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Velkou devízou našeho města 
je blízkost nádherných Kruš-
ných hor, ty musí být přístupné 
a není možné, aby si je úzká 
skupina lidí usurpovala pro 
sebe, tedy podnikneme kroky 
k tomu, aby byla obora průchozí 
téměř po celý rok. Chceme se 
zaměřit také na lepší podporu 
turistiky, než jak je tomu do teď. 
Na to, že město vynakládá ne-
malé prostředky, není jejich 
efekt v přílivu turistů (vyjma 
jednoho autobusu za rok), příliš 
znát. To se musí také změnit. 

Pro lidi ve městě je nutné, aby se 
mohli levně po městě pohybovat. 
Ačkoliv už naše jízdné pro seniory 
zdarma bylo odsouhlaseno a bude 
zavedeno těsně před volbami v září 
(jaká náhoda) tím končit nebudeme. 
MHD je v Litvínově na docela sluš-
né úrovni, ale mohla by být levnější. 
Tedy zasadíme se o zlevnění jízdného 
na 3650,- Korun za rok u předpla-
cených jízdenek. Jelikož je pohyb 
na kole zdravý a levný pokusíme se 
zřídit projekt sdílených kol, RE:Ko-
la, který úspěšně funguje například 
v Teplicích.

Víme také kde ušetřit. Litvínov platí 
za odpady velké peníze, a my známe 
způsob, jak část peněz využít jinak 
a  dokonce část odpadu zpeněžit. 
Tedy, i když uspějeme, jsme na dal-
ší čtyři roky vázání tím, co schváli-

lo současné zastupitelstvo, ale naši 
politiku neděláme s výhledem jen 
na 4 roky. 

Zavedeme také pozici energetické-
ho manažera, radnici patří několik 
budov, nejenom úřadů ale také škol 
a  podobně, energetický manažer 

tak jako v Litoměřicích zajistí, že se 
v těchto městských budovách nebude 
zbytečně plýtvat a ušetřené peníze se 
budou moci využít na lepší vzdělání 
našich dětí. Chceme také, aby se Lit-
vínov postupně stal energeticky co 
možná nejvíce samostatným městem. 

Zelení a Piráti chtějí spolu 
s  Vámi vrátit život zpátky 
do našeho města. To je oč tu 
běží. V Litvínově na náměstí 
se zavírají další a další obcho-
dy. To je jasný příklad kam 
naše město směřuje. A je toho 
víc. V centru se potloukají po-
fidérní skupinky lidí a po se-
tmění tam rodinu s  dětmi 
na procházce nepotkáme. 

Tohle musíme změnit, pokud cen-
trum města nebude žít, stane se 
domovem pochybných existencí 
a jak to končí, víme všichni dobře 
z Janova.
Kromě Osady se na ostatní části 
města doslova kašle. Teď nemluví-
me jen o Janovu (ale i pro ten máme 
plán), mluvím o čtvrtích jako Hamr, 
nebo Chudeřín. I ty mají velký po-
tenciál, zaslouží si pozornost radni-
ce, ale zpátky k centru.
Jako první musíme vrátit vodu 
do města. Voda je symbol života 

a symbolem živého Litvínova je Pi-
lařský rybník, tím začneme. Kam 
dál? Pokud to bude po volbách ještě 
smysluplné, zastavíme nesmyslně 
drahý projekt bazénu u Koldůmu, 
plavcům zajistíme náhradní mož-
nosti, tak, aby naše město mohli dále 
dobře reprezentovat. Ve městě byla 
historicky voda téměř všude a patří 
zejména na náměstí, tedy tam ob-
novíme fontánu, která je dnes spíš 
pro ostudu.

Piráti Litvínov

vodu zpět 
do pilařáku

Jdeme do toho společně, Litvínov DO TOHO!

Chceme větší kontrolu občanů nad 
tím, co zastupitelé dělají, jak pro své 
občany pracují, prot zřídíme online 
přímé přenosy z jednání zastupitel-
stev. Občany také necháme spolu-
rozhodovat o tom co se ve městě má 
stavět a jaké projekty se mají reali-
zovat, tedy takzvaný participativní 
rozpočet. Pro začátek bude stačit 1 
procento. Rozpočet musí být pře-
hledný a občanům musí být umož-
něna jeho neustálá kontrola, jsou to 
jejich, tedy Vaše peníze. Litvínov tak 
bude mít od roku 2019 transparentní 
rozklikávací rozpočet. 

Nezapomínáme ani na  seniory 
a proto budeme rozšiřovat fond so-
ciální bydlení, aby nikdo na stará 
kolena nemusel mít obavy, že ne-
bude mít na nájem a skončí na uli-
ci. Sociální bydlení lze také využít 
jako konkurenční výhodu, abychom 
ve městě udrželi mladé lékaře, hasiče 
a kvalitní policisty. 

Hokej a sport obecně patří neodmy-
slitelně k našemu městu, ale podpora 
dětí nemůže být vázána jen na to, 
kterému sportu se věnují (ostatní 
děti nejsou méněcenné). Budeme 
se zasazovat o lepší hospodaření ho-
kejového klubu. A narovnáme pod-
mínky podpory sportovních klubů. 
Zvážíme vybudování muzea hokeje 
jako součást městského muzea, které 
městu citelně chybí.

Podpora kulturních zařízení, hu-
debních klubů, Docela velkého di-
vadla musí být jednou z priorit pro 
vedení města. Budeme také cíleně 
podporovat občanské iniciativy, sou-
sedské slavnosti apod. Pro opuštěné 
budovy v majetku města najdeme vy-
užití. Nesmí být déle ostudou města.

Vyřešíme problémové parkování 
v exponovaných částech města. Zave-
dením vstupenky, která bude sloužit 

zároveň jako jízdenka na MHD a zří-
zením odstavných parkovišť ulevíme 
občanům během hokejových utká-
ní. Pro Osadu pak zvážíme systém 
rezidenčního parkování a budeme 
se zabývat dalšími variantami kam 
uklidit automobily.

Chceme lepší spolupráci mezi měs-
ty. Je nezbytné, aby okolí města byla 
našimi sousedy se vším, co k tomu 
patří. Budeme spolupracovat s Mos-
tem a Jiřetínem na vytvoření cyklo-
-stezek, nebo s Mezibořím na společ-
ném chodníku mezi obcemi. 

Budeme se inspirovat, nemáme pa-
tent na rozum, ale i v Ústeckém kraji, 
je řada měst kde lze najít inspiraci. 
Příkladem nám může být vzkvétající 
Kadaň, upravené město, které díky 
dobrému vedení zvládá i tak těžké 
úkoly jako je sociální začleňování 
a dokázalo realizovat řadu vynika-
jících projektů jako třeba Nábřeží 
Maxipsa Fíka. Horní Jiřetín, který 
má zpracovanou vizi rozvoje (díky 
studentskému sympoziu velmi levně 
a kvalitně) a snaží se o energetickou 
nezávislost na uhlí, anebo Litomě-
řice, které patří celkově k nejmo-
dernějším městům v republice, to 
všechno jsou naše vzory, ale budeme 
hledat další. 

Je jasné, že Litvínov nebude mít 
znovu 30 tisíc obyvatel tak jako v de-
vadesátých letech minulého století, 
ale i když jich bude mít jen 20 tisíc, 
může být městem, které žije, městem 
kde chtějí jeho obyvatelé žít a nejen 
bydlet, místem, se kterým budou 
chtít mladí spojit svou budoucnost. 

Společně to dokážeme
litvínov do toHo!

Piráti Litvínov
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Vážení spoluobčané, Litvínováci. Jmenuji se Petr Globočník, je mi 35 let, mám jednu dceru a jednu ženu. Živím 
se jako sociální pracovník a v Německu si přivydělávám jako poštovní doručovatel. V Litvínově jsem zakládal 

spolek MY Litvínov. Ve volném čase se také věnuji sportovní výchově mládeže v klubu SK Bivoj Litvínov. 

Jsem bojovníkem proti prolomení těžebních limitů, věřím, že bez uhlí má naše město světlejší budoucnost.  
Jsem také krajským předsedou Strany zelených v Ústeckém kraji.

Takřka celý život žiji v Litvínově, o to neradostnější pohled se mi naskýtá dnes, v době, kdy se do města stěhují 
jen lidé, které jinde nechtějí, v době kdy naše město opouští stále víc perspektivních lidí a ti mladší v něm 

neplánují svou budoucnost. Ačkoliv radnice chce realizovat megalomanské stavby a za městem vyrůstají nákupní 
centra, která znamenají jen další ránu pro drobné živnostníky, naše město celkově chátrá.

Považuji se za litvínovského patriota, proto se s tímto nehodlám smířit. 

Rád bych vrátil do města život, udělal z něj místo, kde se budete cítit dobře. Proto, abych to změnil, kandiduji 
v letošních komunálních volbách a žádám Vás o podporu naší kandidátky, sami nedokážeme nic, společně 

s Vámi můžeme zlepšit věci tak, abychom v Litvínově chtěli žít my i naše děti.

Zdravím Vás, jmenuji se Adam,  mi 22 let a většinu svého života jsem strávil v Mostě, kde jsem absolvoval 
gymnázium a dále pokračoval ve studiu na vysoké škole.  

Rád bych do Litvínova přivedl čerstvý vítr a ukázal všem, že mojí generaci není budoucnost města lhostejná.

 Za největší cíl považuji navrácení života do centra města a současně i revitalizaci Janovského sídliště,  
které je mi domovem posledních 6 let. 

Nechci být totiž svědkem toho, jak další vzdělaní a mladí lidé opouštějí město,  
protože zde chybí kulturní vyžití nebo pracovní příležitosti. 

Dále bych rád usnadnil a zpříjemnil občanům přístup k úřadům jako takovým a ušetřil jim čas  
například umožněním plateb pohledávek vůči městu, či podání žádosti on-line.

Narodil jsem se v Mostě, v Litvínově žiju od školky. Vystudoval jsem průmyslovku v Chomutově 
a po několika výletech za studiem a prací jsem se vždy vrátil do Litvínova. Ne, že by se mi jinde nelíbilo, 

ale Litvínov je mé „doma“.  Za prací jezdím po republice, živí mě světlo a osvětlení. Vlastně je to především 
jednání s úřady. Koníček mám naopak doma - s přáteli provozujeme hudební klub v litvínovském „kulturáku“. 

Nejde jen o hudbu, ale o komunitu lidí – publikum, přátele, spolupracovníky. A také naše děti. 

V klubu po léta sleduji jak  lidé odchází, a často po letech na studiích  
a na zkušené hledají důvod se vrátit a žít v rodném městě.

 Těch důvodů je mnoho – rodina, práce, vzdělání, bydlení, zábava, příroda, sport a … lidé. Já ty své našel. 
Chci, aby je našli i další. 

Aby byl Litvínov prosperujícím nezadluženým městem, s atraktivní budoucností, 
 do které jeho občané mohou a chtějí mluvit. 

S budoucností, kterou zde chtějí spolu prožít, ne jen přežít.  
O té budoucnosti se rozhoduje dnes, tak rozhodujme spolu.

Vážení voliči, jmenuji se Iveta, je mi 24 let. V Litvínově prožívám celý svůj život. Absolvovala jsem místní 
gymnázium T. G. Masaryka. Tento rok jsem úspěšně absolvovala bakalářský program v oboru politologie 

a společenské vědy. Během mého studia jsem se naučila jednu důležitou věc. 

K tomu, abychom ve svém městě žili podle svých představ, cítili se v něm dobře a nabízelo nám vše,  
co uznáváme za prioritní, je důležité, abychom tvořili občanskou společnost. Společnost,  

která se stává partnerem města a žije s ním v dialogu. 

Proto bych chtěla docílit toho, aby občané nebyli pouze obyvateli, ale aby měli možnost se podílet na chodu 
města a vyjadřovat se ke klíčovým projektům města. Na čem jiném by mělo město stavět, než na vizi a kritice 

svých občanů. 

Do budoucna se budu zasazovat o to, aby byl Litvínov atraktivnější a přístupnější mladým lidem. 

Chtěla bych, aby mladí neodcházeli, ale aby měli důvod, proč tu zůstat. Cítím, že dosavadní vedení města ne-
věnuje dostatečnou pozornost odlivu mladých lidí z našeho města, a proto kandiduji v letošních komunálních 

volbách za politické uskupení LITVÍNOV DO TOHO! Chci být hlasem mladých lidí. 

Dobrý den, jmenuji se Daniel Urik, jsem absolventem zdejšího gymnázia T. G. Masaryka, kam jsem se 
po magisterském studiu na UJEPu vrátil, a to jako učitel. 

Celý svůj život jsem v drtivé většině strávil v tomto městě a také proto jsem se rozhodl zkusit štěstí v komunální 
politice a tomuto místu pomoci. 

Oblasti, v nichž je řada věcí zanedbaná a nedostatečná je v našem městě mnoho, avšak mou prioritou je 
podpora vědy, vzdělání a kultury, dopravní infrastruktura, bezpečné a klidné město, kde najdou své místo 

mladí i staří a všichni společně se mohou hrdě hlásit k tomu, že jsou z Litvínova! 

Tak tedy: LITVÍNOV DO TOHO!
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Ahoj, jmenuj se Tomáš Hák a je mi 34 let a v Litvínově jsem vyrůstal, sledoval v něm všechny jeho velké 
změny, a není mi tedy lhostejné jeho další směřování. 

Proto jsem před lety s kamarády stál u zrodu spolku MY Litvínov, se kterým se pokoušíme pomocí menších veřejných 
realizací a osvěty přinášet podněty k veřejnému životu města.  

Ve své profesi specialisty průmyslového pojištění se denně setkávám především s mnoha živnostníky, majiteli 
a jednateli menších a středních podniků, které tvoří páteř ekonomik mnoha měst velikosti Litvínova. Tyto 
zkušenosti bych chtěl přenést i do Litvínova, který bohužel zatím není pro malé a střední podnikatele příliš 

přívětivý, jak poznáme i dle mnoha prázdných výloh v centru města.  

Chtěl bych také přivést do Litvínova více návštěvníků, kteří u nás mají co obdivovat. 

Historie města a jeho okolí je velmi zajímavá, ale bohužel není instituce, která by ji koncepčně dlouhodobě 
představovala a dále rozvíjela. Proto hodlám iniciovat založení Muzea města Litvínova, které by tyto úkoly 

plnilo. Myslíte, že je to nereálné? Kdo nemá sny, nežije.

Vážený voliči, jmenuji se Petr Machuta, je mi 56 let, mám středoškolské vzdělání a pracuji jako referent 
investic. Mé zájmy – výlety do přírody, četba, rekreační běhání, historické památky a architektura. 

Rozhodl jsem se kandidovat, protože žiji v Litvínově a jeho osud mi není lhostejný. Vadí mi znečišťování životního 
prostředí, vadí mi vylidňování Litvínova a také to, že z jeho centra se stává jakási mrtvá zóna bez života. 

Není mi lhostejný osud Janova. Pokud bych byl činným v regionální politice, snažil bych se najít cesty 
a způsoby jak tato negativa změnit.

Říkáte si jak? Vše má 
na svědomí sousloví par-
ticipativní rozpočet. Chce-
me prosadit, aby již 
od roku 2019 bylo vyčleně-
no zkušebně alespoň 1 pro-
cento z celkového rozpočtu 
města na veřejně prospěšné 
projekty, které si navrhnou 
přímo občané města.

Když to jde v mnoha jiných měs-
tech v ČR, proč by to nebylo možné 
i v Litvínově? Hlasování bude bezpeč-
né a navíc transparentní. Realizovat 
se budou vždy projekty, které od Vás 
dostanou nejvíce hlasů. Nové dětské 

hřiště ve Vaší čtvrti? Oprava sporto-
viště za Vaší ulicí? Výsadba nových 
květin, zeleně a stromů na veřejném 
místě? Úprava ulice a nevzhledných 
chodníků? Oživení budovy v měst-
ském majetku? Zvelebení okolí pen-
zionu pro seniory? Veřejný hudební 
fesťáček na náměstí? Sousedská slav-
nost ve Vaší ulici? Podpora místního 
spolku? Nápady budou na Vás. Jejich 
realizace zase na nás.

Do budoucna chceme Vás, občany 
města, vtáhnout do rozhodování ještě 
více, proto se budeme snažit o zvýšení 
prostředků alespoň na 5-8 procent 
z celkového rozpočtu města. Proč? 
Protože jde o peníze nás všech!

Tomáš Hák Víte, jak pro vás pracova-
li Vaši zaměstnanci, volení zastupitelé 
a radní?

Zastupitelé volíme na čtyři roky. Prů-
měrný počet jednání zastupitelstva 
za tu dobu je 36 (do dnešního dne 35).

Pokud zastupitel tedy chyběl devět-
krát, znamená to, že celý rok pro Vás 
nepracoval. V grafu níže uvádíme pře-
hledy docházky jednotlivých zastupi-
telů. Z něj je dobře vidět, že ne všichni 
pracovali pro občany města dobře a to 
graf neznázorňuje, pokud zastupitelé 
opustili jednání předčasně a věřte, že 
se to děje často. Omluvou pro absenci 
není výkon jiné funkce, správa města 
vyžaduje poctivý a zodpovědný pří-
stup. Kandidatura do zastupitelstva 
je dobrovolná.

Litvínov DO TOHO!

Necháme občany Litvínova rozhodnout,  
jak naložit s jejich penězi
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Od  21. května začal slou-
žit veřejnosti živnostenský 
úřad v  nových prostorách. 
Úřad je konečně v reprezen-
tativních prostorách v cent-
ru města a přístupný všem. 
Nicméně nelze se ubránit po-
citu, že město Litvínov opět 
jednalo velmi nekoncepčně 
a především nehospodárně.  

V  době, kdy město vlastní ně-
kolik budov, kterým marně hledá 
využití, přestěhovalo odbor úřadu 
do 263 m2 velkých prostor, za kte-
ré bude platit neziskové organizaci 
Občanské sdružení CESTA NADĚ-

JE z.s. 52 640 Korun měsíčně (to je 
631 680 Korun ročně bez energií).  
Smlouva je uzavřena zatím na 10 
let, tzn. minimálně město zaplatí 
6 316.800 Korun + navýšení o inflaci.

Občanské sdružení CESTA NADĚ-
JE vedené jednatelem firem YSSEN, 
na pořízení stavby a její následnou 
opravu a adaptaci obdrželo z EU fon-
dů a ze státního rozpočtu dohromady 
zatím 12 537 373 Korun.

Při čtení těchto řádek Vás jistě na-
padnou minimálně tyto 4 otázky:  

1. Proč město tuto budovu vedle 
radnice nekoupilo do svého majet-
ku, když mělo poměrně dlouho tuto 
možnost? 

2. Proč město neadaptovalo jinou 
budovu ve svém majetku na archiv 
nebo živnostenský úřad? 

3. Proč město některé své záměry 
nedostatečně či vůbec neprezentuje 
a nekomunikuje směrem k občanům?  

4. Kde je litvínovská opozice (v po-
době ČSSD, ODS, SNK-ED a Litvíno-
váků), když má hlídat vedení města 
a plýtvání veřejnými prostředky?

Chceme podobnému nekoncepční-
mu plýtvání ze strany města dát přítrž 
a podobné kroky rozhodovat z rozva-
hou a péči řádného hospodáře. 

Tomáš Hák

Pocházím z Janova, kde 
jsem v  bloku D2 byd-
lel více než 21 let. Od té 
doby se však tato čtvrť 
změnila k nepoznání. Jed-
nou z mých priorit je tak 
zastavit současný trend 
devastace, a začít s ob-
novou této části města. 
Nejsem rasista, nesvalu-
ji vinu za současný stav 
na všechny Romy, ač to 
na první pohled není zřej-
mé, velký podíl mají drob-
ní obchodníci s chudobou, 
kteří do Janova nastěho-
vali ve velkém problémové 
lidi, různé realitky a dvě 
velké společnosti CPI 
a SBD Krušnohor, jedna 
se o stav věcí nezajímá 
vůbec, druhá jen svalu-
je veškerou odpovědnost 
pouze na romské obyva-
tele. Část viny neseme 
ale také my všichni, kteří 
jsme na obnovu Janova 
zapomněli, a mnozí z nás 
(včetně mě) z Janova ode-
šli a tím vytvořili prostor 
pro akceleraci celého pro-
blému. Město, kromě no-
vých chodníků a stavby 
jednoho hřiště, do obnovy 
Janova neinvestovalo.

Do  nového začátku chci zapojit 
místní, tedy majoritu, tak i počet-
nou Romskou menšinu. Pokud zde 
mají lidé spolu žít, je nezbytné, aby 
se podíleli všichni a naučili se spolu 
vycházet. Je také nutné skončit s ne-
řízeným stěhování problémových lidí 
z celé republiky, nebo ze Slovenska. 
Lidé, co chtějí v Litvínově žít, musí 
respektovat naše pravidla hry.  To je 
možné jen tak, že mají k místu a míst-
ním vytvořený vztah a nestěhují se 
několikrát do roka. 

Mimo bourání vybydlených panelo-
vých domů je třeba vybudovat prvky 
občanské vybavenosti, vrátit do síd-
liště lavičky, jejichž absence přinesla 
jen to, že skupinky lidí posedávaly 
na schodech a při procházení dalších 
tak logicky vznikaly problémy. Vhod-
né jsou například místa na grilování, 
kde lidé mohou společně trávit čas, 
aniž by rušili ostatní obyvatele. 

Je také třeba změnit fungování poli-
cie a poskytovatelů sociálních služeb. 
Policie nesmí sídlištěm jen projíždět, 
musí zde být přítomna také pěší nebo 
cyklo-hlídka. V mnohem větší míře 
musíme zapojit asistenty prevence 
kriminality a využívat institut veřejně 
prospěšných prací. Nesmí se stát, že 
malé děti nebudou plnit povinnou 
školní docházku, naopak musíme 
rodiny motivovat, aby děti měly 
minimálně výuční list a osvojily si 
zdravé návyky. Represe je samozřej-
mě nutná, ale až na posledním mís-
tě, mnohem důležitější je prevence, 
tedy vzniku problémů předcházet. 
V případě Janova tak obnovit místní 
komunitu a sousedské vztahy.

Že to nejde? Jde, víme to z příkladů 
jiných měst, například z Brna, nebo 
Kadaně jen to není přes noc. Pokud 
budeme důslední, můžeme z Janova 
opět udělat čtvrť, za kterou se nebu-
deme stydět a kde se lidé nebudou 
bát žít.

Petr Globočník

ROZPAKY OKOLO PRONÁJMU 
BUDOVY ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Janov

Pochlubte se  
svou marmeládou 

nebo džemem 
23. 9. na maSarykově náměStí (pod koS-
telem) od 14:00 proběHne 1. litvínovSké 
miStrovStví ve výrobě marmelád a dže-
mů. přijďte Se pocHlubit Svým výtvorem 
a zapište Se tak neSmazatelně do HiStorie 
našeHo měSta. výtěžek z náSledné dražby 
džemů darujeme litvínovSkému útulku.
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Blízké okolí Lubence (Blatna, 
Tisu, Žihle) v nejjižnějším cípu 
Ústeckého kraje je kromě rekre-
ačníoblasti pro obyvatele kraje 
zdevastovaného těžbou uhlí také 
jedním z míst v „hledáčku“ stá-
tu, kde by jednou mohl skončit 
vysoce aktivní jaderný odpad. 
Nejvhodnější místo pro takový 
záměr se pokouší vybrat Státní 
organizace Správa úložišť radio-
aktivních odpadů (SÚRAO) už 
od roku 2003.

Geologickými průzkumy měly 
být zjištěny podrobnější geologické 
vlastnosti vybraných lokalit, ty méně 
vhodné měly být postupně vyřazová-
ny a ze vzájemného porovnání těch 
vhodnějších měla vzejít lokalita nej-
vhodnější. Plán to byl geniálně jed-
noduchý a počítal také nejspíš s tím, 
že ho ocení i místní obyvatelé, až se 
z médií dozvědí, jaká jim byla vy-
myšlena budoucnost. Ti však místo 
očekávaného hromadného projevo-
vání nadšení začali organizovat míst-
ní referenda, v nichž voliči úložiště 
rázně odmítli. Samozřejmě, v těch 
okamžicích převládal při rozhodování 
neurčitý strach z neznámého a z toho 
plynoucí postoj místních „Ne na mém 
dvorku!“ To bylo na přelomu let 2003 
a 2004. Jak ale doba pokročila, to ne-
známé dostávalo mnohem zřetelnější 
obrysy. K obcházení veřejnosti Sprá-
va úložišť přidala obcházení zákonů 
nebo zatajování a překrucování in-
formací. Proti tomu je zvýšení pro-
zatím jen odhadu celkových nákladů 

na hlubinné úložiště (ze 47 miliard 
v roce 2001 na 111 miliard v roce 
2014) jen běžným českým folklórem 
v nakládání s veřejnými prostředky. 
A pro jaký odpad je hlubinné úložiště 
navrhováno? Tím nejnebezpečnějším 
je vyhořelé jaderné palivo z elektrá-
ren. Ono tak úplně vyhořelé není. 
I když se současní propagátoři jádra 
chlubí, že z válečku jaderného paliva 
o průměru i výšce kolem jednoho 
centimetru získají současné elektrár-
ny energii odpovídající šesti stům 
litrům benzínu, současnými tech-
nologiemi zatím není možné využít 
energii z paliva lépe než z pěti pro-
cent. Efektivita takové technologie by 
byla srovnatelná s automobilem, který 
by na sto kilometrů jízdy z načerpa-
ných 120 litrů benzínu spotřeboval 
pouze 6 litrů, ale zbylých 114 litrů by 
bylo nutné vylít do kanálu. Pardon, 
uložit do úložiště. V případě jader-
ného odpadu a velkých peněz s tím 
spojených mají slova posunutý svůj 
původní význam.

Podobně jako vyhořelý neznamená 
vyhořelý ani úložiště není tím, čím se 
zdá být. Ve svém původním význa-
mu by znamenalo, že uložené jader-
né palivo s téměř nespotřebovanou 
energií v něm bude připraveno, třeba 
až vědecké poznání dozraje do vyšší 
úrovně, k opětovnému vyzvednutí 
a použití.

Stejného přesvědčení musí nabýt 
i návštěvník webových stránek ČEZu, 
kde je použité palivo popisováno 
jako cenný zdroj surovin a energie 
budoucnosti. Omyl! Podle české kon-
cepce o nakládání s radioaktivními 
odpady a vyhořelým jaderným pali-
vem má použité palivo už na věčné 

časy a nikdy jinak zůstat uloženo 
v zemi. I proto je slovo úložiště po-
užívané v této souvislosti jen navo-
něným výrazem pro skládku. Pojetí 
jaderného bolševismu pak umocňuje 
doba v řádu stovek tisíc let, po kterou 
bude nutné použité palivo izolovat 
od okolního prostředí. I takový pro-
blém ale mají odborníci ze SÚRAO 
vyřešený. Ještě nedávno v této sou-
vislosti ukazovali na webu, v televizi, 
v novinách i na besedách s veřejností 
ukládací kontejner z mědi. Když se 
však objevila informace, že u nás má 
být místo mědi použita jeho levnější 
varianta z obyčejné uhlíkové oceli 
(železa), ukazování mědi nahradi-
lo ujištění, že prý takový v českém 
prostředí dostačuje. Podobné je to 
i s ujišťováním že v českém úložišti 
nemůže skončit zahraniční jaderný 
odpad, protože jeho dovoz je zaká-
zaný zákonem.

Jestliže je ale z ČR vyváženo více než 
20 % elektrické energie, stejnou část 
jaderného odpadu nemusíme dovážet 
ze zahraničí, ale vyrábíme si ji tady 
sami. No a geologické průzkumy, kte-
ré měly prokázat, že horninový blok 
pro úložiště je celistvý a bezpečný? 
Za celých 18 měsíců platnosti po-
volení se odborníkům ze SÚRAO 
nepodařilo získat naprosto žádná 
geologická data vhodná k porovná-
ní vhodnosti lokalit. Po neúspěšné 
snaze o prodloužení průzkumů přišli 
odborníci s tvrzením, že dostačují 
obecná data z výzkumů, které mohou 
být prováděny bez povolení. Nižší 
znalostní úroveň geologických dat 
bude při výběru lokalit nahrazena 
údaji z výzkumu veřejného mínění, 
při nichž vybraní obyvatelé vybra-

ných obcí budou odpovídat například 
na to, zda od stavby úložiště očeká-
vají zkázu nebo prosperitu. Je tedy 
možné, že úložiště nebude tam, kde 
je to z geologického hlediska nejbez-
pečnější, ale tam kde bude nejmenší 
odpor veřejnosti. Hrozbu výběru naší 
lokality ještě podtrhuje fakt, že sta-

rosta Blatna V. Beneš (KSČM) dává 
výstavbě zelenou a to zřejmě z důvo-
du finančních kompenzací. Za žádné 
peníze bychom si neměli nechat vzít 
poslední přírodní krásy našeho už tak 
zdevastovaného kraje.

Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec

Úložiště jaderného odpadu: Hrozba zničení známé 
rekreační a houbařské oblasti v našem kraji

Zastupitelé volíme na čtyři roky. Průměrný počet 
jednání zastupitelstva za tu dobu je 36 (do dnešního 
dne 35).

Pokud zastupitel tedy chyběl devětkrát, znamená to, 
že celý rok pro Vás nepracoval. V grafu níže uvádíme 
přehledy docházky jednotlivých zastupitelů. Z něj je 

dobře vidět, že ne všichni pracovali pro občany města 
dobře a to graf neznázorňuje, pokud zastupitelé opustili 
jednání předčasně a věřte, že se to děje často. Omlu-
vou pro absenci není výkon jiné funkce, správa města 
vyžaduje poctivý a zodpovědný přístup. Kandidatura 
do zastupitelstva je dobrovolná.

Víte, jak pro vás pracovali Vaši zaměstnanci, 
volení zastupitelé a radní?
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Klima nezměníme. Je ale 
třeba se mu co nejvíce 
přizpůsobovat a vhodný-
mi opatřeními snižovat 
jeho dopady. Máme vel-
kou výhodu. Sázení stro-
mů s budování zelených 
ploch nestojí moc peněz. 
Zdaleka ne tolik jako 
megalomanské projekty 
přehrad. Proto s  Piráty 
prosadíme výsadbu stro-
mů v ulicích, nahradíme 
stromy skácené, doplníme 
rekreační divočinu kolem 
měst a zatravníme betono-
vé pustiny. 

Sucho je v médiích čím dál častěji 
zmiňovaným tématem. Jednak proto, 
že se zvětšuje zájem o zemědělství, 
lesy a životní prostředí jako takové,  
ale zejména protože sucho a další 
projevy změny klimatu začínají být 
citelné na celém území naší repub-
liky. Mění se charakter dešťů, ubývá  

spodních vod i voda v řekách, krajina 
i města se víc a víc oteplují, a zatímco 

se u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé 
původní začínají chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha a je-
jich předcházení hovoří v souvislosti 
se zemědělskou půdou a lesem. Má 
to logiku, protože dohromady tvoří 
přes 80 procent rozlohy naší země. 
Často se zapomíná na města a na za-
stavěnou plochu obcí, které sice tvoří 
jenom pár procent rozlohy ČR, ale 
žije zde naprostá většina obyvatel. 
A bavíme-li se o adaptaci na klima-
tické změny, nemůžeme z tohoto 
důležitého úkolu města a obce vy-
nechat.

Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. Pi-
rátský program na všechny tyto věci 
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavě-
né plochy ve městech, jak zadržovat 
vodu a krajinné opatření v katastru 
měst mimo obydlení. Základní jed-
notkou takových opatření a obecně 
adaptace na klimatickou změnu je 
strom. Je to famózní „mechanismus“, 
který dokáže, je-li správně vybrán 
a umístěn, absorbovat jak vodu, tak 
sluneční energii. Průměrně vzrostlý 
strom dokáže ochladit své okolí způ-
sobem srovnatelným s minimálně 
třemi výkonnými klimatizacemi. 

Piráti ví, že zeleň a parky neslouží 
jen pro relaxaci, oživení města a jeho 
zkrášlení. Pokud o nich začnou rad-
nice uvažovat správně, může zeleň 
výrazně napomoci ke snižování tep-
loty v místech, kde každý z nás žije 
a také ke zlepšení krajinného hos-
podaření s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík, Poslanec 
České pirátské strany, 

Místopředseda zemědělského 
výboru

Naštěstí už mnoho let nepla-
tí dříve zažitá fráze, že ob-
čané mají právo vyjadřovat 
se ke správě města jen jed-
nou za čtyři roky ve volbách 
a naslouchání potřebám ob-
čanů je bezesporu jedním 
ze základních předpokladů 
pro dobře fungující radni-
ci. Na vesnicích a v malých 
městech je naslouchání ob-
čanům poměrně snadné 
– všichni vědí, kde starosta 
bydlí a není tedy problém mu 
své preference sdělit osobně 
buď na radnici, nebo třeba 
při neformálním rozhovoru 
v hospodě. Velká města se ov-
šem potýkají s problémem, 
jak občanům naslouchat, 
ale  zároveň nebýt snadným 
cílem lobbistických a účelo-
vých skupin, které se pro-
střednictvím opakovaného 
a intenzivního kontaktu s po-
litickými reprezentanty snaží 
zajistit prosazování svých zá-
jmů, nezřídka na úkor méně 
hlasitých skupin společnosti. 
S rostoucím počtem obyvatel 
se výše popsaný problém ještě 
více umocňuje, jelikož není 
reálné, aby se politik osobně 
setkal s desítkami tisíc oby-
vatel a jejich potřeby, postoje 
a priority si vyslechl osobně.

Jak tedy ve stotisícové metropoli 
zajistit, aby k vyjádření svých po-
stojů dostali všichni stejný prostor 
a zároveň nebyl nikdo zvýhodněn 
ani znevýhodněn? Odpověď je 
jednoduchá – internet – a vstřícná 
asistence úřadu těm, pro které by 
internet představoval bariéru. Kon-
takt přes internet má totiž oproti 
osobnímu kontaktu jednu zásad-
ní výhodu – umožňuje prakticky 

neomezenému množství občanů 
vyjádřit svůj názor, a to navíc způ-
sobem, který šetří čas, jelikož vyjá-
dření přes internet je možné podat 
z domova, kavárny, či třeba z vlaku. 
Samosprávě pak internet umožňuje 
data od jednotlivých respondentů 
sdružovat a získat tak reálný obraz 
postojů veřejnosti v daném městě. 

I  internet má ovšem svá rizika 
a před zavedením jakéhokoliv ná-
stroje pro sběr dat od občanů jsou 
zástupci samosprávy povinni jej 
dostatečně zabezpečit. V součas-
nosti největším rizikem internetu je 
nedostatečné ověření identity vyja-
dřujících se občanů, které může vést 
k fiktivním, či duplicitním vstupům 
a neobjektivním výsledkům. Platná 
legislativa umožňuje tři cesty, jak 
zmíněný problém řešit. Tou první 
a pro občana nejméně komfortní 
je osobní ověření „na přepážce“, 
na základě kterého dostane občan 
přidělený přístup ke své elektronic-
ké identitě. Druhou cestou je využití 
nové elektronické občanky, se kte-
rou již není potřeba chodit osobně 
na přepážku, ale je potřeba dispo-
novat čtečkou čipu v kartě, přes kte-
rou se ověření identity provádí. Tou 
nejkomfortnější je pak cesta, kterou 
jsme zvolili i v Brně, cesta přímého 
ověření identifikačních údajů proti 
centrálnímu registru obyvatel. Ne-
méně důležitá je následná ochrana 
poskytnutých osobních údajů, které 
by měly být bez prodlení zašifro-
vány do tokenu, který nelze zpětně 
přepočítat na původní osobní údaje, 
aby nehrozilo riziko odcizení údajů 
z databáze a jejich následné zneužití.

S ověřenou elektronickou identi-
tou již nic nebrání tomu, aby měs-
to přímo naslouchalo všem svým 
občanům. V  Brně jsme spustili 
v oblasti participace veřejnosti nej-
úspěšnější český participativní roz-
počet, do kterého se v uplynulých 
dvou letech zapojily desítky tisíc 
lidí. Participace veřejnosti se nám 
velmi osvědčila i v oblasti územního 
plánování, ve které ji hojně využí-
vá městský architekt. V neposlední 

řadě je participativně připravována 
také dlouhodobá strategie rozvoje 
města do roku 2050. 

V příštích letech máme v plánu 
participaci v Brně dále rozšiřovat 
a umožnit občanům vyjadřovat se 
buď formou prostého hlasování 
nebo připomínkami k důležitým 
politickým otázkám a poskytovaat 
tak samosprávě názorovou oporu 
při rozhodování. Participace ovšem 
nemá být jen jednosměrný sběr 
podnětů, je to forma dialogu mezi 
veřejnou správou a občanem. Proto 
plánujeme spustit také portál pro 
elektronické podněty, které si budou 
moci občané právě prostřednictvím 
elektronické identity vzájemně pod-
porovat a přidávat jim na váze a kte-
ré při významné podpoře veřejnosti 
vedení města při svém rozhodování 
zohlední.

Bc. Tomáš Koláčný, radní 
města Brna

Se suchem lze bojovat.  
Jen to chce správné lidiDáváme na vás!

Mgr. Radek Holomčík při jedná-
ní  v zemědělském výboru v posl-
naecké sněmovně.
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Máte za sebou deset měsíců půso-
bení ve Sněmovně. V létě vznikla 
vláda s podporou komunistů. Jak 
se na ni díváte a mění to nějak po-
litické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trest-
ně stíhaný premiér a jejíž součástí 
je po  třiceti letech komunistická 
strana. Hlasovalo se o neúplném 
kabinetu. Mně nejde do hlavy, ja-
kým způsobem vyjednával či spíše 
nevyjednával předseda ANO An-
drej Babiš podporu své vládě. Pan 
Hamáček (ČSSD) se stal současně 
ministrem vnitra i zahraničí, což 
se jednoduše nedá stíhat, den před 
hlasováním o důvěře se odporou-
čela ministryně spravedlnosti. Šest 
dní poté, co vláda získala podporu 
komunistů, hnutí ANO a ČSSD, od-
stoupil ministr práce a sociálních 
věcí. Těžko dodávat nějaké silnější 
hodnocení. 
Obáváme se, že tato vláda v oblasti 
modernizace České republiky skrze 
zefektivnění fungování veřejných 
institucí a digitalizace státní správy, 
stejně tak jako v oblasti protikorupč-
ní legislativy, příliš neudělá. Budeme 
jí ale i tak intenzivně šlapat na paty. 
Digitalizace a transparentnost státu 
jsou naše stěžejní cíle i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to 
dlouhé období, než vznikla vláda 
s důvěrou, bylo z určitého pohledu 
vlastně konstruktivní.

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z po-
zice té konstruktivně opoziční role. 
Protože ačkoli fungovala hlasovací 
koalice ANO, KSČM a SPD, daly se 
předkládat zákony, které měly šanci 
procházet legislativním procesem. 
Piráti jednali v uplynulých měsících 
s politickými stranami napříč Sně-
movnou. Předložili jsme řadu záko-
nů, a v rámci toho se nám podařilo 
projednat nejedno protikorupční 
opatření. Například zákon proti ku-
mulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnotný 
plat. Poslanci ANO a ODS tento zá-
kon bohužel prozatím zablokovali, 
ale na plénum Sněmovny se dostane 

znovu. Dále třeba zrušení výjimek 
z registru smluv pro ČEZ, který už 
prošel prvním čtením i garančním 
výborem. Zmíním i  nominační 
zákon, kterým jsme prosazova-
li zprůhlednění obsazování postů 
ve státních a polostátních firmách. 
Sněmovna ho sice nakonec zamítla, 
ale dotlačili jsme tak vládu předložit 
vlastní verzi tohoto zákona, který 
by měl omezit trafiky ve státních 
firmách. 

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

Chcete uspět v blížících se komu-
nálních volbách, dokonce říkáte, 
že příští sněmovní volby chcete vy-
hrát. Průzkumy vám stále předpo-
vídají okolo deseti procent hlasů. 
Jak chcete vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když 
děláte politiku dobře a v zájmu lidí, 
je to i otázka času, než se vám věci 
podaří a lidé si toho všimnou. Ne-
stačí rozhodně, když vám tleská jen 
vaše sociální bublina. A to je síla 
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnuje-
me jim veškerý možný čas. Věříme 
totiž, že bude stále více lidí, kteří se 
díky Pirátům začnou zajímat o po-
litiku. Musíte jít za voliči ostatních 
stran, vysvětlit jim, že jsme lepší. 
Nabízíme alternativu a věříme, že 
ten úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních 
voleb týče, prosazujeme opravdu 
otevřené radnice. Občan, kte-
rý může kdykoli zajít na radnici 
za „svým“ politikem – to má být 
cíl komunální politiky. 
Obecně chceme uspět ve městech, 
kde dlouhodobě Piráti působí či 

vedou radnice. Chceme obhájit 
Mariánské Lázně, posílit v  Brně 
a pochopitelně dobýt pražský ma-
gistrát. V  Mariánských Lázních 
Piráti otevřeli radnici lidem. Náš 
starosta má veřejný kalendář a oby-
vatele pravidelně zapojuje do cho-
du města. V Brně máme náměstka 
pro participativní rozpočet. Lidé 
si v jihomoravské metropoli mohli 
sami určit, co městu chybí a kam 
má investovat. Jsem hrdý na to, že 
pirátskou politiku budujeme pevně 
a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty čle-
nů?
Blížíme se k tisícovce členů České 
pirátské strany, navíc máme několik 
tisíc registrovaných příznivců, kte-
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc 
občanům. To je ostatně největší pi-
líř pirátské kampaně – tisíce lidí, 
kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet 
Pirátské Listy a vysvětlovat pirát-
skou politiku přátelům, známým 
i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřejších 
a nejsledovanějších soubojů bude 
volba pražského primátora. Věříte 
tomu, že primátorem se stane Pirát 
Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, 
ale je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. 
My jsme v Praze v minulém obdo-
bí se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt 
desítky případů očividného plýtvá-
ní. Zachránili jsme desítky milio-
nů korun. Pražský pirátský tým je 
strašně silný a Zdeněk Hřib je profík 
z oblasti digitalizace zdravotnictví. 
V současné době máme v Praze asi 
dvacet procent, a pokud se nespolčí 
pražští matadoři z ANO s ODS, kteří 
si už teď při hlasování na magistrátu 
vyměňují sympatie, mohli bychom 
mít v Praze pirátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupi-
nu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší 
lidé, ale mně už je taky skoro čty-
řicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí 
z nás mají děti. 
Pirátští voliči jsou vesměs optimi-
sticky smýšlející lidé, kteří neměli 
v uplynulých několika volbách koho 
volit a díky Pirátům opět nebo často 
i poprvé měli důvod přijít k urnám. 
Podařilo se nám zvýšit volební účast 
prvovoličů o několik desítek procent. 
Ale už dávno nejsme jenom stra-
na pro mladé. Náš program se týká 
všech generací, i seniory zajímá ja-
kou budoucnost přinesou Piráti pro 
jejich vnoučata. Boj proti korupci, 
rozkrádání a plýtvání se přece týká 
všech!

Na závěr se sluší vždy rozhovor tro-
chu odlehčit, zlidštit. Prošel jste 
volbou do Sněmovny, a tudíž ob-
rovskou životní změnou. Jak tráví 
Ivan Bartoš volný čas, má-li nějaký? 
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí 
samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že 
i ve chvílích volna si vyřídím nějaké 
pirátské telefonáty. Víte, ona je ta po-
litika i mým koníčkem. Takže vlastně 
pracuji na dva úvazky (smích).

Ivan Břešťák 
externí redaktor

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina. 
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

PhDr. Ivan Bartoš Ph.D., (*20. března 1980 v Jablonci nad Nisou) je předseda České pirátské strany a poslanec PSP ČR za Středočeský 
kraj. Maturoval ve Spojených státech amerických, následně složil také českou maturitní zkoušku. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru 
informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand se specializací na databázové modely, databázové systémy a in-
formační služby internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D. Hraje na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým nadšencem 
s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent. 

„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany ivan Bartoš 
v předvolebním rozhovoru pro pirátské listy. v blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou třeba Marián-
ské lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v praze. piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem opravdu otevřené 
radnice a fungující město. „Občan, který může kdykoli zajít na radnici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální politiky,“ dodává.
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SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!
https://www.facebook.com/LitvinovDotoho/https://ustecko.pirati.cz

Sdílení je aktem lásky
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.


