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Piráti ve Zlíně chtějí modernější město,
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Bude Vsetín konečně „smart„?
A co plánují Piráti v Rožnově?
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Společný rozhovor se všemi jedenácti
lídry kandidátek Pirátů v kraji.

V Otrokovicích a Slavičíně Piráti
podpořili nezávislé kanidáty.

Chcete se nalodit k Pirátům?
+ KŘÍŽOVKA

STRANA 8

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

MAREK HOUSER

předseda Pirátů
ve Zlínském kraji

vysíláme do boje
pirátskou
„jedenáctku“
Jedenáctka. Sympatické číslo. Kdybych dal na symboliku, tak bych jako
fotbalový fanoušek a milovník dobrého piva musel říct, že je to nepochybně
dobré znamení. Ve Zlínském kraji se letos Piráti a Pirátky pustí v rámci komunálních voleb do boje o zastupitelská křesla právě na jedenácti místech.
A jelikož jsme jako Piráti u vody jako doma, obsadili jsme největší zdejší
řeky. Moravu, obě Bečvy i Dřevnici „pirátíme„ díky působení ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí,
Otrokovicích, Napajedlích, Zašové a na Vsetíně. Zmíněnou jedenáctku pak
s menšími říčkami doplňují Vizovice se Slavičínem.
Ve všech deseti zmíněných městech a jedné obci najdete letos na podzim
na volebních lístcích také Piráty. S výjimkou Otrokovic a Slavičína, kde jsme
se rozhodli podpořit sdružení nezávislých kandidátů, půjde o čistě pirátské
kandidátky. Pokud do nás 5. a 6. října 2018 vložíte vaši důvěru, pokusíme
se ze zastupitelských křesel vnést do řízení úřadů pirátské myšlenky jako
jsou transparentnost, participativní rozhodování, kontrola moci a mocných či elektronizace některých agend na úřadech. A tam, kde se na něčem
z uvedného již pracuje, rádi přiložíme ruku k dílu.
Nejsme ale žádní supermani a hrát si na ně ani nechceme. V případě úspěchu jsme připraveni pracovat s opravdovými odborníky a na všechna důležitá
místa dosazovat další odborníky skrze poctivá a pravidelná výběrová řízení.
V městských a obecních firmách by měli rozhodovat a dozorovat experti
z oboru, nikoli vysloužilí politici, lobbisté a jejich kamarádi za odměnu.
Ani v opozici se ovšem Piráti neztratí a umíme spolehlivě zbourat zažité
zvyky v podobě destruktivního odmítání všeho, co není naším nápadem.
To dokazují také kolegové a kolegyně v Poslanecké sněmovně. Z jejich konstruktivní práce a úspěchů čerpáme motivaci k tomu, abychom se pirátství
pokusili rozšířit i do prostředí našich menších rybníčků.
Věřím v úspěch naší jedenáctky. Snad bude skórovat na všech frontách.
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KANDIDÁTEK

264

MÍST V ZASTUPITELSTVECH

27,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 27,
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 26,
OTROKOVICE 23, VSETÍN 21,
ROŽNOV P. RADHOŠTĚM 21,
NAPAJEDLA 21, SLAVIČÍN 21,
VIZOVICE 21, ZAŠOVÁ 15.

“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,

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

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 ji 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,
tak se daly 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. Třeba zákon proti
kumulaci funkcí.
dokončení rozhovoru na str. 6

máme ty pravé osobnosti

ZLÍN 41, KROMĚŘÍŽ

FRANTIŠEK ELFMARK

poslanec Pirátů za Zlínský kraj

Komunální volby jsou především
o osobnostech. Na pirátských kandidátkách v jedenácti městech a obcích
Zlínského kraje přesně takové osobnosti najdete. Osobnosti, které chtějí dát
do práce pro obce své srdce, zkušenosti
a vynaložit veškerou svoji energii.
Přesně tak by se komunální politika měla dělat, bez politikaření, falší
a politických her. Stejně tak jako praktikujeme naše základní pirátské dvanáctero v rámci Poslanecké sněmovny ČR,

tak jej bude propagovat a naplňovat
i v rámci komunální politiky v našich
městech a obcích.
Vnímám, že se o politiku poslední
dobou zajímá stále více lidí, což je
pro mne rozhodně skvělá zpráva. Proto
budu rád, když letos ke komunálním
volbám přijde co nejvíce voličů.
Věřím, že osobnosti z pirátských
kandidátek budou pro obce nejen
ve Zlínském kraji odvádět profesionální a kvalitní práci.
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„uhlídáme hradiště,“ slibují
piráti ze srdce slovácka
zlín informovaný...

Zlín - Jednou z hlavních priorit
pirátského programu v nadcházejících komunálních volbách ve Zlíně
bude téma poskytování kvalitních
informací. Kvalitními informacemi
umožníme obyvatelům zapojovat se
do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.
Nejdříve zjistíme, zda jsou zveřejňovány všechny informace dle zákona
a případně zjednáme nápravu. Dále
umožníme snadný přístup na úřední
desky, archivy a dokumentace. Zejména se však zaměříme na informace
ve formě otevřených dat.
Občané mají právo vědět proč je dva
roky plot kolem Velkého kina, kdo
dozoroval rekonstrukci podchodu,
proč má ředitel městské firmy daleko
vyšší plat než primátor, jestli se ně-

kdo pokusil vykoupit pozemky kolem
chátrající budovy bývalého soudu,
v jaké kondici jsou sportovní kluby
Zlín apod. Občané by měli mít možnost prodiskutovat tyto věci také na
sociálních sítích.
V případě velkých investic, které
Zlín nepochybně čekají, chceme
transparentním řízením přilákat
více zájemců, a tím dosáhnout nižší
ceny a vyšší kvality budovaného díla.
Je však nezbytné, aby informace byly
s dostatečným předstihem zveřejněny
na internetu.
Pevně věříme, že se nám to s vaší
podporou podaří. Děkujeme za vaši
důvěru. Držíme kurz!
Jiří Jaroš

...moderní...

Zlín - Spolu s jednou z hlavních priorit Pirátů, kterou je transparentnost,
jde ruku v ruce také potřeba moderních postupů. S rychlým vzestupem
a zaváděním digitálních technologií
je nutné, aby město drželo krok a bylo
v tomto směru flexibilní. Město, které
je připravené na změny, jež nutně
budou v následujících letech probíhat
také na celorepublikové úrovni.
Zlín by však měl začít sám u sebe
a vyjít vstříc novým potřebám jeho
občanů, které se v duchu dnešní doby
nesou. Je úsměvné, když vám po dvou
letech od odhlášení psa na úřadu,
přijde výzva k zaplacení poplatku
za něj. Nebo když musíte běhat z úřadu na úřad tam a zpět, protože si úřady neumějí sdílet data mezi sebou.
Základem je budování a sdílení
kvalitních databází a schopnost je

optimálně využívat a pracovat s nimi.
Ulehčit lidem jednání s úřady tak, aby
si nemuseli na plnění svých povinností brát dovolenou. Začít opravdu
chápat pravý smysl pojmu „e-government“. Inspiraci i zkušenosti najdeme
v mnoha našich městech i v zahraničí.
Vytváření a využívání aplikací, které
usnadňují každodenní život občanů,
nemusí být vždy spojeno se složitým
a nákladným procesem. Ať už se
jedná o svoz komunálního odpadu,
placení poplatků či vyhledání a získávání informací.
Piráti se dlouhodobě věnují této
problematice a jsou schopni nabízet
i vytvářet co nejjednodušší řešení.
Nejen internet je naše moře.
Irena Drofová

...a zelený!

Zlín - My Zlíňáci se často chlubíme
tím, že naše město je městem zeleně.
A máme proč. Já osobně bych byl
rád, aby se zeleným městem mohly
chlubit i naše děti. Nenechme si namluvit, že situace je stabilní a zeleň
ve městě se rozvíjí. Samozřejmě, budují se nové parky, sází se stromy.
Jenže je potřeba si uvědomit, že město
zeleně neznamená město „anglického trávníku“ a invazivních stromů.
To není cesta. Stejně jako není cesta
vyschlé centrum města, které se přizpůsobuje autům namísto lidem.
Vím, že pokud něco kritizuji, měl
bych nabídnout řešení. Tím řešením
je rozvoj a rehabilitace městské fauny

a flory. Místo invazních stromů bychom měli sázet tradiční odrůdy dřevin a rostlin. Do veřejného prostoru
musíme začlenit více vodních prvků,
obzvláště do míst kde je vysoká prašnost, tedy na větší betonové plochy.
Nebo k dětským hřištím.
Možností máme spoustu. Stačí se
podívat do evropských měst podobné
velikosti jako je Zlín. Řešení se nabízí
spoustu, stačí, když budeme hledat
a sdílet přínosné nápady, protože
sdílení je aktem lásky a náš Zlín si
lásku zaslouží.
Jakub Stacke

Uherské Hradiště. - V srdci Slovácka, jak se Uherskému Hradišti
hrdě říká, funguje politika asi jako
kdekoli jinde ve městech a obcích.
Najdete tady poctivé i pochybné
politiky, dobrá i špatná řešení, nevinné i nekalé zakázky a vyřešené
i nevyřešené problémy.
Zejména na velmi exponované
a někdy i roky diskutované nevyřešené problémy by se chtěli uherskohradišťští Piráti v zastupitelstvu
či radě zaměřit. Na papíře existuje
celá řada lepších či horších konceptů
a projektů, které mají za cíl zlepšit
život obyvatelům Uherského Hradiště, jejich realizace ovšem trvá příliš dlouho. Nebo se úplně zastavila.
Srdce Slovácka si současně zaslouží
také několik inovativních a moderních řešení.
S heslem „UHlídáme„ chceme dotáhnout do konce všechny důležité projekty a přinést do fungování
města také několik novinek, které
vycházejí ze standardních pirátských
myšlenek..
Z nedokončených projektů, jejichž
finalizaci by si obyvatelé zasloužili,
lze zmínit například pohodlnější
parkování na největších sídlištích,
modernizaci MHD a dostavbu důležitých obchvatů. Mimo tato dopravní řešení je potřeba převést z
papíru do reality také výstavbu chybějících bytů, rozumnější nakládání

s majetkem a lepší podporu sociální
oblasti. Jak se říká, papír v tomto
případě snese všechno. My ovšem
hodláme uhlídat, aby se řešení, která
se obyvatelům Uherského Hradiště
v minulosti slíbila, opravdu dotáhla
do zdárného konce.
Současně chceme samozřejmě
pracovat i na věcech, keré jsou Pirátům historicky vlastní. Chybí
několik důležitých věcí z hlediska
přístupnosti obyvatel k informacím a obecné transparentnosti.
Městský úřad, stejně jako mnohé
další po celé ČR, si zaslouží modernější a logičtější předávání dat
tak, aby byla agenda pro obyvatele jednodušší a řešitelná ideálně
na jedné přepážce. Po úřadech by
skutečně měla obíhat data, ne lidi.
Vztahy občanů a městského úřadu bychom chtěli nadále vylepšovat pomocí nových webových i
mobilních aplikací. Některá řešení
už máme přichystána, na jiných se
budeme rádi podílet s odborníky i
s občany. To je nicméně další prvek,
který bychom chtěli do fungování
úřadu a celého města vnést. Spoluúčast obyvatel na rozhodování
o osudu jejich města a žití v něm je
pro nás nesmírně důležitá. Například prostřednictvím participativního rozpočtování, v rámci kterého
by občané měli možnost rozdělit
část rozpočtu na vybrané projekty.

Třeba i na jimi přihlášené. Žádné
velké rozhodnutí nechceme dělat
bez zjištění názoru obyvatel města.
Z hlediska spolupráce s opravdovými odborníky, který je pro nás
také stěžejní, je podle nás problém
vidět zejména ve výběrových řízeních. Piráti z UH nedávno napadli
fakt, že ředitům několika škol byl
automaticky prodloužen mandát
na dalších 6 let. Bez výběrového řízení, které mohlo odhalit vhodnější
kandidáty, případně alespoň otestovat znalosti a kompetence stávajících ředitelů. Veřejná výběrová řízení chtějí Piráti aplikovat na všechna
místa v představenstvech a dozorčích
radách organizací s podílem města
a to pravidelně, s jasnými podmínkami a za účasti nejen politické, ale
i odborné komise. A jejich výsledky
pak zveřejnit na internetu.
Za pomoci výstavby nízkoprahového centra a ve spolupráci s městskou
policií, která by si podle nás mimochodem zasloužila taky pozornost, se
chceme vypořádat i s problematikou
bezdomovců a drogově závislých.
K uhlídání je toho v Uherském
Hradišti opravdu hodně. Ať už jde
o dotažení již naplánovaného, nebo
o zavedení novinek, které ještě více
rozpumpuje srdce Slovácka.
Marek Houser

Autor: Czech Wikipedia user Marzper

piráti z kroměříže chtějí
zbourat mezigenerační mosty

Kroměříž - Jednou z priorit pro
kroměřížské Piráty je větší zapojení
občanů do chodu obce. Například
Česká pirátská strana financuje pomocí participativního rozpočtování
veřejně prospěšné projekty. Jak to
funguje? Každý člen může prezentovat nápad s veřejně prospěšným
přesahem a pokud získá při hlasování potřebnou podporu, získá určitý
finanční obnos. V květnu letošního
roku jsme právě díky penězům z participativního rozpočtu uspořádali
v kroměřížské Loděnici den pro rodiny s dětmi. Akce měla edukační

charakter a děti se nenásilnou formou učily ekologické tématice.
22. září chystáme akci, která bude
rovněž financována pomocí participativního rozpočtu. „Workout s Piráty“ se bude konat opět v prostoru
Loděnice a sobotní den se ponese
v duchu venkovních sportovních aktivit. Přijďte si zasportovat a využijte
příležitosti poznat členy kroměřížské
pirátské buňky osobně.
Kroměřížským občanům bychom
chtěli umožnit to samé, co nabízí
Česká pirátská strana svým členům.
Budou tak mít možnost iniciovat,

hlasovat i rozdělovat finanční prostředky. A jaké jsou naše další priority? Naší vizí je otevřená, transparentní a dobře hospodařící obec.
Chceme snížit asymetrii informací
mezi radnicí a lidmi.
Díky našim aktivitám se nám daří
budovat komunitu a bourat mezigenerační mosty. Vždyť každý je
tak trochu Pirát. A pokud to vidíte
stejně, přidejte se k nám. Společně
dokážeme víc, než si myslíte.
Hana Ančincová

komunální volby se konají 5. a 6. října
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„smart“ vsetín
s lepší kulturou

priority pirátů v rožnově:
byty, parkování či qr kódy

Rožnov p. R. - Čelo pirátské kandidátky z Rožnova se rozhodlo podlělit
o své plány postupně, jeden kandidát
po druhém. Tady je máte...

Zdeněk Třos:
Jedna z mých vizí pro Rožnov je
podpora výstavby družstevních bytů
pro občany bez účasti developerů.
Město by zaštítilo celý projekt a reálně by tak nahradilo developery,
kteří navyšují ceny nemovitostí jak
v Rožnově, tak i v jiných místech
v ČR. Zároveň by město zdarma
vypracovalo studii, poskytlo městského architekta a případně i právní
služby, což představuje další snížení
obvyklých nákladů.
Představuji si moderní patrové
domy se zatravněnými střechami
a s prvky vertikální zeleně na fasádě, které zajistí nejen estetický
vzhled, ale taktéž sníží energetickou náročnost budov a jsou šetrné
k životnímu prostředí. Podmínkou
pro majitele bytů by bylo trvalé bydliště
v Rožnově, abychom zamezili spekulativním nákupům a následným
prodejům bytů.
Občané města by tak měli nárok
na dostupné bydlení za zvýhodněných podmínek, jelikož družstvo
dosáhne na lepší úvěrové podmínky
i lepší ceny u stavebních společností a
následně i u veškerých služeb. Takové projekty jsou již běžné, ale garanty jsou téměř výhradně developeři,
kteří si za to nechají solidně zaplatit.
Na stejném principu se mohou vybudovat i vícepodlažní zastřešené parkovací domy u sídlišť. Tento projekt
by byl taktéž pro obyvatele Rožnova
s trvalým bydlištěm. Majitelé bytů by
opět založili družstvo pod záštitou
města a bez developerů. Podmínkou by byly prvky vertikální zeleně

na fasádě, aby se zjemnil ráz panelákových sídlišť.
U obou projektů jde o běh na dlouhou trať, který se nedá jako celek realizovat za 4 roky. Máme však v plánu
konkrétní kroky a jsme připraveni
věnovat úsilí nutnému vyjednávání
při výkupech pozemků, získávání
územních souhlasů, jednání s bankami, apod. Vize se týkají našeho
města a nás všech, proto také velmi
oceníme Vaše návrhy a názory.

Petr Lušovský:
Mým snem je prostupný Rožnov,
ve kterém se bezpečně a bez zdržení dostanu kdekoli pěšky, na kole
i autem. V některých částech města
je stále potřeba dobudovat chodníky, avšak je nutné je koncipovat tak,
aby na zbylém prostoru pro vozovku
pohodlně projížděly automobily i
kolem cyklistů. Velice se mi zamlouvá užití světelných tabulí indikujících obsazenost parkovišť včetně
těch nejbližších. Sníží to tak čas
a komplikace při hledání parkovacího místa zejména v okolí náměstí.
Petr Hejný:
V budoucnu si Rožnov představuju jako klidné a zdravé místo pro
život a výchovu dětí. Zároveň jej ale
vidím jako moderní město využívající „chytré“ technologie ke svému
prospěchu a k prospěchu jeho občanů. Těším se na dobu, kdy budeme
občanům ukazovat na světelné tabuli
aktuální obsazenost parkovišť, kdy
parkovací poplatek zaplatíme kartou, nebo SMSkou. Kdy složenku
na odpady nebo za psa dostaneme
s QR kódem a třeba i pomocí e-mailu. Těším se i na dobu, kdy kontejnery samy poznají, že jsou plné a informují u nutnosti vývozu. Rád bych

na světelných křižovatkách viděl
i odpočítávání k blížící se změně barvy na semaforu a také zbývající čas
do zelené pro chodce. Také bych rád
viděl město, které dokáže návštěvníky, kteří si dělají z rožnovských
nábřeží a ulic závodní dráhu, řádně
klepnout přes prsty.
Libor Adámek:
Mojí největší vizí jsou regenerovaná
rožnovská sídliště, která byla dlouhodobě zanedbávána. Prováděly se jen
nutné opravy a dílčí nesystémová vylepšení. Současný stav na některých
sídlištích je takový, že auta parkují
částečně na chodnících nebo přímo
na provizorních místech v zeleni.
Povrchy chodníků jsou často rozpadlé. Na mnoha sídlištích se stále nacházejí rezavé a někde zbytečné sušáky na prádlo nebo klepáče. Lavičky
pro posezení naopak chybí.
Mým cílem je sejít se s obyvateli
jednotlivých čtvrtí a s pomocí jejich nápadů a připomínek navrhnout
jednotnou koncepci pro každé sídliště. Společně vymyslet, kde se vytvoří
nová parkovací místa, kde se dají
lavičky, kde se vysází stromy a keře,
kde se rozšíří chodník nebo kde je
chodník zbytečný. Vymyslet příjemné prostředí, kde se budou obyvatelé
rádi pohybovat, potkávat a setkávat.
Lucie Malíková:
Dobrý krok spatřuji v zavedení
transparentní a otevřené radnice
a také městských firem. Chceme,
aby se v Rožnově při vyhlášení veřejných zakázek postupovalo podle participativního rozpočtování.
Aby i občan měl právo na vyjádření
v rámci jeho kompetencí, například
pokud by se nejednalo o odborné
zakázky.

využíváme online dotazníky

Zlínský kraj - Několik našich místních sdružení vytvořilo pro občany
online dotazníky. Ty Pirátům slouží k tomu, aby si za pomoci obyvatel udělali přehled, co jsou podle
nich největší problémy obce a co
v ní naopak považují za dobré.
Odpovědi jsou do budoucna
dobrým vodítkem pro předložení

programových priorit v symbióze
s názory místních občanů. Zároveň
mohou pomoci při hledání koaličních partnerů se stejnými průsečíky
s požadavky obyvatel.
Občané vybírají své odpovědí pomocí bodového hodnocení, tak i formou vlastních odpovědí a nápadů.
Například ve Valašském Meziříčí

ze statistik, že občané mají pocit,
že jednání zastupitelstva a rady města jsou málo dostupná nebo jsou
o tom špatně informováni. Naopak
jsou velmi spokojení s propagací
a informacemi o kulturních akcích.
Denis Rychtar

Vsetín - Zvolení Pirátů do vsetínského zastupitelstva by konečně
přineslo zavedení prvků smart cities. Našim cílem je, aby si občané mohli v jedné mobilní aplikaci prohlédnout nejen jízdní řády
MHD, ale i v reálném čase vidět
pohyb či zpoždění autobusů, kde
jsou zaparkovaná sdílená kola
či automobily, nebo se nechat navigovat na aktuálně volná místa na zaparkování v centru. Objednání na úřad
a vyřízení nových dokladů by mělo být
v této aplikaci samozřejmostí. Stejně
tak by v ní bylo možné platit jedním
kliknutím poplatek za psy, svoz odpadu, pronájem veřejného prostranství nebo příspěvek na stravování
a pomůcky ve škole či školce.
To musí být podpořeno i budováním free WiFi zón nejen v centru,
ale i na všech místech s větším pohybem lidí. Plánujeme využít dotace
na zbudování páteřních sítí internetu, které budeme pronajímat
a z výnosů platit provoz chytrých
technologií.

na radnici, pokud budeme zvoleni.
Napište nám, kde zbudovat agility
hřiště pro psy, nový psí útulek nebo
nás jen upozornit na nějaký problém, který je ve městě dlouhodobě
opomíjen.

Dostupnost pro MHD a parkování na Sychrově v případě volebního úspěchu budeme řešit
zokružněním ulice Břatří Hlaviců
a jejím částečným zjednosměrněním.
Na jednosměrné komunikaci bude
více místa pro stání a zokružněním
komunikace bude dostupnější horní
část Sychrova nejen pro autobusy,
ale i pro hasiče a ostatní složky záchranného systému.
Parkování v centru bychom rádi
řešili parkovacími autozakladači
krytými zelenou fasádou. Na malém prostoru tak mohou vzniknout levnější parkovací místa než
kdyby se stavěla podzemní parkoviště. Šlo by tak oddělit vizuálně
i hlukově vlakové nádraží. Máme
vytipovaných i několik míst, kde
bychom rádi prosadili v rámci regulačního plánu výstavbu malometrážních bytů. V případě soukromé
výstavby i městských bytů by mohlo jít i o plnohodnotné atraktivní
bydlení pro mladé rodiny. Chceme
zastavit rostoucí odchod mladých
lidí ze Vsetína.
Kompletní program budeme postupně zveřejňovat na našich webových a facebook stránkách. Budeme
rádi za zpětnou vazbu od občanů.
Rádi bychom je zapojili do dění

kulturních akcí například z řad středoškolských studentů.
Vsetínu chybí letní kino, které by
dle návrhu Pirátů mohlo vzniknou
na části Tyršova hřiště jako přírodní
amfiteátr. Ten by se navíc dal využít
i v případě pořádání akcí typu Valašského záření nebo Vsetínský krpec.
„Nemuselo by se tak několikrát do
roka pronajímat podium a vybavení,
pro dětské hřiště v parku by vzniklo dostupné sociální zázemí rodiče
s dětmi a celkově by zde mohla
vzniknout nová odpočinková zóna
s beachvolejbalovými, basketbalovými a jinými hřišti,“ vyjmenovává
pozitiva Petr Tkadlec, člen republikového výboru Pirátů.
„Pokud by se ukázalo, že rekonstrukce kulturního domu je příliš
náročná a levnější by bylo postavit menší vícefunkční sál, tak je
zde jediné místo, kde je podle nás
dostatečná plocha ve středu města
pro vybudování nového kulturního stánku. Chceme zabránit tomu,
aby místo ploch pro veřejnost vznikala neorganizovaná developerská
výstavba a rozprodával se městský
majetek,“ dodává Tkadlec.

děkujeme za vaši podporu!

MĚSTO BEZ KULTURY NENÍ MĚSTO

Před budoucími zastupiteli je například rozhodnutí, zda a jak se bude
opravovat vsetínský Dům kultury.
Piráti by prvně rádi provedli audit,
zda se vydávají peníze na kulturu
hospodárně. Zda nejde většina peněz
do údržby nehospodárného molochu místo toho, aby se podporovala
kultura živá. Při srovnání počtu kulturních akcí třeba ve stejně velkém
Valašském Meziříčí je na tom Vsetín
bídně.
Piráti, nejen pokud budou v Radě
města, budou prosazovat postupné rozšiřování podpory kultury
z městských peněz i pro menší akce,
alternativní či začínající umělce,
ale i začínající nové organizátory

Radek Nohavica
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transparentnost vede na plné čáře. co dále by
chtěli lídři jedenácti kandidátek pirátů v kraji?
Jiří Jaroš ze Zlína, Vratislav
Krejčíř z Kroměříže, Jaroslav
Ševčík z Uherského Hradiště, Václav Včelica ze Vsetína,
Denis Rychtar z Valašského
Meziříčí, Pavel Beznoska
z Otrokovic, Tomáš Čabla
z Napajedel, Libor Adámek
z Rožnova pod Radhoštěm,
Jaromír Slezák z Vizovic, Vladimír Koudela ze Slavičína
a Zdeněk Mořkovský ze Zašové.
To je sestava jedenácti lídrů,
kteří z prvních míst povedou
pirátské kandidátky v jedenácti obcích během letošních komunálních voleb ve Zlínském
kraji. Všem jsme položili sedm
společných otázek…
CO TĚ MOTIVOVALO KANDIDOVAT
DO ZASTUPITELSTVA?
Jiří Jaroš: Svůj dosavadní život jsem
strávil pouze ve Zlíně a mám to tady
moc rád. Myslím si, že bych měl Zlínu vrátit jeho dosavadní péči.
Václav Krejčíř: Myslím, že hlavní motivace je pro všechny Piráty
stejná. Změnit dosavadní přístup
radnice ohledně transparence a také
vřelejšímu a otevřenému přístupu
k občanům. Jen tam jsou roky práce.
Jaroslav Ševčík: Touha měnit věci.
Existuje spousta lidí, co jen nadávají.
Já jsem se rozhodl jít cestou, že chci
věci měnit a spolupodílet se na tvoření nových.
Václav Včelica: Cítím, že se v lidech začíná probouzet optimismus
a staré struktury se bortí. Lidé chtějí
moderní město, moderní bydlení
a moderní technologie. Je na čase
jim umožnit realizaci těchto snů.
Denis Rychtar: Nespokojenost s životním prostředím, hospodařením
města a mírou otevřenosti.
Pavel Beznoska: Budoucnost Otrokovic. Je to město, ve kterém žiji od
narození, a cítím potřebu změnit některé věci. Nadávání u piva nestačí,
je třeba se zvednout a aktivně hájit
zájmy zdejších občanů.
Tomáš Čabla: Já už v něm jsem
a chci pokračovat. V roce 1998 jsem
se začal zajímat o životní prostředí,
stal jsem se členem několika environmentálních organizací a začal
jsem se angažovat i politicky. Bylo to
tedy vyústění mých aktivit směrem
ke společnosti.
Libor Adámek: Největším impulzem byl vzestup populistických stran
a sestavení vlády trestně stíhaným
premiérem. Uvědomil jsem si,
že nestačí pouze chodit k volbám,
ale že je nutné se angažovat. Místní
politika je rozumný začátek.

Jaromír Slezák: Jsem Vizovjan
a není mi lhostejný život ve Vizovicích. Spoustu věcí bych rád změnil či ovlivnil a podílel se
na zlepšení všeho,
co mohu ovlivnit
a změnit.
Vladimír
Koudela:
Chtěli
bychom
ve Slavičíně
skončit
s opoziční
smlouvou,
která u nás
ve městě funguje.

Rychtar: Jsem nadšený, že mohu
vést tento tým profesionálů ve svém
oboru do komunálních voleb. Je to
pro mě čest. Na post starosty
města jsem připravený, proto jsem byl
zvolen lídrem.
Beznoska:
Velmi si
vážím
t o h o,
že jsem
lídrem.
Na post
starosty si troufám, i když mě
nyní baví má stávající práce v digitální agentuře. Možná
mě čeká velké dilema.

JIŘÍ JAROŠ
Zdeněk MořkovZLÍN
ský: Něco změnit a dokázat.
A hlavně pracovat pro všechny občany obce se ctí, radostí a ne pouze Čabla: Lídr na sebe automaticky
pro můj vlastní prospěch ve stylu bere tu odpovědnost, že se to stát
“já na bráchu, brácha na mě”.
může. Piráti jsou strana, ve které
vidím novou mladou generaci, záCO ŘÍKÁŠ NA SVOU ROLI LÍDRA? roveň jde o třetí nejsilnější stranu v
TROUFÁŠ SI NA POST
ČR. A i díky tomu si na post
STAROSTY?
starosty troufám.
Jaroš: Vybralo
si mě hlasoAdámek:
váním naše
U nás jdeme
místní
do voleb
sdružejako koní, mám
l e k t i v.
80 % hlaChceme
sů, post
pracovat
lídra jsem
pro naše
přijal. Zám ě s t o
leželo by,
s čistými
kolik bychom
úmysly a jsme
získali procent
otevřeni rozumhlasů,
nicméně
ným návrhům. Lídr
od lídra vítězů se to
je pro mě hlavně
VRATISLAV KREJČÍŘ
očekává.
člověk, který moKROMĚŘÍŽ
deruje otevřenou
Krejčíř: Pozice lídra
diskuzi a má odpobyla pro mě nakonec nevyhnutelná. vědnost za celou kandidátku.
Je to samozřejmě výzva, ale v životě jsem zvládl vše, za čím jsem šel. Slezák: Jednoznačně. Pokud chci
A pokud by byl další metou starosta, něco změnit, jako starosta mám veltak se toho zhostím s vervou.
kou šanci. Nejsem lídr na kandidátce
na okrasu.
Ševčík: Je to pro mě
nová zkušenost.
Koudela:
Při
Po l i t i c k ý m
velkém polídrem jsem
čtu stran,
nikdy nekdy navíc
byl. Post
veškeré
starosty
tradiční
již zastrany
stávám,
dělají
t a k ž e
i
nái této výhradní B
zvě, kdyby
a C strapřišla, bych
ny, budeme
se postavil.
rádi, že dostaneme 1 - 3 lidi
Včelica: Starosta
do zastupitelstva.
JAROSLAV ŠEVČÍK
má být podle mě
Na pozici starosty
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
trochu vizionář
si troufám, nicméa snílek, což jsem.
ně to bude daleká
A na ostatních je, aby mi jako lídro- a těžká cesta.
vi oponovali, pokud bych nestál
nohama na zemi. Vyrovnávat se Mořkovský: Roli přijímám a jsem
s takovou věcnou kritikou mě baví. připraven pracovat na 100 %.

JAKÉ U VÁS MÁTE V LETOŠNÍCH
VOLBÁCH AMBICE?
Jaroš: Piráti jsou tady od toho,
aby převzali roli hlídacích
psů. Naší ambicí
je
ovlivňovat
dění ve Zlíně
z hlediska
t r ans p a rentnosti
a otevřenosti.
A nesejde
na tom,
zda v koalici nebo
v opozici.

Adámek: Komunální volby mají
svoje specifika a dostat se mezi zavedené strany a sdružení bude těžké.
Věříme, že oslovíme mladé. A že nám dají
hlas voliči z parl a m e nt n í c h
voleb. Měli
jsme tady
jedenáct
pro cent
hlasů.
Slezák:
Chceme
být vidět
a podílet se
na zvelebování
života a věcí ve Vizovicích.

Krejčíř: Určitě velké, máme hlavně
VÁCLAV VČELICA
tým lidí, co opravdu
VSETÍN
Koudela: Chtěli
makají a mají chuť
bychom zabrat dva
měnit budoucnost
města. I když to bude složité a určitě ze sedmi mandátů v radě.
vše nebude hned.
Mořkovský: To si netroufám odŠevčík: Uvidíme, jak nás budou vní- hadnout, ale naděje umírá poslední.
mat lidi. Jsme v Uh. Hradišti novou politickou stranou, ale myslím,
že voliči by nám mohli dát
silný mandát a minimálně do rady
města máme
šanci se dostat.
Včelica:
Vě ř í m
ve zvolení 4 zastupitelů
za Piráty
z celkových
21, sestavení rozumné koalice a realizace jednotlivých
bodů z programu.

KTEROU PIRÁTSKOU
MYŠLENKU POVAŽUJEŠ
ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
Jaroš: Rozhodně
transparentnost. Transp a r e nt n í
rozhodov á n í ,
transp are nt ní společnost
a kvalitní
informace
zcela nepochybně vrátí důvěru
v komunální politiDENIS RYCHTAR
ku všem občanům
VAL. MEZIŘÍČÍ
Zlína.

Rychtar: Vysoké,
cílíme do první trojky. Místní Piráti jdou do komunálních voleb
ve Valašském Meziříčí sice poprvé,
ale už se na ně připravujeme dva
roky a rozhodně máme občanům
co nabídnout.
Beznoska: Pro
mě to budou
třetí volby.
Za úspěch
p ovažuji každý hlas,
kte r ý
mě bude
motivovat
k další práci. Pro naše
sdružení Občané OE s podporou
Pirátů by úspěchem
byl zisk tří křesel
v zastupitelstvu.

Krejčíř: Je to transparence a otevřenost. K tomu patří pozitivní přístup, čistá hra, nepodvádět
a nekrást. Vcelku jednoduché,
jen se to už dávno vytratilo.
Ševčík: Rozhodně
transparentnost.
Je to silná
zbraň i velký závazek, ale
myslím,
že lidi by
měli mít
možnost
kontrolovat chod
svého města
a transparentnost je tedy nutná.

PAVEL BEZNOSKA
OTROKOVICE

Čabla: Získat 15 % hlasů. Cokoli navíc je signálem, že lidé chtějí změnu
a že k ní přistoupili svým aktivním
přístupem ve volbách.

Včelica:
Určitě
otevřenost, která
umožňuje diskuzí
dojít k nejlepšímu z možných řešení.
Rychtar: Těžká otázka. Piráti mají
velmi silná témata jako je transpa-
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společný rozhovor
rentnost, přímá demokracie, digitalizace, participace, referenda atd.
Já ale osobně nejvíce cílím na ekologii a životní prostředí.
Beznoska: Pirátských myšlenek se mi
líbí hodně,
ale pokud
mám vybrat jen
jednu,
tak
je
to transparentní
hospodaření
s veřejnými financemi. To považuji na úrovni obce
za velmi důležité
téma.

TOMÁŠ ČABLA
NAPAJEDLA

Čabla: Kontrola mocných, otevřenost, přímá demokracie a místní
referenda. Věřím, že tyto věci jednou pomohou vyřadit korupci
a lobbismus. Nechtěl bych, aby korupce byla společenskou normou,
ve které budou žít mé děti.
A d á m e k :
Osobně mi
nejvíce sedí
otevřenost
a transparentnost,
protože sám
jsem známý jako
otevřený
a pravdomluvný člověk.
Také se mi líbí veřejnosti přístupné
schůze, kde kdokoliv může přijít
a vyjádřit svůj
názor.

Krejčíř: Změnit pravidla pro výběrová řízení a začít vše kontrolovat.
Bez toho klientelismus z politiky
nikdy nezmizí.

Včelica: Zavedením participativního rozpočtu, aby si aktivní občané
mohli sami zvolit, na jaké projekty
půjdou městské peníze. Je to způsob,
jak aktivizovat další lidi, aby se začali
více zajímat o své okolí.

LIBOR ADÁMEK
ROŽNOV P. RADHOŠTĚM

Slezák: Transparentnost.
Koudela: Důležité je zejména
měřit všem jedním metrem a být konečně
transparentní.

Ševčík: V Uherském Hradišti bych rád
vytvořil
p l at formu, kde
lidi budou mít
možnost
komunikovat
se
svými
zastupiteli
a kontrolovat je,
jak pro ně pracují.
V tomto jsou
pro mě Piráti inspirací.

Rychtar:
Nás
trápí údržba zeleně
a její rozšiřování,
nedostatek vody
v letním
období
a ovzduší
v zimním.
Jsou to rozsáhlá témata
a řešení bych tady
asi v krátkosti popsat nedokázal.

Beznoska: Pojďme
zveřejnit již podepsané smlouvy a automaticky zveřejňovat smlouvy budoucí. Každý obyvatel Otrokovic má
právo vědět, jak jeho město zachází
s veřejnými penězi.

Čabla: Určitě výběrová řízení a zveřejňování smluv.
Mořkovský:
Občan musí
Je to určitě
vědět o vytranspaužití svých
rentnost.
d a n í .
M u s í
se také
stát součástí výJAK BYS
b ě r ov ý c h
JI
CHTĚL
komisí,
A P L I KO VAT
aby i zde byla
VE VAŠÍ OBCI?
veřejná kontrola.
Jaroš: Budeme proDalším krokem
JAROMÍR SLEZÁK
sazovat zastoupení
jsou
kvalitnější
VIZOVICE
odborné veřejnosti
přenosy a záznamy
i klíčových místze zasedání zastuních organizací a spolků v komisích. pitelstva. V dnešní době, kdy každý
Ředitele městských firem by měla hledá informace hlavně na počítačí
vybírat profesionální agentura a ne a chytrém telefonu, bychom měli být
kamarád-politik.
schopni pokrýt i toto.

Adámek: Radnice již provedla
kroky směrem k transparentnosti.
Hledání informací je však nepřehledné a nejsou tu transparentní městské firmy.
To chceme změnit a dovést
veřejnost
k většímu
zájmu
o místní
věci.
Slezák:
Př ímý
přenos zastupitelstva
na internetu,
průhledné hospodaření s majetkem
a transparentní výběrová řízení.

Beznoska: Není třeba chodit
daleko do zahraničí,
stačí se podívat
do Brna. Tam
mohou občané města díky
projektu
„Dáme
na vás“
rozhodovat o části
rozpočtu.
Je to vynikající myšlenka.
Čabla: Je hodně
měst, která si zaslouží pochvalu
například za otevřenost, nakládání s odpady, kulturu, ekologii, sociální služby nebo
třeba podporu alternativních škol.
Já ale hlavně sleduji, jak funguje ve
švýcarských městech přímá demokracie.

VLADIMÍR KOUDELA
SLAVIČÍN

Koudela: Chtěli bychom zavést registr smluv a také upravit činnost
kontrolního výboru, aby tento orgán
mohl kontrolovat i městské společnosti. Někteří členové dozorčích rad
jsou totiž zaujatí zastupitelé.
Mořkovský: Sdělovat lidem záměry
investic
a s tím spojený tok
přidělených
finančních prostředků
ze státního
rozpočtu.
A samozřejmě s lidmi řešit
potřebné věci v obci
i ve státě samotném.

služeb, tak i v otevřenosti a zapojení
občanů do rozvoje města.

ZDENĚK MOŘKOVSKÝ
ZAŠOVÁ

JE PRO TEBE
NĚJAKÉ ČESKÉ ČI ZAHRANIČNÍ
MĚSTO INSPIRACÍ? V ČEM?
Jaroš: Procestoval jsem s batůžkem
na zádech půlku světa a nejlepší
město byl Singapur. Moderní, čisté
město s dokonalou dopravou.
Krejčíř: Je mnoho měst, kde se mi
něco líbí, ale naopak mají mnoho
jiných negativ. Nejlepší je vybrat inspirující věci a pokusit se je aplikovat
u nás.
Ševčík: Konkrétní město bych asi
nejmenoval, ale v každém městě se
vždy dívám, co se jim tam povedlo,
co funguje a jak a jestli by to nešlo
aplikovat také u nás.
Včelica: Litomyšl, jenž dokáže
nejen systematicky opravovat památky a citlivými zásahy je modernizovat, ale umožňuje, aby
ve městě vyrostly nové krásné stavby, i na základě architektonických
soutěží.
Rychtar: Je to určitě české město Říčany. Jak v oblasti ekologie, vzdělání,

Adámek: Žil jsem
v Santa-Fe. Dodnes čerpám
z tamního
optimismu, pohody,
architektur y,
umělecké
komunity
a aktivních
lidí, kteří neváhali pomoci
druhým. U nás obdivuji pohostinnost
a dodržování tradic
v malých moravských vesnicích.

Slezák: Christchurch na Novém
Zélandu. Transparentností, přístupem k občanům a důkazem,
že lze dělat věci opravdu s lidmi
a pro lidi.
Koudela: Pro mě je inspirací
Trenčín. Líbí se mi, jak umí hospodařit a transparentně fungovat.
Na Slovensku je také výhodou tamní
přímá volba starosty, což zjednodušuje problematiku komunálních
voleb.
Mořkovský: Je. A není potřeba chodit pro inspiraci nikam daleko a za hranice.
Jsou to například obce Kateřinice,
Jeseník nad Odrou, Hošťálková,
Luhačovice, Uherské Hradiště a
Mikulov.
CO VE SVÉ OBCI MILUJEŠ A NAOPAK NESNÁŠÍŠ?
Jaroš: Nejraději u nás mám určitě sport a letní zahrádky. Nesnáším oplocené a zanedbané budovy
v centru Zlína.

Krejčíř: Kroměříž je nádherné
město se spousty krásných míst
a také je relativně klidné.
A vadí mi permanentní negativní přístup lidí ke všemu kolem.
To je takový náš místní nešvar.
Ševčík: Uherské Hradiště je krásné
místo s historií, kde každý zná každého. To propojení z něj dělá velmi přátelské místo plné lidí, co se rádi baví.
A že bych něco nesnášel? To opravdu
nevím.
Včelica: Stejně jako u dětí nebo rodičů i u rodného města nelze říci
zcela jasně, proč jej máme rádi.
Prostě tomu tak je. Já mám Vsetín
rád, protože je to Vsetín.
Rychtar: Rozhodně se mi líbí projekty smart cities, které město rozvrhlo ukázkově ke spokojenosti občanů. Štve mě otřesný stav ovzduší
a nezájem firmy DEZA, která je
největším znečišťovatelem, přidat
ruku k dílu.
Beznoska: Miluji hlavně zeleň,
kterou je město protkané. Jako
mnoha občanům Otrokovic se mi
nelíbí zvýšená přítomnost drogově závislých lidí či bezdomovců.
Je potřeba to řešit včetně problematiky volného času mládeže.
Čabla: Líbí se mi, že je město stále
malé a je v něm klid. Nelíbí se mi
naopak zvětšování ploch pro průmysl, kterého už tady máme podle
mě dost.
Adámek: Mám rád klid, okolní
čistou přírodu a blízkost lesa skoro
z každé části města. Nejvíc mi vadí
zanedbanost jeho sídlišť: opotřebené
chodníky, nedostatek parkovacích
míst a laviček k posezení.
Slezák: Máme tady moc krásných
věcí. Zámek s velkou a krásnou zahradou, malebné Vizovické vrchy,
lahodnou čokoládu a světově známou slivovici. Nelíbí se mi, když
někdo něco slibuje v předvolební
kampani a neplní to.
Koudela: Mám rád zdejší nedotknutou přihraniční přírodu, naopak nesnáším městskou skládku, kterou
město Slavičín dotuje a jednatelé
vylévají splašky do potoka, který
protéká centrem Slavičína.
Mořkovský: Nevím, co nejvíce miluji (mimo mou rodinu ), ale nesnáším přetvářku, pokrytectví, pomluvy, strkání hlavy do písku a čekání,
až se vše nějak samo vyřeší.
Marek Houser

ČTĚTE PIRÁTSKÉ LISTY
TAKÉ NA WEBU

WWW.PIRATSKELISTY.CZ
A NA FACEBOOKU

FB.COM/PIRATSKELISTY

6

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

„občané OE“ s piráty Nestačí, když vám tleská...
v otrokovicích

Otrokovice - Sdružení nezávislých
kandidátů „Občané OE“ letos vstupuje do komunálních voleb s podporou České pirátské strany. Toto
dobrovolné uskupení sdružuje občany Otrokovic, kteří nejsou politiky
a mají svá zaměstnání, avšak není jim
lhostejný osud jejich města. Jedná se
o osobnosti, které znáte z každodenního života.
Představují se v komunálních volbách již třetí volební období. V roce
2010 získali jedno místo zastupitele,
které zastával Ing. Miroslav Malina.
V minulém volebním období tvořili
předvolební koalici s Nezávislými,
sami však zastupitelský post nemají. Aktivně se na městě zapojili také
do práce komisí a výborů.
Občansky se angažují převážně
ve sportovní oblasti (spolupořádáním halového mítinku, půlmaratonu
a maratonu a půl, VIP vícebojů a dalších akcí). Spolupodíleli se na technickém řešení rekonstrukce Městské
sportovní haly.
Pro následující volební období je jejich cílem podpora všech sportovních
oddílů, působících na území města se zaměřením na mládež, a také
na podporu sportovců, otrokovických
občanů, působících ve sportovních

oddílech v jiných městech, ale reprezentujících i Otrokovice.
Dalším cílem Občanů OE je především zajistit veřejnou kontrolu hospodaření města v podobě zveřejňování podrobného vyúčtování výdajů
a příjmů města a městských organizací a především obchodních organizací s majoritním podílem města.
Neméně důležitým bodem programu je také prověřování plánovaných investic města především
z hlediska budoucích provozních nákladů a kontrola průběhu realizovaných akcí. Transparentní politika je
pro Občany OE velkou prioritou.
Stejně jako ostatní slušné občany
nás trápí také chování nepřizpůsobivých osob ve stále více částech města,
nicméně si uvědomujeme složitost
řešení a legislativy, a spolupracujeme
s odborníky na tuto tematiku.
Občané OE nechtějí slibovat nic,
co by nebylo v jejich kompetenci
v případě zvolení skutečně realizovat. Naopak jejich program vznikl
na základě ambice uspokojit každodenní potřeby své a svých spoluobčanů
a zpříjemnit jim tak život ve městě.
Karolína Kuželová

dokončení rozhovoru s Ivanem Bartošem ze strany 1
Není možné, aby politik vykonával s lidmi a věnujeme jim veškerý možhned několik funkcí na plný úvazek ný čas. Věříme, že bude stále více
a za každou dostával plnohodnotný lidí, kteří se díky Pirátům začnou
plat. Zákon ANO s ODS bohužel zajímat o politiku. Musíte jít za voliči
prozatím zablokovali, ale na plé- ostatních stran, vysvětlit jim, že jsme
num Sněmovny se dostane znovu. lepší. Nabízíme alternativu a věříDále třeba zrušení výjimek z regis- me, že ten úspěch přijde. Co se kotru smluv pro ČEZ, který už prošel munálních voleb týče, prosazujeme
prvním čtením i garančním výbo- opravdu otevřené radnice. Občan,
rem. Zmíním i nominační zákon, který může kdykoli zajít na radnici
kterým jsme prosazovali zprůhled- za „svým“ politikem - to má být cíl
nění obsazování postů ve státních komunální politiky. Obecně chceme
a polostátních firmách. Sněmovna uspět ve městech, kde dlouhodobě
ho sice nakonec zamítla, ale dotlačili Piráti působí či vedou radnice. Chcejsme tak vládu předložit vlastní verzi me obhájit Mariánské Lázně, posílit
tohoto zákona, který by měl omezit v Brně a pochopitelně dobýt pražský
trafiky ve státních firmách.
magistrát. V Mariánských Lázních
Piráti otevřeli radnici lidem. Náš staZmění se něco tím, že vláda získala rosta má veřejný kalendář a obyvatele
v červenci důvěru?
pravidelně zapojuje do chodu města.
Pro nás ne. Nyní pracujeme na pro- V Brně máme náměstka pro particisazení pirátské novely exekučního pativní rozpočet. Lidé si tam mohli
řádu. Taky usilujeme o zajištění do- sami určit, co městu chybí a kam má
stupného bydlení pro co možná nej- město investovat. Jsem hrdý na to, že
více lidí. Stěžejní je pro nás v příštích pirátskou politiku budujeme pevně
měsících určitě oblast digitalizace. a že to lidé vidí a oceňují.
Jsme konstruktivní opozice, podepíšeme se tedy i pod návrhy ostatních Jak jste na tom s počty členů?
stran, pokud budou dobré. A to ne- Blížíme se k tisícovce, navíc máme
hledě na to, kdo je předloží. Naopak několik tisíc registrovaných příznivse postavíme proti těm zákonům, ců, kteří jsou ochotni pomáhat a jít
které uznáme za špatné.
vstříc občanům. To je ostatně největší
pilíř pirátské kampaně - tisíce lidí,
Chcete uspět v komunálních vol- kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet
bách, příští sněmovní dokonce Pirátské listy a vysvětlovat pirátskou
vyhrát. Průzkumy vám stále před- politiku přátelům, známým i veřejpovídají okolo deseti procent hlasů. nosti.Bezpochyby jedním z nejostJak chcete vítězství dosáhnout?
řejších a nejsledovanějších soubojů
Nejsme žádné rychlokvašky! Když bude volba pražského primátora.
děláte politiku dobře a v zájmu lidí,
je to i otázka času, než se vám věci Věříte tomu, že primátorem se stapodaří a lidé si toho všimnou. Nesta- ne Pirát Zdeněk Hřib?
čí, když vám tleská jen vaše sociální Víte, Praha není Česká republika,
bublina. A to je síla Pirátů. Mluvíme 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, tak bychom mohli
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 letech koho volit a kvůli Pirátům opět nebo často
i poprvé měli důvod přijít k urnám.
Podařilo se nám zvýšit volební účast
prvovoličů o desítky procent. Ale
už dávno nejsme jenom strana pro
mladé. Náš program se týká všech
generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou Piráti vnoučatům.
Boj proti korupci, rozkrádání a plýtvání se přece týká všech!
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

víte o tom, že piráti mají vlastní „dvanáctero“?
PIRÁTSTVÍ = INFORMAČNÍ OTEVŘENOST
Překotný rozvoj technologií vyvolává změny,
na které současné staré struktury nestačí reagovat. Nezvládnuté společenské důsledky rozvoje
technologií vedly ke vzniku Pirátských stran.
Prostředky Internetu jsme organicky začlenili
do svého fungování. Umožňují informační otevřenost, transparentní účty a přímou demokracii. Použijeme je i pro řízení a kontrolu státu.
JASNÝ ZÁMĚR: STÁT NESMÍ TECHNOLOGIE
ZNEUŽÍVAT, ALE VYUŽÍVAT
Pirátský program pro informační společnost
řeší problémy, které staré struktury zvládnout
neumějí nebo nechtějí. Vlády států musí přestat
nové technologie zneužívat ke sledování lidí
a údržbě starých monopolů, a začít je využívat
ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu vzdělávání a účinnější ochraně soukromí.
LIDÉ MAJÍ PRÁVO ROZHODOVAT SE
NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ
Zveřejněné informace jsou na rozdíl od věcí
volně šiřitelné a jejich hodnota spočívá právě
v tom, že je lze sdílet. Proto odmítáme umělé monopoly na informace, které stát lidem
pod tlakem korporací vnucuje. Otevřený přístup k informacím umožňuje lepší rozhodování
lidí. Pomocí přímé demokracie mohou svá
rozhodnutí i prosadit.

INFORMAČNÍ OTEVŘENOST SNIŽUJE
NÁKLADY,
ZVYŠUJE
EFEKTIVITU
A USNADŇUJE LIDEM ŽIVOT
Vědecké články, kulturní díla, zákony, státní
normy a jiná díla placená z veřejných prostředků chceme zpřístupnit všem na Internetu.
Politické strany a jiné spolky placené z veřejných prostředků musí mít transparentní účet
a účetnictví na Internetu.
OTEVÍRÁME VLÁDU A ZVEŘEJŇUJEME
INFORMACE
Piráti otevírají vládu veřejnosti a
zveřejňují všechny informace, na
které má veřejnost právo. Piráti
skoncují s tajným vyjednáváním
veřejných záležitostí. Informace
mají úřady zveřejňovat přehledně
na Internetu, aniž by se jich občan
dožadoval.
INTERNET JE NAŠE MOŘE
Vlády se o rozvoj Internetu nijak nezajímaly. Proto zůstal Internet svobodný. Když státy
vidí mocenský potenciál Internetu, začínají
pod různými záminkami svobodu omezovat.
Piráti ubrání svobodu Internetu a nedopustí
odpojování od Internetu a blokování. Svobodný Internet přinese nová pracovní místa,
ekonomický rozvoj a prosperitu.

INTERNET NEZNÁ HRANICE
Hlásíme se k celosvětovému Pirátskému hnutí.
Naše společné úsilí o svobodu informací stojí
nad pravicí a levicí a odmítáme diskriminaci
kvůli rase, národnosti, pohlaví, věku, sexuální
orientaci nebo užívání svobodného software.
VÝZKUM A ZDRAVÍ MÍSTO MONOPOLU
NA LÉKY
Patenty a další omezení na léčiva zavádějí
umělé monopoly a zdražují léky, aniž by
podněcovaly inovace. Podporujeme
výzkum nových léčiv pro všechny,
ale trváme i na možnosti tradiční
léčby bylinami. Místo farmaceutického monopolu navrhujeme
svobodný výběr léčebné metody
a větší podporu výzkumu.
VEŘEJNOST MÁ PŘIROZENÉ
PRÁVO KOPÍROVAT A SDÍLET
INFORMACE
Přirozené právo veřejnosti sdílet informace
nelze srovnávat s domnělým právem zábavního
průmyslu zneužívat zastaralý obchodní model.
V právním státě nelze příjmy konkrétní zájmové skupiny garantovat zvláštním zákonem.
Sdílení informací je základním lidským právem
a lze jej omezit, jen pokud to prospěje veřejnosti
rozšířením výběru a zlepšením dostupnosti.
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„OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV“ JE TERMÍN
PROPAGANDY ZÁBAVNÍHO PRŮMYSLU
Správné označení je kopírovací monopol.
Takzvaný autorský zákon chrání vydavatele
a výrobce, nikoliv autory a umělce. Pro podporu nové tvorby a veřejné dostupnosti informací
je třeba remixování a nekomerční kopírování
povolit okamžitě a komerční kopírovací monopol zkrátit na 5 až 10 let od zveřejnění. Realita
je jasná: Sdílení nelze zastavit.
VELKÉMU BRATROVI NASADÍME PÁSKU
PŘES OKO – NEBO RADĚJI PŘES OBĚ OČI
Vynucení mocenského monopolu znamená
neustálé šmírování, skladování neuvěřitelného
objemu cizí komunikace a prolomení telekomunikačního tajemství. Všechny informační
systémy musí ctít lidské soukromí a nakládat
s osobními údaji člověka jen s jeho souhlasem.
Místo výmluv na soukromí v případě veřejných
záležitostí se politika musí zaměřit na skutečnou ochranu soukromí člověka.
KAŽDÝ PIRÁT JE VYSÍLAČ
Piráty jsou dnes školy, univerzity, uživatelé Internetu a umělci zpívající vlastní písně. Pirátská strana stojí za svou
komunitou, dává dohromady společná stanoviska a usiluje o jejich politické prosazení.
Každý musí mít právo informace šířit.

komunální volby se konají 5. a 6. října
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„kandidátka mladých“ má podporu ve slavičíně
Slavičín - Pod slovem pirát se každému z nás může vybavit mnoho
jiných definic. Asi nejčastější význam,
který známe například z pohádek,
může být ,,námořní lupič”, nebo z cest
,,silniční pirát”. Tak proč být pirátem,
když mnoho definic míří proti nim?
A navíc proti zákonu?
Ne všichni piráti jsou stejní jako
říká definice na wikipedii, vzpomeňme si například na slavného Sira
Francise Draka. Pro Španěly obávaný
,,El Draque”, ale pro Angličany svými

odvážnými činy legendární hrdina.
Mnoho obávaných pirátů přitom
bojovalo za správnou věc. A bojovat
za správné věci je i naše priorita. Proto se chci slavičiňanů zeptat „chcete
být hrdiny i vy“? My ano.
Proto budeme bojovat za transparentnost účetnictví města a městských firem a za všechna finanční
doložení. Také bychom chtěli investovat do autobusových zastávek. Zapomněli jste někdy na čas, kdy přesně
vám jede autobus? Například s WiFi

na autobusové zastávce se vám to už
nemusí stát. V Praze je to jasná věc,
proč ne tady u nás?
Každou neděli vidíme desítky lidí
chodit do našeho slavičínského kostela. Mnoho z nich patří již do starší
generace a kopec jim už dělá patrný
problém. Najdou se dobří lidé, kteří
v zimě při náledí svezou starší osoby,
ale co ti, na které se odvoz nedostane? Zařiďme proto svozy do kostela
mini autobusem, investujme do lidí,
u kterých víme, že to opravdu ocení,

čtrnáct bodů pro vizovice
1. Větší transparentnost hospodaření města, chystaných projektů
a rozhodování s účastí občanů na
veřejné diskuzi.
2. Využití dotace na vybudování
startovacích bytů pro mladé a rodiny
s dětmi.
3. Rozšíření mateřské školy
pro zvětšení kapacity a využití vyhlášené dotace na pohybové aktivity malých dětí. Vybudování nové
tělocvičny.

6. Významnější podíl města na akci
Masters of Rock. Například pronájem městských pozemků návštěvníkům, aby to přineslo více městu,
ne pouze pořádajícím firmám.
7. Trnkobraní spojit se zemědělskými slavnostmi, výstava strojů,
zemědělské techniky, zvířat (něco
jako dožínky) aktivovat spolky, včelaře, zahrádkáře, sadaře. Nebát se
nových nápadů využití velké historie
této akce.

4. Podpora činností s mládeží
pod záštitou města, velké akce: závody na kolech, soutěže, skateboarding,
orientační běh a další.

8. Dlouhodobý plán oprav komunikací a chodníků. Vybudování dalších přechodů pro chodce a zvýšení
bezpečnosti v nebezpečných úsecích
města.

5. Více kulturních akcí: podpora
ochotnického divadla, folklóru, pozvání významných osobností. Využití
nadace pro nové a začínající umělce
a soubory.

9. Vybudování multifunkčního
sportovního areálu a dlouhodobý
pronájem sokolovny, aby město
mohlo využít stávajících prostor
pro opravu a větší využití pro občany.

10. Využití parku u státního zámku
na společenské akce: folklórní, divadelní, hudební a propagace výjimečnosti vizovického zámku.
11. Snaha o zprůchodnění zámeckého parku po dohodě s vedením
státního zámku.
12. Maximální podíl občanů
na řešení problémů, co je trápí, lepší
komunikace s lidmi.
13. Využití komunitního centra
pro všechny občany města zvláště
děti, mládež a starší občany.
14. Spolupráce s podnikateli a firmami pro potřeby a prospěch města.
Pevně věříme, že se nám to s vaší
podporou podaří a držíme kurz!
Jaroslav Slezák

jak vlastně volit?
V České republice není komplikovanější volební systém, než ten
komunální. Způsobeno je to hlavně tím, že každý volič nemá jeden
hlas, ale tolik, kolik je v jednotlivých
obcích zastupitelů, tedy například
ve Zlíně 41, v Kroměříži a Uherském
Hradišti 27 a na Vsetíně pouze 21.
Navíc je dovoleno tzv. panašování,
což je hlasování napříč kandidátkami. My jsme pro vás připravili návod,
jak se v tomto zmatku vyznat...

Pokud chcete co nejvíce podpořit
Piráty ve vašem městě, uděláte nejlépe, když dáte křížek celé kandidátce,
tedy označíte políčko u názvu strany.
V tomto případě dostanou Piráti maximum vašich hlasů. Jestliže chcete
podpořit i několik kandidátů z jiných
stran, zakřížkujte Českou pirátskou
stranu a poté označte několik jednotlivců ostatních kandidátek. Poslední možností, jak podpořit Piráty,
je vybrat kandidáty Pirátské strany

a doplnit výběr lidmi kandidujícími
za jiné strany. Zde ale dbejte zvýšené
opatrnosti, jelikož máte právě tolik
hlasů, kolik je ve vaší obci zastupitelů
a pokud nevyužijete všechny, zůstanou tyto vaše hlasy nerozděleny.
Naopak, pokud označíte více kandidátů, než vám umožňuje volební
zákon, celý váš hlasovací lístek propadá a je pokládán za neplatný.
Přejeme Vám 5. a 6. října šťastnou
ruku za plentou.

pomáhejme svým bližním.
Pomáhejme a podporujme taky
mladé lidi, kteří si chtějí založit rodiny, ale bohužel nejsou finančně
zabezpečení.
Subvence podnikání je nedílnou
součástí ne jenom naší demokratické
země, ale také naší ekonomiky. Proto přispívejme do naší ekonomiky
taky. Ptejme se lidí, co ve svém městě
potřebují, a zřiďme potřebné pohostinství a kavárny, služby a instituce.
Sdílejme své názory a myšlenky, třeba

právě ta vaše bude cenným pokladem
pro Slavičín.
Být opravdovým Pirátem znamená
být člověkem, kterému není jedno, co
se děje. Člověkem, který vytrvá, než
svůj cenný poklad najde. Podpořte
„Kandidátku mladých s podporou
Pirátů“ a staňte se zprostředkovaně
Piráty i vy. Protože bez posádky naše
loď nepopluje.
Adam Koudela

sedm bodů
pro napajedla
1. Zámecký park
Stojíme o uchování městských kulturních a sportovních budov v zámeckém parku. S tím souvisí oprava
divadelního sálu, kanceláří a venkovního házenkářského hřiště. Myslíme
si, že budovy v tak významné lokalitě
by neměly být prodány, ale uchovány
pro další generace a využity na 100 %.
2. Měšťanské domy 94-95
Chceme opravit a zachovat jejich
historický vzhled. Budoucí využití
těchto budov může být v realizaci
kanceláří, obchodů, sociálních bytů
či bytů pro seniory nebo startovací
byty pro rodiny. Investice takto vynaložená je do budoucích let návratná,
naproti tomu další divadelní sál je
finanční zátěží města.
3. Územní plán města
Plánujeme zastropování průmyslu,
který se čím dál tím více rozšiřuje
a přibližuje k obytným zónám a rekreačním místům. Město nedostatečně tvoří rezervy pozemků, které
by mohly být využity ke směnám
při tvorbě bioregionů, k pozemkovým
úpravám, ke stavbě nových domů
a sportovnímu či rekreačnímu využití.
4. Přístav na Pahrbku pro 80 lodí
Nemůžeme se zbavit dojmu, že
takto zásadní změna pro město nebyla veřejně projednána s občany.
Je nemyslitelné, aby o tak významném zásahu do života ve městě nemohli občané mluvit. Nejde o stavbu
veřejného významu jako jsou například silnice a dálnice. Taková stavba
nemůže být v územním plánu jenom
tak zakreslena.
Zajistíme veřejné jednání s občany,
zda-li chtějí na Pahrbku přístav pro
80 lodí, a v územním plánu města
by se pozměnil podle rozhodnutí
občanů v referendu. Žádný kraj ani
stát nemůže nutit samospravný celek,
k této stavbě a nařizovat jeho definitivní prosazení.
5. Zřízení (lesní) Mateřské školky
v zámeckém areálu
Abychom zachovali účelnost budov
bývalého Klubu kultury, rádi bychom

děkujeme za vaši podporu!

diskutovali nad tématy alternativní
výchovy dětí. Alternativní výchova
by mohla tvořit další možnost vzdělávání v Napajedlích.
6. Opravdu zdravé město
Budeme se zasazovat, aby se město připojilo k asociaci Národní síť
Zdravých měst ČR (NSZM), jenž je
certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu
Zdravé město WHO v Česku.
Celostátní síťová spolupráce
umožňuje členům NSZM sdílet
zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.
Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé
Evropě.
Dále chceme Napajedla připojit
k Místní Agendě 21 (MA21). Jejími hlavními kritérii je, abychom
naše města, obce a regiony budovali
s úctou k odkazu předků, s ohledem
na potřeby současníků a s odpovědností za budoucnost potomků
7. Otevřená radnice
Samozřejmě se chceme také zasazovat o otevřenou radnici, kam patří
zejména předávání kvalitních informací občanům. Umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování
a předcházet podezřením z nekalého
jednání. Je pro nás důležitá komunikace s občany a motivace, aby se
podíleli na rozvoji města.
Podpoříme zapojení obyvatel
do rozhodování. Na zasedáních
všech orgánů chceme spoluobčany
jako partnery, ne pouhé přísedící.
K tomu jim poskytneme veškeré
podklady.
Veřejná kontrola chodu města ve
výborech, komisích a v dozorčích
radách by mělá být standardem.
K tomu můžeme připojit průhledné
hospodaření s majetkem, zveřejňování smluv či kontrolu při výběrových
řízeních, kde v „hodnotící komisi“
budou zasedat zastupitelé i s občany.
Děkujeme za podporu!
Tomáš Čabla
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pirati.cz

křížovka
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chceš se
nalodit
k pirátům?

zaregistruj se na nalodeni.pirati.cz
nebo napiš na yveta.martinkova@pirati.cz
#budpirat #drzimekurz
Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky
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