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Dobruška

Dvůr Králové n/L a Náchod

Opočno

Hradec Králové

Trutnov

Piráti připlouvají do Dvora Králové n/L

Náchod – město pro život

S velkou radostí Vám přinášíme zprávu, že přístup k informací či digitální správa.Zabývái ve Dvoře Králové se našla skupina lidí, kteří me se dlouhodobou urbanistickou koncepcí
sdílí pirátské hodnoty a chtějí přispět k rozvoji rozvoje města a rádi bychom se pokusili ožinašeho města, jak svými myšlenkami
vit skomírající centrum, alespoň dílčími
a nápady, tak svojí aktivitou
změnami, které nám současná
v konkrétních problémech.
situace dovolí, abychom
Můžeme hrdě říci, že
zlepšili průjezdnost cennikdo z nás nemá politra a zlepšili vzhled
tickou historii v žádné
náměstí. Podporujejiné straně a věkový
me rozvoj průmyslu
průměr běžných
a průmyslové zóny
kandidátek bude jisKarsit i Sylvárov
tě o něco vyšší než
a zárověn bychom
ta naše, ale přesto
chtěli několika kroky
máme dost zkušenospodpořit další rozvoj
tí ze svých občanských
turistického ruchu v naživotu, abychom pro naše
šem městě, jelikož díky ZOO
město udělali vše, co bude
by měl být turismus směr,
v našich silách. Snažili jsem
na který by se mělo naše
bc. jiří prouza
se dát dohromady skupinu lídr pirátské kandidátky do zastupitelstva město důsledně zaměřit.
ve Dvoře Králové n. L.
lidí různého zaměření, abyKromě výše zmíněného se
chom pokryli co nejširší zábudeme soustředit na podběr problémů se kterými se můžeme ve Dvoře poru sportu a vzdělávání, vznik startovacích
setkat.
bytů či zlepšení služeb pro matky s dětmi.
V našem programu naleznete kromě bodů Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje okolo Vás
s místní problematikou i některá Piráty ce- a přijďte nás podpořit v podzimních volbách
lostátně prosazovaná témata jako svobodný do městského zastupitelstva.

Když jsem před čtyřmi lety vstupovala do re- a další), mnohé jsou v přípravě (například
gionální politiky, mým cílem bylo plnit přání zřízení služby senior taxi, odlehčovací služba
náchodských dětí a jejich rodičů. Vznikla pro potřeby osob pečujících). I přes veškeré
nová hřiště, řada jich byla rekonstruúsilí se však zdaleka nepodařilo vše
ována, Mánesovo nábřeží se
a mnoho práce je před námi.
po desetiletích dočká noMěsto Náchod je vstupní
vého chodníku, Náchod
branou do České repubpodporuje činnost
liky, denně jím projíždí
vyššího počtu vzdětisíce osobních i nálávacích a volnokladních vozidel,
časových institucí,
stále se řeší propro oblast školství
blematika dopravy.
byla zřízena poziI přes požadavky
ce euromanagera
zájmových sdružeza účelem získání
ní a obyvatel města
vyšší finanční podpory
do současné doby není
ze zdrojů Evropské unie.
zajištěna bezpečnost chodPostupem času jsem zaců jako účastníků silničního
znamenala množství přání
provozu, což dokládají četmgr. denisa pokorná
a potíží řady dalších obyvaná úmrtí. Hazard s životy
lídryně pirátské kandidátky
do
zastupitelstva
v
Náchodě
tel našeho města, na které
cyklistů na nově vybudobylo nutné reagovat. Část
vaném průtahu městem,
úkolů se podařilo splnit (bezbariérový vstup stejně jako znemožnění průjezdu vozidel
do pobočky České spořitelny v Náchodě, integrovaného systému je další nedostatek.
rozšíření pečovatelské služby ve večerních Stejně jako v mnoha jiných městech naší
hodinách a o víkendech, spolupráce mezi republiky se i u nás zvyšuje věkový průměr
sociálními a zdravotnickými zařízeními, obyvatelstva.
pokračování na str. 3

Jsem hrdý Dobrušťák a patriot..!

OPOČNO ŽIJE, LIDÉ ROZHODUJÍ

Dobruška je jednou ze sedmi obcí Králové- lat? „Ano. Jedinou možností bylo sestavení
hradeckého kraje, ve kterém staví Pirátská vlastní kandidátky, na které se setkávají lidé
strana pro nadcházející komunální volby svoji s podobnými názory na dění ve městě. Snavlastní kandidátku. Důvody, které vedly
žíme se naslouchat dalším občanům,
k tomuto kroku, vysvětluje jeden
s jejich myšlenkami pracujeze zakladatelů dobrušské
me ve volebním programu
buňky Petr Poláček.
a nabízíme i jiná řešení
„Jednou z motivací,
a úhly pohledu na diskutovaná témata, než
která nás k tomuto
ta, která byla dosud
kroku dovedla, je
prezentována.“
žalostná situace
s nedostatkem bytů
Čeho byste rádi doa stavebních parcel.
sáhli? Jaké jsou amTy nejsou v Dobrušbice a cíle dobrušce k dispozici vlastně
ských pirátů?
„Vzhledem ke zkušenosvůbec žádné. Trápí nás
odcházení mladých rotem s komunální politikou
určitě nyní nenabízíme
din (rodilých dobrušťáků)
za stavbou rodinného domu
osobnost, která by mohla
mgr. petr poláček
do okolních obcí. Druhou záměsto vést z pozice staroslídr pirátské kandidátky
do
zastupitelstva
v
Dobrušce
sadní věcí byl pak fakt, že
ty. Jistě se v tomto směru
jako na člověka, který nave volbách najde někdo
vštíví zasedání zastupitelstva (případně ně- jiný, koho bychom pak dokázali podpořit.
jaké veřejné projednání plánovaných investic Rozhodně bychom však rádi uspěli a měli
města) s nějakou inovativní myšlenkou nebo dostatečně silný mandát k tomu, abychom se
poznámkami, na Vás není brán v podstatě na rozhodování o věcech veřejných podíleli
vůbec žádný zřetel.“
nejen v rámci zastupitelstva, ale také z poLze tedy s touto situací vlastně něco udě- zice některého z radních města Dobrušky.“

Chcete mít přímý vliv na to, co bude město ní všech projektů, ale řekněme, že vyčlení
financovat? Ano, kdo by nechtěl! Jak toho v rozpočtu dostatek peněz na financování
ale dosáhnout? Řešením je tzv. participa- alespoň jednoho z vámi navržených projektů.
tivní rozpočet. Ukážeme vám, jak by
Který a jak ale vybrat? To už zůstane
takový rozpočet mohl fungovat
na vás, stejně jako ono vybírání
třeba v Opočně, nebo ještě
projektů na začátku.
lépe v nějaké městské
Jak jsme avizovali
části, např. v Čánce
na začátku, jestliže by
nápad vznikl v Čánnebo Dobříkovci.
ce a projekt sám je
Na začátku je iniciativa lidí, kteří
určen pro Čánku, je
přijdou s návrhem,
na lidech v Čánce,
aby o něm rozhodli
který by mohl zlepšit nebo zpříjema určili si sami, zda
nit jejich život nebo
ho považují za přínos,
nebo by preferovali
i ostatních. Takovým
projektem může být nové
něco jiného. Věříme, že
hřiště, oprava chodníku
tím, že necháme lidi rozhodovat o osudu jejich peněz,
nebo něco úplně jiného.
Jan Rabenseifner
Máme tu tedy nápad, kde
jim nejen nabídneme větší
lídr pirátské kandidátky
do
zastupitelstva
v
Opočně
však sehnat prostředky
vliv na rozhodování a s tím
na jeho financování?
spojenou zodpovědnost,
Málokdy se stane, a spíše se také nestává, ale zároveň, a to je hlavní, i možnost a chuť
aby město našlo prostředky na financová- zapojit se do dění ve městě.

představujeme naše kandidáty

2

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz
@PiratiDobruska

Pirátské myšlenky jsou založeny především na naprosté transparentnosti
a otevřenosti. Stejným způsobem bude
tedy probíhat komunikace i na místní
úrovni v Dobrušce. Volbami totiž pro
nás nic nekončí, ale naopak začíná.
Zvolení zástupci pirátů do zastupitelstva, případně rady města, budou o věcech rozhodovat na základě konsenzu
celé pirátské kandidátky (na základě
vnitřního hlasování), nikoliv jen podle
svého osobního pocitu. Koresponduje
to s jedním ze stanovených cílů a bodů
programu, kterým je snaha o zapojení mnohem širší skupiny občanů
do veřejného života. Názory prezentované veřejně tak budou vždy názory
dobrušských pirátů, nikoliv jednotlivců. Přibližně jednou měsíčně budeme
pořádat pravidelná setkání, kde si budeme ujasňovat postoje k nejrůznějším
tématům, vzájemně si dávat zpětnou
vazbu a tím také kontrolovat, že kurz,
který jsme si na začátku vytyčili, dodržujeme i nadále. Tato setkání budou
volně přístupná veřejnosti. Kdokoliv
tedy bude mít zájem, bude nás moci
navštívit a sám se o našem fungování
přesvědčit. Zároveň to bude také dobrá
příležitost pro případnou prezentaci
zajímavých myšlenek a nápadů, které
pak budeme rádi v rámci zastupitelstva
komunikovat. Z každého setkání bude
také vyhotoven veřejně dostupný zápis.

Jsme jeden tým..!
Další způsob, kterým se budeme
snažit zapojit do veřejného života
více občanů, bude vytvoření opravdu aktivních komisí města Dobruš-

už ve svém profesním životě nebo při
volnočasové aktivitě. Měly by být tím
správným odborným pomocníkem
rady města, případně zastupitelstva.

Kulturní komise – náplní práce by
měl být např. promítací plán kina, dramaturgie profesionálních divadelních
představení, dramaturgie významných

ky. Za poslední roky se totiž smysl
jednotlivých komisí téměř vytratil.
Zůstala jedna jediná (kulturní), ale
i zde postrádá současná náplň nějaké
zásadní cíle. Komise města by však
svůj význam mít měly. Sestaveny by
měly být z kompetentních lidí, kteří
se dané oblasti zájmu věnují. A to ať

Jednotlivými body ze zápisů z jednání
komisí by se měla Rada města Dobrušky povinně zabývat. Tyto komise by
měly být tvořeny jak zaměstnanci města (v daném oboru), tak odborníky
na danou oblast z řad veřejnosti. Piráti
budou navrhovat pro volební období
2018-2022 vznik těchto komisí:

městských slavností (Svatováclavské
slavnosti, letní muzicírování, koncerty během roku apod.), termínový
plán kulturně-společenských akcí,
pořádaných na území města (aby nedocházelo ke zbytečným kolizím),
využití jednotlivých kulturních objektů a další.

Komise pro mládež, sport a volný
čas – náplní práce by mělo být mimo
jiné transparentní rozdělování veřejných prostředků na činnost oddílů,
komunikace potřeb oddílů a spolků
a navrhování řešení, termínová listina
sportovních akcí a akcí pořádaných
spolky zaměřujícími se na práci s mládeží, využití, rekonstrukce a renovace
městských prostor určených pro sport
a volný čas (městský stadion, krytý
bazén a letní koupaliště, dětská hřiště
a další).
Komise pro využití budovy UK Praha
– náplní práce by mělo být odborné
zjištění stávajícího stavu a prostor
budovy a následně dle skutečných
potřeb města předložení více návrhů
na řešení, jak lze nejlépe ekonomicky
i společensky budovu UK Praha pro
Dobrušku využít.
Věříme, že nejen díky našim podporovatelům, ale i lidem, pro které
je město Dobruška domovem a kteří
společně vytvořili takto pestrou a zajímavou pirátskou kandidátní listinu, dokážeme uspět. A dokážeme
také zdravým způsobem „okysličit“
městské zastupitelstvo o nové tváře
a především o nové moderní nápady
a myšlenky, kterých není nikdy dost.
Mgr. Petr Poláček
lídr v Dobrušce

Investovat s rozumem, nikoliv megalomansky
Už z významu slova investice vyplývá,
že vynaložené prostředky by se měly
vždy nějakým způsobem zhodnotit.
Rozhodně ale nemusí jít vždy o finance.
Vhodně zvolená investice může mít
například i kulturní nebo společenský přínos. Město by mělo mít plán,
jak chce v budoucnu s veřejnými prostředky nakládat. V nedávném období
bylo představeno hned několik méně či
více zajímavých studií rekonstrukcí ulic
a budov, které město spravuje. Dlouhodobě se plánuje s výstavbou sportovní haly a existuje i několik dalších
projektů. Celkové náklady na všechny
zamýšlené a prezentované „akce“ však
přesahují 0,5 miliardy Kč, což je mnohonásobek ročního rozpočtu města
(cca 150-170 mil. Kč). Je tedy více než
zřejmé, že realizace všech těchto stavebních akcí převyšuje možnosti města
Dobrušky, a proto by bylo vhodné sta-

novit priority velkých investic, kterým
se město bude věnovat nejdříve.
Názor pirátů je takový, že začínat by
se vždy mělo u obyvatel a toho, co potřebují ke svému každodennímu životu.
Dostupné bydlení a příjemné prostředí.
Výstavba bytů a příprava stavebních
parcel byly již zmíněny v rozhovoru
na titulní straně. Je třeba zrekonstruovat ulice, které jsou v havarijním
stavu a s tím spojené problémy - najít
vhodná místa pro parkování. K potřebám občanů (především dětí) pak
patří pohyb, sportování a volný čas.
A to nejen v rámci školního vyučování, ale také v rámci oddílové činnosti.
Městu na základě těchto potřeb pak
jednoznačně vzniká povinnost zajistit
k tomu vhodné prostory. Máme tím
na mysli výstavbu sportovní haly, která
by měla sloužit v dopoledních hodinách jako tělocvična pro ZŠ Pulická,

případně Podorlické vzdělávací centrum a v odpoledních hodinách pro
sportovní oddíly. Je důležité, aby nejen
mládež, ale i dospělí nemuseli jezdit
ke svým zápasům do mnoha kilometrů
vzdálených sportovišť jenom proto, že
ve městě velikosti Dobrušky k tomu nejsou stále vhodné prostory. V mládeži
tkví budoucnost města. Proto je nezbytné zajistit dětem příjemné prostředí
k tomu, aby z Dobrušky neodcházely,
ale naopak se zde usadily, případně aby
měly důvod se po studiu do Dobrušky
opětovně vrátit.
V charakteru výše uvedených obrovských nákladů na realizaci představený studií se nám pak jeví velice
megalomansky pojatá rekonstrukce
krytého bazénu a letního koupaliště.
Abychom zachovali i nadále krytý bazén v Dobrušce v chodu i pro následující generace, je rekonstrukce této

stavby nevyhnutelná a dalo by se říct,
že i neodkladná. Avšak představená
studie za cca 150 mil Kč (bez jakékoliv informace o možném financování)
zůstává dle pirátů až na posledním
místě v žebříčku každodenních potřeb
občanů města. Budeme tedy navrhovat řešení, která se budou pohybovat
v reálných finančních možnostech
města. Dobruška opravdu nepotřebuje několikabazénový vnitřní aquapark.
Ve studii není navíc vůbec myšleno
na energetické úspory, výhled cen vody,
potřebu navýšení personálu v provozu
a podobně. I kvůli tomu, že zavedené
okolní aquaparky jsou v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou i v polské
Kudowě-Zdróji, se nám předpoklad
dosažení uváděné minimální denní
návštěvnosti 350 lidí, která by měla
snížit aktuální provozní ztrátu na cca
polovinu, také nejeví jako příliš reálný.

Jsme přesvědčeni o tom, že má-li být
výsledkem rekonstrukce pouze „snížení
provozní ztráty (z cca 5 mil. Kč na 2,5
mil. Kč)“, jak bylo prezentováno, pak je
to od investice za přibližně 150 mil. Kč
opravdu velmi malé očekávání.
Mnohem raději bychom vrátili do veřejné diskuze využití prostoru mezi
letním koupalištěm a teplárnou. Plánovaný „areál klídek“ by mohl být využíván nejen pro zamýšlený skate park,
cyklotrial (pumptrack), či in-line brusle, ale vhodně zvolenými doplňky může
oživit také samotný areál koupaliště.
Závěrem dodáváme, že prvořadou
prioritou pro budoucnost města by
nyní mělo být především odkoupení
budovy UK Praha, kterou se univerzita
chystá prodat.
Mgr. Petr Poláček
lídr v Dobrušce
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A zase ta čistička

A je to tady opět a myslím si, že určitě
ne naposledy. Téma čistírny odpadních
vod koluje naším městem tak říkajíc
od nepaměti. Běžný občan se již ztrácí v tom ping pongu dohadujících se
stran, s výkladem různých více či méně
kvalitních odborníků. Dneska už se
nikdo nevyzná v tom kdo za co vlastně může, kdo co kde promeškal nebo
kdo komu šlápl na nohu. Je stále ještě
dost lidí, kteří si tuto kauzu pamatují
od samého počátku a svou činností
nebo nečinností k ní přispěli. Prostě se
momentálně píše již rok 2018 a vyřešení městského problému číslo jedna je
stále v nedohlednu. A přitom si každý
řekne, že je to tak jednoduché vyřešit, zvláště v restauračních zařízeních
se najde velký počet kvalifikovaných
odborníků, kteří ví, že právě to jejich
řešení je to nejlepší ze všech.
Asi by bylo na místě si nejdříve
položit pár otázek. Co je to vlastně
ta čistírna odpadních vod a k čemu
slouží? Jak velká investice by byla potřeba k repasi stávajícího zařízení? Je
opravdu nutné mít čistírnu o stávajícím
výkonu, nebo by stačila pro naše město
již zbavené největších továren menší?
Jak velká čistírna by stačila, kdyby se
omezil enormní nátok balastních vod
do splaškové kanalizace? Je opravdu

třebné prostředky vynaložit a doufá,
že je zaplatí někdo jiný.
Náš názor je ten, že stávající majitel
přeci ví, že v momentě definitivního
rozhodnutí nové stavby přijde o zdroj
financí. Je pro něj tedy nejvýhodnější
stavbu co nejvíce prodlužovat a zároveň ve vhodném okamžiku souhlasit
s prodejem. Určitě nebude chtít platit
nutnou repasi ze svých zdrojů. Je to
trošku zapeklitá situace že?
Opravdu se chceme dopracovat
k tomu, že naše město bude mít dvě
čistírny odpadních vod a bude pro
smích celé republice? Věřím tomu, že
upgrade stávající dosluhující čistírny by
byl v řádech nižších desítek milionů.
K tomu je však nutno připočíst dnes již
skoro jistou pokutu vyměřenou soudní
instancí. Dále pak ještě pro současného majitele smysluplnou odkupní
cenu. A výsledná cena je na světě. Hurá
chtělo by to zvolat. Ale k žádnému radostnému pokřiku to rozhodně není.
Cena za předchozí liknavost a aroganci
bude opravdu závratná.
Člověk je bytostí komunikativní, je
ale zároveň vhodné postupovat i v těch
nejvyšších místech města bez zbytečné
arogance a zarputilosti let minulých.
Naším společným záměrem je dojít
ke shodě, aby se i současný majitel

v zájmu současného majitele prodej,
nebo co nejdelší prodlužování stavu
nula? Kdy je přesně ta doba, kam je
současný majitel čistírny ochotný nechat dojít stavební záměr nové čistírny,
aniž by se mu již vyplatilo si ponechat
tu stávající?
Je jisté, že stávající čistírna je již
na pokraji své životnosti a čekají ji
nemalé investice, nikdo nechce po-

necítil jako poražený. Jasná výhra již
nyní neexistuje, pouze méně či více
bolestivý kompromis.
Pojďme si všichni sednout, dát stranou předchozí ublíženosti a pokusit
se dohodnout konečně na nějakém
nejméně špatném řešení.
Ing. Viktor Petera
kandidát ve Dvoře Králové n/L

dokončení ze str. 1

Náchod – město pro život
Městská zařízení sociálních služeb
jsou však dlouhodobě naplněna, čekají na generální či alespoň částečnou
rekonstrukci, aby nadále dokázala adekvátně reagovat na přání a zejména potřeby svých klientů. Na sídlištích roste
skupina sociálně izolovaných seniorů,
kterým jejich zdravotní stav a občanská
(ne)vybavenost sídlišť (absence bankomatů, služeb, míst pro setkávání)
neumožňuje obstarat si běžné denní
pochůzky, natož žít společenským životem. Zájmová sdružení stále marně
hledají prostory, kde by se mohla scházet ke svým aktivitám. A to nemluvím
o potřebách osob pečujících, drogové
problematice, školství, pracovních pozicích a dalších.

Přála bych si, aby naše město nadále
vzkvétalo, ale ne jen v duchu investic do výstavby a stále se opakujících
oprav komunikací, ale aby se nám v něm
hlavně bezpečně a spokojeně žilo. Aby
splňovalo potřeby a přání celých rodin
- mladých v podobě startovacích bytů,
hřišť, zeleně, odpočinkových míst, rodin
s dětmi odrostlými v podobě moderních sportovišť a s širokou nabídkou volnočasových aktivit, kvalitním školstvím,
zdravotnictvím, dostatkem lukrativních
pracovních pozic - a dbalo na životní
styl seniorů (třeba i proto, že jimi sami
jednou budeme), ať již ve zdraví, ale
především ve chvílích těžkých.
Mgr. Denisa Pokorná

Rodinné centrum v našem městě,
šlo by to i jinak?
Dotazovala-li jsem se svých, péčí
o malé děti zaměstnaných, přátel
a příbuzných, zda někdy navštívili naše
Mateřské centrum Žirafa, padly i tyto
reakce: „Co bych tam dělala?“ případně
jen: „To je tam na podloubí s tím blbým
vchodem?“ nebo: „Jo, ale jen když je
bazárek oblečení.“ či radikální vyjádření, návštěvnice snad prominou, že:
„Tam stejně jen chodí podrbat ženský,
co mají prd na práci.“ Sama jsem tam
párkrát zašla… Základ je nezaleknout
se první výzvy, najet kočárem do úzké
chodbičky, zaparkovat kočárek, v mém
případě dvojkočárek, a vyndat a pobrat
děti plus nutné propriety k jejich nakrmení a přebalení. Vystoupat po nijak uživatelsky příjemných schodech
do dalšího patra bez popadání dětí
a rozsypání obsahu přebalovací tašky už
je pro běžného rodiče dvou a více dětí
zážitek připomínající televizní soutěž
probíhající v pevnosti Boyard.
Jdete-li se zúčastnit nějaké přednášky
či školení, kde je očekáván větší počet
účastníků než pět, ještě před vchodem
do samotného centra zjistíte, že už tak
mrňavá šatnička se změnila v parkoviště odrážedel a jiných lákadel. V tu
chvíli je nutno odhodit tašky, odložit
dítě či děti a doufat, že uzavřete branku nad schodištěm dříve, než si jeden
z vašich pokladů dá divoký sjezd. Závěrem popisu jen dodám, že sociální
zařízení také nic moc. Nepokládám se
za matku, která zuřivě šplíchá savo, kde

se dá, ale alespoň jeden dětský záchod
(namísto nočníku hned vedle jediné
letité “dospělácké“ toalety) a umyvadlo
dosažitelné pro běžné chodící batole,
jsou v podobných zařízeních už dávno
hygienickým standardem.
Kdo už se rozhodne vstoupit do těchto
neznámých vod a nepatří k stálicím
v klubu, cítí se zde jaksi nepatřičně
a stísněn. Mimo v úvodu uvedených
na centrum rezignujících rodičů znám
i pár žen a matek aktivních, které
měly možnost v centru projít zdarma
a s možností hlídání dětí třeba akreditovaným kurzem chůvy pro děti nebo
kurzem první pomoci. Bohužel však
zázemí centra příliš otevřeně nepůsobí
a zůstává pro nezasvěcené s nadsázkou místem, kam si chodí maminky
podrbat, o mnohých kurzech se ani
nedozví a prostředky na ně určené
jdou zbytečně vniveč. Nahlédnete-li
třeba na web Rodiného centra Trutínek
v Trutnově, s trochou závisti zjistíte,
že to lze i jinak a pravidelné aktivity
zahrnují cvičení s dětmi už od čtyř měsíců do čtyř let. Sama jsem s nedostatky
psychomotorického vývoje jednoho
z dětí trutnovské centrum navštěvovala
a čistou nákladovou metodou je jasné,
že podobná aktivita je vcelku levnou
prevencí poruch dalšího vývoje oproti
napravování poruch ve věku pozdějším.
V našem centru však, vzhledem k jeho
dispozicím, těžko realizovatelné. Reprezentativními prostory a pestrou na-

bídku aktivit disponuje také Mateřské
centrum Kapička v Jíčíně nebo Rodinné
centrum Kopretina v ještě méně lidnatém Vrchlabí. Pro trochu inspirace,
že to lze i hodně jinak a přístupně pro
nejširší okruh zájemců různého věku,
si dovolím uvést Komunitní centrum
a zahradu Kotlaska, provozované neziskovou organizací s podporou městské
části Prahy 8, které měsíčně navštíví
až 800 lidí a mimo různých kurzů, dílen, workshopů a seminářů zde mají
možnost vypěstovat si třeba i vlastní
zeleninu.
V našem městě bych skromněji pro
začátek uvítala a chtěla budovat místo
otevřenější návštěvníkům. Místo které nebude jen krátkou zastávkou pro
maminky na mateřské, ale kam se rád
s vnoučetem uchýlí i občasně hlídající
dědeček. Prioritně místo bezbariérové,
s odpovídajícím vnitřním prostorem,
nutným pískovištěm, ale i užitnou zahradou, kde se můžou rodiče či prarodiče sekávat a společně s dětmi pohrabat v hlíně. Osobně bych v našem
městě velmi uvítala propojení centra
s přístupným a široce využitelným
pozemkem, protože ne všichni z nás
disponují zahradou, a zajímaly by mě
vaše názory na tuto koncepci i návrhy,
kde by bylo nejvhodnější centrum začít
budovat.
Mgr. Barbora Hladíková
kandidátka ve Dvoře Králové n/L

Investice do budoucnosti

Na začátku školního roku, jsem pozorovala třídu mateřské školy v Náchodě.
Byly v ní děti ve věku od dvou do pěti
let, některé si hrály, některé nejistě přešlapovaly, bylo na nich vidět, že tu jsou
krátce. Paní učitelka kolem sebe měla
hlouček těch nejmenších, pomáhala jim
zvyknout si na nové prostředí. Někdo
vyžadoval asistenci na toaletách, některé děti chtěly napít, další vymyslely
soutěž ve šplhu na topení. V rohu stála
uslzená holčička, opodál seděl nešťastný chlapeček. Dětí bylo ve třídě třicet,
učitelka jedna. Každý ví, že do velkých skupin batolata nepatří, že tím
hazardujeme s jejich zdravím, a ač se

pedagog snaží sebevíce, není v jeho silách, pokrýt potřeby všech dětí, zajistit
jejich bezpečnost, natož pak vyučovat.
A přestože proti tomuto modelu třídy
brojila řada rodičů, je jisté, že se v září
bude vše opakovat, jen s tím rozdílem,
že počet dvouletých dětí vzroste.
Celé školství, ač do jeho péče svěřujeme to nejcennější, co máme (naše děti),
je velmi opomíjené. Erudovaní učitelé
odchází. Ke své práci nemají vytvořené
adekvátní podmínky, dostatečné zázemí. Pomocný personál je nedoceněný,
i přestože v mnohém supluje chybějící
pedagogické asistenty, pedagogy. Při
rozdělování financí se upřednostňuje

úprava vzhledu kruhových objezdů
před investicí do havarijního technického stavu nedaleké školky, léty
prověřená zařízení s malými třídními
kolektivy se z finančních důvodů ruší,
ač právě v nich je dostatek prostoru
pro kvalitní výuku, potlačení patologických jevů, které jsou ve velkých školách přítomny, a to právě v době, kdy
k takovým krokům nejsou, zejména
k výborné ekonomické kondici města
Náchoda, důvody.
Nenastal čas na změnu?
Mgr. Denisa Pokorná
lídryně v Náchodě
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OPOČNO ŽIJE A UČÍ SE

OPOČNO ŽIJE A ROZVÍJÍ SE

mgr. Jan hoder, kandidát do zastupitelstva v Opočně

Barbora Ležáková, kandidátka do zastupitelstva v Opočně

Bývaly doby, kdy místem bydliště bylo
dáno, kam bude člověk chodit do základní školy. Boj začínal až o školy
střední. Doba se změnila, dnes jsou
to střední školy, které bojují o studenty
rozšiřováním nabídky svých aktivit nad
rámec běžné výuky. Ve větších městech
k tomuto boji dochází i na úrovni škol
základních. Kdo nabídne zajímavé aktivity, má větší šanci zaplnit lavice.
Mnozí rodiče si školu pro své děti
vybírají velmi pečlivě a jsou ochotni
pak děti vozit i do vzdálenější školy,
pokud jim a jejich dětem její nabídka
lépe vyhovuje.
Již nemáme jednotný systém vzdělávání, kdy se prakticky všichni učí podle
stejných učebnic – nabídka se přizpů-

sobuje poptávce. Máme školy státní,
soukromé – waldorfské, montessori,
církevní a další.
Dovolme si trochu utopickou myšlenku, proč by muselo být Opočno známé
jen zámkem (nebo vleklým sporem o něj)? Proč
by nemohlo být vyhlášené
dobrou základní školou?
Resp. otázka zní jinak: Jak
to udělat, aby bylo Opočno
známe svojí dobrou základní
školou?
Škola se chlubí četnými výsledky
ve sportovních aktivitách, což je skvělé.
U tradičně dobrých výsledkům ve sportu bychom však rádi viděli i skvělé
výsledky v jiných předmětech, které
trochu postrádáme. Je to tím, že úspěchy v jiných předmětech nejsou, nebo
jen nejsou tak vyzdvihovány? A co je
příčinou jednoho nebo druhého?
Co bychom chtěli? Školu, která se
bude pyšnit skvělými výsledky v předmětech jako je angličtina, matematika
nebo třeba dějepis. Tím, že škola pomůže zvýšit přitažlivost Opočna, jako
města, kde se dobře žije, přirozeně pomůže zároveň i sama sobě. A Opočno
jí v tom bude maximálně podporovat.
Mgr. Jan Hoder

OPOČNO ŽIJE A MÁ VIZI

Opočno je místem, ve kterém se většina z nás narodila, ve kterém jsme
si jako malí hráli, chodili do školy,
zažívali spoustu krásných a někdy
i krušných chvil. Nakonec jsme se tu
usadili a založili své rodiny. Nejen
z těchto důvodů nám přirozeně není
jedno, co se v Opočně děje, a především, co se s ním děje.
Chtěli bychom vám proto stručně
představit několik větších projektů,
jejichž realizace je buď již za dveřmi,
nebo jsou v plánu v nejbližší době.
Nové parcely k bydlení
Připravena je nová obytná zóna
s pracovním názvem Ořechová II,
která bude navazovat na zahrádkářskou kolonii, směrem k nádraží. Je
zpracována studie, ve které je počítáno s bytovými i rodinnými domy.
I nadále budeme podporovat realizaci
této obytné zóny v co nejbližší době.
Lokalita přivede do města nové obyvatele, kteří budou využívat nabídku
místních služeb. Dojde tak k podpoře nejenom stávajících podnikatelů
a obchodníků, ale také většímu zájmu
lékařů a nových podnikatelů, kteří by
k nám přinesli služby, které ve městě
chybí.
Realizace obchvatu města
Na podzim letošního roku se začne

Můžete uvést konkrétní příklady?
Pro staršího člověka bez auta je problém
dostat se na ošetření do odborné ambulance. Od obvodního lékaře, po dlouhé
čekací době, je poslán k odbornému lékaři
většinou mimo Opočno, do Dobrušky či
Rychnova nad Kněžnou, protože v Opočně jsou pouze někteří specialisté a jejich
pracovní doba je velmi omezená. Celá
řada našich starších spoluobčanů má problémy s pohybem, nastupováním do autobusu a cestování je pro ně obtížné. Tito
občané by přivítali zajištění odborných
lékařů přímo v našem městě.

Rekonstrukce koupaliště
Připravena je také studie na rekonstrukci velkého a malého bazénu.
Potřeba modernizace vyplývá nejen
z poptávky po moderním areálu splňujícím aktuální potřeby na rekreaci,
investice do koupaliště je vynucena
také masivním unikáním vody z bazénu a jejím pravidelným dopouštěním. Modernizaci si zaslouží nejen
koupaliště (rekonstrukce sociálního zařízení a bazénů), ale i přileh-

mgr. Renata rýdlová, kandidátka do zastupitelstva v Opočně

Trochu tu však chybí sportovní areál pro veřejnost –
například workoutové hřiště nebo volně přístupné
hřiště na basketbal. Svého času se mluvilo také
o tom, že na zimním stadionu by mohla být
lezecká stěna… prostě sportoviště, které by
mohla využívat nejen široká veřejnost, ale
i naši hokejisté a fotbalisté jako doplňkový
sport.

Opočno je pěkné město s dlouhou historií. Jak si myslíte, že vidí Opočno jeho
občané dnes?
Pohledy občanů mohou být rozdílné,
jinak bude spokojený mladý člověk, jinak důchodce. Každý z nich má rozdílné
požadavky na místo, kde bydlí.

s realizací první etapy obchvatu města
(od Dobrušky k Jordánku), na kterou bude navazovat druhá etapa
(od Jordánku k benzinové
pumpě). Ve druhé etapě
se již řeší křížení navržené a všemi dlouho
očekávané cyklostezky
do Čánky podjezdem
pod komunikací obchvatu. Na základě těchto
kroků dojde k výraznému
zklidnění dopravy přes město
a bude moci přijít na řadu otázka úpravy Kupkova náměstí. Zde
se nám otevírá jedinečná možnost
na vybudování skutečného centra našeho města určené spíše pro setkávání
lidí než jako hlavní dopravní uzel,
přes který denně projedou stovky až
tisíce aut.

Co byste chtěli vy, jako Piráti, v Opočně
zlepšit?
Rádi bychom do Opočna chtěli přilákat více
živnostníků, aby zde byla možnost lepšího nakupování, a lékařů ke zlepšení zdravotnických služeb.
Jsou dvě možnosti, jak toho dosáhnout.
Někdy zkrátka musí vyjít město vstříc podnikatelům,
lékařům, obchodníkům – nabídnout jim výhodnější
podmínky, přispět na zřízení, udržení ordinace…
Má to však také nevýhodu, vše jde z rozpočtu města
a musí se tak omezit zase něco jiného.
Druhá možnost by se dala stručně vyjádřit – služby
a obchod jdou za zákazníky. Chtěli bychom nabídnout
nejen našim mladým, kteří se budou rozhodovat, kde
založit rodinu, ale i komukoli dalšímu, aby se usadil
v Opočně. To naláká do města jednak obchodníky
a služby a jednak může tato nová krev přinést nové
nápady pro rozvoj města.

V Opočně se plánuje prodej pozemků Ořechová
II. Myslíte, že to stačí k tomu, abyste přilákali nové
občany?
Nabídka pozemků k prodeji je jen první krok. Opočno,
i když občas zanadáváme na to či ono, je skutečně
pěkné místo k životu a to je potřeba zdůraznit novým
zájemcům o bydlení, zejména rodinám s dětmi. Máme
štěstí, že velké zaměstnavatele máme takřka za rohem,
a nejde jen o společnost Škoda Auto. Na rodinné
domky nebo byty postavené ve spolupráci s developery
A co podle vás chybí ve městě mladým je zde řada potenciálních zákazníků. Poučili jsme se ze
lidem?
situace v bližším okolí Kvasin a nepovolíme v našem
Opočno má nadstandardní nabídku pro územním plánu budování hromadných ubytoven.
kolektivní sporty jako je fotbal a hokej. V dnešní době však není problém dojíždět za prací

Mgr. Jan Hoder

vladislav kŇourek,

kandidát do zastupitelstva v Opočně

do Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou či jiných
míst. Opočno může nabídnout to, co jiná místa ne.
Není to trochu málo nabízet jen byty či pozemky
na stavbu?
To máte pravdu, možnost bydlení v pěkném městě
musí být doprovázena dalšími benefity. Mladé rodiny
budou zajímat možnosti vzdělávání, úroveň a nabídka
školy a její případné zvýšení a rozšíření v souladu
s moderními trendy, možnosti sportovního vyžití. To,
co stačilo před dvaceti lety, nestačí dnes, a za nějakých
10 let stačit určitě nebude. Byli bychom neradi, aby nám
naše děti vyčítaly, že jsme zmeškali příležitost a jezdili
se se svými rodiči podívat jednou za čas do měst, kde
šanci nepromeškali.
Nejsou to moc velké plány?
To máte pravdu, jsou. Ona nutnost nezaspat dobu se
netýká jen Opočna jako takového, ale i jednotlivých
občanů, podnikatelů, poskytovatelů služeb, základní
školy..., aby se z Opočna nestalo jen ospalé město pro
důchodce s pěkným zámkem, jednou cukrárnou,
kavárnou a pár stejnými restauracemi, kde se zastavil
čas a stačí je navštívit jednou.
To byste potřebovali kouzelnou hůlku, abyste všeho
toho dosáhli.
Ta by se nám hodila. Nemyslíme si, že máme patent
na rozum, a ani nechceme lidi do ničeho nutit, chceme
jim dát možnost volby. Nabídneme možnost občanům
spolurozhodovat o svém okolí díky participativnímu
rozpočtu. Ono participativní rozpočet zní strašně a ne
každý tomu rozumí. Každý však porozumí tomu, že
může přímo ovlivnit, kam půjde část peněz z rozpočtu.
Stejně tak se budeme radit s rodiči dětí, s důchodci,
podnikateli…, s kýmkoli, kdo bude mít zájem. Naší
velkou výhodou je, že využíváme zkušenosti a servis,
který nabízí Piráti. Je sice pěkné, že se člověk učí z vlastních chyb, lepší však je, když se učí a poučí z chyb
a zkušeností ostatních a neztrácí tak čas a peníze.
Mgr. Renata Rýdlová

lý kemp, ve kterém dodnes není jak
sociální zařízení, sprchy, ale ani kuchyňka, která by sloužila pro potřeby
ubytovaných v kempu).
Naše město má mnoho krásných
míst a je škoda, když jsou veřejnosti
nepřístupná. Jedním z nich je také
areál bývalého kláštera, jehož zahrady bychom rádi využili k pořádání
různých společenských akcí.
Není pochyb o tom, že je potřeba
maximálně efektivně využívat krásných prostor klášterních zahrad
na různé společenské akce.

Zámek Opočno
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Na jedné lodi
Jsi lídr pirátské kandidátky. Jak ses
dostal do politiky? Co tě k ní přivedlo?
Do politiky jsem se dostal v listopadu
1989. Stal jsem se členem vysokoškolského stávkového výboru v Liberci. Byl
to pro mě jeden z nejsilnějších životních
zážitků.
Takže jsi celou tu dobu politicky činný?
Ale kdepak. Udělal jsem stejnou chybu jako většina mých vrstevníků. Řekl
jsem si, že už se to nemůže pokazit a plně
důvěřoval lidem, které jsme si zvolili.
Budoval si svůj život a myslel si, že politika pro mě končí volbami. A pak to
přišlo, opoziční smlouva a všechno to
ostatní. Dal jsem se spíš cestou aktivismu. Podepisoval a šířil jsem různé
petice, ať už se jednalo o životní prostředí
nebo lidská práva. Politiku jsem vždycky
pečlivě sledoval, jak tu naši malou, tak
celosvětovou.
Jak se z tebe stal Pirát?
Asi před osmi lety se v televizní předvolební diskuzi objevil, pro mě nový člověk, Ivan Bartoš. To, co říkal, mělo hlavu
a patu a navíc jeho forma byla velmi lid-

Rozhovor s Ing. Pavlem Vrbickým, lídrem pirátské kandidátky do komunálních voleb v Hradci Králové.

ská. Tak jsem poprvé volil Piráty, tenkrát
to bylo bez naděje na úspěch, ale poslal
jsem jim svůj hlas proto, aby věděli, že
jsou tady lidé, kteří s nimi souhlasí. Volil
jsem srdcem ne rozumem a později se
to ukázalo jako dobrá cesta. Začal jsem
se o Piráty víc zajímat a o hodně později
vstoupil do strany.
Jak se člověk stane lídrem kandidátky?
Jak to vnímáš?
Vnímám to velmi vážně a s velikou pokorou.
Poprvé se tato možnost objevila v Brně,
začátkem února, na sjezdu strany. Někdy v březnu jsem se přihlásil jako jeden
z kandidátů a v primárkách byl zvolen
Krajským fórem.
Kdo vlastně jsou Piráti v Hradci? Je to
strana mladých lidí a jak tam zapadáš
věkově?
Věkově? To u nás nikdo neřeší. Jsme lidi,
řekněme od 20 do 70 let. Vlastně jsme
důkazem toho, že se dá dobře spolupracovat i mezigeneračně. Ostatně, naše
akce a schůze jsou všem otevřené, tak
se o tom může každý přesvědčit osobně.

Referendum – strašák
nebo užitečný nástroj?
Rozmohl se nám tu takový nešvar. Populistické a často extremistické strany se ohánějí referendem jako jediným prostředkem pro
vystoupení z EU a spousta lidí už má pojem Brexit s referendem
spojený. Je mi to líto, protože referendum, obzvláště na komunální úrovni může být skvělý nástroj, jak nechat rozhodovat občany
o věcech, které jim ovlivňují jejich každodenní život a zároveň
způsob, jakým mohou jednoduše vyjádřit svůj názor.
Kritici referenda často argumentují
tím, že běžný občan se nemůže vyjadřovat ke všem otázkám. Na celostátní
úrovni to beru jako validní argument,
který ale na komunální úrovni nejde
uplatnit. Občané města nejlépe posoudí a rozhodnou věci, které se přímo týkají jejich každodenního života.
Místní referendum tedy nebezpečné
není. Zastupitelstvo města se pouze
dozví názor občanů na otázky rozdělující společnost nebo na věci, které
by zatížily městský rozpočet na dobu
mnohem delší, než je doba mandátu
zastupitelstva. Otázkou tedy je, proč
v Hradci žádné neproběhlo, když
kontroverzních bodů tu zastupitelstvo
řešilo dost. Není to obava z toho, že by
názor občanů mohl jít proti zájmu pár
politiků? My doufáme že ne, a rozhodně budeme při kontroverzních
otázkách požadovat referenda, abychom se seznámili z Vašimi postoji.
A o čem takové místní referendum
může být? Témat, na která se dá
vypsat, je spousta. Piráti například
na mimořádném zastupitelstvu města
v červenci navrhli místní referendum
o novém fotbalovém stadionu. To je
největší investice od revoluce a na nic
jiného nezbudou peníze. Myslíme si
tedy, že když se jedná o tak nezanedbatelnou částku, jako je těch skoro
400 milionů, referendum by mělo být
vypsáno.
I přes to, jak hezky to vypadá,
všechno má své mouchy. Současný
zákon o referendu je nastavený tak,
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že k tomu, aby bylo referendum platné, je potřeba, aby účast při hlasování referenda byla alespoň 35 %. To
v praxi bohužel znamená, že když se
očekává malá účast, je lepší v případě
hlasování proti, se referenda prostě
nezůčastnit. Při konání referenda při
volbách se v současné chvíli nemůže
referendum konat ve stejné volební
místnosti jako řádné volby. Kdyby
tomu tak nebylo, města by ušetřila
peníze za volební komise a zároveň
by se zvýšil i počet účastníků, tak by
bylo více platných referend. Naštěstí naši poslanci pracují na nápravě
a doufáme, že přijde brzy.
U místního referenda je velmi důležitá objektivita položené otázky. Ta
nesmí být zavádějící a neměla by být
položena tak, aby pomohla nějakému
názorovému proudu. Proto v případě vyhlašování referend budeme
pokládat otázky objektivně. Město
by následně mělo vést objektivní a nestrannou informační kampaň tak,
aby se občané mohli informovaně
rozhodnout. To znamená dát prostor
odpůrcům i zastáncům návrhu.
I přes to, že se to teď může zdát jako
utopie, tak věřím, že se nám podaří
vytvořit z místního referenda běžný
nástroj, který se začne ve vhodné míře
využívat i u nás v Hradci Králové.

Kamil Kubica

pirátský kandidát do komunálních
voleb v HK

Dobře, ale co ženy? Dívám se na vaši
kandidátku a napadá mě, není čas v 21.
století na rovnováhu muž versus žena?
Narážíš na malou účast žen na naší kandidátce? Mně se to taky nelíbí a nikomu
z nás. Nicméně to odráží realitu. Zajímavé je, že naši facebookovou stránku
lajkují skoro výhradně ženy. Ale nějak
se nechtějí zapojit, a to je velká škoda.
Tedy, právě v době, kdy děláme tento
rozhovor, tak se karta začíná obracet.
Máme několik nových příznivkyň, ale
když se hlasovala kandidátka, bylo aktivních žen velmi málo. Chci i touto cestou
pozvat ženy mezi nás. Není potřeba se
stát hned členkou, ani by to tak nebylo
správné. U Pirátů můžete být třeba celý
život příznivcem a pokud chcete, můžete
se zapojit do práce. Jediný rozdíl je v tom,
že hlasovat, tedy rozhodovat, smí pouze
členové. Jen pro pořádek, muže mezi nás
zvu samozřejmě také.
Když slyším váš volební slogan „Na jedné lodi“, vidím před očima pirátskou
loď z romantických filmů. Co si pod
tím mám představit?
Rozhodně si nepředstavuj partičku opilých bukanýrů, ostřelujících z lodních
kanónů hradecký magistrát. I když s trochou fantazie…
Teď vážně. Slogan „Na jedné lodi“ má
dvě roviny. Jednak tím říkáme, že jsme
na jedné lodi s Hradečáky. Tedy s voliči. Nejsme odtržení od reality, mluvíme
s lidmi a víme o neřešených problémech
a jsme připraveni je řešit. Ta druhá rovina
sloganu mluví o tom, že jsme tým. Tím
myslím celou kandidátku. Podařila se
nám krásná věc, dokázali jsem postavit
spolupracující, vzájemně se doplňující
tým lidí. Z toho mám velikou radost.
To zní dost ideálně. Opravdu jste tak
dokonalí?
Neřekl jsem, že jsme dokonalí. Ve skutečnosti je za tím obrovská práce a hlavně
dobrá vůle všech zúčastněných. A všechen volný čas. Jsme skupina poměrně
tvrdohlavých odhodlaných lidí. Každý
je osobnost a to pak chvíli trvá, než se
takový orchestr sladí.
Mám to chápat tak, že nemáte jednotný
názor, třeba na komunální témata?
Neznám dva lidi se stoprocentně jednotným názorem na cokoliv. Jsme
individuality, které se chtějí a dokážou
dohodnout. Máme volební program
a ten je výsledkem naší práce a dohody.
Pracovali jsme na něm pečlivě a tvrdě.
Co tedy chtějí Piráti dokázat v hradecké komunální politice?
Raději budu mluvit o tom, co Hradci přinášíme, to je přesnější. Bohužel nemám
prostor v tomto článku vše vysvětlit, tak
tedy v absolutní zkratce, našimi tématy
jsou:
Vyrovnaný rozpočet bez zbytečných
dluhů. Rád bych řekl, úplně bez dluhů,
ale to se vzhledem k současné politice
magistrátu, za čtyři roky volebního období, nepovede. Do tohoto bodu spadá
rekonstrukce Benešovy třídy, rekonstrukce Velkého náměstí nebo výstavba
fotbalového stadionu.
Fotbalový stadion rozděluje Hradečáky. Jak se na to díváte vy?
Město jako Hradec Králové určitě potřebuje fotbalový stadion. Považujeme
ho za základní vybavení města. Proti

tomu ale stojí
rekonstrukce
Velkého náměstí nebo
oprava Benešovy třídy, která je
téměř v havarijním
stavu. Peníze
na tyto projekty
jsou ale jen jedny
a je pouze otázkou
priorit, za co je utratíme.
Z tohoto pohledu mi připadá, že se
vedení města chová jako člověk, kterému
se doma rozbil bojler a on utratil peníze
za nový playstation.
Vypadá to, že se vymezujete proti současnému vedení města.
A proč bychom jinak kandidovali? Hrubě se nám nelíbí například to, že uzavírají
nevypověditelné dlouhodobé smlouvy
a blokují tak práci příštích zastupitelů.
Pojišťují si tak současný stav. Jen doufám,
že za tím není osobní prospěch několika
jedinců. To si určitě zkontrolujeme.
Nemůžeme se dívat na nekoncepční
kroky a nepovedené investice. Územní
plán podle nás musí odpovídat reálným
příjmům města. Úplně chybí Generel
dopravy nebo funkce městského zahradního architekta. Jsme připraveni
tyto problémy napravit. Udělat to lépe,
to je celé.
Takže vyrovnaný rozpočet je vaše hlavní téma?
Je to důležité téma, ale důležitých témat
máme víc. Velký důraz klademe na komunikaci magistrátu s občany. Nejen
v oblasti přípravy projektů. Důležitý pro
nás je i elektronický magistrát.
Co si pod tím mám představit?
Například funkci hlídacího psa u Úřední desky. Určíš si témata, která chceš
sledovat a ve chvíli, kdy na desce dojde
ke změně, dostaneš upozornění. Nebo
sledování svého případu pod jednacím
číslem. Budeš třeba muset doplnit nějaké
informace k Žádosti o stavební povolení.
No a z elektronické verze zjistíš, co ti
chybí, takže nedojde k prodlevě a můžeš
začít hned pracovat na podkladech.
To zní zajímavě, co tam máte dál?
Dalším velmi důležitým tématem,
na který klademe důraz, je školství. Tedy,
rozuměj správně, mluvím o školách zřizovaných městem.
Důležitá je pro nás i oblast cestovního
ruchu, sportu nebo kultury.
Nezapomínáte na sociální oblast?
Určitě ne. Tady je naším tématem sociální bydlení a starost o potřebné. Je
to o vůli a prioritách. Vyspělý svět je
v této oblasti před námi, takže můžeme
bez rizika přebírat osvědčené sociální
programy. Nakonec, nemusíme až tak
daleko, například Brno je v tomto směru
o pořádný kus napřed. Nebo třeba Vídeň.
Prostě, stačí se dívat a kopírovat to, co
se povedlo.
Vypíchneš ještě něco?
Máme toho připraveného opravdu hodně a víme jak na to. Ale jak jsem říkal,
v tomto článku bohužel není dost prostoru. Kompletní program máme na našich

inr. pavel vrbický
stránkách www.piratihk.cz. Ještě lepší ale
je, přijít se prostě zeptat. Moc rádi vše
každému vysvětlíme.
To myslíš vážně? To chcete mluvit s každým Hradečákem?
V našem Krajském centru máme už nyní
pro veřejnost otevřeno dvě odpoledne
v týdnu, od srpna připravujeme program
večerních, zejména kulturních a vzdělávacích akcí a od října zavedeme pravidelné Dny zastupitele. Tyto dny budeme
věnovat občanským podnětům nebo
vysvětlovat a odpovídat na otázky lidí.
Zbytek musí zvládnout internet. Prostě,
chci zdůraznit, že jsme lidem maximálně
otevření.
Jaká bude vaše povolební strategie?
To mají do značné míry v rukou voliči.
Na povolební strategii pracujeme, ale ještě ji nemáme odhlasovanou, proto na tu
otázku neodpovím. Jediné, co mohu už
teď prozradit je, že ani na komunální
úrovni nebudeme spolupracovat s extrémními nebo autoritativně řízenými
stranami. Pro nás to jsou SPD, KSČM
a ANO.
To jsi výběr poměrně zúžil, nebojíš se,
že tímto krokem přijdete o voliče?
Našim voličům věřím. To nespolupracovat, se týká vytváření koalic. Jinak ale
budeme hlasovat pro každý dobrý návrh,
bez ohledu na to, ze které strany pochází.
Na závěr mi řekni, co tě žene dopředu.
Co tě motivuje?
Jak už jsem říkal, politice jsem se dlouho
nevěnoval, hleděl si svého a svým způsobem dopustil stav, ve kterém jsme teď.
Proto cítím určitý dluh, který musím vrátit. Budujeme silnou členskou základnu
hradeckých Pirátů a u toho chci rozhodně být. Druhý úkol, který jsem si dal, je
přesvědčit lidi k aktivnímu občanskému
postoji. Tím myslím nás všechny, nejen
Piráty. Musíme si to přehodit v hlavách.
Začněme se starat o problémy svého
města, kraje, republiky, Unie. Mluvme
do toho a hledejme nástroje, díky kterým
se budeme spolupodílet na budoucnosti
světa, do kterého rostou naše děti. To je
moje motivace.
Jaké nástroje máš na mysli? Chceš změnit systém? Chystáš revoluci?
(Smích) Ne. Všechny nástroje v podstatě
už máme. Některé, jako třeba referenda
a občanské ankety, přidáme. Jde jen o to
vylézt ze své ulity a starat se o to, co se
kolem mě děje.
Rozhovor s Ing. Pavlem Vrbickým,
lídrem kandidátky do zastupitelstva
Hradce Králové vedla Vlasta Špačková,
nezávislá redaktorka
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Představujeme naše kandidáty a kandidátky
do zastupitelstva hradce králové
Pochází z Hradce Králové. Členem České pirátské strany je
od roku 2014 a roku 2016 byl zvolen předsedou Královéhradeckého krajského sdružení. Pracuje jako business
analytik se zaměřením na energetický průmysl. Je také
členem Sboru dobrovolných hasičů Březhrad. Rád hraje
kolektivní sporty, jako jsou hokej (HK Sharks), fotbal
a basketbal. Zastupuje Piráty v Krajském výboru pro
sport, Komisi pro otevřenost kraje a v Komisi místní
samosprávy v Březhradě. Pavlovy priority jsou: větší
spolupráce města s komisemi místní samosprávy a důraz
na dlouhodobou údržbu majetku města.
Bc. Pavel Bulíček

Narozena 16. ledna 1991 v Hradci Králové. Vystudovala
Evropská studia a veřejnou správu na Metropolitní univerzitě Praha. V současné době pracuje na Hvězdárně
a planetáriu v Hradci Králové v ekonomickém oddělení.
Mezi její záliby patří chovatelství, turistika, vodáctví, přátelé a astronomie. Její priority v komunální politice se týkají
ochrany životního prostředí, rozvoje a rozmanitosti kultury,
transparentnosti a zlepšení komunikace s úřady.

Jana Patková

Pochází z Chlumce nad Cidlinou a od roku 2014 žije v Hradci
Králové. Od roku 2018 je koordinátorkou Pirátské strany pro
Královéhradecký kraj. Pracuje jako regionální obchodně
technický zástupce s průmyslovou senzorikou a kamerami
pro automotive. Mezi její zájmy patří ochrana životního
prostředí, lidská práva a politika, dobrovolnická činnost.
Ve svém volném čase se věnuje turistickým aktivitám,
zajímá se o technické památky v Čechách, jejím koníčkem
je hudba, zejména hudba 70-tých let.

Narodil se a žije v Hradci Králové. Je ženatý a má dva syny.
Pracuje jako učitel na 2. stupni základní školy. Dlouhodobý
zájem o moderní technologie ho přivedl k roli správce
oblastí v komunitní datové síti hkfree.org. Mezi jeho záliby
patří výpočetní technika, počítačové sítě, hudba a zahradničení. V Hradci Králové se chce zaměřit na problematiku
dostupnosti bydlení, moderního rozvoje města a rozvoje
regionálního školství.
Mgr. Jan Zeman

Libuše Věříšová

Narodil se v Hradci Králové, kde po většinu času žije a pracuje. Je absolventem
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jeho oborem je psychologie a pedagogika. Od roku 1982 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec
Králové především budoucí učitele. Tuto fakultu vedl jako děkan, mimoto zastával funkci prorektora UHK a vedoucího katedry pedagogiky
a psychologie. Jeho odbornou specializací je psychologie morálky
a etická výchova. Je expertem na oblast vzdělávání a školské politiky. Nabízí své bohaté manažerské zkušenosti, mnohaletou znalost
hradeckého prostředí a také řady osob, které jej spoluovlivňují.
Jeho prioritou je školská a vzdělávací oblast a obecněji tendence
podporovat projekty, které aktivizují a vtahují občany do dění a života
našeho města. Doc. Vacek má širokou sféru zájmu od kulturních –
literatura, film – až po sportovní v aktivní i pasivní formě.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Kamil se narodil v Hradci Králové, kde také bydlí. Vystudoval Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, nyní studuje
Právnickou fakultu v Olomouci. Mezi jeho zájmy patří
zpěv, hudba, esport a samozřejmě politika. K jeho prioritám v komunální politice patří zejména zapojení občanů
do veřejného dění, například pomocí referend nebo participativního rozpočtu, naslouchání a diskuze s mladými lidmi,
lepší komunikace města s občany.

Kamil Kubica

Pochází z Velkých Bílovic a od roku 2015 žije v Hradci Králové.
Veronika vystudovala gymnázium ve Velkých Pavlovicích,
nyní studuje obor toxikologie a analýza škodlivin na přírodovědecké fakultě. Mluví plynule několika jazyky a ráda
se učí nové. Mezi další záliby řadí hudbu, hru na klavír,
kulturu a umění, folklór, četbu, historii, řešení grid puzzles
a především aktivní zájem o politiku.
Zapojuje se při dobrovolnických činnostech, je aktivistkou
a má za cíl motivovat co nejvíce mladých lidí zajímat se
o politické dění.

Veronika Skoupilová

Narodil se a žije v Hradci králové. Je ženatý a má dva syny.
Více jak 15 let podniká v oboru telekomunikací a síťových
technologií. Je specialistou na serverové, linuxové systémy a návrhy systémových aplikací. Mezi jeho záliby patří
programování, fotografie, hudba a design.
V komunální politice se chce věnovat digitalizaci města,
transparentnosti a otevřenosti úřadu.

Lubomír Špaček

Pochází z Pardubic a od roku 1993 žije v Hradci Králové. Vystudoval
gymnázium v Přelouči.
Je dlouhodobým členem Českého horolezeckého svazu. Aktivně vede tréninky dětí a mládeže, a to nejen v rámci horolezectví, ale i v rámci skupiny Gladiátor Race Hradec Králové.
V rámci lokální politiky zastupuje Piráty u Komise místní
samosprávy Pouchov-Věkoše. Chce se zasadit o obce více
otevřené v komunikaci s lidmi i za pomoci moderních technologií, zjednodušit a zefektivnit nejen komunikaci s úřady,
ale i jejich samotnou práci, více zapojit občany do komunální
politiky, podporovat i neprofesionální sportovní kluby.

Pochází z Hradce Králové, ve kterém stále žije. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Hradci Králové, nyní pracuje jako manager zakázek. K jejím koníčkům patří četba,
film, hudba, příroda. V komunální politice se chce věnovat
sociální oblasti, dostupnosti bydlení a rozvoji kultury ve městě.

Kateřina Plchová

Dušan Plch
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Lídr trutnovské kandidátky
Ing. Martin Jiránek,
poslanec PSP České republiky.
Odmaturoval na trutnovském
gymnáziu a poté se stal inženýrem
na Univerzitě Hradec Králové
v oboru Informační management.
V průběhu studia začal s dvěma
firmu zaměřenou na marketing,
weby a grafiku. V roce 2012
kolegům firmu přenechal a vydal
se směrem k větší spolupráci
s malými firmami na jejich
podnikatelských strategiích.
Jeho moto je: „I malé firmy
mohou mít velký marketing.“
Ing. Martin Jiránek

Inspirujme, spojujme a komunikujme.

Zlepšíme tím Trutnovákům život.
Vaše hlavní heslo do voleb je Dáme tomu
šťávu. Myslíš si, že současné vedení už tu
šťávu nemá?
Ano, už jí tam moc není. Politice v Trutnově se věnuju naplno už čtyři roky a poznal
jsem fungování věcí i systém práce na městě.
Zároveň mám zkušenosti z podnikání ze
spolupráce se stovkami podnikatelů a v posledních letech i s mnoha starosty a dalšími
politiky. Takže mohu dobře porovnávat, jak
to kde funguje. U vedení našeho města je
opravdu již viditelná určitá unavenost a rutina, se kterou přistupuje ke správě města.
Město už v mnoha oblastech jede tak nějak
samospádem. Když to nehoří a průměrně
funguje, tak se to často nechává bez inovací
a zlepšování.
Únava materiálu je tedy tvoje hlavní výtka?
Navenek to totiž vypadá, že se ve městě
stále něco děje a renovuje. Není ta kritika
tedy přehnaná?
To je ale právě ten problém. V Trutnově se
jede na efekt, protože to má okamžitou odezvu. Na ty méně viditelné věci už ale energie
nezbývá a lidé, kteří by se tomu věnovat chtěli,
často nedostanou prostor. Potřebu změny tedy
vidím i v systému vedení. Naše město je vedeno diktátorsky, což je psychologický termín
pro jeden z manažerských stylů práce. Tento
styl má své výhody třeba pro případy krizí
a zaměření se na rychlé výsledky. Jenže má
jednu důležitou nevýhodu. V dlouhodobém
horizontu potlačuje kreativitu a proaktivnost
podřízených. V případě města úředníků i občanů. Prostě část z těch aktivnějších postupem času rezignuje na své snahy přicházet
s novými nápady a vylepšeními. Čeká se,
co vymyslí hlava. Po těch dvaceti letech už
i ta hlava v podobě starosty a místostarostů
tolik nápadů a energie do změn nemá. A zde

pak Trutnov zbytečně ztrácí svůj velký potenciál a okolní města nás předhánějí. My
naopak přicházíme s konceptem vzájemné
spolupráce a komunikace se všemi tvůrčími
lidmi. Trutnov potřebuje znovu rozpálit ten
oheň pod kotlem.
Takže s tímto souvisí ta známka 3, kterou
jste ohodnotili vedení města?
Ano, a nejen s tím. Ta trojka nám vyšla
po podrobných rozborech tří oblastí. První
oblast je právě ten nedostatek energie a styl
vedení města. Druhá oblast jsou statistiky.
Analyzovali jsme více než 60 různých dostupných srovnání Trutnova s dalšími městy
a v průměru jsme kolem jedenáctého místa
z patnácti největších měst kraje. Ne se všemi těmi statistikami souhlasíme, ale v tom
množství srovnání už to prostě dává celkem
jasný výstup, že to trutnovské vedení nedělá
na jedničku. Třetí oblastí je pak setrvalý
pokles počtu obyvatel Trutnova.
Co je potřeba, aby se vedení města zlepšilo?
Do vedení města je třeba dostat vzdělané
mladé lidi s novým pohledem na svět, zkušenostmi z praxe, se znalostí nových postupů
a práce s lidmi. Právě z takových lidí jsme
skládali naši kandidátku a společně s nimi
chci v Trutnově pod tím kotlem přiložit.
Jak si představuješ ideální představitele
města?
Podle mě muž či žena na pozici starosty
a místostarosty musí plát jako pochodeň.
Musí inspirovat, umět pracovat s vizemi
a komunikovat, přicházet s nápady, nadchnout lidi do nových věcí, šířit kolem
sebe atmosféru spolupráce, propojovat lidi
a myšlenky... prostě se s nadšením věnovat
městu a lidem v něm.

Vrátím se k tomu, co jsi říkal o současném
vedení města a o tom, jak tento styl vedení
města potlačuje kreativitu a proaktivnost.
Když tedy říkáte že tomu chcete dát šťávu,
máte tím na mysli zlepšení komunikace
a spolupráce?
Ve své podstatě ano. Trutnov bude fungovat lépe, když bude mít jeho vedení energii a bude spravovat město více spojujícím
a inspirujícím stylem. Je třeba lépe využívat
potenciál lidí a možností města jak ve fungujících oblastech, tak především v těch, které
jsou nyní nečinností zanedbané. A protože
pracujeme racionálně na základě čísel, je
nám jasné, že část našich programových
bodů nelze stihnout za čtyři roky. Proto je
naše vize na dvanáct let.

vatel, klesají příjmy v městském rozpočtu.
Menší město, méně peněz. Klesá množství
podnikatelů a s tím se snižuje různorodost
nabídek služeb, takže bude méně kaváren,
obchodů, kadeřnic. S tím následně souvisí menší kupní síla obyvatel, cirkuluje tu
méně peněz, protože v menších městech
je také průměrně nižší mzda. V návaznosti
dále klesá obsazenost škol, není tolik dětí
na všechny dětské kroužky, které by mohly
fungovat, je méně kultury, méně lidí zakládá
zájmová sdružení atd. Navíc mezi těmi, co
odchází, jsou často lidé s nápady a energií, a ti
tu pak chybí. Aby nedošlo k nedorozumění,
neřešíme porodnost, ale právě tento odliv.
Prostě klesá ekonomické i lidské bohatství
a rozmanitost města.

Jak tedy chcete Trutnovákům zlepšit život?
Chceme zastavit pokles počtu obyvatel Trutnova, což se stane, když se tu lidem bude
žít lépe. Proto jsme se zaměřili na oblasti
hodně spojené s kvalitou života. Naše čtyři
hlavní priority jsou: Vzdělávání, protože
každý rozumný člověk chce mít své děti
co nejlépe připravené do života. Podpora
podnikání, aby u nás více lidí úspěšně podnikalo a vytvářelo zajímavá a dobře placená
pracovní místa. Dostupné bydlení a sociální
věci, abychom v Trutnově pomohli žít i těm
méně úspěšným a potřebným. A otevřená
radnice a digitalizace, abychom spolu více
a jednodušeji komunikovali.

Takže s poklesem obyvatel chudne město
i občané.
Ano, proto je pokles počtu obyvatel pro nás
hlavní téma, které bychom v Trutnově měli
začít řešit. Problémy to s sebou nejen přináší,
ale také to na jiné problémy upozorňuje. Když
z Trutnova dlouhodobě odchází víc lidí než
přichází, znamená to, že se více lidem žije
lépe jinde než u nás. Je to prostá logika. Lidé
prostě odchází za lepším. Počet obyvatel
Trutnova za posledních 20 let pokles o skoro
2 tisíce. To je 6 % obyvatel. Přitom v republice
jsou desítky měst, kde počty obyvatel rostou.
Například i naše partnerské město Swidnica
v Polsku si tento problém uvědomuje a již
několik let na něm pracuje skrze různé aktivity, takže i u nich se můžeme inspirovat.
Proto je naším hlavní cílem zlepšit kvalitu
života Trutnováků natolik, aby se nám tu
tak dobře žilo, že nás bude odcházet méně
a víc lidí se k nám přistěhuje. Chceme, aby
se Trutnov dostal mezi ta úspěšnější města
a lidem se zde ještě lépe žilo.

Zastavení počtu obyvatel prezentujete jako
hlavní myšlenku, na které program stojí.
Proč právě toto vaším cílem? Je klesající počet obyvatel skutečně tak zásadní problém?
S poklesem počtu obyvatel je totiž spojena
spousta věcí, které následně ovlivňují kvalitu
života Trutnováků. Když klesá počet oby-

rozhovor s martinem jiránkem

kamarády podnikat a vybudovali
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KraPiCe je místem setkávání, které Piráti slavnostně otevřeli
14. června 2018 na adrese Masarykovo náměstí 368/11 v Hradci Králové.

KraPiCe – Královéhradecké Pirátské Centrum
Slavnostního odemknutí Královéhradeckého pirátského přístavu se účastnil
východočeský poslanec Martin Jiránek. Nové centrum pokřtila také poslankyně Olga Richterová, se kterou si
tento slavnostní den veřejnost mohla
povídat o její poslanecké práci v oblasti
zdravotní a sociální. Otevření KraPiCe
provázelo na Piráty trochu nezvyklé,
ale o to velice příjemné dixielandové
uskupení Black Buřiňos. A jak již bývá
zvykem, ochutnali jsme i dort s Pirátským logem.
„KraPiCe bude sloužit nejen pirátům z východočeského kraje, ale bude
pravidelně dva dny v týdnu otevřena
veřejnosti. Další dny plánujeme využít
tento skvělý prostor pro různé akce typu
přednášek, promítání, vernisáží a komunitního setkávání,“ řekl lídr kandidátky
v Hradci Králové Pavel Vrbický.
Hradečtí Piráti hledali vhodné prostory delší dobu. Prostory, které by
byly všem dostupné a přitom viditelné, jsme objevili až v květnu. Myslíme
si, že se to nakonec podařilo na výbornou. Do KraPiCe se lze dostat jak
pěšky, na kole, tak s využitím MHD.
KraPiCe je nedaleko vlakového i autobusového nádraží a umístění v centru
města je příslibem větší dostupnosti pro veřejnost. V KraPiCi se nyní
pravidelně konají schůze Krajského
Královéhradeckého sdružení Pirátů
a Místního sdružení Hradec Králové.
Úterky a čtvrtky od 16:00 do 18:00
hodin jsou dny, kdy nás můžete přijít
navštívit a promluvit si s Piráty. Těšíme
se na Vás.
Pro ty z Vás, kteří chtějí uspořádat výstavu svých děl, kteří hledají prostor pro

přednášku nebo promítání, je KraPiCe
vždy otevřena. Domluvte se s Piráty
a využijte zdarma tento krásný prostor
v centru Hradce Králové. K dispozici je
široké plátno s HD projektorem, dobré
ozvučení, vysokorychlostní internetové
připojení a přibližně 30 míst k sezení.
Piráti jsou otevřeni takřka každému
nápadu a myšlence. Podmínky pro poskytnutí prostor jsou velice jednoduché.
Akce musí být nekomerční, vhodná
pro širokou nebo odbornou veřejnost
a nesmí odporovat dobrým mravům.
Akce nesmí být pořádána jiným politickým subjektem ani ho podporovat.
Akci schvaluje krajské předsednictvo.
Otevřením KraPiCe pro veřejnost
chceme primárně docílit toho, aby obyvatelé východních Čech měli místo pro
setkávání. Zároveň tím vracíme část
finančních prostředků, které Pirátská
strana obdržela po volbách zpět lidem.
Kontaktní osobou je koordinátorka Pirátů Královéhradeckého kraje Libuše
Věříšová, kterou můžete kontaktovat
i na emailu liba.verisova@pirati.cz. Další informace o nás najdete na adrese
https://piratihk.cz.
A zajímavost nakonec. Věděli jste, že
existuje obec se jménem Krapice? My
jsme to při vymýšlení názvu nevěděli.
Krapice jsou vesnice, dnes místní část
města Františkovy Lázně, okres Cheb,
kraj Karlovarský. V roce 2011 zde žilo
v 17 domech 54 obyvatel.
Přijďte ke komunálním volbám
5. a 6. října 2018 a dejte nám šanci to
změnit. S námi na jedné lodi, Piráti
Hradec Králové.
Lubomír Špaček

pirátský kandidát do komunálních
voleb v HK

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

Sledujte nás na našich kanálech
@ceska.piratska.strana

pirati.cz

@piratiDobruska

@pirati.cz

@Piratska.strana

@Piráti

Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky

Přijďte si s námi
promluvit 2. 10. 2018
v 18:00 do KraPiCe.
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