš, Hořovice, Mělník, Slaný a Rakovník,
Sedlčany, Vlašim a Votice. Samozřejmě uvítáme pomoc
a aktivní zapojení i v dalších místech, počítá se každá obec.
Přidejte se! Použít můžete i naši naloďovací pomůcku
nalodeni.pirati.cz

Vaši Piráti Střední Čechy

máme potenciál!
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Jak volit v komunálních volbách?
Komunální volební systém je nejkomplikovanější v rámci všech voleb konaných v ČR. A zároveň jako jediný umožňuje tzv. panašování
– tj. že volič může dávat hlasy kandidátům napříč volebními stranami.
Základní pravidlo zní, že volič má tolik hlasů, kolik se volí členů
zastupitelstva obce. (Např. Kutná Hora 27, Nymburk 21, Benešov
27, Příbram 25, Kolín 27, Brandýs n/L 21, Černošice 21).
V zásadě fungují tři možnosti, jak můžete volit v komunálních
volbách a to:
Zakřížkovat celou volební stranu (kandidátku) – tedy jedné volební straně bude udělen takový počet hlasů, kolik postavila kandidátů
(maximálně však do výše volených členů zastupitelstva obce).

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Hlasy pro jednu volební stranu a hlasy pro kandidáty z jiných
volebních stran – možnost, že zakřížkujete kandidátku Y a libovolný
počet kandidátů jiných volebních stran. Počet hlasů pro kandidáty

jiných volebních stran se tedy odečte od hlasů pro zakřížkovanou
stranu – pro zakřížkovanou volební stranu to znamená odečítání
hlasů směrem odspodu.

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Poslední správnou možností je hlasování napříč dvěma a více
volebními stranami. Můžete zakřížkovat tolik kandidátů, kolik
je volených členů zastupitelstva obce. Zde však pozor – pokud
nezakřížkujete tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva obce,
tak zbytek Vašich hlasů propadá!
Demonstrujme si to na následujícím obrázku. Varianta, kdy volič
zakřížkuje jen několik oblíbených jmen napříč kandidátkami znamená, že většinu svých platných hlasů nechá propadnout.

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Nejlepší možností, jak podpořit místní pirátskou kandidátku, je
tedy zakřížkovat Českou pirátskou stranu jako celek. Budeme rádi
za Váš hlas! S námi se neztratíte, držíme kurz!
Nejvýhodnější variantou pro nerozhodnuté je tedy varianta
druhá, kdy zakřížkujete svou oblíbenou Pirátskou stranu a poté
rozdělíte libovolný počet hlasů kandidátům napříč jinými volebními stranami. Tímto způsobem plně využijete všechny své hlasy
v komunálních volbách.
–špj–
Bc. Štěpán Drtina, Petr Procházka, Ing. Jiří Snížek

P.S. Můžete také vyzkoušet simulátor volby na adrese volby.rovnou.cz
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piráti středočeského kraje
Benešov
David Řejha

david.rejha@pirati.cz

mapa kontaktů
Sledujte nás

stredocesky.pirati.cz

@pirati.stc

@pirati_sck

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Patrick Zandl

patrick.zandl@pirati.cz

Kmetiněves

nerat

Černošice
Michal Trešl

kladno

michal.tresl@pirati.cz

praha

jinočany

Jílové u Prahy

černošice

Jan Korbel

jan.korbel@pirati.cz

Jinočany
Tomáš Zmuda

příbram

tomas.zmuda@pirati

Kladno
Jakub Václavovič

jakub.vaclavovic@pirati.cz

Kmetiněves
Jan Lukášek

jan.lukasek@pirati.cz

Praha
poslanecká kancelář Lenky Kozlové
Na Moráni 3, Praha 2
(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
lenka.kozlova@pirati.cz

jílo
u pr

PIRÁTSKÉ LISTY

středošeský kraj| podzim 2018

Poděbrady
poslanecká kancelář Ivana Bartoše
Jiřího náměstí 39, Poděbrady, pondělí 14:00 - 18:00
objednání návštěvy:
kancelar-podebrady@pirati.cz nebo tel. 778 111 462

Kolín
Martin Polák

martin.polak@pirati.cz
Místa, kde středočeští Piráti
postavili kandidátku

mladá boleslav

Kolín
Místa, kde zatím
nekandidujeme

Vojtěch Ertl

vojtech.ertl@pirati.cz

tovice
nymburk
Brandýs nad labem
- stará boleslav

poděbrady

Kutná Hora
Štěpán Drtina
stepan.drtina@pirati.cz

kolín

Mladá Boleslav

ové
rahy

kutná hora

Dominika Michalidu
dominika.michailidu@pirati.cz

benešov

Neratovice
Václav Michalec
vaclav.michalec@pirati.cz

Nymburk
Petr Procházka
petr.prochazka@pirati.cz

Praha
poslanecká kancelář františka kopřivy
Na Moráni 3, Praha 2
(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
frantisek.kopriva@pirati.cz

Příbram
Simona Luftová

luftova@centrum.cz
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Senátní volby ve Středních Čechách
– Benešov a Mladá Boleslav
Historicky prvním pirátským senátorem se stal v roce 2012 Libor Michálek v pražském senátním obvodu Praha 2.
Ve stejném roce kandidovala za Piráty v obvodě Benešov i Lenka Matoušková a dosáhla velmi dobrého výsledku
4 % (pro srovnání v krajských volbách toho roku bodovali středočeští Piráti se ziskem 3% a rok po té při volbách
do Poslanecké sněmovny 2013 byl celostátní výsledek 2,7 %). První senátní zářez ve Středočeském kraji má ovšem
Ivo Vašíček, který soupeřil v doplňovacích volbách v březnu 2011 v obvodu Kladno po úmrtí Jiřího Dienstbiera
staršího. Letos nás čekají senátní volby opět v Benešově, kde za Piráty kandiduje nestraník Petr Chaluš a v Mladé
Boleslavi, kde obvod zasahuje až do regionu Turnovska a pirátskou kandidátkou je Daniela Weissová.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 41, část okresů Benešov, Praha-východ a Praha-západ.
Je nestraník, kandidát za Pirátskou stranu s podporou hnutí Senátor 21. Je mu 45 let, žije se
svou ženou a čtyřmi dětmi u Benešova. Vystudoval obor pedagogika, pracoval v základní škole
jako poradce pro děti, rodiče i učitele. Aktuálně pracuje v programu Erasmus+ jako koordinátor
Centra Euroguidance v ČR. Jako rodič dobrovolník je předsedou organizace Fórum rodičů, která
podporuje rodiče v komunikaci se školami, posiluje hlas rodičů ve vzdělávání na národní úrovni.

Petr Chaluš

Kontakty: petrchalus@gmail.com, více info na petrchalus.cz
nebo na Facebooku Petr Chaluš – hlas rodičů v Senátu.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 38, část okresů Mladá Boleslav a Semily.
Narodila se v Jablonci nad Nisou, žije a pracuje v Turnově. Původní profesí pedagožka, později
knihovnice, ještě později první mluvčí svobodného Městského úřadu v Turnově. Zdravotní klaun
a aktivní herečka alternativního divadla Čmukaři, členka poradního orgánu MKČR – odborné
rady pro loutkářství ARTAMA, lektorka, porotkyně. Oceněná Medailí starosty města Turnova
za přínos demokracii. Do Pirátské strany vstoupila v roce 2014.
Její zásadní témata jsou svoboda, vzdělání, kultura.
Motto: Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého.
Christian Morgenstern.

ing. Daniela Weissová

Ivan Bartoš
Plavil jsem se „již po hodně mořích“ a mám přátele v řadě měst
naší krásné země. Začínal jsem v domovském přístavu v Jablonci nad
Nisou, odkud jsem se ve svých 19 letech přeplavil do Prahy, kde jsem
studoval a kde žiji. U Pirátů jsem prakticky od začátku a po celou
dobu s krátkou přestávkou stojím v jejich čele jako předseda. Shodou
různých volebních okolností jsem zakotvil i ve Středočeském kraji,
který jsem v posledním volebním klání reprezentoval a za který
jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. A jsem za to rád. Co si
budeme povídat, Praha je tak trochu stát ve státě a často pokřivuje
optiku na běžný život, který se odehrává mimo ni.
Právě i moje vazby na kraj, který Prahu obepíná, mi umožňují vidět
život v Česku v přirozenějším úhlu. I proto jsem si zřídil poslaneckou
kancelář v Poděbradech hned u sochy krále Jiřího. Zastihnete mě zde
téměř každé pondělí odpoledne, ale je dobré mi dát předem vědět,
abych se mohl věcně připravit. Neváhejte dopředu napsat kancelar-podebrady@pirati.cz nebo zavolat na tel. 778 111 462.
Rád vás uvidím. Otevřenost, participace, dialog nad konkrétními
problémy a hledání společného řešení je základ naší pirátské politiky.
Děláme to tak již devět let a nebudeme to nikdy měnit. #DrzimeKurz

Kontakty: daniela.weissova@pirati.cz,
více info na danielaweissova.cz
křížovka

Lenka Kozlová
Ve Středočeském kraji žiji od dětství, narodila jsem se v Příbrami
a nejlepší léta jsem prožila v Sedlčanech. Posledních 30 let bydlím
v Milíně a mám to místo ráda. Když jsem se v roce 2012 stala členkou
Pirátů nenapadlo mě, že se jednou stanu i předsedkyní středočeské
organizace. V politice ale jeden nikdy neví.Ta práce mě bavila, a kdyby
mi hlasy voličů nepřinesly poslanecký mandát, ráda bych ji dělala
i dnes. S Piráty ze Středních Čech jsem v intenzivním kontaktu stále
a těší mě, že se k nám přidávají noví lidé.
Chtěla bych vás povzbudit, neseďte za pecí a naloďte se. Potkáte
spoustu nových lidí a máte možnost učit se stále něco zajímavého.
A hlavně, není moc jiných způsobů, jak pozitivně ovlivňovat svět,
ve kterém žijeme.
Takže vzhůru k nám na palubu, středočeští Piráti jsou dobrá parta
a určitě vás rádi uvítají.

František Kopřiva

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Piráti mají za sebou první (nejistou) sezónu v Poslanecké sněmovně.
Díky vaší podpoře můžeme prosazovat náš program v Parlamentu
i na mezinárodní úrovni. Tomu ale předcházely roky dobrovolnické
práce, šíření myšlenek online, na papíře i na mnohých setkáních.
A budování organizace zdola. Tahle práce však pokračuje dál úplně
stejně jako předtím, než jsme se stali parlamentní stranou. Je to
v podstatě takové nekončící dobrodružství a vy můžete být u toho.
Naloďte se a staňte se součástí naší posádky.
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SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ KOLÍN
M

ěsto Kolín bylo na základě své
žádosti vybráno ke spolupráci
s vládní Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám od jara 2015. Navázalo tak
na spolupráci s Agenturou v letech
2011-2014. V listopadu 2015 schválili zastupitelé města Memorandum
o spolupráci. V létě 2015 započala
práce Lokálního partnerství a byly
založeny tři pracovní skupiny: Sociální služby, Zaměstnanost, Bydlení.
Byla vytvořena síť spolupracujících
subjektů, které společně sestavily
Strategický plán sociálního začleňování Kolína 2015 – 2017. V počáteční fázi byla spolupráce s vládní Agenturou zaměřena zejména
na podporu při vytváření projektů
vycházejících ze strategického plánu
sociálního začleňování. Osobně jsem
velmi rád, že město Kolín přistoupilo ke spolupráci s vládní Agenturou
pro sociální začleňování.

Martin polák

předseda Pirátů v Kolíně

Podpora projektů v oblasti
sociálního začleňování
Do konce roku 2016 byly podány
a schváleny projekty do Operačního
programu Zaměstnanost s rozpočtem
cca 54 milionů Kč. Schválené projekty
IROP dosahují výše 75 milionů Kč.
Schválenými projekty z OP Zaměstnanost jsou například projekty neziskové organizace Prostor plus: Terénní
programy pro jednotlivce – sociální
vyloučení, Služby drogové prevence
v Kolíně; Odborné sociální poradenství
– komplexní dluhová práce s rodinou;
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Poradenství pro uživatele drog
a jejich blízké sociální okolí v Kolíně.
Dále pak projekt neziskových organizací Mela na Odborné sociální poradenství a Rubicon na zaměstnávání
osob po výkonu trestu odnětí svobody
a romský mentoring. Schválené projekty má i Farní Charita Kolín na služby
práce s rodinami s nezaopatřenými
dětmi a dobrovolnické centrum. Město

Kolín podalo projekt na financování
asistentů prevence kriminality pro
Bezpečný Kolín a projekt Prevence
ztráty bydlení ve městě Kolín. Schválenými projekty do výzev IROP jsou
např. Rekonstrukce Centra závislostí
NNO Prostor plus, vznik Komunitního
centra Farní Charity Kolín. Doufám,
že samotnou realizací těchto projektů
značně napomůže k procesu sociálního
začleňování v našem městě.
Zákaz hazardu i výstavbu
ubytoven
K 1. lednu 2017 došlo k plošnému
zakázu hazardu, byť to pro město
znamenalo ztrátu 25 až 30 miliónů
korun ročně. Nicméně je potřebné,
aby radnice a Policie ČR důsledně vymáhala plošný zákaz heren na území
města – když už byl zaveden. Celkový
počet ubytoven se pohybuje okolo 30,
polovina z nich poskytuje bydlení příjemcům dávek v hmotné nouzi včetně
rodin s dětmi. To má za následek, že

Svatopluk Boček

kanidát Pirátů pro Kolín

dochází k migraci
mezi ubytovnami
i migraci zvenčí.
V Kolíně dosud
platí stavební uzávěra, která neumožňuje kolaudovat nová
ubytovací zařízení ani
rozšiřovat stávající. Přesto
je v Kolíně poměrně nemalý
počet ubytoven a nedostatek sociálních bytů.
Dostupné bydlení pro mladé rodiny,
seniory a lidi v bytové nouzi je velice
důležité. Město Kolín musí mít k dispozici dostatečný bytový fond – a to
i výstavbou vlastních bytů. Pokud
možno spolufinancovanou z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj. Radnice nesmí nečinně přihlížet nebo
dokonce podporovat sestěhovávání
sociálně slabých obyvatel. To vede
ke vzniku problematických lokalit. Je
potřebné provést aktualizaci městské
bytové koncepce a revize pravidel pro

BC. martin kokeš
kanidát Pirátů pro Kolín

MGR. Cyril koky, MPA

přidělování sociálních a podporovaných bytů. Na škodu by nebylo zavedení domovníků v bytových domech
ve vlastnictví města, která jsou v sociálně vyloučených lokalitách. Zde je
nutné posílit i terénní sociální práci.

Mgr. Cyril Koky, MPA
odborný referent pro oblast
národnostních menšin na Krajském úřadě
Středočeského kraje
kandidát Pirátů pro Kolín

Ing. jiří snížek
4. mísopředseda KS Středočeského kraje

ptali jsme se čelních kolínských kandidátů
Co je, podle tebe, potřeba v Kolíně řešit
radikálně jinak, než jak se k problému
staví současné vedení města? Co je
potřeba řešit opravdu rychle? A s čím
jsi naopak spokojen a rád bys za to
současnou radnici pochválil?
Martin Polák:
Zač bych chtěl radnici pochválit? Určitě
nejde současné radnici upřít zásluhu, že
posílila důvěru lidí v politiky. Současné
vedení radnice je hodně vidět a daleko
lépe komunikuje a prezentuje svoji práci
veřejnosti. V minulých komunálních
volbách to voliči ocenili a současné
zastupitelstvo města téměř celé obléká
jeden dres. Minulé komunální volby Pirátská strana vynechala a po osmi letech
se opět vrací na politické kolbiště. Jako
„problém“ radnice vnímám nedostatek
opozice a právě naše kandidátka si dala
neskromný cíl tento problém vyřešit.
(úsměv) Pokud se chceme bavit o hmatatelných problémech, tak vnímám jako
problém automatické veřejné záchody,
konkrétně jejich stav. Ale musím přiznat,
že momentálně netuším, v jakém jsou
stavu, protože po předchozích trpkých
zkušenostech už jejich služby nevyhledávám.
Svatopluk Boček:
Současné vedení města mohu soudit
pouze jako občan. Z tohoto pohledu
město funguje, řeší se dopravní in-

frastruktura a celý ráz města, snížila
se kriminalita a za podpory města se
pořádá více kulturních akcí než předtím. Komunikace s občany je prospěšná a podněty občanů se snaží radnice
vyřešit. Z historického pohledu současně vím, že je potřeba kontrola. I sebelepšího člověka moc postupně ubíjí,
a proto stejně jako je konkurence zdravá
v podnikatelském prostředí, je stejně tak
záslužná v politice. Z širokého spektra
stran si dokážu představit, že Pirátská
strana je nejvhodnějším kandidátem
na doplnění současné radnice.
Martin Kokeš:
V současné době většina zaměstnanců
dojíždějících vlakem do Prahy nebo
dalších větších měst využívá k lokální
přepravě auta. Věřím, že větší informovanost o dostupnosti městské autobusové dopravy nebo o bezpečné přepravě na kole by mohla radikálně ulevit
dopravním zácpám, problematickému
parkování u nádraží, ale i snížit počet
vzniklých nehod.
Jako nejzásadnější problém, který je
potřeba v Kolíně vyřešit co nejrychleji,
vnímám rekonstrukci ulice Pražská,
protože blokuje autobusovou dopravu
a znepříjemňuje pohyb chodců. Navíc
firmy poblíž uzavřených ploch přicházejí
o zisky. Nechci zapomenout ani na obyvatele této ulice, kteří jistě netrpělivě
čekají na brzký konec rámusu ze stavby.

Zastupitelstvo města Kolína bych chtěl
pochválit za systematické provádění
jednotlivých stavebních úprav, u kterých
bych však ocenil ještě větší průnik s názory obyvatel z daných lokalit.
Pokud bys byl zvolen do zastupitelstva,
s kým si dokážeš představit spolupráci
a s kým nikoliv a co by byl tvůj první
podnět v zastupitelstvu?
Jiří Snížek:
Nedovedu si představit spolupráci s komunisty a s SPD, která oproti nám vůbec
není stranou přímé demokracie.
Martin Polák:
Dovedu si představit spolupráci s kýmkoliv, pokud budeme prosazovat stejný
cíl. Komunální politika není o stranách
ale o lidech. Chci si na ostatní zastupitele udělat názor sám a ne dopředu
předjímat stanoviska podle nálepek.
Popravdě netuším, co by byl můj první
podnět v zastupitelstvu. Ale rozhodně
bych rád slyšel více občanských podnětů
na zasedání zastupitelstva.
Svatopluk Boček:
Dokáži si představit spolupráci pouze
s demokratickými stranami, kde je možná shoda programu. Nedávná historie
nám ukazuje, že totalitární strany mají
jeden z nejlepších (sociálních) programů, ale jeho zavádění a následná realita

se liší. Stejně tak nacionalistické strany
většinou způsobily rozkol společnosti
a izolaci státu.
Jak jsi spokojen s nabídkou a kvalitou
kulturních, sportovních a společenských akcí, pořádaných přímo městem
Kolín, nebo jeho organizacemi?
Jiří Snížek:
Kultura vznikne i bez dotací. To, co se
mi nelíbilo, bylo, že filmy Interstellar
a Dunkerk v kolínském kině byly promítány v malém sále. Na Interstellar
jsem dokonce musel jet do jiného města,
protože v Kolíně byla všechna promítání
vyprodaná.
Martin Polák:
Jelikož se většina akcí pořádaných
městem netrefuje do mých kulturních preferencí, nemohu hodnotit
celý balík najednou. Ačkoliv nejsem
návštěvníkem všech kulturních akcí,
tak jsem si povšiml, že se setkávají
celkově s vřelým přijetím a nestává
se, že by se nějaká akce konala pro
prázdné hlediště. Myslím si, že je důležité se oprostit jen od svého vkusu
a podporovat kulturu nejen vysokou
ale i tu nízkou. Pokud radnice neumí
a nemůže pomoci nezávislé kultuře
a pokud ani pořadatelé o podporu
radnici ani nežádají, měla by se alespoň
radnice snažit jí neškodit.

Jaké tvé zkušenosti a znalosti by obci
mohly prospět?
Martin Polák:
Zatím jsem neměl možnost pracovat
v žádných veřejných funkcích. Nevěřím
na politické supermany – jednotlivce,
a proto doufám, že budu součástí týmů,
který jako celek městu prospěje.
Jiří Snížek:
Jelikož pracuji jako školitel informačního systému pro obce a města, mohly by
moje zkušenosti pomoci ke zefektivnění
a elektronizaci vnitřních procesů úřadu.
To, čemu bych se dále kromě zvyšování
transparentnosti a efektivity úřadu rád
věnoval, je energetická politika města.
Vystudoval jsem na ČVUT obor Inteligentní budovy a zájem a znalosti moderních řešení v oblasti budov mi zůstaly,
přestože se oboru aktivně nevěnuji.
Svatopluk Boček:
Myslím si, že kombinace technického
vzdělávání a humanitního vzdělání jsou
dobrým základem nejenom politika. Je
to z toho důvodu, že s takovou kombinací vykonává politik svou funkci
na základě demokratických principů
a zároveň nezapomíná používat selský
rozum. Pořád se vzdělávám, je to nekončící proces a proto mohu občanům
nabídnout kombinaci logiky a demokracie pro rozvoj jejich města.
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Naším cílem je Kolín, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně a naplno. „ŽIJ A NECH ŽÍT“

PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 – Kolín
Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, rozumné využití technologií
a zapojení občanů do rozhodování.

SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ KOLÍN

KOLÍN PRO VŠECHNY GENERACE

I Ty rozhoduješ!

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalitních veřejných službách.
Bez nich nemůže naše město udržitelně prosperovat, být soudržné, nazývat se vyspělým. V řadě oblastí doplácíme na zanedbání v předchozích
dekádách. Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě hospodařit
s deficitním rozpočtem.

Prosadíme participativní rozpočet, díky kterému občané rozhodují o využití
určené části rozpočtu města přímo. Mohou tak menšími projekty aktivně
přispět ke zlepšení míst, která politici přehlíželi.
Místní referenda z iniciativy města i občanů k zásadním rozhodnutím
o investicích nebo budoucnosti města. Budou vyhlašována souběžně
s volbami, město bude o referendu aktivně a vyváženě informovat.
Fórum občanů jako poradní hlas.

Příkladem v transparenci
Naučíme město informovat občany a od počátku veřejně projednávat
všechny důležité projekty a stavby.
Otevřená jednání rady a komisí: jde nám o jmenovitá hlasování Rady,
jednání přístupná zástupcům opozice a umožní-li to zákon, i veřejnosti.
Skutečně transparentní rozpočet – rozklikávací online rozpočet propojený
s fakturami, výběrovými řízeními atp., který zvládne pohodlně ovládat i laik.
Městské firmy stejně transparentní jako město samo. Transparentní příprava
dotačních programů i udělování dotací.

MĚSTO PRO ŽIVOT
Město je živý organismus. Každé větší rozhodnutí zasáhne několik generací.
I ta malá ovlivňují každodenní chod města a musí na sebe logicky navazovat. Je důležité rozhodovat promyšleně a s dlouhodobou vizí. Chceme,
aby Kolín byl ještě lepším místem k životu. Příkladem jiným městům.
Ochráníme přírodu ve městě. Posuneme Kolín dopředu!

Architektura je obrazem společnosti
Architektonické soutěže se musí stát standardem při každé velké nebo
zásadní investici do veřejného prostoru a vybavenosti.
Vybudujeme centrum pro informování o plánech a rozvoji města, kde
budou všechny plány a investice k prostudování.
Strategický a územní plán jsou společenské dohody o cílech města a využívání jeho území. Strategický plán nesmí být pouze formálním dokumentem, ale kvalitním podkladem pro ostatní strategie. Iniciujeme revizi
územního plánu a budeme podporovat zapojení podrobnější dokumentace
a participace občanů.
Kvalitu veřejných prostranství ovlivňuje jeho detail, budeme prosazovat
výběr zpracovatelů na základě kvality. Kvalita je nad kvantitou a cenou.

Zelené a čisté město
Zasadíme se o Krajinný plán s přesahem a návazností na okolní krajinu.
Zasadíme se o celkovou koncepci vegetace města.
Vyhlásíme boj světelnému smogu. Odstraníme nejkřiklavější případy, kdy
veřejné osvětlení svítí do všech směrů a dokonce i na zem. Světlo má svítit
když chodec prochází, nesmí plýtvat energií celou noc.
Budeme dbát o rozvoj přírody ve městě. Každý park, dokonce i Kmochův
ostrov, má svůj charakter, který budeme chránit a rozvíjet.

Odpovědné město
Smartcity je koncept pro chytrá města, ale Kolín musí být odpovědným
městem (responsible city). Nedovolíme, aby se smartcity stala záminkou
pro nesmyslné vyhazování peněz za zbytečné digitální hračky.
Otevřená data, která umožní např. tvorbu užitečných aplikací (vytíženost
přepážek a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy,
online stav dopravy, ...).
Postupný přechod na svobodný (open source) software – ve spolupráci
s „Otevřenými městy“ – a to tak, aby na něm město dlouhodobě ušetřilo.

Město, které nenudí a žije
Kulturní život patří do města i na jeho okraj. A nejlepší kultura je ta
svobodná.
Budeme podporovat nejen hudební klasiku, ale i underground.
Budeme iniciovat vznik městského nahrávacího studia.
Sport má naši podporu na všech úrovních, hlavně té amatérské.

Město, odkud mladí neutíkají
Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být přeplněné. Musíme je
připravit na přijímání dvouletých dětí. Nabídneme rodičům i možnost
lesních školek a dětských skupin.
Kvalitní vzdělání a konec nesmyslné spádovosti základních škol. Budeme
s řediteli pracovat na zlepšení kvality. Nabídneme třídy s prvky alternativní výuky.
Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře: nebudeme bránit
studentským festivalům, hudebním klubům a dalším aktivitám.

Důstojné stáří
Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami.
Zkušenosti seniorů nepatří do starého železa.
Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu života, ale i zdraví. Programy podpory musí počítat i s volno-časovými aktivitami občanů nad 65 let.
Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory. Vedle zajištění
dostatku míst chceme zejména podporovat terénní péči a péči v rodinách.

Bezpečí domova
Budeme podporovat osobní ohodnocení strážníků MP za pozitivní přístup
k občanům, ne za rozdané pokuty.
Živnou půdou kriminality je sociální vyloučení a chudoba, nefunkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto problémů je jediným dlouhodobě
účinným řešením kriminality.
Dostupné finanční bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí mít k dispozici dostatečný bytový fond – a to i výstavbou
vlastních bytů.
Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí nečinně přihlížet nebo
dokonce podporovat sestěhovávání chudých a sociálně slabých obyvatel.
Podporujeme činnost asistentů prevence kriminality.
Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení prevence, zejména
práce s dětmi z nefunkčních rodin. Podpora terénní práce se závislými.
Posílení kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.
Musíme důsledně vymáhat plošný zákaz heren, když byl zaveden.

Kolín – u svatého Bartoloměje
Autor fotografie Prazak, CC

Pozvání na předvolební
události v Kolíně:
1. Grilování s Piráty
začínají vždy v 16:00:
a) 3 1. srpna – náplavka
u zálabské skály
b) 1 4. září – BAR Pod
Hodinama – Legerova 68
c) 2 7. září – 16patrák Tyršova 976
2. Panelová diskuse
o dostavbě obchvatu města
Kolína – 2. října od 18:00,
CEROP, Sokolská 1095

Sledujte nás na všech
našich kanálech!
@PiratiKolin

Doprava s rozmyslem
Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy
od začátku zapojíme veřejnost i odborníky.
Rekonstrukce důležitých komunikací ve městě musí být promyšlené a nesmí
vést ke kolapsu dopravy ve městě.
Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlná a bezpečná cyklistika. Budeme
naplňovat a dál rozvíjet plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel)
pro každodenní dopravu uvnitř města.
Podporujeme sdílení. Budeme podporovat vznik různých platforem sdílené
dopravy, jak cyklistické, tak automobilové.
MHD jako páteř dopravy. Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem.
Zasadíme se o výstavbu parkovacích domů a záchytných parkovišť pro
osobní auta.

@ceska.piratska.strana
@Piratska.strana
@pirati.cz

Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky

Správa městských sportovišť musí být efektivní, transparentní a vždy
veřejnosti přístupná.
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