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Kultura v M. Třebové,
sucho v ČR

Sport ve městě,
velký rozhovor s Ivanem Bartošem

STRANA 3

■ ■ ■ STRANA 4 A 5

■ ■ ■ STRANA 6

■■■

Naši kandidáti a program

odliv obyvatel a dostupné bydlení,
komentář Mikuláše Ferjenčíka
a Jiřího Krátkého

Máme zde nedostatek kvalitních
pracovních míst? Rozhovor s Olgou
Richterovou

Rozhovor s lídrem
Představujeme lídra Pirátů v Moravské
Třebové Karstena Sachse

Karsten Sachs
lídr pirátů v Mor. Třebové

S jakou vizí chtějí Piráti obsadit
radnici?
Přiblížíme rozhodovací procesy radnice občanům. A co si pod tím má
občan představit? Chceme zveřejňovat zápisy z rady města, zavedeme
jmenovité hlasování rady a budeme
zveřejňovat tisky, které dostávají zastupitelé pro jejich hlasování. Zvýšíme informovanost o připravovaných
investičních akcích a chceme rozjet
projekt participativního rozpočtování. Participativní rozpočtování
znamená, že občané si budou rozhodovat o části rozpočtu sami. Participativní rozpočet je značně rozvinutý
v Polsku (používá jej např. Varšava,
Lodž, Dabrowa Gornicza, Walbrzych
a dalších asi 100 měst), zkušenosti
s ním má také Brno či Bratislava.
Chceme podpořit rozvoj podnikání
v celém regionu. V roce 2022 má být
dálnice D35 dostavěna až do Moravské Třebové a to nám otevře zcela
nové možnosti. Naše město se může
stát žádanou lokalitou pro investory
a lákavým místem k žití. Naše vize
je vrátit Moravské Třebové atraktivitu 80. a 90. let minulého století.
Pro naše občany musí být zajištěna

různorodá nabídka práce, dostupné
bydlení a dostatek vyžití ve volném
čase. Jen tak se znovu staneme atraktivní adresou.
Piráti hodně mluví o transparenci
a o otevírání radnice. Co přesně
si máme představit pod pojmem
transparentnost na komunální
úrovni? Jaké budou hlavní přínosy pro občany? Jak si představujete otevřenější fungování radnice
v praxi?
Politika let nedávno minulých se
bohužel zcela odklonila od běžného občana. My chceme politiku občanům zatraktivnit, znovu přiblížit
a v konečném důsledku vrátit. Slovo
transparentnost znamená průhlednost, pokud jí tedy požadujeme,
znamená to, že chceme zprůhlednit rozhodovací procesy města. To
přináší mnohé výhody. Občané budou lépe informováni o tom, proč
byl na určitou pozici na městském
úřadě vybrán zrovna tento konkrétní
uchazeč nebo tato stavební firma
na opravu majetku města. To bude
mít za efekt větší zájem občanů našeho města o věci veřejné. Pokud ob-

Jak volit do
zastupitelstva města
P

ři volbách do zastupitelstev
obcí, měst a obvodů voliči tradičně nejvíce chybují v postupu
hlasování. Tím se buď připravují
o část svých hlasů, nebo jsou jejich
hlasy neplatné úplně. Cílem následujícího textu je osvětlit, jakým
způsobem hlasovat, abyste o své
hlasy nepřišli.
Především je třeba si uvědomit, že
postup pro hlasování do obecního
zastupitelstva se zásadně liší napří-

klad od postupu volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Při volbě
do zastupitelstva obce máte přesně
tolik hlasů, kolik zastupitelů je voleno.
Tedy konkrétně, jak je to v Moravské Třebové:
Pro volbu do zastupitelstva města
máte přesně 21 hlasů.
Několik dní před volbami dostanete do své poštovní schránky obálku
s jedním velkým hlasovacím lístkem.
Ten obsahuje všechny strany a jejich

čan do těchto procesů nemá vhled,
vše se děje za jeho zády, nemůžete
čekat nic jiného než nespokojenost a nezájem o dění ve městě.
Informovaný občan navíc dokáže
úspěšně vzdorovat jednoduchým
populistickým řešením a svodům
exrtémistických politiků. Dalším
efektem je nezanedbatelná úspora
peněz. Možnosti občanů kontrolovat politiky jsou v současné době
minimální. Pokud se nám podaří
tyto procesy zprůhlednit, občan
získá větší kontrolu nad místními politiky. Vědomí permanentní
kontroly přináší menší prostor pro
nekalé praktiky. My, občané Moravské Třebové, například neznáme vůbec žádné detaily smlouvy
s firmou VHOS a.s. o dodávkách
vody. Nevíme jaké podmínky naši
zastupitelé s rakouskými majiteli
vyjednali, dokonce ani na jak dlouhou dobu město smlouvu uzavřelo. To samozřejmě otevírá prostor
k mnoha spekulacím, protože
v konečném důsledku máme jedno z nejdražších vodných a stočných v Pardubickém kraji. Musíme
si uvědomit, že Česká republika
v míře transparentnosti za Evropou notně zaostává a zároveň,
že Moravská Třebová, co se týče
transparentnosti a zapojení občanů
do politiky, zaostává za většinou
měst v České republice.
Je čas tento nedostatek napravit.
V čem jsou Piráti jiní než zbytek
politického spektra, kandidující
v letošních komunálních volbách?
kandidáty, kteří se na daném území
ucházejí o Váš hlas. Se svými hlasy
můžete naložit následujícími způsoby:
I. Zvolím stranu bez ohledu na pořadí kandidátů.
Tato možnost je nejjednodušší a pro
vaši oblíbenou stranu nejvýhodnější. Nemáte téměř šanci udělat chybu
a o své hlasy přijít. Je vhodná ve chvíli, kdy Vám nikdo z kandidátů konkrétní strany zásadně nevadí. Stačí
zakřížkovat políčko u názvu strany
a máte hotovo.
II. Zvolím konkrétní kandidáty
z jedné strany.
Pokud máte výhrady k některému
z kandidátů a nechcete proto využít

Pirátská DNA je všude stejná a velmi dobře známá. Jsme novou generací politiků, kteří nejsou zatíženi
minulostí, kmotrovskými vztahy,
zkostnatělou stranickostí, nejsme
miliardářským projektem. Naše
nároky na otevřenost fungování
politiky a úřadů a odpovědné nakládání s veřejnými financemi jsou
o několik řádů jinde než u jiných
stran. Piráti jsou stranou inovativních lidí, kteří zkoušejí hledat
nové cesty. To je to, co nás odlišuje
od ostatních.
Jaký výsledek od komunáních voleb očekáváte?
Očekávám, přeji si a dělám vše pro
to, aby byl výsledek 15%. Myslím
si, že naše město nutně potřebuje
změnu a že nejsem sám, kdo to tak
cítí. Proto si myslím, že dvouciferný výsledek je minimum, čeho
jsme schopni dosáhnout.

STRANA 7

Vplouváme do komunálu
5. a 6. října nás všechny čekají další volby, tentokrát do zastupitelstev
měst a obcí doplněné volbami senátními. I my jako Pirátská strana
v Pardubickém kraji se na tyto volby
připravujeme a výsledkem bychom
rádi navázali na parlamentní volby.
Celkem stavíme pirátské kandidátky v 11 městech a obcích, případně
se s našimi kandidáty můžete setkat
v rámci různých nezávislých uskupení.
Vyjma lokálních témat se všemi
kandidátkami táhne společný bod
programu - transparence a digitalizace státní správy. Byla by škoda,
aby současný technologický pokrok
nebyl využit pro všechny. Není zase
takovou utopií, aby si každý mohl
zkontrolovat hospodaření své obce
skrz rozklikávací rozpočet, online
sledovat zasedání zastupitelstva
nebo se přímo účastnit dění ve své
obci skrz participativní rozpočtování.
Dokonalostí by pak byla městská data
ve strojově čitelné podobě pro další
analýzu a využití.
V některých obcích přicházíme s tématem městské vody. Již v roce 2000
časopis Fortune předpověděl, že voda
bude pro 21. století klíčová komodita.
Je proto škoda, že předchozí generace
politiků s ní ledabyle naložila a nyní
se vše bude muset nákladně napravovat.
Pro první říjnový víkend bychom
chtěli všechny pozvat do volebních
místností a naši politickou konkurenci požádat, aby co nejvíce opisovala
z pirátského programu. Parlamentní
volby ukázaly, že občan ČR si zde již
nechce připadat jako pomyslné páté
kolo u vozu, ale naopak chce mít možnost přímé kontroly mocných a účast
na rozhodování.
#držímekurz
Mgr. Jiří Jansa

Radnice jako cíl

předchozí varianty volby, můžete dát
preferenční hlasy pouze některým
kandidátům z vaší favorizované strany, a to zakřížkováním políčka vedle
jmen kandidátů. Těm, které podpořit
nechcete, nechte políčko volné. Tato
varianta má nevýhodu, že přicházíte
o několik svých hlasů. Ty však můžete
udělit i lidem z jiných stran. Dejte si
pozor, že pokud vybíráte pouze některé kandidáty, nesmíte zakřížkovat
políčko vedle názvu strany.
III. Preferuji jednu stranu, ale rád(a) bych volil(a) i některé kandidáty z jiných stran.
Zakřížkujte políčko vedle názvu vaší
preferované strany. Zároveň zakřížkujte políčka vedle jmen kandidátů
z jiných (i několika) stran. Hlasy,

krajský předseda Pirátské strany

které věnujete kandidátům jiným
stran budou odebrány vaší preferované straně směrem od zadních pozic
kandidátky.
IV. Volím bez ohledu na strany
Tato možnost dává voliči největší
míru svobody. Na druhou stranu je
možné snadno udělat chybu. Vyberte si kandidáty napříč politickými
stranami a u každého z nich udělejte do příslušného políčka křížek.
Nezapomeňte si počet křížků dobře
rozmyslet. Pokud jich uděláte méně,
přicházíte o hlasy. Pokud jich použijete více, celý hlasovací lístek je
neplatný.
PŘEJEME ŠŤASTNOU RUKU PŘI
VYPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ.
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Moravská Třebová

a její kulturní dění
Ing. Martin Sedlák
2. pozice na kandidátní listině

N

ení již tajemstvím, že Česká pirátská strana ožívá a je aktivní i v Moravské Třebové. Toto krásné historické město, jehož počátky sahají
až do poloviny 13. století, neslo přídomek Moravské Athény. Bylo centrem
umění a vzdělanosti, což je i jedním z cílů nově vznikající místní pirátské
organizace a jejích sympatizantů pro blížící se komunální volby. Řada z nás
se v Moravské Třebové narodila nebo zde žije převážnou část života a rádi
bychom se aktivně podíleli mimo jiné i na kulturním životě našeho města,
a navrátili mu tak mírně zašlý lesk v rámci regionu, kraje i naší země.
Piráti z Moravské Třebové mají
ve svých řadách osobnosti, které se aktivně podílí nebo podílely na kulturním
dění ve městě a mají v tomto ohledu
stále co nabídnout. Máme mnoho nápadů, zkušeností, know-how, jak město
oživit a posunout dále tak, abychom tuto
vizi naplnili.
Kulturní dění v Moravské Třebové
jsme zmapovali velmi podrobně. Pomocí SWOT analýzy, diskusí s aktivními
lidmi v oblasti kultury, ale i s běžným
obyvatelstvem jsme formulovali východiska a strategické cíle rozvoje kultury, které bychom rádi nabídli voličům
v nadcházejících komunálních volbách,
a které bychom rádi prosazovali v případě našeho zvolení.
Nebudeme zde vypisovat podrobně
naši strategii, jelikož naše koncepce
kultury je poměrně obsáhlá, nicméně
ze SWOT analýzy a výše zmíněného
vyplývá, že mezi silné stránky města
patří především historie města a jeho
kulturní dědictví (architektura, centrum
města), zajímavé turistické
cíle ve městě a jeho okolí, využitelné
veřejné prostory pro konání společenských a kulturních akcí a poloha zámku

a muzea v centru města nebo v jeho
těsné blízkosti.
Naopak slabinami jsou chybějící prostory ve smyslu multifunkčního městského sálu, nízká koordinace a spolupráce subjektů působících na poli kultury,
nepropracovaná marketingová strategie,
nevyužitý potenciál kulturních a historických atraktivit a jejich provázanost
s dalšími službami cestovního ruchu.
Z analýzy vyplývá i řada příležitostí, které vidíme mimo jiné například
v dobré geografické poloze v návaznosti
na historii a tradici kulturního a společenského centra, v potenciálu kulturního dědictví, spolupráci s kulturními
subjekty partnerských měst, zavedení
nových technologií v oblasti kultury
a využití regionálních, národních i evropských finančních zdrojů.
Bohužel jsou zde i určitá ohrožení, jako
je ekonomická situace obyvatel města,
kulturní vzdělanost a zájem o kulturu
obyvatel města obecně, odliv inteligence,
kvalifikovaných a vzdělaných lidí z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení, nedostatečné investice do infrastruktury kulturních zařízení apod.
Na základě těchto skutečností jsme

sestavili strategické cíle, které chceme v rámci pirátského hnutí ve spolupráci s dalšími subjekty ve městě nekompromisně prosazovat:
1. Programová struktura, bohatá
a stálá nabídka kulturních pořadů
2. Kulturní vzdělávání a výchova,
podpora zájmových skupin napříč
generacemi
3. Rozvoj zámku, oživení a rozšiřování stálých expozic, péče o tradiční
lidovou kulturu
4. Podpora a rozvoj úspěšných a tradičních projektů
5. Vznik nových významných kulturních událostí a pořadů
6. Propagační mix a marketingová
komunikace
7. Spolupráce s partnerskými městy
8. Organizace a řízení
9. Transparentní hospodaření a financování
10. Rozvoj infrastruktury a vybavenosti kulturních zařízení
Detailně se s naší strategií budete
moci seznámit v naší koncepci kultury.
Kulturní život je v Moravské Třebové obecně považován za samozřejmou
a nedílnou součást nabídky pro využití
volného času. Naše koncepce kultury
je i naší odpovědí na hlavní položenou
otázku, jakým směrem se vydat v rámci
rozvoje kultury a společenského života
města. Definovali jsme strategické cíle
v oblasti kultury a navrhujeme několik
konkrétních východisek jak požadovaného stavu dosáhnout. Naší prioritou
v této oblasti je, aby všichni lidé, kterým
záleží na kulturním životě v Moravské
Třebové, spojili své síly a prostředky
tak, aby naše kulturní nabídka byla bohatá a kvalitní a aby se zde každý mohl
kulturně vyžít podle svých představ.
V současné chvíli je kulturní dění a vše
kolem něj převážně na bedrech příspěvkové organizace Kulturní služby města
Moravská Třebová (dále jen KS), která
získává značné prostředky na provoz
z městského rozpočtu. Samozřejmě si

vážíme práce všech lidí, kteří se snaží
v našem městě vytvářet kulturní hodnoty, ale bohužel v rámci KS je to do výše
platů zaměstnanců a jejich časového pracovního fondu. Jsme přesvědčeni, že takto nelze vytvářet kvalitní kulturní život
ve městě, natož pak obsáhnout všechny žánry v této oblasti lidské činnosti.
Tato organizace navíc vykazuje dlouhodobě nestabilní vedení a tudíž nekvalitní fungování. Máme v našich pirátských řadách člena, který se účastnil
posledního výběrové řízení na ředitele
KS, které bohužel proběhlo za zavřenými dveřmi jako většina těchto řízení.
Ačkoli se svou koncepcí u výběrové komise uspěl, rada města rozhodla jinak.
Současný ředitel po třech letech končí
a KS se nadále zmítají v nestabilitě.
Piráti z Moravské Třebové tvrdí, že
zde chybí dostatečná podpora nezávislých subjektů, nadšenců a lidí, kteří se chtějí aktivně na kulturním dění
města podílet. Rádi bychom i v této
oblasti na základě pirátských principů dobrovolnosti a transparentnosti
tyto subjekty podpořili, ocenili jejich
práci a zapojili je do již probíhajících
projektů a akcí, či podpořili projekty
nové. Věříme, že komunální politika
stojí především na lidech a zdravém
rozumu a takto bychom rádi přistupovali i k aktivním obyvatelům města.
Je obrovskou škodou, že Moravská
Třebová přišla o akce, které měly velký
potenciál a při správném uchopení by
mohly dominovat v rámci našeho kraje.
Mluvíme o již zaniklém Třebovském Bigbítu a DVD festivalu, tedy o akcích, které se ne příliš úspěšně pokusily převzít
Kulturní služby (Moravskotřebovský
bramborák, Fotofestival, Kejkle a Kratochvíle). Nulovou podporou města
a jeho vedení přišla Moravská Třebová
i o unikátní festival s mezinárodní účastí
Fest Pod Parou s návštěvností 5000 fanoušků. Část členů jeho organizačního vedení je nyní i v našich pirátských
řadách. Tento hudební festival, který

nemá v tomto měřítku ve střední Evropě
obdoby, navštěvují fanoušci ze všech
koutů naší země i Evropy. Ekonomický
a kulturní přínos pro město není třeba
zdůrazňovat. Nyní festival pokračuje
ve Vyškově, kde si této události váží.
Z našeho pohledu kultura a umění
nemá hranice. Jsme proti škatulkování a soudcování, jak je tomu u stávající garnitury a vedení města, co je
a co není kulturní záležitostí a přínosem pro město, pokud daná kulturní
událost, spolek apod. neničí majetek,
či neubližuje lidem v našem městě.
Naše koncepce kultury je prvním
krokem na cestě k vytčenému cíli.
Jsme připraveni maximálně využít
naše schopnosti, kreativitu, know-how a mnohaleté zkušenosti našich
členů v oblasti kultury z pozice aktivních muzikantů, promotérů, booking
managerů, dramaturgů, uměleckých
agentur, provozovatelů kulturních zařízení ve městě či pořadatelů koncertů
pro naplnění všech stanovených cílů,
a podpořit tak vizi našeho rodného
města jako významného kulturního a společenského centra regionu.
Jsme připraveni čelit i všem úskalím,
které prosazování této koncepce bude
přinášet. Je zřejmé, že půjde o dlouhodobou a nesnadnou práci a že nás
čeká velmi trnitá cesta. Věříme však,
a jsme optimisté, že s usilovným nasazením a s podporou občanů, všech
partnerů, lidí, zájmových skupin,
spolků a především VAŠICH HLASŮ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
2018 se nám toto poslání podaří naplnit. Rozhodněte se sami a dobrovolně,
zda jste pro změnu a chcete moderní
a úspěšné město i v oblasti kultury. Pokud ano, Česká pirátská strana je tou
pravou volbou pro budoucnost našeho hrdého města Moravská Třebová.

jednotkou 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 způsobem 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 radnice uvažovat správně, může zeleň
výrazně napomoci ke snižování teploty v místech, kde každý z nás žije
a také ke zlepšení krajinného hospodaření s čím dál vzácnější vodou.

Ing. Martin Sedlák
2. pozice na kandidátní listině

Se suchem lze bojovat.
Jen to chce správné lidi
K

lima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat a vhodnými opatřeními snižovat jeho dopady. Máme velkou výhodu. Sázení stromů s budování
zelených ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako megalomanské projekty
přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů v ulicích, nahradíme stromy
skácené, doplníme rekreační divočinu kolem měst a zatravníme betonové 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
republiky. 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 ne-

myslitelné druhy rostlin i živočichů,
některé původní začínají chybět.
Nejčastěji se o dopadech sucha
a jejich předcházení hovoří v souvislosti se zemědělskou půdou
a lesem. Má to logiku, protože dohromady tvoří přes 80 procent rozlohy naší země. Často se zapomíná
na města a na zastavěnou plochu
obcí, které sice tvoří jenom pár
procent rozlohy ČR, ale žije zde

naprostá většina obyvatel. A bavíme-li se o adaptaci na klimatické
změny, nemůžeme z tohoto důležitého úkolu města a obce vynechat.
Proto je důležité, aby i komunální
politika odrážela tyto problémy. Pirátský program na všechny tyto věci
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavěné plochy ve městech, jak zadržovat vodu a krajinné opatření v katastru měst mimo obydlení. Základní

Mgr. Radek Holomčík

Poslanec České pirátské stran
Místopředseda zemědělského výboru
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Sport ve městě
mi s městským úřadem a vytvoříme
systém soustředění talentovaných
hráčů ze širokého okolí do Moravské
Třebové.

Petr Matoušek
3. pozice na kandidátní listině

M

ěsto Moravská Třebová má
ze zákona povinnost vytvářet
vhodnépodmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity s důrazem
na výchovu mládeže. A protože si společně myslíme, že v Moravské Třebové dřímá obrovský potenciál, bude
naší hlavní snahou měnit vhodnými
kroky status tohoto města z periferie
na sportovní centrum regionu. Chceme měnit zavedené pohledy a aktivně
vytvářet nové možnosti a příležitosti.
MoravskáTřebová totiž musí splňovat
základní parametry občanské vybavenosti a být konkurenceschopná
s městy podobné velikosti v regionu.

VÝKONNOSTNÍ SPORT
Zprůhledníme financování klubů,
spolků a organizací, které jsou dotovány z městského rozpočtu. Zveřejnění
příjmů a výdajů bude podmínkou pro
obdržení dotace. Budeme svědomitými hospodáři a naší prioritou bude
systematické a promyšlené rozvíjení
sportovního areálu TJ Slovan Moravská Třebová. Budeme plánovat investice a jako příklad si vezmeme podařené zastřešení zimního stadionu, kde
mělo město možnost získat jasný důkaz o návratnosti takto vynaložených
prostředků. Propracujeme spolupráci
mezi základními a středními škola-

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jako vážný problém vidíme minimum možností pro aktivní trávení
volného času rodin s malými dětmi.
Ve spolupráci s Asociací sportu pro
všechny rozšíříme nabídku aktivit
a zasadíme se o vznik specializovaného centra pro matky s dětmi. U již
fungujících sportovišť půjdeme cestou
zdravého selského rozumu a budeme
je posunovat o úroveň výš. In-line
stezka potřebuje nutně dořešit sociální
zařízení a na zvážení je také, proč se
tam město rozhodlo provozovat restauraci. Je rozumné budovat páteřní
cyklotrasy napříč městem, které budou
kopírovat historické cesty a pracovat
na propojení s Útěchovem a Starým
Městem. Rekonstukci krytého bazénu
vidíme jako nevyhnutelnou, povinností města je ovšem změnit se z nejdražšího stavitele vodních atrakcí v regionu
na rozumného hospodáře.

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Velkou chybou je absence hřiště
s umělým povrchem. Moravská Třebová je odsouzena do role provinčního
města, které s obavami vyhlíží každou
zimu.
Pokud se v nejbližší době nenajde
smysluplné řešení, čeká Moravskou
Třebovou dlouhodobý masívní exodus
talentů, hledající adekvátní podmínky
pro přípravu v nově vznikajících centrech mládeže sousedních měst.
Bezvýchodnost situace ještě více dokresluje neschopnost jakékoliv dohody na užívání umělé trávy na zdejší
Vojenské střední škole. Zajistíme
dohodu svedením Vojenské střední
školy (popř. ministerstvem obrany)
a městem Moravská Třebová, která
umožní používat hřiště s umělým
povrchem pro širší okruh uživatelů,
než je tomu doposud. V další etapě
zajistíme financování výstavby nového
hřiště z dotačních programů MŠMT.
SPORTOVNÍ HALA
Velká řada sportovců, sportovních
funkcionářů, učitelů škol, ale i široká

veřejnost se zájmem o sport je přesvědčena o tom, že našemu městu
chybí nová sportovní hala. V současné době totiž není pro regulérní
činnost řady sálových kolektivních
sportů k dispozici v Moravské Třebové žádný vhodný objekt a některé
sporty se zde z tohoto důvodu vůbec
neprovozují. Zájemci o halové sporty
jsou tak nuceni hledat své uplatnění
jinde a z Moravské Třebové se tak stává
zásobárna pro okolní a lépe vybavená
města. Piráti najdou společně s občany
nejvhodnější a nejekonomičtější řešení
přestavby stávajících nevyhovujících
prostor na novou a moderní sportovní
halu.
Využijeme i zkušeností ze sousedních měst, kde podobnou problematiku v minulosti už úspěšně vyřešili.
Vypíšeme architektonickou soutěž
a za pomoci místního referenda necháme občany rozhodnout o nejlepší
variantě dalšího postupu.

Petr Matoušek
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Rozhovor s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., předsedou České pirátské strany

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
„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 Mariánské 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.
Máte za sebou deset měsíců působení ve Sněmovně. V létě vznikla vláda
s podporou komunistů. Jak se na ni
díváte a mění to nějak politické cíle
Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér a jejíž součástí je
po třiceti letech komunistická strana.
Hlasovalo se o neúplném kabinetu.
Mně nejde do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše nevyjednával předseda ANO Andrej 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 odporoučela ministryně
spravedlnosti. Šest dní poté, co vláda
získala podporu komunistů, hnutí
ANO a ČSSD, odstoupil 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 protikorupční 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 pozice 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
Sněmovnou. Předložili jsme řadu
zákonů, a v rámci toho se nám podařilo projednat nejedno protikorupční opatření. Například zákon proti
kumulaci 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 zákon 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 prosazovali 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 exekučního řádu. Taky usilujeme o zajištění 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 komunálních volbách, dokonce říkáte, že
příští sněmovní volby chcete vyhrát.
Průzkumy vám stále předpovídají
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. Nestačí rozhodně, když vám tleská jen
vaše sociální bublina. A to je síla
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme
jim veškerý možný čas. Věříme totiž,
že bude stále více lidí, kteří se díky
Pirátům začnou zajímat o politiku.
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, který 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 magistrát. V Mariánských Lázních Piráti

otevřeli radnici lidem. Náš starosta
má veřejný kalendář a obyvatele pravidelně zapojuje do chodu 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 členů?
Blížíme se k tisícovce členů České
pirátské strany, navíc máme několik
tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc
občanům. To je ostatně největší pilíř
pirátské kampaně – tisíce lidí, kteří
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské Listy a vysvětlovat pirátskou 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 období
se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt
desítky případů očividného plýtvání. Zachránili jsme desítky milionů 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 skupinu
voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí
z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky 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 strana
pro mladé. Náš program se týká
všech generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou Piráti pro
jejich vnoučata. Boj proti korupci,
rozkrádání a plýtvání se přece týká
všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel
jste volbou do Sněmovny, a tudíž
obrovskou 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 politika i mým koníčkem. Takže vlastně
pracuji na dva úvazky (smích).
Ivan Břešťák

externí redaktor
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Naši kandidáti do Moravské Třebové
Piráti, 37 let, Manažer v kamionové dopravě, Předměstí MT

Karsten pochází z města Offenbach a od roku 2006 žije ve městě Moravská Třebová.
Jako syn z německo-české rodiny chodil nejdříve na gymnázium v německém Frankfurtu a později se vyučil fotografem v Ostravě.
V roce 2003 absolvoval státní zkoušky v oboru překladatel a tlumočník z německého jazyka.
Střídavě žil jak v České Republice, tak v Německu. Po absolvování civilní služby v roce 2002 v Německu odešel znovu do ČR, kde nejdříve
pracoval jako fotograf v Praze, aby pak změnil obor a začal pracovat v kamionové dopravě. Nyní je již od roku 2007 zaměstnán v Moravské
Třebové jako provozní vedoucí a prokurista v mezinárodní kamionové dopravě. V Moravské Třebové se oženil a usadil, je hrdý otec dvou
dcer. Hlavní důvod pro podporu Pirátské strany je transparence, kterou by chtěl vidět i ve státní správě. Focení je stále jeho velký koníček a
pokud to čas dovolí, tak v létě fotbálek a v zimě lyže, nejlépe skialpy.

bezpp, 39 let, OSVČ v gastronomii, pohostinství, ubytovacích službách a pořádání kulturních akcí, Hudebník, sušice
Vystudoval jsem obor Provoz a ekonomika na ČZU v Praze, kde jsem získal titul Ing. V průběhu studia jsem se specializoval na marketing
a management. Krátkou dobu jsem působil na rádiu Hey v Praze jako mediální konzultant. Následně jsem pracoval ve firmě Hedva a.s. v
Moravské Třebové na pozici obchodní zástupce zahraničního obchodu. Od roku 2008 jsem se stal OSVČ v oboru pohostinství, ubytovacích
služeb a pořádaní kulturních a obdobných akcích. V současnosti provozuji v Moravské Třebové penzion a restauraci Excalibur, multižanrový hudební klub Duku Duku zaměřený na taneční akce a live koncerty různých žánrů a pivnici U Kavky. Mimo své podnikatelské aktivity
se věnuji i dalším projektům. Jsem organizátorem mezinárodního hudebního festivalu s názvem Fest Pod Parou, který se dožil v letošním
roce (2018) šestnácti let. Festival je zaměřen především na žánry punk rock, hardcore a ska s účástí světové špičky v daných žánrech a s návštěvníky z celé Evropy. Jsem členem kapely N.V.Ú., která v roce 2017 oslavila 30let existence bez přerušení činnosti. Jako hlavní pořadatel
jsem se účastnil festivalu Antifest 2014, který se konal v Jaroměři. Organizoval jsem hudební léto na zámku v Moravské Třebové v roce 2005
a mnoho dalších akcí. V minulosti jsem byk členem kapel Metallica revival MT, Werglův Pjos, Hardrock Cocktail, Kastrol .

bezpp, 39 let, Fundraiser, Prezident Šakalí hněv, sekretář SKP Slovan, předměstí MT
Vystudoval gymnázium v Moravské Trebové a většinu profesního života se pohyboval v oblasti obchodu. V současnosti pracuje fundraiser
v Charitě Moravská Třebová
Ve volném čase se angažuje v aktivitách souvisejících se sportem. Je sekretářem fotbalového oddílu SKP Slovan Moravská Trebová a prezidentem futsalového
oddílu FK Slovan Šakalí hnev Moravská Trebová.
Petr je ženatý a spolu s manželkou vychovávají rocního syna.
Hlavní důvodem jeho podpory Pirátské strany je její zaměřování se na politickou transparentnost a osobní odpovednost politiku.
Jeho zájmy jsou rodina, cestování a sport.

bezpp, 44 let, IT, Integrační inženýr, sušice
Josef pochází z Moravské Třebové, kde stále žije.
Vystudoval obor informatika a výpočetní technika na VUT v Brně, kde získal titul Ing.
V pracovním životě pracoval ve společnostech Eurotel, O2, LogicaCMG, Acision, Xura.
V sočasnosti pracuje jako integrační inženýr ve společnosti Mavenir.
Josef spolu s jeho družkou vychovávají ročního syna.
Jeho zájem o digitalizaci státní správy ho přivedl k pirátům. Chtěl by se aktivně zapojit do zjednodušení administrativních procesů města,
za pomoci nových technologiích.

bc. milena mašínová, 31 let,

jan filipi, 39 let,

5. Manažer nevýrobních procesů 6. SAP crm konzultant

david vykydal, 19 let,

8. student

9. pedagožka

10. Elektrotechnik, Hudebník

david smetana, 29 let,

libor koutný, 41 let,

nečasová, 51 let,
13. renata
pedagožka

lucie sachs, dis., 32 let,
dalibor rada, 24 let,
15.
14. Dělník
pedagogický pracovník
ve výrobě, hudební promotér

kroupa, 34 let,
16. tomáš
seřizovač

mgr. magda mlejnková, 39 let,

leoš knápek, 28 let,
17. nástrojář

miroslav severa, 47 let,

jan trefil, 25 let,

7. mistr ve výrobě

aleš navrátil, 45 let,
18. Hudebník

11. Pracovník v gastronomii, hudebník 12. manažer prodeje

matoušek, 45 let,
19. jiří
Mistr výroby a montáží

vaničková, 41 let,
20. dana
pedagogický pracovník

pusťte nás na ně

sachsová, 67 let,
21. radmila
důchodce
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Pirátská strana
Moravská Třebová
Vytvoříme nové příležitosti

zajistíme dostupné bydlení

 Rozšíříme nabídku uplatnění, pro mladé
a kvalifikované občany.
 Podpoříme rozmanitost podnikání, nebudeme závislí
na jednom průmyslovém odvětví.
 Dokončíme plánované průmyslové zóny a Zřídíme
nové.
 Zajistíme nové investiční pobídky.

 Podpoříme výstavbu nových bytů, připravíme
pozemky investorům.
 Startovací byty pro handicapované.
 Startovací bydlení pro mladé.
 Opravíme městské byty

otevřená radnice

Zapojíme občany

 Zprůhledníme občanům rozhodovací procesy města.
jmenovité hlasování rady, veřejně dostupné tisky
zastupitelstva, kontrola ze strany opozice.
 Budete vědět, co děláme, díky veřejnému kalendáři
kde zapíšeme všechny schůze včetně lobbistických
kontaktů.
 Průhledné výběrové řízení od začátku do konce.

 Budeme vypisovat Architektonické soutěže a místní
referenda, s námi se budete moci rozhodovat sami.
 Část městského rozpočtu uvolníme pro nápady
občanů.
 Místní rozhlas doplníme informacemi přes SMS
a mobilní aplikací.
 Zavedeme automatické zveřejňování informací obce
a závislých organizací.

Průhledné financování

Dopravní řešení

 Zavedeme transparentní bankovní účty
a transparentní účetnictví obce.
 O příjmech a výdajích města budeme přehledně
informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
 Příjemci městských dotací, budou zveřejňovat příjmy
a výdaje online.

 Nový systém dopravy, více bezpečí a více parkovacích
míst
 Posílíme autobusové spoje směr Brno a Olomouc
zřídíme městské e-taxi
 Chceme propojený systém cyklostezek a mix jízdních
a ochranných pruhů pro cyklisty

Investujeme do Sportu

Na Kultuře záleží

 Zprůhledníme fungování sportovních organizací,
které jsou placeny z veřejných peněz.
 Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit.
 Zmodernizujeme sportoviště, ať talentovaná mládež
nemusí odcházet trénovat jinam.
 Znovu uchopíme projekt sportovní hala.

 Kulturní vzdělávání a výchova, podpoříme zájmové
skupiny napříč generacemi
 Rozvoj úspěšných a tradičních projektů
 Podpoříme oživení a rozšiřování stálých expozic
na zámku, péče o tradiční lidovou kulturu
 Transparentní hospodaření a financování kulturních
služeb města

jako hlídací psy
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Město s největším
odlivem obyvatel
Město se nám nezadržitelně vylidňuje. Minulé administrativy nenašly recept, jak tento odliv obyvatel
zastavit. Od roku 2010 ubylo 742
obyvatel. To je více lidí než žije např.
v Linharticích. Je to největší úbytek
obyvatelstva v Pardubickém kraji.

nemocenské péče a nedostatečná
dostupnost s většími městy v okolí.
To jsou ty základní potřeby každého občana, ale důležitá je i informovanost občanů o dění ve městě,
zapojení občana do rozhodovacích
procesů.

Změna počtu obyvatel od roku 2010, zdroj ČSÚ

Tady hraje roli více faktorů. Jedním z nich je bezpochyby odliv
obyvatel do okolních vesnic z důvodu levnějších stavebních pozemků. Nicméně ten propastný
rozdíl s jinými městy kraje nám
napovídá, že hlavní důvody jsou
asi jiné. Další jsou, nedostatek pracovních příležitostí, nedostupné
bydlení, málo možností rekreace,
slabé kulturní vyžití, nedostupnost

I tím chceme zvýšit identifikaci
občana s jeho městem. Pokud budou
lidé cítit, že je ve městě něco špatně
a zároveň budou mít dojem, že jako
občané s tím nic neudělají, lehce se
odstěhují jinam. Město se musí přiblížit občanovi, třeba ho pak nebudou opouštět.
Karsten Sachs

lídr kandidátní listiny

Jak řešit nedostatek bytů
S

pořízením bydlení je v Moravské Třebové problém. Největší
problém je sehnat byt k pronájmu.
Velice dobrá situace pro pronajímatele nemovitostí, kteří si mohou
mezi zájemci vybírat. Velice špatná situace pro
obyvatele tohoto města,
obzvlášť pro občany do 30
let, pro ně je velice obtížné
vůbec sehnat byt k pronájmu.
Město vlastní plochy,
které jsou vhodné pro výstavbu nových bytových
domů. V územním plánu jsou pro tento účel již
vyhrazené plochy, město
ale tyto plochy nenabízí
investorům. Za poslední dvě volební období, se
v Moravské Třebové byty
nestaví a výsledkem je bytová krize. V bytové výstavbě zaostáváme za zbytkem kraje, viz
statistika výstavby bytů:
Město se celé dvě volební období
soustředilo na pozemky v lokalitě
Strážnického, která byla pro rozšíření
zcela nevhodná, o tom ale někdy jindy, lokalita Strážnického je na vlastní
příběh. Pozemky pro výstavbu rodinných domů nám ale v současné době
nepomůžou, možnosti mladého páru
dosáhnout na hypotéku, se výrazně

Superman vs. Pirát
souboj rozhodnete vy
Ř

ada politiků bohužel vykonává
současně více funkcí. Vzpomeňme na politického Supermana Petra
Dolínka, který je v Praze radním pro
dopravu - což je extrémně důležitá
funkce, ve které se rozhoduje o desítkách miliard korun, poslancem
a navíc předsedou podvýboru pro
letectví a vesmírný program, za což
je další příplatek k poslaneckému
platu. Je možné, aby jeden člověk
dělal naplno všechny tyhle silně exponované funkce? Jistě, že ne. Ale
systém současné politiky ke kumulaci funkcí přímo motivuje.
Piráti proto v květnu předložili
návrh, který má problém kumulace
funkcí výrazně zredukovat. Omezuje
výši odměn, které veřejný funkcionář
může brát, jestliže se rozhodne vykonávat vícero postů zároveň. Tím
by mělo dojít k přirozené eliminaci
těchto situací.
Piráti sami jdou příkladem. Proto se pirátští poslanci Petr Třešňák
a František Elfmark, po zvolení
do sněmovny vzdali svých uvolněných funkcích v radách Mariánských
Lázních a Uherského Hradiště. Základní premisa Pirátů totiž je dělat
jen jednu práci a to co nejlépe. Pokud
má někdo pocit, že má jako poslanec
čas vykonávat zároveň například sta-

rostu, tak svůj poslanecký mandát
nevykonává dostatečně. Projevuje
se to tak, že jen menšina poslanců
se podrobně zabývá návrhy zákonů
a jejich slabými místy.

Viditelně to lze pozorovat při debatách na plénu Sněmovny. Jejich
úroveň je značně poddolovaná tím,
že jen málo z dvouset přítomných
zákonodárců tuší, o čem se vlastně
jedná. Navíc pod touto rouškou nepozornosti procházejí prolobbované
zákony a legislativní nedodělky. To
všechno jsou problémy na kterých
se kumulace funkcí výrazně podílí.
Představa, že stát bude dobře spravovat úzká skupina kumulujících
Supermanů je mylná.

Zde je třeba upozornit na to, že si
jako Piráti nepřejeme vymýtit kontakt
mezi poslanci a komunálními zastupiteli. Hájíme možnost předat funkci
s dostatečným časem na předání zodpovědnosti. Naším cílem je ale vychovávat nové generace politiků, kteří
budou svou funkci vykonávat naplno.
Proto jsme namísto plošného zákazu
souběhu některých funkcí po jednání
s dalšími poslanci ve sněmovně navrhli, aby politici brali z každé další
funkce, kterou mají nad rámec té
nejlépe placené brali jen 40 procent.
To by přimělo řadu supermanů, aby
předali funkce, které nestíhají dalším. Tuto pirátskou novelu zákona
bohužel sněmovna na návrh ANO
sněmovna vrátila k přepracování,
přestože ho řada poslanců a poslankyň hnutí ANO podepsala.
Tím, ale naše snaha rozhodně neskončí, zjistíme, na co se poslanci,
kteří návrh zablokovali vymlouvají,
drobně ho upravíme a předložíme
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou
prošel, budeme potřebovat především podporu veřejnosti, bez tlaku
lidí si poslanci nikdy na platy sáhnout
nenechají.
Mikuláš Ferjenčík
poslanec za Piráty

zhoršily a budou se na přehřátém trhu
s nemovitostmi, ještě zhoršovat. Je
nejvyšší čas začít s touto situací něco
dělat, bez práce a bydlení nám všichni
mladí utečou jinam.

bové, může zažádat o zvýhodněný byt
od města se smlouvou na dobu určitou. Abychom mohli takový program
uskutečnit, musíme opravit městské
byty, které často nejsou v dobrém sta-

Dokončené byty od 2010, zdroj ČSÚ

Musíme zapojit Investory a bytová
družstva do výstavby nových bytových domů. Musíme zvýšit nabídku
nájemního bydlení. Město musí zajistit svým občanům dostupné bydlení.
Chceme podpořit mladé občany, aby
zůstali v Moravské Třebové, nebo se
dokonce přistěhovali. Už jinde mají
dobré zkušenosti se startovacím bydlením pro mladé. Každý občan do 28
let, se zaměstnáním v Moravské Tře-

vu. A stejně by stálo za to, přehodnotit současné nakládání s městskými
byty. Určitě nás čeká hodně práce,
bydlení je jedna ze základních potřeb,
které máme. Musíme se začít zajímat o ty nejzákladnější věci a přestat
přemýšlet o tom, na který stavební
projekt můžeme dostat nejvíc dotací.
Karsten Sachs

lídr kandidátní listiny

Jiří Krátký

kandidát do Senátu
volební obvod 50 - Svitavy

V

roce 2012 jsem se v České
pirátské straně zaregistroval
jako příznivec, a v roce 2017 se stal
řádným členem. Důvod je prostý,
ztotožnil jsem se s pirátským programem a mám chuť prosazovat
ho i v horní komoře.
A nejde jenom o samotný program.
V současnosti je stále zřejmější, že
na naši politické scéně nejde o klasické soupeření politických stran
(pravice – levice, liberálové – konzervativci), ale o snahu postupně demontovat celý demokratický systém.
Jedním z prvních impulzů pro to,
abych kandidoval do senátu, byla
iniciativa třiceti senátorů zrušit,
prostřednictvím žaloby u Ústavního
soudu zákon o registraci smluv. Myslím, že není potřeba vysvětlovat, že
tu jde o otevřenou podporu korupce,
o snahu zneprůhlednit hospodaření
s penězi daňových poplatníků.
Naše, z historického pohledu, mladá demokracie, prožívá komplikované období. Stále častěji jsou slyšet
zmínky o czexitu.Standardní demokratické strany mají v parlamentu
velmi slabé. Kdo tedy zbývá, která
strana tady brání křehkou demokracii? Piráti!

Možná to celé zní trochu pateticky,
ale někdy se věci rozběhnou nečekaně rychle, a ne vždy to musí být tím
správným směrem, tak jako v roce
1989. Věřte mi, že nejen já, ale naprostá většina populace na Silvestra
1988 nevěřila, že by další Silvestr byl
už bez komunistů. Dějiny se někdy
pohnou velice rychle, ne nechci
strašit, na to jsou tu jiní. Nejsem
ten, kdo maluje čerty na zeď, je ale
dobré pojmenovávat věci tak, jaké
skutečně jsou.
Velký problém vidím v rozdílné
kvalitě života ve velkých městech
a na venkově, což jsme v podstatě
všichni v našem okrese. Potřebujeme
kvalitní komunikace, jak ty skutečné
tak i ty virtuální, dostupnou zdravotní péči a srovnatelnou úroveň služeb.
Praxe na moři mne naučila nebát
se přijmout zodpovědnost za svoje
rozhodování.
Jak už jsem se zmínil, rozhodnul
jsem se kandidovat se vší vážností
i odpovědností, která je s tím spojená
a pro úspěch udělám opravdu maximum možného. Věřím, že s vaší pomocí dokážeme mít Piráta v Senátu.
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Potřebujeme více pracovních příležitostí
Z

aměstnavatelé z Moravské Třebové stále hledají nové zaměstnance. Z toho by se lehce dalo nabýt
dojmu, že v Moravské Třebové je
dostatek pracovních příležitostí, ale
opak je pravdou. Moravská Třebová
je dlouhodobě na chvostu statistik
zaměstnanosti. Rozdíl mezi okolními městy se prohlubuje, musíme
tento nepříznivý trend zastavit.

Tento stav městu značně ubližuje,
ve městě není velká kupní síla. Je
to vidět i na prázdných obchodech
na náměstí, kde by před 15 lety nikoho nenapadlo, že obchod na náměstí
nebude obsazený obchodníkem. Nedostatek konkurence u nás podporuje trvale nízké mzdy. Nedostatečná
diverzita podnikatelského prostředí
způsobuje odliv kvalifikované pra-

Počet uchazečů o volné pracovní pozice a počet volných pracovních pozic, zdroj mpsv.cz

Zdroj mpsv.cz

Statistiky nám ukazují, že Moravská Třebová je jediné město pardubického kraje nad 8 000 obyvatel,
které nabízí míň pracovních míst,
než má uchazečů o práci. Máme také
nejméně podnikatelských subjektů
na obyvatele.

covní síly. Tato závislost na jednom
podnikatelském odvětví je navíc
strašně nebezpečná.
V roce 2000 zřídilo město průmyslovou zónu západ a v roce 2006 byla
tato zóna naplněna. Od té doby se
v tomto směru již nic neudálo. Když

firma Schaeffler hledala
místo pro svou novou
továrnu, neměli jsme
co nabídnout. Městské
brownfieldy, např. areál
Miltry, leží ladem, nové
průmyslové zóny nevznikají. Nicméně vedení
města začalo 2015 konečně reagovat a v územním
plánu se počítá s rozšířením průmyslové zóny
směrem na západ. Tento plán budeme nadále
podporovat, pozemek ale
patří soukromému zemědělci, proto plány města
v tomto směru nejsou
zcela jasné. Pokud nebudeme mít připravené
pozemky pro lehký i těžký průmysl, propásneme
další příležitosti.
Obyvatelstvo Moravské Třebové
bylo závislé v roce 1990 na příjmech
z oděvního průmyslu, žilo tu 12 462
obyvatel. Když oděvní průmysl přestal být rentabilní, začalo propouštění. K 31. 12. 2017 tu žije 10 111
obyvatel. Dodnes neseme následky
toho, že jsme byli závislí na jednom
průmyslovém odvětví. V době, kdy
město připravilo pozemky na dnešní
průmyslovou zónu západ, byl velký
boom v automobilovém průmyslu. Bylo jen logické, že až na nějaké
výjimky, se tu usídlily firmy, které dodávají převážnou část svých
výrobků právě do automobilového
průmyslu. Stali jsme se závislými
na dodavatelích plastových výrobků do aut. Mnoho mezinárodních
průzkumů se shoduje na tom, že
automobilový průmysl v příštích de-

Počet obyvatel na podnikatelský subjekt, zdroj ČSU

seti až dvaceti letech projde velkými
změnami. Navíc tyto firmy fungují
na principu levné práce a nabízí jen
málo pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu. V příštích letech nám tedy hrozí podobný
problém jako v devadesátých letech.
Přitom právě nyní je ta doba, kdy
máme dobré podmínky pro získání
dalších investorů. V dohledné době,
přibližně do roku 2022, se plánuje
dostavba dálnice. Z tohoto důvodu
musíme využít hledání nových investorů. Moravská Třebová splňuje
podmínky pro získání investičních
pobídek. Navíc Czech Invest počítá
v budoucnu s podporou menších
firem, které podpoří různorodost
podnikatelského prostředí v regionu,
což je přesně náš případ. Na městu
je, aby vytvořilo nová místa k pod-

nikání, připravilo pro investory svoje
brownfieldy (např. Miltra, městská
tržnice). Je žádoucí začít více komunikovat s okolními městy o dalších
možnostech k podnikání, zapojit je
do hledání nových investorů do našeho regionu a pustit do nově vytvořených prostorů jen firmy, které
nám rozšíří pracovní nabídku. Nesmíme zaspat dobu, nýbrž již nyní
začít aktivně pracovat na tom, aby
se po další krizi velkých zaměstnavatelů naše město nevylidnilo. Naší
snahou je vytvoření dostatku příležitostí k získání finančních prostředků
na živobytí.

Karsten Sachs

lídr kandidátní listiny

PhDr. Olga Richterová Ph.D. (*21.1.1985) je poslankyně České pirátské strany, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví. Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví (anglický a německý jazyk) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul Ph.D. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví
se též rusky a italsky. Ve volném čase si ráda zaběhá. Věnuje se domácímu kompostování. Žije ve Vršovicích, pochází z Choltic u Pardubic. Je vdaná a má dvě malé děti.

Olga Richterová: Přála bych si více žen v politice
Jak se díváš na nízké procento
žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem žen o politiku
obecně?
Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji,
jak hodně kolektivu prospívá, když
je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu
politickému společenství svědčí i jiná
rozmanitost – věková, místní, životní… V rozhodování o tom, co se děje
s naším zdravotnickým a sociálním
systémem a kam míří z obcí a krajů
peníze určené pro mateřské a základní školy, bych si přála víc žen (které
tu práci reálně vykonávají).
Nízký zájem si vysvětluji tím, jak
málo si lidé obecně uvědomují, co
všechno je vlastně politika. Třeba
počet dětí na učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti
u zdravotních sester – to všechno je
předmětem politiky. Zbytečně nás
poškozuje, že ženy se silným vhledem
do problematiky a velkým osobním
nasazením o vstup do politiky nestojí.
Přitom existuje spousta témat jako

porodnictví, ústavní péče o velmi
malé děti, zohledňování nových poznatků o fungování mozku v základním školství apod., kde se mohou
zapojit. Nemusí to ale být jen témata
bližší ženám, to pole působnosti je
přirozeně mnohem širší.
Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně
arogantní rozkrádání Prahy 10, kde
jsem bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní partu sousedů se zájmem
o naši obec a to už byl jen krůček
k překročení hranice od angažované
občanky ke člence strany.
Jsi z práce ve Sněmovně překvapená,
zklamaná nebo naopak potěšená?
Do Sněmovny přišli Piráti po lítých
předvolebních bojích plných napadání a ostré rétoriky. Proto nás na začátku překvapila nečekaně pozitivní
atmosféra. Většina lidí se na vás usmívá, všichni se uctivě zdraví, všichni

jsou k vám slušní. Přesto brzy člověk
zjistí, že je třeba mít se na pozoru
a hlídat si, co řekne, co udělá, za co
se postaví, co podepíše. Je to trochu
zvláštní – taková ostříží noblesa.
Jaké jsou tvé priority jako poslankyně a čeho bys chtěla do konce
mandátu dosáhnout?
Mojí hlavní prioritou je dostupné
a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně sledovat fungování
státu, což se v mém případě týká Úřadů práce a České správy sociálního
zabezpečení, kam spadají důchody.
Hodně se také věnuji náhradní rodinné i ústavní péči a zajištění osob
se zdravotním postižením.
Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat je právě rodina. Co ohrožuje
stabilní a zdravou rodinu?
Aby rodina dobře fungovala, potřebuje vedle bydlení a nezbytných financí
především právní jistotu. Náš stát ale
dopustil šílené věci například v exe-

kučním řádu. Máme-li 863 tisíc
dlužníků a 4,5 milionu exekucí,
pak se problematika sociálního
vyloučení, ale i přímého ohrožení
pádem do chudoby týká klidně
i dvou milionů lidí. Navíc v téhle
pasti vázne zároveň spousta věřitelů. Mnozí živnostníci i malé
firmy se dostávají do obrovských
potíží právě kvůli tomu, že jim jiní
nezaplatí. Piráti chtějí prosadit
zavedení teritoriality exekutorů
a novelizaci insolvenčního zákona
tak, aby skutečně umožnil oddlužení
většího počtu lidí. Ale to už je odbočka k Ministerstvu spravedlnosti.
Pojďme zpět k rodinám jako takovým. Co můžeme dělat hned?
V programovém prohlášení nové
vlády se píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude intenzivně
podporovat rozvoj veřejných služeb
pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci
lze nejspíš přeložit jako navýšení dotačního titulu Rodina. Z něj se na jed-

nu stranu financují různá mateřská
centra, ale také sociálně aktivizační
služby pro rodiny v potížích, tedy
služby, které mají předejít těm nejhorším průšvihům a přetnout různé
začarované kruhy. A právě tyto služby
dnes nesmírně trpí tím, že není víceleté financování a tudíž není možné
dlouhodobě plánovat a odvádět kvalitní komunitní práci. Trvalé řešení se
tak dnes zbytečně prodražuje, ačkoli
by tomu mělo být naopak.
Libuše Věříšová

PIRÁTSKÉ LISTY

mtrebova.pirati.cz

křížovka

8

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko.
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