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Mgr. Hynek Melichar, Ph.D. (36 let)
Hynek pracuje jako vysokoškolský učitel na Katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého. Absolvoval několik odborných
stáží v zahraničí a má přehled o tom, jak funguje politika u nás doma,
ale i venku. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním a také propojováním
univerzitního prostředí s praxí. Hovoří plynně anglicky a domluví se
i francouzsky a italsky. Je členem České pirátské strany. V olomouckém
zastupitelstvu chce prosadit především odborná řešení, participaci obyvatel
a transparentní nakládání s veřejnými prostředky. Mezi jeho koníčky patří
cestování, geocaching, deskové hry, fotografování, olomoucká historie,
divadlo, fotbal nebo kolo.

Náš tým

Jdeme na to! Čistě a odvážně
Pirátská strana a Starostové a nezávislí se dohodli, že spojí
síly a půjdou do komunálních voleb v Olomouci spolu. Věříme,
že má smysl se spojit a netříštit síly, pokud nám jde o stejnou
věc. Co chceme v Olomouci zlepšit a proč vlastně kandidujeme,
to se dozvíte právě v tomto výtisku Pirátských listů. Přejeme
vám pěkné čtení.
Piráti a Starostové mají mnoho společného – naše síla vychází
z našich členů, což nás zvýhodňuje oproti ostatním. Nejsme
účelově založené strany, nejsme řízeni úzkou skupinou lidí
a už vůbec nejsme ovládáni lidmi, kteří dělají politiku pro
peníze a pro vlastní prospěch. Nabízíme vám vzájemně se
podporující body našeho programu, díky kterým z Olomouce
můžeme udělat atraktivní město pro 21. století. Město, které se
udržitelně rozvíjí při respektu svého historického a kulturního
dědictví a současně využívá nových technologií, nestagnuje, je
atraktivní pro obyvatele, firmy i návštěvníky.
Olomouc má obrovský potenciál, který bohužel zůstává plně
nevyužit. Již více jak dvacet let mají na místní radnici vliv stejní
lidé, stejné kliky. To jim umožnilo vytvořit si velmi pohodlné

podmínky pro nerušené vládnutí ve svůj prospěch. V odborných komisích města nesedí odborníci, ale zasloužilí členové
stran. Místní politici kumulují funkce a udržují léta pěstěné
klientelistické vazby. Sedí přitom na mnoha židlích, např.
v představenstvech hned několika městských firem či místního
fotbalového klubu. Příbuzní a známí těchto politiků figurují
v nejrůznějších stavebních a dodavatelských firmách, které
realizují velké a dobře zaplacené zakázky pro město. Z hlediska digitalizace a moderních technologií Olomouc zaostává
i za některými mnohem menšími městy. Komunální politika
v Olomouci zkrátka ustrnula v čase. Město musí řídit odborníci,
ne patroni v pozadí. Proto máme v našich řadách odborníky,
kteří již několik let navrhují konkrétní opatření, která dokážou
zastavit klientelismus a korupci na radnici.
Celkem vám představujeme 45 kandidátů, kteří jsou ochotni
převzít zodpovědnost za naše město. Čistě a odvážně.
Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.
lídr Pirátů a Starostů Olomouc

Kontaktkní kampaň

Ing. Josef Suchánek (55 let)
Josef je úspěšný manažer, který má zkušenosti s řízením několika velkých firem a organizací, mezi nimi například velkoobchodní prodejny
Makro ČR nebo obchodu Vltava Stores. V současné době pracuje jako
ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá řízením lidí a projektů. Hovoří dobře anglicky. Je nominantem hnutí
Starostové a nezávislí. Do komunální politiky ho přivedlo přání posouvat
věci vpřed a pomáhat měnit Olomouc k lepšímu. Mezi jeho koníčky patří
chalupaření, včelaření, příroda, sport a hudba.
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Olomouc technologická
Věděli jste, že v Olomouci jsou již pobočky světových softwarových firem? Tak např. dvě švýcarské
firmy mají v Olomouci solidní IT zázemí – kosmetická společnost Oriflame vytváří na Ladově
ulici software pro své obchodní zástupce na celém
světě a pobočka společnosti GMC zase u nádraží
zaměstnává asi 60 softwarových inženýrů vytvářejících software, se kterým se možná setkáváte při
každém styku s bankou či pojišťovnou.
Zdánlivá nevýhoda absence velkých továren a podniků kolem Olomouce se v moderní době může
proměnit na zásadní výhodu. Malebné centrum,
kulturní život, příjemné parky a blízkost přírody,
hor i několika mezinárodních letišť. Cítíte zde ten
potenciál?

Obří internetové “továrny” nám mohou vyrůst
uprostřed města a ani si toho nevšimnete. Stačí
připojení k internetu.
Naše koalice se chce zaměřit na přilákání firem
působících v online světě. Zaměřme se na moderní technologie a internetové služby. Chceme poskytnout zázemí pro začínající mladé společnosti.
Nízké dočasné nájmy se pak městu bohatě vrátí
v budoucnu.

Ing. Josef Suchánek

kandidát do olomouckého zastupitelstva

Olomouc

jako centrum Visegrádské čtyřky

OLOMOUC VZDĚLANÁ

UMOŽNÍME VZNIK ALTERNATIVNÍCH
ŠKOL A ŠKOLEK

PROHLOUBÍME SPOLUPRÁCI MĚSTA
A UNIVERZITY

PODPOŘÍME VÝMĚNNÉ POBYTY PRO
ŽÁKY A STUDENTY

OTEVŘEME ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
A SPORTOVIŠTĚ VEŘEJNOSTI

CHCEME ŠKOLY, CO VYCHOVÁVAJÍ
AKTIVNÍ OBČANY, NE PASIVNÍ
“OVČANY“!

Průhledná radnice
„Na místě stržené hejčínské lávky má
vyrůst podchod.” Titulek v novinách
zní pro obyvatele okolních domů dost
neuvěřitelně – proč by v místě, kdy
všichni stejně chodili přes koleje a “riskovali” tak život, měl stát podchod?
Kdo by do něj asi tak chodil?
Čtenář chce vědět víc, a tak se mrkne
na stránky olomouc.eu. Po mírných peripetiích se prokliká až k zápisu z Rady
města, kde si v usnesení č. 18 týkající se
podchodu přečte, že Rada bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje
variantu 2 dle důvodové zprávy. Jenže
samotnou důvodovou zprávu jaksi
u usnesení nelze najít, protože na webu
jednoduše není.
Transparentní rozhodování neznamená, že musí být všechny dokumenty

nutně zveřejněné na internetu. Transparentní rozhodnutí je takové, které
dokážu zpětně pochopit a sám si ověřit,
na základě jakých důvodů bylo učiněno.
Pokud bychom se měli řídit výhradně
zápisy z Rady města ve stávající podobě, dostali bychom oprávněný pocit, že
se rozhoduje o nás bez nás, že důležité
informace jsou nám zbytečně utajeny
a občan musí vynaložit nepřiměřené
úsilí k tomu, aby se dověděl, proč se
něco stalo nebo se teprve stát má.
Takto nevypadá transparentní rozhodování transparentní radnice. To
chceme změnit.
Marek Zelenka

kandidát do olomouckého zastupitelstva

OLOMOUC POTŘEBUJE VIZI
JASNÝ ÚZEMNÍ PLÁN, JASNÉ
VÝŠKOVÉ LIMITY

DLOUHODOBÝ PLÁN INVESTIC.
NEJDŘÍVE VODOVOD, PAK NOVÝ
ASFALT

MĚSTO PLNÉ ZELENĚ

ABY LIDÉ KVŮLI PRÁCI NEUTÍKALI
Z OLOMOUCE PRYČ

KOLA A CYKLOSTEZKY JAKO
DOPLNĚK MHD

CO NEJVÍCE ZAPOJÍME VEŘEJNOST
DO ROZHODOVÁNÍ

Olomouc je logickým centrem Hané. Proč však
nepřemýšlet v širším kontextu? Olomouc má ideální podmínky pro to, aby se z ní stalo pomyslné
centrum celého Visegrádu! Považte sami, v radiu
3 hodin autem od Olomouce se nachází Praha,
Krakov, Bratislava, Brno, Vídeň. Přidejte hodinku
a jste v Budapešti. Do Varšavy je to trošku dál, ale
zato po relativně dobré dálnici. Pohodlně se dostanete do všech zmíněných měst i z hlavního nádraží.
Olomouc má na to, aby se v ní odehrávala důležitá
jednání na vládní úrovni. Díky univerzitě jsme už

vidět alespoň na vzdělanostní mapě střední Evropy. Proč známe smlouvy z Maastrichtu (125,000
obyvatel) v Holandsku, z Aarhusu (295,000 obyvatel) v Dánsku nebo Locarna (15,000 obyvatel)
ve Švýcarsku?
Olomouci se kdysi psaly dějiny, proč ne dnes?
Jako město na to máme. Naše kandidátka o to bude
usilovat.
Marek Zelenka

kandidát do olomouckého zastupitelstva

DIGITALIZACE A ELEKTRONIZACE MĚSTA

ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE

ZLEPŠUJE KOMUNIKACI
RADNICE S OBČANY

USNADŇUJE A ZRYCHLUJE
PRÁCI ÚŘEDNÍKŮ

OMEZUJE KORUPCI

ZKRACUJE FRONTY
NA ÚŘADECH

OBČANÉ VIDÍ POD PRSTY
POLITIKŮM

Aplikace šetří čas.

Ušetříme i peníze!
IT zakázky jsou v Česku oprávněně vnímány jako
černá díra na peníze. Opencard, státní pokladna,
MS 2014+... to jsou jen příklady IT projektů, které
stály miliardy z našich daní, a pokud vůbec fungují,
tak velmi krkolomně.
Jde to i jinak! Piráti a Starostové mají po celé republice mnoho spřátelených obcí, které již své IT
projekty a aplikace vytvořily ze svých veřejných
peněz. Podle nás by mělo platit pravidlo: „Za veřejné peníze veřejný software“. Proč by aplikace
v Jihlavě umožňující připomínkování územního
plánu z pohodlí domova neměla být dostupná pro
Olomoučany? Proč by aplikace Cityvizor pro vizualizaci obecního rozpočtu neměla být k dispozici

všem obcím, když ji vytvořilo Ministerstvo financí?
Takto můžeme pokračovat od online objednávání
na úřadě přes bookovací systém na veřejná sportoviště po aplikaci na upozorňování magistrátu, že je
někde propadlý chodník. Aplikací, které šetří lidem
čas a nervy, je celá řada.
Díky celostátnímu dosahu Pirátů a Starostů dokážeme v Olomouci zavádět ty nejlepší a nejosvědčenější aplikace za zlomek ceny. Víme, kde jsou
příklady dobré praxe. Najdeme je pro Vás.

Marek Zelenka

kandidát do olomouckého zastupitelstva
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Co je to participativní rozpočet?
ZAVEDEME PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

MĚSTO VYČLENÍ PENÍZE

LIDÉ NAVRHNOU
PROJEKTY

Participativní rozpočet (PaRo) je způsob, kterým
mohou obyvatelé města spolurozhodovat o tom, jaké
projekty se z části rozpočtu města podpoří, a tím
i spolurozhodovat o podobě svého okolí.
Funguje to jednoduše. Město vyhradí část rozpočtu pro participativní projekty. Jeho obyvatelé
pak mohou v určité lhůtě sami navrhovat projekty
pro konkrétní místa ve městě (například dětské
hřiště, přístřešek zastávky MHD, novou cyklostezku či revitalizaci části sídliště). Uskutečnitelnost
přihlášených projektů pak technicky posoudí odborníci. O tom, které z uskutečnitelných nápadů
město podpoří, rozhodují hlasováním opět sami

LIDÉ HLASUJÍ
O PROJEKTECH

MĚSTO ZREALIZUJE
VÍTĚZNÉ PROJEKTY

obyvatelé. Projekty s největším počtem hlasů pak
město zaplatí a uskuteční.
Participativní rozpočtování už úspěšně funguje
v řadě zahraničních i českých měst. Na konkrétní
příklad toho, jak PaRo funguje v Brně, se můžete
podívat na damenavas.cz.
Chceme, aby se obyvatelé mohli podílet na podobě
svého města. Chceme, aby participativní rozpočtování fungovalo i v Olomouci. Proto jdeme na to!
Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.
lídr Pirátů a Starostů Olomouc

ZATOČÍME S KLIENTELISMEM!
ZAVEDEME TRANSPARENTNÍ
A DEMOKRATICKÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

ROZKRYJEME KAMARÁDŠAFTY
POLITIKŮ A JEJICH
KAMARÁDÍČKŮ

ZAPOJÍME OLOMOUC DO PROJEKTŮ
“OTEVŘENÁ MĚSTA” A “SPRÁVNÁ
RADNICE”

ZASTAVÍME KUMULACI FUNKCÍ
POLITIKŮ

Informace najdete ve schránce
Jak komunikovat s občany? Ať už
v roli radních nebo opozice, je třeba
otevřít radnici a dát volný průběh informacím dovnitř i ven. Olomoucké
listy si jistě zaslouží analýzu různosti
názorů a politické nezávislosti. Chtěli
bychom i v tomto případě využít potenciál Univerzity Palackého a studentů
žurnalistiky, kteří by v radničním periodiku mohli dostat prostor.
Mnoho sporů mezi městem a občany
vzniká právě kvůli špatné komunikaci. Obyvatelé Olomouce musejí mít
přehled o tom, co se děje a bude dít
v jejich bezprostřední blízkosti, proto
se budeme aktivně zabývat komunikací
s lidmi, např. při realizaci investic, jako
Kontaktní kampaň : jsme s vámi v ulicích již od května

Péče

o starší spoluobčany
Stáří s sebou přináší také zdravotní komplikace,
které snižují soběstačnost seniorů. Navzdory všem
chorobám je lidem nejlépe ve svém domácím prostředí. I kvůli snižujícímu se počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních je proto třeba, aby se rozvíjela
komunitní péče. To znamená, že zdravotníci navštěvují pacienty doma. Pro mnohé seniory je cesta
do ambulance zdravotnického zařízení náročná, ba
dokonce někdy i nemožná. Těmto lidem domácí
péče poskytuje například ošetřování proleženin,
převazy ran, injekční aplikace léků či domácí rehabilitaci. Patří sem také péče o umírající a nevyléčitelně

nemocné. 80 % lidí si přeje zemřít doma, ale toto
přání se vyplní jen jedné pětině osob.
I proto se v poslední době rozvíjí mobilní hospice, které se ovšem potýkají s nedostatkem financí
a musejí tak spoléhat na dary a sponzory. Podpoříme
a posílíme tuto oblast zdravotnictví tak, aby byla
seniorům zajištěna dostupná péče a mohli dále
setrvat ve svém domácím prostředí.

Radek Eliáš a Martin Morong

kandidáti do olomouckého zastupitelstva

je zrušení cesty mezi Chválkovicemi
a Samotiškami. Příliš často se na nás
obracejí lidé a začínají slovem „Nevíme…“. Paní Tkadlečková, která bydlí
na Nábřeží, se oprávněně bojí o dům,
ve kterém bydlí. Volá na město a nikdo
nezvedá telefon. V takových případech
musí existovat schopný koordinátor,
díky kterému občané nebudou muset
stále vytáčet číslo některého z odborů
magistrátu. Zároveň ale důležité informace poputují pravidelně do schránek
občanů příslušné městské části.

Viktor Tichák

kandidát do olomouckého zastupitelstva

Prezidentský kandidát Marek Hilšer
o olomouckých Pirátech a Starostech:
„Jsem rád, že tady v Olomouci mohu podpořit nové tváře do politiky. Myslím, že všichni
trochu toužíme po tom, aby se u nás změnila politická kultura. Není jiný způsob, jak to
udělat, než volit nové lidi. Nové lidi, kteří politiku vnímají jako službu. Já vidím naději
v té nové generaci a snad se to podaří. Někdy můžeme být třeba zklamaní, ale kdo nic
neriskuje, nic nezíská.“
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Bikesharing pro Přerov!

Ing. Tomáš Karlík

Jak to funguje?
Velmi jednoduše. Skrze mobilní aplikaci v chytrém zařízení si zobrazíme
mapu daného města, kde jsou kola vyznačena. Nezbývá než dojít k nejbližšímu kolu, odemknout jej skrz mobilní
aplikaci zadáním kódu, používat kolo,
jak dlouho chceme, a poté kolo opět
uzamknout.

Systém pro sdílení kol, neboli „bikesharing“, je založen na principu
krátkodobého zapůjčení kol každému, kdo má zájem. To umožňuje lidem využívat kola kdykoliv
a kdekoliv v rámci daného města
či vymezené zóny, bez nutnosti
kolo samotné vlastnit. Tyto systémy už desítky let fungují ve všech
koutech světa. Největší bikesharingové společnosti provozují
desítky či stovky tisíc kol. Bikesharing se stal neodmyslitelnou
součástí moderních měst.

Proč v Přerově?
Přerov se již léta potýká s nadměrnou dopravní zátěží, která začíná být
pro Přerovany neúnosná. Dopravní
zácpy, nedostatek parkovacích míst,
neustálé uzavírky, opravy silnic a smog
je v Přerově na denním pořádku. Jízda automobilem do práce a z práce se
stává pro řidiče peklem. A co je horší,
v příštích letech rozhodně nemůžeme
čekat zlepšení. Jedinou nadějí zůstává
dálniční obchvat, ale jeho dokončení je
v nedohlednu. Systém pro sdílení kol
funguje ve všech významných městech
Česka, tak proč to nezkusit v Přerově?

Ve sdílení vidíme budoucnost
Piráti dlouhodobě podporují různorodé platformy pro komunitní spolupráci a sdílení. Sdílená ekonomika začíná prolínat více a více oblastí našeho
života. Každým rokem přibývají nové
platformy pro sdílení různorodých služeb nebo zboží (Uber, Taxify, Rekola,
AirBnB a další). Myslíme si, že město
by mohlo zavedení systému pro sdílení
kol aspoň částečně ulevit už tak přetížené dopravě a dát lidem novou možnost
dopravy po městě. Zároveň by tento
systém mohl město zatraktivnit pro
návštěvníky i turisty. Chceme naplno
využít potenciál dobré cyklo-infrastruktury, kterou v Přerově již máme.
Za Piráty budeme prosazovat oslovení
už existujících bikesharingových společností, které by mohly za určitých
podmínek do Přerova vstoupit a začít
takový systém provozovat.

kce Ukliďme Česko má jasný
cíl: udržet naše životní prostředí čisté a zachovat ho budoucím
generacím. Piráti ze všech krajů
v Česku se již několik let aktivně
zapojují do mezinárodní eko-kampaně „Ukliďme Česko“, která funguje na dobrovolnické bázi. Životní
prostředí nám zkrátka není lhostejné
a vždy budeme bojovat za jeho ochranu a šetrné zacházení. Více informací
o tom, kde a kdy se uklízelo nebo
bude uklízet, najdete na stránkách
www.uklidmecesko.cz.
Pomozte nám vytipovat místa, kde
je nepořádek – Chystáme další úklid!
Dne 15. září proběhne další vlna
úklidů. Přerovští Piráti se hodlají aktivně účastnit dobrovolnických úklidů
i nadále.

„Už čtyři roky v řadě se scházíme s přáteli a příznivci Pirátů a samotný úklid
bereme spíše jako krásnou procházku
přírodou a odreagování na čerstvém
vzduchu. Už se z toho pomalu stává
tradice. Při úklidu vždy panuje super
atmosféra a lidé mají radost, že mohou
pomoci svému okolí. Nás to zkrátka baví.
Zapojit se může každý!“ říká Tomáš
Karlík, místopředseda přerovských
Pirátů, organizátor dobrovolníků při
úklidech.
Během posledních čtyř let uklízely po celém Česku desítky Pirátů.
Ve všech krajích republiky se Piráti
aktivně účastnili úklidů jako dobrovolníci, nebo přímo pomáhali jak
s propagací úklidů, tak i s organizací
dalších dobrovolníků, kterých byly
řádově stovky.

Význam komunálních voleb

Ing. Tomáš Karlík
místopředseda MS Přerov

Piráti znovu uklízeli Česko
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Výčet z Přerova
Aktivně jsme se účastnili akce Ukliďme Česko v letech 2015, 2016, 2017
i 2018. Za tu dobu jsme pomohli zlikvidovat téměř 2 tuny odpadu a zapojili
jsme desítky dobrovolníků. Uklízeli
jsme v Kozlovicích, povodí Bečvy a potoka Strhanec, dvakrát oblast „Zabiják“
(vedle hotelu Jana) a také oblast pod
přerovskou nemocnicí.
Dále jsme v rámci vlastní iniciativy
Pirátů a SpP „Buď aktivní pro Přerov“
uspořádali další 2 úklidy nepořádku
a také realizovali výsadbu desítek stromů – Ovocné stezky!
Dle informací z magistrátu v Přerově ročně vznikne přes 20 černých
skládek a jejich úklid stojí město přes
3 milióny korun. Tyto peníze by mohly
být využity třeba na opravy chodníků
nebo výstavbu cyklostezek. Informovaní občané jsou základem fungujícího
společenství. Proto budou Společně pro
Přerov a Piráti prosazovat lepší komunikaci města s občany tak, aby občané
nevytvářeli černé skládky. Na základě
poptávkového šetření po velkoobjemových kontejnerech bude moci město
lépe vycházet vstříc požadavkům občanů a přistavovat kontejnery tam, kde
je potřeba.
Úspěšný úklid v Kozlovicích 2017,
bylo uklizeno okolo 400 kg odpadu.
Jaromír Horký, člen Pirátské strany

K

jaromír horký

omunální volby v České republice nemají bohužel zdaleka tak
vysokou volební účast, jako je tomu
u parlamentních voleb. V roce 2014
v Přerově přišlo k volbám jen necelých 38 % občanů!
Od některých lidí slýcháme, že nemá
smysl volit, ať už v těch či oněch volbách. Dopady naší volby přitom můžeme nejvíce a nejrychleji pocítit právě
u komunálních voleb. Volby do místních zastupitelstev totiž ovlivní na další 4 roky směr, kterým se bude město
ubírat. Svou volbou v podstatě můžeme rozhodnout o hmotných změnách
ve městě. O tom, jestli se bude více
investovat do dopravy, jestli se zapojí
občané do rozhodování v rámci participativního rozpočtu. Anebo jestli se
náš Přerov vrátí do rukou těm, kteří
sbírají raději politické funkce než názory občanů. To vše je v našich rukou.

Jak se volí v Přerově?
Každý občan starší 18 let má dohromady 35 hlasů – tolik, kolik je v Přerově
zastupitelů. Buďto může ZAKŘÍŽKOVAT jednu stranu, a tím jí dát všech 35
hlasů. Druhým způsobem je podpořit
(zakřížkovat) jednu stranu plus dát
křížek některým kandidátům z jiných
stran. Pak se za každý křížek jinému
kandidátovi odebírá hlas vámi zvolené
straně. Posledním způsobem je možnost zvolit si vlastní zastupitelstvo: občan může napříč stranami zakřížkovat
až 35 kandidátů. Ale pozor, strana, v níž
je zakřížkovaný vámi vybraný kandidát,
musí nejprve překročit 5% hranici.
Komunální volby tedy mají největší
vliv na můj život ve městě. Dávají mi
nejširší možnost způsobu volby. A také
vinou nízké volební účasti má každý
hlas ohromnou váhu.
Není škoda nezúčastnit se voleb, které
mají na můj život nejviditelnější vliv?
Nejvíce a nejjednodušeji nás podpoříte,
když na hlasovacím lístku uděláte velký
křížek u názvu Společně pro Přerov
a Piráti.
Lepší Přerov je už na dosah.
Pojďte rozhodnout, jak bude vypadat.
Společně to rozhodnout.
Přijďte k volbám!
Jaromír Horký
člen Pirátské strany

Neplatný hlas
 Když budete kroužkovat, a ne křížkovat
 Když nebude hlasovací lístek vyplněn, tedy nebude
zakřížkovaná žádná strana ani kandidát. Křížkujte
viditelně
 Když zakřížkujete více než 35 kandidátů
 Když zakřížkujete více než jednu stranu
 Když nevhodíte lístek do urny v obálce označené
kulatým razítkem úřadu. Tu dostanete v hlasovací
místnosti
 Když bude lístek poškozený nebo přetržený

Zeleň a lepší údržba města
Parkem Michalov se můžeme chlubit široko daleko, ale městská zeleň, to je mnohem více. Dlouhodobě
podfinancovaná údržba se na městském majetku ošklivě podepsala. V posledních čtyřech letech se
sice podařilo prosadit výrazné posílení rozpočtu na údržby chodníků, silnic i zeleně, ale víme, že je
to pořád málo.
Zvláště u údržby zeleně město potřebuje až desetinásobně více financí, proto se zatím realizují jen
drobné změny v její údržbě. Budeme usilovat o to, aby se vypracovala celková koncepce zeleně a na tento
projekt se získaly dotační prostředky. Jde o vysazování stromů a keřů, zadržování srážkové vody, různé
záhony, obnovu parčíků a tvorbu nových krajinných prvků. To, že s tím už máme zkušenosti, dokazuje
například Ovocná stezka Pastviska. Alej ze stovky ovocných stromů a keřů jsme vysadili s pomocí mnoha
přerovských dobrovolníků v posledních dvou letech za přerovským hřbitovem. Vznikl tak nejen nový
krajinný prvek, ale vytvořili jsme i hezkou vycházkovou trasu s úžasnými výhledy do krajiny. V lepší péči
o zeleň a v jejím rozvoji můžete s námi počítat!

Ing. arch. Jan Horký
lídr kandidátky
Společně pro Přerov a Piráti
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Jak hluboká propast zeje mezi současným vedením Prostějova a opozicí,
se ukázalo již mnohokrát, ale nejlépe
to dokazují hlasování o věcech zcela apolitických. Třeba když jsme navrhovali širokou komisi složenou ze
zástupců všech stran v zastupitelstvu,
aby připravila návrh participativního
rozpočtu. Ten by umožnil lidem přímo
navrhovat, co by ve svém okolí chtěli
vybudovat, a rozhodnout hlasováním.
Neuspěli jsme. Neuspěl ani návrh Aleše
Matyáška, aby byl rodinám s více dětmi
snížen poplatek za odpad. Proti hla-

prostějov | budětsko

Prostějov na rozcestí

sovala jak „sociální“ demokracie, tak
KSČM. Slovo sociální má, zdá se, v Prostějově jiný význam. Stejně tak nechtějí
současní radní ani slyšet o možnosti
zpracovat skutečně kvalitní studii, jaký
postavit bazén, a argumentují kalkulacemi zjevně chybnými. A takových
případů je mnohem více. I proto jsme
spojili síly čtyř demokratických stran
s velmi podobným náhledem na komu-

nální politiku a Aleš Matyášek se stal
lídrem naší koalice s názvem „Na rovinu!“ a kandidátem na primátora města
Prostějova.
Po téměř 20 letech, kdy Prostějovu
vládnou stále stejní lidé mnohdy ochotně převlékající kabáty, existuje reálná
šance dát městu znovu směr. Začít veřejně diskutovat o tom, jak chceme, aby
město vypadalo příštích 10 nebo 20

let. Kde je správné místo na sportovní
halu, ve které si „začutá i Franta“? Jaká
by měla být strategie pro bydlení či pro
správu majetku města? Komu by měla
patřit prostějovská voda a co udělat pro
to, aby jí bylo dost i v budoucnu? Jak
pečovat o stromy, abychom měli kyslík a v létě stín? Doba, kdy se bouralo
a stavělo cokoliv, hlavně když je na to
dotace, i kdyby to nebylo na nic, může
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skončit. Můžeme naopak hledat dotace
a financování na projekty, díky kterým
se bude ve městě dobře žít. Můžeme
začít pracovat na tom, aby v Prostějově našli uplatnění i mladí po škole
a aby neutíkali a nebyli nahrazováni
zahraničními dělníky. Mnohé z toho
je práce na velmi dlouho a chvíli potrvá, než se výsledky dostaví. Začít se
však musí již dnes. Pokud s tím totiž
nezačneme, budeme v budoucnu řešit
už jen následky.
Petr Kapounek

Jak se pozná
chytré město

Chytré město – zaklínadlo, které
za chvíli uslyšíme ze všech stran. Každý přece chápe, že když je něco chytré,
je to dobře. Chytrý mobil, chytré auto,
chytrý kamarád… Ale co když je chytrý
třeba zločinec nebo autonomní robot
zabiják? To už tak dobře být nemusí.
Chytré město, které má sloužit lidem,
by tedy mělo splňovat určité základní
podmínky. Nemělo by být chytré jen
naoko, ale skutečně lidem usnadňovat život. Chytré technologie nelze
nakupovat „v samoobsluze“. Musí být
navrženy pro konkrétní situaci a musí
navzájem spolupracovat. Prvně je tedy
nutné znát potřeby lidí ve městě a mít
nějakou představu, jak jim usnadnit
běžné situace. A také mít k tomu data,
ze kterých se dá vycházet. Nakonec je
třeba si vždy položit otázku, zda to,

co bylo vymyšleno, lidem skutečně
pomůže.
Asi nepotřebujeme, aby nás na každé ulici hlídal radar, zda nejedeme 54
km/h. Asi nepotřebujeme, aby kamera
automaticky rozpoznávala, zda jsme si
na lavičce v parku neotevřeli pivo. To už
by nebylo chytré město, ale přechytralé.
Už by nepomáhalo nám občanům, ale
někomu, kdo se bude chlubit výběrem
pokut a odhalenými přestupky. Chytré
lavičky, které mají naoko solární panel, ale bez přívodu proudu nefungují,
nejspíše také nejsou správnou cestou
k chytrému městu.
Co ale třeba chytrý systém řízení dopravy a informování o ní? Nebylo by
dobré vědět už při vjezdu do města,
kde se dá zaparkovat a kde je zrovna
kolona? Za jak dlouho přijede další
autobus nebo rovnou která linka je
jak vytížená a kdy by se hodil posilový
spoj? Co třeba nechodit s většinou věcí
na úřad? A proč vlastně nekomunikovat s úřadem na pár kliků z mobilu?
Stačí se podívat, jaké služby mají občané v komerční sféře. Jak snadno mohou
ovládat svůj bankovní účet, jak mohou
komunikovat či obchodovat s firmami
či užívat digitální služby. Firmy se snaží
o spojenost svých zákazníků. Co kdyby
se město začalo snažit o spokojenost
svých občanů?
Petr Kapounek

Infrastrukturu se nevyplácí šidit
Silnice, inženýrské sítě jako např. vodovod, nebo vybavení, které slouží občanům, to je infrastruktura. Bohatství
lidských sídel se často odvíjí od toho,
jakou infrastrukturou disponují. Můžete mít sebelepší podnikatelský plán,
ale pokud nemáte silnici, neteče vám
doma voda nebo nemáte kam poslat
dítě do školy, moc toho nedokážete.
I proto je důležité do infrastruktury
investovat. Tedy pokud se díváte dále
než jedno volební období dopředu.
Prostějov se rád chlubí naplánovanými investicemi, ale už ne tím, že jich
pak zrealizoval třeba o třetinu méně.
A navíc nejde jen o utracené peníze.
Pokud totiž investujete špatně, nemáte
pak ani peníze, ani produkt té investice.

Pirátská vlajka vlaje i nad Budětskem!
Nejen ve městech, ale i na některých vesnicích staví
Piráti kandidátky do podzimních komunálních
voleb. V Olomouckém kraji se jedná např. o obec
Majetín (cca 1200 obyvatel) nebo Budětsko, které se
se svými necelými 500 obyvateli stalo nejmenší obcí
Olomouckého kraje, ve které vytáhne kandidátka
pod pirátskou vlajkou do volebního klání. Koalici
Pirátů a nezávislých, nesoucí název Moderní vesnice – Piráti, povede na zteč Martin Opavský a spolu
s dalšími šesti kandidáty budou prosazovat v rámci

svého programu body jako je informovanost a zapojování občanů do rozhodování, plnění závazků
vyplývajících ze schváleného územního plánu, lepší
nakládání s rozpočtem (rádi by podpořili například
více financí vynaložených na kulturu a hasiče nebo
na nové led osvětlení). Ač se jedná o koalici Pirátů
a nezávislých, nezvyklým (leč zajímavým) fenoménem je, že všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti. Potenciál na užší spolupráci do budoucna
je zde však značný.

Dobrým příkladem může být infrastruktura pro sport. Národní olympijské centrum, které je i na svůj luxus
stále minimálně o třetinu předražené,
je typickým příkladem špatné investice.
Je totiž navrženo tak, že v něm efektivně
nic jiného než tenis hrát nejde. Dnes má
sloužit přípravě elitních tenistů. Proti
tomu by nikdo nic neměl. Ale co když
se něco stane? Třeba za 10 let už tenis
lidi nebude bavit. Nebo se tenisté přesunou do Monaka, kde již dnes někteří
platí daně. Budeme mít tělocvičnu, jejíž
provoz stojí peníze, ale minimum možností, jak ji využít.
A co teprve bazén? Studie, které měly
dokazovat, že se 50m bazén prý nevyplatí, byly očividně zkreslené. Radní

Narodil se a vyrůstal v Prostějově, kde vystudoval SPŠ Strojnickou ukončenou maturitou.
V Budětsku žije již 18 let se svou manželkou
a dvěma dětmi v pěkném prostředí kousek
od lesa. Pracuje více než 15 let jako živnostník v oboru montáží suché výstavby a zateplování. Jako zastupitel by chtěl pomoci zlepšit fungování obce, zvýšit informovanost lidí,
zapojit je více do rozhodování, ztransparentnit
financování, zvýšit úroveň kulturního dění na obci
a oživit obec jako takovou.
Za moderní vesnici!

také ignorují existenci moderních řešení, která umožňují variabilitu, např.
různé teploty vody. Ignorují i ekonomickou stránku věci – fakt, že atraktivní
zařízení na sebe vydělá snáze než neatraktivní. V neposlední řadě prosazují
spáchání logického nesmyslu, kdyby
město s nedostačujícím a chátrajícím
bazénem stavělo 25m bazén místo 25m
bazénu. Splácet se toto zařízení bude
desítky let. Není snad na místě usilovat
o to, aby také desítky let sloužilo?
Ing. Petr Lysek

Martin Opavský
45 let, lídr kandidátky
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Rozhovor s lídrem Pirátů v Brodku Radkem Vojtkem
Palčivým tématem jsou také parkovací
místa, které v Brodku zoufale chybí.
Týká se to nejen prostor např. u cukrárny, dále v okolí sokolovny, fotbalového hřiště, hřbitova, ale také u školky,
školy, pošty a dalších. Prioritou je také
vybudování nových cyklostezek, např.
do Rokytnice a Kokor a dobudování
cyklostezky na Lukovou. Chtěli bychom také vybudovat tzv. aktivní odlídr, 29 let, manager
počinkové centrum, jehož součástí by
V případě, že by Piráti vyhráli volby, co byly např. fit stezky. A samozřejmě je
bys jako starosta Brodku chtěl změnit? toho mnohem více a na delší povídání.
Určitě bych se chtěl zaměřit zejména
na věci, které tu zcela chybí nebo nefungují Kdo jsou tvoji spolukandidáti a co
tak, jak by měly. Důležitou věcí je usnadnit můžou Brodku nabídnout?
občanům styk s úřady. Zasadit se o změnu, Všichni spolukandidáti mají přehled
rozšíření a zkvalitnění webových stránek o činnosti Pirátů. Kandidátku a její
městyse. Funkční a přehledný informační pořadí jsme sestavovali primárními
systém pro komunikaci s úřadem. Samo- volbami tak, jak by to mělo proběhzřejmostí je volná Wi-Fi síť na veřejných nout ideálně snad u všech a ve všech
prostranstvích jako úřady, knihovna, ná- případech napříč celým politickým
draží apod. Dále také pozvednout léta upa- spektrem. Jsem rád za to, jak se nám
dající rozvoj nových zástaveb a stavebních podařilo kandidátku souměrně naplmíst obecně, s čímž nedílně souvisí územní nit a vyvážit osobnostmi, u kterých
plán a místní plánování, jenž by hlavně věřím, že již jsou nebo budou pro
mělo vycházet vstříc potřebám občanů. Brodek užitečným přínosem v mnoha

Radek Vojtek,

odvětvích. Někteří jsou do veřejného
života v městysu zapojeni již dlouho
a dobrovolně přispívají aktivitami,
aby se v Brodku dobře žilo. Někteří mají již zkušenost v brodeckém
zastupitelstvu a s Piráty jsou spjati,
takže budou prosazovat naše důležité
priority. V péči o děti a mládež nemají
skauti konkurenci. Divadelníci zase
řeší kulturu na všech frontách. Již několikátou sezonu zde působí Filmový
klub, velmi dobře a úspěšně Brodek
a okolí reprezentuje místní klub malé
kopané PDHT Luková. Jsou to ti nejlepší a nejaktivnější z nás.

vede skautský oddíl, který se prezentuje skvělou prací s mládeží. František
Procházka je vedoucím divadelního
souboru, který velmi obohacuje kulturní dění v Brodku. Já jsem vedoucím
a kapitánem místní malé kopané, jenž
se prezentuje dlouhodobě výbornou
sportovní aktivitou. Jiří Vojtek je
zastupitelem Brodku již několikáté

volební období a myslím, že je příkladným vzorem, jak by se měla tato
činnost vykonávat. Všichni nějakým
způsobem do komunálního dění
přispíváme již hodně dlouho, jsme
aktivní a jsem za to rád. Do povědomí
voličů se budeme snažit také dostávat
Pirátskými listy a volebními letáčky
a spoustou dalšího.

Čím bys přesvědčil náhodného občana na ulici, aby volil Piráty?
Piráti jsou právě tou optimální volbou,
jelikož nejdou ani vlevo ani vpravo, ale
drží si svůj vlastní kurz a co slíbí, tak
dodrží. A tak je to i u nás.
Jakou chystají Piráti předvolební
kampaň?
Předvolební kampaň vlastně probíhá
celé čtyři roky. Pavlína Procházková

Společné foto kandidátů

Kompletní kandidátka Pirátů Brodek u Přerova
1. Radek Vojtek

29 let manager

2. Bc. Pavlína Procházková 43 let radiologická asistentka

Jiří Vojtek

Renáta Vojtková

Radmila Vojtková

3. Jiří Vojtek

51 let stavební technik

4. Tomáš Lacina

25 let servisní technik

5. Jakub Pospíšil

26 let OSVČ

6. Renáta Vojtková

33 let zdravotní sestra

7. František Procházka

47 let skladník

8. Lenka Horáková

33 let pekařka

9. Vladimír Sasák

29 let OSVČ

František Procházka

Petra Burjetová

10. Radmila Vojtková

49 let bankéřka

11. Tomáš Sedlařík

28 let tiskař

12. 	Petra Burjetová

43 let mistrová potravinářské výroby

13. Anežka Procházková

20 let studentka

14. Marcel Burjeta

44 let operátor

15. Michal Minařík

39 let manager

kandidáti

Bc. Pavlína Procházková

Anežka Procházková

Marcel Burjeta

omluva

Omlouváme se za chybu v minulém čísle aneb #Lidovci Otočili
V minulém výtisku Pirátských listů jsme informovali o našich čelních kan-

Zatímco u Pavly Studené, která kandiduje na druhém místě kandidátky

i přes tento incident zachovala přízeň. Obě dámy jsou pro nás velkou posilou.

didátech, přičemž obě dámy, které jsou dvojkami na kandidátkách v Majetíně

v Majetíně, bylo členství v KDU-ČSL tehdy uvedeno správně. Měla od své

A přestože v minulém výtisku Pirátských listů byly obě dámy uvedeny jako

a Brodku u Přerova, měly u svého jména napsáno, že jsou členkami KDU-ČSL.

okresní organizace přislíbeno, že může kandidovat na kandidátce Pirátů, neboť

členky KDU-ČSL, dnes můžeme s klidným svědomím deklarovat, že nejsou.

U Pavlíny Procházkové šlo o politováníhodnou chybu, která vznikla při finální

lidoveckou plnohodnotnou kandidátku by se jí pravděpodobně složit nepodařilo.

grafické úpravě a naše kontrola ji včas neodhalila. Tímto se všem, a přede-

Po vytištění novin však lidovci otočili a Pavle Studené kandidaturu za Piráty

PS: Měli jsme snahu předešlé výtisky opravit a ručně přeškrtávat, ale v celkovém

vším Pavlíně Procházkové, omlouváme za uvedení nepravdivé informace. Pavlína

zakázali. Moc si ceníme, že Pavla upřednostnila možnost pracovat pro naši obec

nákladu 90 000 ks to nebylo možné. Výtisky s přeškrtnutou chybnou informací

Procházková je, a vždy byla, bez jakékoli politické příslušnosti.

před členstvím v KDU-ČSL. Stejně tak si ceníme, že Pavla Procházková nám

můžeme považovat za raritní výtisk. ;-)
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Martin Šmída: Majetín je dobré místo k životu, mohlo by být však ještě lepší
V mnoha ohledech jsem s vývojem
v Majetíně spokojen. Vždy tu byla
velká snaha o investice a čerpání dotací, a tak máme dnes relativně nové
cesty a chodníky, vysazenou zeleň
uvnitř i vně obce, krásnou novou
budovu zázemí pro turisty v areálu koupaliště nebo třeba zrekonstruovanou kapličku v lesíku Olší
a přístavbu sokolovny. Na druhou
stranu, kvůli dotacím, se na projekty často spěchá a z toho pak plynou
chyby či nedostatky. V zastupitelstvu jsem za ty 4 roky ledacos naučil
a pochopil, a tak myslím, že jsem
zase o něco připravenější a zcela
kompetentní pro tuto práci.
To dobré chci zanechat a dál hledat
prostor pro zlepšení. Pokud věnujeme více úsilí pro důslednou přípravu

a výběr nejlepšího zadání, projektu
a následného dodavatele, může mít
nakonec daná investiční akce větší
smysl a kvalitu provedení než nějaká,
kvůli dotaci uspěchaná, „hurá akce“.
Pro velké a potenciálně drahé záměry
by pak měly probíhat architektonické
soutěže, neboť právě ty jsou jedním
ze způsobů, jak zajistit nadčasovost
a maximální vyhovění požadavkům
a potřebám obce a jejích občanů.
Důraz na kvalitu při tvorbě a změně
veřejného prostoru je zásadní.
Naše obec je špička ve třídění odpadů. Máme rekordní počet sběrných
míst, které jsou tak občanům vždy
v blízkém dosahu. Nicméně stále
jsou lidé, kteří tento komfort vytrvale
ignorují. Příčinou může být i to, že
současný systém paušálního poplatku

za odpad nikterak nezohledňuje, zda
člověk třídí, či nikoli. S Piráty chci
změnit systém těchto poplatků tak,
aby ti, kteří směsného komunálního
odpadu vyhazují méně, i méně platili,
na rozdíl od těch, kteří netřídí a mají
plné popelnice plastů, papíru, kovů,
bio-odpadů, tetrapakových obalů
a dalších využitelných odpadů.
V Majetíně máme výborné spolky,
počínaje Sokolem, jehož součástí jsou
krom mnoha sportovních oddílů i Báječný ženský a kapela No Signal, přes
folklórní soubor Majetínek a sdružení
Koník a konče třeba myslivci a hasiči.
Obec by měla všechny spolky podporovat a uplatňovat na ně stejný metr.
Právě tyto spolky a jejich aktivity jsou
„živou vodou“ venkovského veřejného života. Smutné období teď zažívá

majetínská velká kopaná. Domnívám
se však, že fotbal k Majetínu neodmyslitelně patří a všechny realistické
snahy o jeho znovuzrození by měly
být podpořeny. Dokážu si představit, že začneme znovu od píky, tedy
od tréninků dětí a mládeže. Každý
dobrovolník, který má snahu pozitivně přispět v oblasti péče o děti
a mládež, si podporu zaslouží. Tým
mužů, mistrovské zápasy a kvalitní
občerstvení na hřišti pak můžou následovat.
Věřím, že s Piráty uspějeme. Do zastupitelstva a do vedení obce přineseme více diskuze, demokracie a otevřenosti. Jsme připraveni modernizovat
chod obecního úřadu i samotných
zasedání zastupitelstva. Umožníme
občanům, aby se vyjádřili k různým

Ing. et Ing. Martin Šmída, 33 let, člen Piráti

Jan Koutný

Soňa Pechová

44 let, asistentka úklidu, bez p. p.

Jiří Jurečka

Vladimír Kubala

Ing. et Ing. Radim Studený
28 let, software tester,
předseda MS Pirátská Tvrz, Piráti

Jan Drábek

19 let, Vyučený zámečník, svářeč, nyní student
provozní technika, bez p. p

Pirátská Tvrz podporuje hudební festivaly
Většina lidí asi zná velké domácí festivaly,
jako jsou Rock for People, Colours of Ostrava, Masters of Rock či Mighty Sounds.
Jsou to často megalomanské akce se spoustou bohatých sponzorů, drahým vstupným,
ale díky tomu i světovými kapelami a pokročilými službami.
Existuje však i menší měřítko, jak se
dá udělat kvalitní hudební kulturní akce
a nemusí stát mnoho peněz, nemusí být
desítky kilometrů daleko a nemusíte trpět
komerční a reklamní akce všeho druhu.
Takové festivaly jsme se rozhodli podpořit
v oblasti našeho venkovského pirátského
místního sdružení Pirátská Tvrz.

První v tomto roce byl OAK fest v Bolelouci, kde Pirátská Tvrz finančně podpořila
zřízení tzv. VyOsení stage, kde po oba dny
posledního červnového víkendu vystupovaly kapely nezastupované OSA. Přítomný
byl i pirátský stánek s novinami, plackami
a balonky. Po celou dobu festivalu jsme zaznamenávali kladné reakce. Společně s návštěvníky jsme si to moc užili a doufáme,
že festival naváže na svůj letošní úspěch
a příští rok bude pokračování.
Dlouholetou akcí Pirátské Tvrze je festival
KYTARY IN MAJETÍN, jehož 11. ročník
se uskutečnil 25. srpna na koupališti v Majetíně. Díky pirátské dotaci je vstup volný,

lídr, zastupitel v Majetíně

Vystudovala Lázeňství a turismus na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě,
Ekonomiku podnikání v obchodě a službách a Podnikovou ekonomiku a management na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Od dubna 2016 do srpna 2018
pracovala jako administrativní pracovnice na OÚ
Majetín, od září 2018 pracuje jako asistentka
ekonoma v kamenolomu. Je členkou ekonomické
rady Římsko katolické farnosti Majetín a dlouholetou členkou České esperantské mládeže. Mezi její
koníčky patří esperanto, cestování, kolo, hudba a spánek.

53 let, grafik, bez p. p.

31 let, manuální pracovník, Piráti

Ing. et Ing. Martin Šmída

Ing. et Ing. Pavla Studená, 28 let, administrativní
pracovnice, účetní, ekonomka – bez p. p.

Je ženatý a má dvě děti. Vystudoval na VUT Brno Ekonomiku a management a Realitní inženýrství.
Živí se jako pracovník kompostárny a závodu pro recyklaci stavebního odpadu v Olomouci –
Holici. Od října 2014 je zastupitelem za Piráty v obci Majetín. Krom vytrvalé opoziční práce
přispěl především k zavedení transparentního účtu obce, podílel se na tvorbě nových
webových stránek a výstavbě kvalitního zázemí pro turisty v areálu koupaliště, prosadil
např. prodloužení otevírací doby dětského hřiště. V Pirátské straně je v současnosti
členem Republikového výboru a Strategického týmu pro upgrade strany. Předtím vykonával funkci 2. místopředsedy České pirátské strany.
Je členem venkovského místního sdružení Pirátská Tvrz, která přispívá do veřejného
života pořádáním kulturních a sportovních akcí a brigád. Všechny pirátské funkce
vykonává dobrovolnicky a zdarma. Dále je herec a režisér v ochotnickém divadle, textař,
zpěvák a baskytarista v punkové kapele, člen filmového klubu a amatérský hráč tenisu, nohejbalu či pokeru. Sezónně se věnuje sjezdovému lyžování, vodáctví či projížďkám na motorce.

33 let, zámečník, svářeč,
fotbalový brankář, Piráti

problematikám, např. vyhlášce o nedělním klidu.
Máme kvalitní kandidáty s jejich
konkrétními zkušenostmi a dovednostmi. Máme kvalitní program
a hodláme se držet našich principů
a ideálů. Nebereme si věci osobně
a kritice nasloucháme. Jsme mladí
a záleží nám na budoucnosti. Naše
motivace je pozitivní a všichni
do toho jdeme s tím, že chceme Majetínu pomoci.
Naše dobrovolnické aktivity a snad
i moje práce v zastupitelstvu jsou toho
jasným důkazem.
Takže bouři voleb vstříc! Za Majetín ještě lepší!

a tak si kytarovou muziku bez poplatku
OSA užívá každý rok více a více lidí, nejen místních. Letos byla možnost, kromě
dunění kytar, poslechnout a shlédnout
i rapové, beatboxové a DJ vstupy.
Dalším podpořeným festivalem je pak
Babí léto v Kokorách. Je to další z venkovských festivalů, který přináší festivalové
zážitky lidem takřka až „pod nos“.
Pirátská Tvrz i ve svém komunálním
programu podporuje bohatý a rozmanitý
kulturní program pro všechny. A podpora regionálních malých a nezávislých festivalů jsou naše „činy místo planých slibů“.

Jaroslav Konečný

41 let, finanční poradce, bez p. p.

8 hranice | šumperk
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Předseda Pirátské strany navštívil Hranice
Z dlouhé řady poslanců byl
po Vojtěchovi Pikalovi předseda
Pirátů Ivan Bartoš již druhým
návštěvníkem Hranic a tamějšího sdružení. Neplánovaná,
leč přínosná, návštěva předsedy
strany povzbudila Hranické v jejich činnosti a správném pohledu na věc. V neformální diskusi
o komunálních tématech vyjádřil Bartoš obdiv nad nadšením
členů místní organizace. Rovněž
ocenil přístup mladých lidí, jimž
není lhostejné, kam směřuje vývoj jejich obce, a aktivně se snaží
ovlivnit další rozvoj. Na závěr
přátelské návštěvy popřál Ivan
Bartoš hranickému sdružení
mnoho úspěchů při získávání
důvěry a hlasů voličů v podzimních komunálních volbách.

Není důležité dobýt radnici, důležité je nezklamat důvěru občanů.

Piráti vstupují na komunální scénu v Hranicích
Vše začalo ustavením místního sdružení České
pirátské strany před začátkem prázdnin a hned
nato se tým Pirátů z Hranic a Lipníku naplno
pustil do příprav komunálních voleb. Základním pilířem bylo vytvoření volebního programu,
který s podporou občanů a místního sdružení
zpracoval jeho předseda Hynek Kliment tak, aby
se v něm promítly všechny důležité změny pro
město a obyvatele Hranic. Následně si tým vzal
za své šíření dobrého jména Pirátů a přípravu
kandidátky. I díky pečlivému výběru uchazečů se
místní organizaci podařilo odevzdat kompletní
kandidátku ještě před požadovaným termínem
uzávěrky. Velkou zásluhu na výběru kandidátů
má člen místního sdružení Ladislav Rajčan, který

rovněž obsadil jednu z předních pozic. Všichni
kandidáti s velkým nasazením absolvovali potřebná celostátní školení pro zvládnutí agendy.
Díky pracovnímu nasazení Radima Račka probíhají přípravy na volby tempem, které již nyní
lehce předstihuje časový plán, jenž si Hraničtí
vytyčili. Můžeme tak směle konstatovat, že se
jedničce kandidátky, Hynku Klimentovi, podařilo
v Hranicích sestavit kvalitní a spolupracující tým,
který bude po reálném úspěchu v podzimních
komunálních volbách velkou oporou městskému
zastupitelstvu. Nyní se sdružení naplno věnuje
volební kampani, která vyvrcholí hlasováním
o složení obecního zastupitelstva již 5. a 6. října
2018.

Hynek Kliment

Ladislav Rajčan,

52 let, kreativec, producent
„Máme dobrý program, jehož prosazení
pomůže mnoha lidem. Za to už stojí bojovat.“

32let, bezpečnostní pracovník
„Chci prosadit náš program, který je šitý
na míru obyvatelům města Hranic”

Lukáš Peklanský,

Martina Seibertová

31 let, provozní technik
„Chci dohlédnout na zodpovědné
a průhledné hospodaření.”

19.let, umělkyně – poesie, ilustrace, hudba
„Kultura je zrcadlem běžného života lidí.
Usilujeme o kvalitní kulturu.“

Petr Žurek

Radim Raček

48 let, podnikatel, producent
„Chceme, aby každý obyvatel města mohl hrdě
prohlásit ,žiji v hranicích a je mi tu dobře.“

18 let, student
„Na pirátské palubě musí být čisto a řád,
to by mělo platit i na radnici.”

šumperk

„Férově a na rovinu“

Piráti v Šumperku vstupují do boje o radnici
Nadcházející komunální volby budou první
velkou příležitostí šumperských Pirátů ke vstupu
do politického života v Šumperku a k ovlivňování
šumperského veřejného prostoru. Místní sdružení pod vedením svého předsedy a volebního
lídra Lubomíra Vlčka vstupuje do volebního boje
s vlastní kandidátkou bez podpory jiných politických subjektů. Město Šumperk se tak stává dalším
opěrným bodem v Olomouckém kraji pro šíření
pirátské politiky.
Sedmadvacítka šumperských Pirátů zvolila pro
následující volby heslo: „Férově a na rovinu“, což
přesně vystihuje myšlenku přístupu místních Pirátů, a to jak k samotným volbám, tak k následné
komunální politice. „Přicházíme s čistými úmysly
a s velkým zápalem. Pro někoho možná naivně, ale
s touhou něco změnit. V našem pojetí však s obrovskou odvahou postavit se za naše spoluobčany,
sousedy a rodiny, pro které chceme spokojený život

v našem městě,“ komentuje předseda Lubomír
Vlček. Volební program vychází především z hlavního předpokladu, kterým je proveditelná realizace
jeho bodů. Je rozdělen do tří okruhů, přičemž
každý z nich má svého garanta.
Prvním okruhem pod vedením předsedy Vlčka
jsou body spojené s transparentní a otevřenou radnicí. Druhý okruh pod patronací místopředsedy
Václava Doubravy tvoří otázka bezpečnosti. Třetí
programový okruh akcentuje sociální oblast a volný čas. Tento okruh mají společně na starost trojka
a čtyřka kandidátky Libor Lužík a Ivo Fischer.
Ačkoliv jsou Piráti v Šumperku novým uskupením, vstupují do voleb s velkými ambicemi.
„Samozřejmě k pozici kandidátů do zastupitelstva
přistupujeme s absolutním respektem, ale také s maximálním odhodláním a zápalem. Společně s kolegy
máme jasné vize a reálnou možnost je naplnit,“
uzavírá Lubomír Vlček.

Čelní kandidáti šumperských Pirátů

 DiS. Lubomír Vlček
39 let, výrobní inženýr

 Libor Lužík
44 let, OSVČ

 BC. Václav Doubrava
47 let, velitel Městské policie Zábřeh

 DiS. Ivo Fischer

26 let, zdravotnický záchranář

	Lucie Přibylová

 Nicola Lužíková

 ing. Roman vícenec

 petra strnadová

 marcel smrčka

 mgr. petr stalmach

22 let, studentka
53 let, technik
44 let, OSVČ

22 let, student

43 let, IT pracovník
28 let, obchodník
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