
Jak všichni víte, tak se budou ve  dnech 5. a  6. října 2018 ko-
nat komunální volby a to samozřejmě i ve Znojmě. Rozhodne se 
o tom, kdo zasedne v zastupitelských lavicích a kam příští 4 roky 
bude směřovat naše město.
V tomto vydání přiblížíme nejen Piráty a pirátská témata, ale pře-
devším představíme pirátský program pro Znojmo. 
Piráti jsou na politické scéně bezmála 10 let a ve Znojmě exis-
tuje místní sdružení Pirátů již od roku 2012. V minulých volbách 
Piráti ve Znojmě podpořili Změnu a v těchto volbách již kandidují 
samostatně.
Pirátům se ve Znojmě podařilo sestavit velmi kvalitní kandidátku 
a  jsem hrdý, že mohu být jejím lídrem. Jsem rád, že jsou mezi 
kandidáty zastoupena rozličná povolání, že kandidáti jsou z růz-
ných části města Znojma, že jsou zapáleni pro lepší politiku. 
Kdyby si Piráti mysleli, že je Znojmo dokonalé, tak není potřeba 
ve Znojmě stavět kandidátku.
Zkušenosti Pirátů z Brna i Prahy ukazují, že Piráti umí být platní 
jak v radě, tak jako nesmlouvavá opozice. V Brně se Pirátům po-
dařilo prosadit postupné otevření rozhodovací praxe rady, kva-
litní záznamy ze zastupitelstva, zveřejňování smluv dříve, než 
to nařídil zákon. Brno bylo díky Pirátům jedním ze zakládajících 
měst spolku Otevřená města. V Praze se naopak Piráti z opozič-
ních lavic stali věcnou opozicí a vytrvalým tlakem i tam donutili 
magistrát město otevřít. Jedním z velkých úspěchů byl rozjezd 
projektu otevřených dat a to přesto, že byli Piráti v opozici. Vě-
řím, že i ve Znojmě mohou být velmi platným politickým subjek-
tem a doufám, že i voliči budou sdílet naše představy.
Já i všichni ostatní kandidáti chceme, aby lidé získali pravdivé 
informace, aby o činnosti města věděli všichni. Chceme, aby roz-
hodnutí byla přijímána po dostatečném zvážení a s dostatkem 
podkladů.  Chceme zvýšit podíl občanů na rozhodování města. 
Chceme, aby se ve městě zlepšila průjezdnost, třebas i drobný-
mi krůčky a  zlepšením dopravních alternativ. Chceme zlepšit 
služby, aby občan měl možnost své záležitosti s městem řešit 
elektronicky. 
Chceme otevřené, průjezdné, vstřícné a živé město.

Pusťte nás na Znojmo

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

procházet legislativním procesem. 
Piráti jednali v uplynulých měsících 
s politickými stranami napříč Sně-
movnou. Předložili jsme řadu záko-
nů, a v rámci toho se nám podařilo 
projednat nejedno protikorupční 
opatření. Například zákon proti ku-
mulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnotný 
plat. Poslanci ANO a ODS tento zá-
kon bohužel prozatím zablokovali, 
ale na plénum Sněmovny se dostane 
znovu. Dále třeba zrušení výjimek 
z registru smluv pro ČEZ, který už 
prošel prvním čtením i garančním 
výborem. Zmíním i  nominační 
zákon, kterým jsme prosazova-
li zprůhlednění obsazování postů 
ve státních a polostátních fi rmách. 
Sněmovna ho sice nakonec zamítla, 
ale dotlačili jsme tak vládu předložit 
vlastní verzi tohoto zákona, který 
by měl omezit trafi ky ve státních 
fi rmách. 

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

budeme za vás 
bojovat

mgr. pavel nevrkla
lídr Pirátů ve Znojmě

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální 
bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
rozhovor s Ivanem Bartošem, předsedou Pirátů

„Není možné, aby politik vykoná-
val 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 blí-
žících 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 měs-
to. „Občan, který může kdykoli zajít 
na radnici za ‚svým‘ politikem, to má 
být cíl komunální politiky,“ dodává.

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

pokračování na str. 2

 ZNOJMO  |  PODZIM 2018  |   PIRATSKELISTY.CZ  |  JIHOMORAVSKY.PIRATI.CZ/ZNOJMO  |  NEPRODEJNÉ

pirátské listy



Chcete uspět v blížících se komu-
nálních volbách, dokonce říkáte, že 
příští sněmovní volby chcete vyhrát. 
Průzkumy vám stále předpovídají 
okolo deseti procent hlasů. Jak chce-
te vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když 
děláte politiku dobře a v zájmu lidí, 
je to i otázka času, než se vám věci 
podaří a lidé si toho všimnou. Ne-
stačí rozhodně, když vám tleská jen 
vaše sociální bublina. A to je síla 
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme 
jim veškerý možný čas. Věříme totiž, 
že bude stále více lidí, kteří se díky 
Pirátům začnou zajímat o politiku. 
Musíte jít za voliči ostatních stran, 
vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme 
alternativu a věříme, že ten úspěch 
přijde.
Co se nadcházejících komunálních 
voleb týče, prosazujeme opravdu 
otevřené radnice. Občan, který může 
kdykoli zajít na radnici za „svým“ 
politikem – to má být cíl komunální 
politiky. 
Obecně chceme uspět ve městech, 
kde dlouhodobě Piráti působí či 
vedou radnice. Chceme obhájit 
Mariánské Lázně, posílit v  Brně 
a pochopitelně dobýt pražský ma-
gistrát. V  Mariánských Lázních 
Piráti otevřeli radnici lidem. Náš 
starosta má veřejný kalendář a oby-
vatele pravidelně zapojuje do cho-
du města. V Brně máme náměstka 

pro participativní rozpočet. Lidé si 
v  jihomoravské metropoli mohli 
sami určit, co městu chybí a kam 
má investovat. Jsem hrdý na to, že 
pirátskou politiku budujeme pevně 
a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České 
pirátské strany, navíc máme několik 
tisíc registrovaných příznivců, kte-
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc 
občanům. To je ostatně největší pi-

líř pirátské kampaně – tisíce lidí, 
kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet 
Pirátské Listy a vysvětlovat pirát-
skou politiku přátelům, známým 
i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřejších 
a nejsledovanějších soubojů bude 
volba pražského primátora. Věříte 
tomu, že primátorem se stane Pirát 
Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, 
ale je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. 

My jsme v Praze v minulém období 
se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt 
desítky případů očividného plýtvá-
ní. Zachránili jsme desítky milio-
nů korun. Pražský pirátský tým je 
strašně silný a Zdeněk Hřib je profík 
z oblasti digitalizace zdravotnictví. 
V současné době máme v Praze asi 
dvacet procent, a pokud se nespolčí 
pražští matadoři z ANO s ODS, kteří 
si už teď při hlasování na magistrátu 
vyměňují sympatie, mohli bychom 
mít v Praze pirátského primátora.

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

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

Ivan Břešťák

externí redaktor

Řada politiků bohužel vykoná-
vá současně více funkcí. Vzpo-

meňme na politického Supermana 
Petra Dolínka, který je v  Praze 
radním pro dopravu - což je ex-
trémně důležitá funkce, ve které se 
rozhoduje o desítkách miliard ko-
run, poslancem a navíc předsedou 
podvýboru pro letectví a vesmírný 
program, za což je další příplatek 
k poslaneckému platu. Je možné, aby 
jeden člověk dělal naplno všechny 
tyhle silně exponované funkce? Jistě, 
že ne. Ale systém současné politiky 
ke kumulaci funkcí přímo motivuje. 

Piráti proto v  květnu předložili 
návrh, který má problém kumulace 
funkcí výrazně zredukovat. Omezuje 
výši odměn, které veřejný funkcionář 
může brát, jestliže se rozhodne vy-
konávat vícero postů zároveň. Tím 
by mělo dojít k přirozené eliminaci 
těchto situací. 

Piráti sami jdou příkladem. Proto se 
pirátští poslanci Petr Třešňák a Fran-
tišek Elfmark, po zvolení do sněmov-
ny vzdali svých uvolněných funk-
cích v radách Mariánských Lázních 
a Uherského Hradiště. Základní pre-
misa Pirátů totiž je dělat jen jednu 

práci a to co nejlépe. Pokud má ně-
kdo pocit, že má jako poslanec čas 
vykonávat zároveň například sta-
rostu, tak svůj poslanecký mandát 
nevykonává dostatečně. Projevuje 
se to tak, že jen menšina poslanců 
se podrobně zabývá návrhy zákonů 
a jejich slabými místy. 

Viditelně to lze pozorovat při de-
batách na plénu Sněmovny. Jejich 
úroveň je značně poddolovaná tím, 
že jen málo z dvouset přítomných 
zákonodárců tuší, o čem se vlastně 
jedná. Navíc pod touto rouškou ne-
pozornosti procházejí prolobbova-
né zákony a legislativní nedodělky. 
To všechno jsou problémy na kte-
rých se kumulace funkcí výrazně 
podílí. Představa, že stát bude dobře 
spravovat úzká skupina kumulují-
cích Supermanů je mylná.

Zde je třeba upozornit na to, že si 
jako Piráti nepřejeme vymýtit kontakt 
mezi poslanci a komunálními zastu-
piteli. Hájíme možnost předat funkci 
s dostatečným časem na předání zod-
povědnosti. Naším cílem je ale vycho-
vávat nové generace politiků, kteří 
budou svou funkci vykonávat naplno. 
Proto jsme namísto plošného zákazu 

souběhu některých funkcí po jednání 
s dalšími poslanci ve sněmovně na-
vrhli, aby politici brali z každé další 
funkce, kterou mají nad rámec té 
nejlépe placené brali jen 40 procent. 
To by přimělo řadu supermanů, aby 
předali funkce, které nestíhají dal-
ším. Tuto pirátskou novelu zákona 
bohužel sněmovna na návrh ANO 

sněmovna vrátila k přepracování, 
přestože ho řada poslanců a poslan-
kyň hnutí ANO podepsala. 

Tím, ale naše snaha rozhodně ne-
skončí, zjistíme, na co se poslanci, 
kteří návrh zablokovali vymlouvají, 
drobně ho upravíme a předložíme 
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou 

prošel, budeme potřebovat především 
podporu veřejnosti, bez tlaku lidí si 
poslanci nikdy na platy sáhnout ne-
nechají. 

Mikuláš Ferjenčík

poslanec Parlamentu České 
republiky za Piráty

Superman vs. Pirát – souboj rozhodnete vy

dokončení rozhovoru ze str. 1

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina. 
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
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Každý návštěvník či občan měs-
ta potřebuje někdy najít něja-

ké informace ohledně chodu obce 
(parkoviště, řád MHD, termín blo-
kových čištění aj). Pokud však tyto 
informace nejsou umístěny na jed-
nom místě s dobrou přehledností 
a dostupností, stává se jejich hledání 
velkou noční můrou. Pro získání po-
žadovaných informací musí člověk 
udělat oběť ve formě cesty na radnici 
či nejbližší infocentrum nebo strá-
vením spousty času prohledáváním 
komunikačních médií na internetu. 

Řešení tohoto problému je tzv. 
městská aplikace. Tato aplikace bude 
obsahovat kompletní informace 
o městě, v našem případě o Znoj-
mě, přehled kulturních akcí, jízdní 
řády MHD, přehled parkovišť, in-
formace o poskytovaných službách 
(kina, sportoviště atd.) a  mnoho 
dalšího. Každý občan si takto pár 
kliky na mobilu může zjistit, co se 
ve městě děje, aby mu nic neuniklo; 
zároveň by také přes aplikaci mohl 
upozorňovat na problematická místa 
ve městě (nepořádek, zničené silni-
ce...) i s fotodokumentací. 

Ve Znojmě za nemalé peníze vznik-
la aplikace pro Znojemské vinobraní, 
kdyby se koncepčně přemýšlelo, tak 
právě tato aplikace mohla být jen 
modulem městské aplikace. 

V další časové návaznosti by aplika-
ce měla také sloužit jako nástroj pro 
placení různých faktur vůči městu 
(placení odpadů atd.), jako pro-
středek pro volbu v participativním 
rozpočtování a pro jiné pokročilejší 
prostředky digitalizace. 

Pokud společně s vytvořením to-
hoto mobilního programu proběhne 
i celkové zdokonalení e-governmentu 
města, bude mít komunikace mezi 
městem a jeho občany úplně jiný roz-

měr a časovou náročnost než dopo-
sud. Pro inspiraci a obraz z fungování 
této technologie nemusíme chodit 
nikam dál než do dvou českých měst 
- Nový Jičín a Kolín, kde se tento pro-
jekt úspěšně uchytil. 

Šimon Fouček

4. místo na kandidátce ve Znojmě

Výhody městské aplikace
Stěžejními pirátskými tématy jsou 

pravdivé informování občanů, 
průhledné financování města a ote-
vřené rozhodování. Ve Znojmě je ote-
vřenost tak na půl cesty, jestli vůbec. 

Základní tezí otevřenosti je, že se 
musí obyvatelům města dostat co 
nejvíce informací, protože čím lépe 
jsou obyvatelé informovaní, tím lépe 
se mohou podílet na chodu obce.

Jako naprostý standard by měl být 
ve všech obcích tzv. rozklikávací roz-
počet a na to by mělo být navázáno 
zveřejňování faktur a smluv. Ideální 
stav je takový, že budou provázaná 
rozpočtová data s fakturami, výběro-
vými řízeními, zadávací dokumenta-
cí. Bohužel jen málo obcí má udělaný 
dobře kvalitně rozklikávací rozpočet. 
Jako odstrašující příklad může sloužit 
Město Znojmo, jehož rozklikávací 
rozpočet jede na zastaralém softwa-
ru a člověk se jím “prokliká” nejvýše 
do oddílu. Příklady z měst jako je 
Uherský Brod, Nové Město na Mo-
ravě či Mariánské Lázně ukazují, že 
to je realizovatelné.

Problém současné doby je ten, že se 
zveřejňuje ohromné množství dat, ale 
bez ladu a skladu. Veřejné zakázky 
jsou sice dohledatelné, ale ne na webu 
města a v jiném formátu, než je např. 
rozklikávací rozpočet.

Naším cílem není jen bezhlavé zve-
řejňování co nejvíce informací, ale 
především chceme informace posky-
tovat ve srozumitelné podobě.

Otevřená radnice není jen o tom, že 
se zveřejní informace, to je jen začá-
tek. Informace např. o  rekonstrukci 
oken v Louckém klášteře, musí být 
podána takovým způsobem, a v ta-
kové úrovni podrobnosti, aby ji byl 
schopen pochopit laik, ale zároveň 
však musí být zveřejněna i v podrob-

nějším podání, kde ji kceptuje i pro-
fesionál. Když se to neudělá, tak tu 
vznikne informace o tom, že oprava 
jednoho okna v Louckém klášteře 
stojí více než 110 tisíc korun. Aby ta 
informace měla nějakou hodnotu, 
je třeba přidat, proč je to tak drahé. 
Bohužel v  tomto případě, opravy 
oken v Louckém klášteře, to nejde 
rozumně zjistit a tato zakázka vzbu-
zuje jedině podezření.

Jako Piráti chceme, aby podíl oby-
vatel na chodu obcí (a krajů a státu) 
byl co největší, a to nejde bez infor-

movaných občanů. Pokud chceme, 
aby se nám občané podíleli na chodu 
obce (např. v rámci participativního 
rozpočtu), tak je logické, že občané 
prvně musí vědět, co obec plánuje 
dělat podle rozpočtu na daný rok 
i výhledově v dalších letech.

Mgr. Pavel Nevrkla

advokát
lídr Pirátů ve Znojmě

Proč otevřené Znojmo?

Participativní rozpočet je proce-
sem přímé demokracie, ve kte-

rém mohou členové komunity nebo 
obyvatelé daného místa rozhodovat 
o využití části finančního rozpočtu. 

Tento nástroj je prospěšný např. 
k zafinancování projektů s většino-
vým veřejným míněním nebo k roz-
voji občanského aktivismu. Tento sys-
tém funguje v České pirátské straně 
už od roku 2014 a bylo pomocí něho 
rozděleno přes 2 miliony korun. Jak 
celý tento postup uvnitř naší strany 
vlastně funguje? První fáze spočívá 
v oficiálním vyhlášení participativ-
ního rozpočtu, určení podmínek 
a maximální výši poskytnuté částky 
Českou pirátskou stranou. Zde je také 
určeno, kolik hlasů k přerozdělení má 
jednotlivý člen strany a jakou finanč-
ní hodnotu mají tyto jednotlivé hlasy. 
Projekty jsou následně registrovány 
po určitou dobu na příslušném inter-
netovém systému, kde žadatel krátce 
popíše jeho projekt, určí potřebnou 
částku, která je potřeba k uskutečně-
ní projektu a případně doplní další 
informace. Po ukončení registrací 
se vyfiltrují všechny projekty, které 

nesplnily podmínky a nemohou tak 
postoupit do hlavní fáze. O postupu-
jících projektech se hlasuje, přičemž 
každý člen může svou částku rozdělit 
mezi určitý počet projektů podle vy-
hlášených pravidel. Hlasovací právo 
má každý člen, anonymní výsledky 
jsou zveřejňovány již průběžně, aby 
mohli členové své hlasy optimálně 
rozvrhnout a projekty nedostávaly 
více peněz, než je maximální výše 
prostředků. Vítězné projekty jsou ná-
sledně realizovány jejich nahlašova-
teli, kterým jsou poskytnuty vybrané 
finanční prostředky. U každého pro-
jektu musí být nadále doplňováno, 
na co se využily poskytnuté peníze 
a jak projekt pokračuje. Díky tomuto 
systému vznikly např. nová pirátská 
centra napříč republikou. 

Participativní rozpočet také slaví 
svůj první větší úspěch v komunální 
politice a to velmi blízko – v hodinu 
vzdáleném Brně. Pirátský zastupitel 
Tomáš Kolačný je radní města Brna 
pro participaci a otevřenost a mezi 
jeho úspěchy patří právě vznik par-
ticipativního rozpočtu, kde bude roz-
děleno 30 milionů korun. Obyvatelé 
Brna mohou hlasovat na internetu 

pro návrh, který by chtěly zafinan-
covat a následně zrealizovat. Mezi 
přihlášenými projekty jsme mohli 
např. najít renovace městských areá-
lů, nové pěší stezky aj. zajímavé pro-
jekty. Na těchto příkladech můžeme 
vidět, že participativní rozpočet do-
káže být účinnou a prospěšnou sou-
části každého přerozdělování peněz 

a Piráti tento postup na sobě aplikují 
už několik let.

O  formu participativního roz-
počtování se pokusilo i znojemské 
vedení radnice. Zvolený způsob však 
ani zdaleka neodpovídá pirátským 
představám, ať už kvůli nastaveným 
podmínkám, způsobu rozdělení mezi 
městské části atd. Projekt také zdale-

ka nečerpá zkušenosti z již úspěšných 
českých a zahraničních participativ-
ních rozpočtů.

Šimon Fouček

4. místo na kandidátce ve Znojmě

Participativní rozpočet po pirátsku

zdroj pixabay.com

zdroj pixabay.com

zdroj pixabay.com
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Otevřené 
město

Obyvatelé Znojma musejí snadno získat veškeré 
informace, které od města potřebují. Informova-
ný občan se snáze a lépe zapojí do rozhodování 
města. Občané musí mít více příležitostí se po-
dílet na chodu města. Město musí zveřejňovat 
veškeré informace, aby byla možná široká veřejná 
kontrola. 

1. Průhledné fi nancování města i jeho příspěv-
kových organizací - plně rozklikávací rozpočet 
viz Uherský Brod, Nové Město na Moravě.

2. Otevřená data - Město zveřejňuje obrovské 
množství dat (blokové čištění, uzavírky silnic, 
vyhlášky, statistiky všeho druhu). V rámci pro-
jektu otevřená data jsou tyto údaje zveřejněny 
uceleně, logicky a lépe se s těmito daty poté 
pracuje jak dovnitř úřadu, tak navenek; ote-
vřené zastupitelstvo a komise - online stream, 
elektronicky sdílené podklady na zasedání.

3. Lepší komunikace s občany - Je potřeba 
kvalitní webová prezentace města, kde půjdou 
najít všechny zveřejněné informace snadno 
a rychle, nebude se narážet na zastaralé a jinak 
neplatné údaje - renovace webových stránek 
města. Kde je to možné, chceme, aby město 
připravilo jednotné formuláře pro řešení všech 
situací, které občan musí řešit. Navázat úřad 
na mobilní aplikaci.

4. Nechat rozhodovat občany - Občasné mu-
sejí mít příležitost se podílet na rozhodování 
města. V tomto směru je nejlepším nástrojem 
participativní rozpočet, kterým dostanou ob-
čané příležitost navrhnout, připravit a nakonec 
rozhodnout o realizaci konkrétního projektu. Je 
třeba využívat lépe místních anket, občanských 
fór a referend.

5. Vypisovat výběrová řízení na pracovní po-
zice povinně i pro příspěvkové organizace - Za-
bránit prorůstání klientelismu lze a výběrová 
řízení jsou základním prostředkem.

Průjezdné 
město 

Obyvatelé nechtějí strávit půlku odpoledne 
v zácpách. Město musí vyřešit dopravu nejen 
pro současnost, ale hlavně do budoucna. Město 
i obyvatelé musí vědět, jaká bude doprava, až 
se dokončí první fáze obchvatu. Město by mělo 
také podporovat i jiné způsoby přepravy - MHD, 
na kole, pěšky.

1. Zrychlit MHD -  Není třeba dlouho hle-
dat způsoby, jak urychlit jízdu MHD, jde to - 
např. alternativními platbami jízdného (řidič 
se nemusí zdržovat s výdejem jízdenky), lepším 
napojením na spoje po kraji - časově navázat 
linky MHD na páteřní mimoznojemské linky. 
Ve městě velikosti Znojma by měly být zavede-
ny před nepracovním dnem celonoční linky.

2. Analýza silniční dopravy (včetně MHD) - 
bez komplexní analýzy dopravy nelze správně 
naplánovat další rozvoj města, výstup analýzy 
by měl být takový, aby bylo možné lépe naplá-
novat linky MHD, úprava  problematických 
křižovatek i semaforů, alternativní cesty při 
havárii i delší opravě, zlepšení průjezdu městem 
zvláště ve špičkách.  

3. Lepší parkování - vrátíme správu parkovišť 
městu, obnovíme rozumné ceny parkovacích 
karet v centru, podpoříme vznik P+R parkovišť 
navazujících na MHD, např. na Malé Louce, 
U Lesíka.

4. Cyklistika - podpoříme rozvoj aklternativ-
ních způsobu dopravy ve městě - logicky propo-
jíme cyklostezky vedoucí napříč celým městem 
s přihlédnutím na již zbudované městské či 
republikové cyklotrasy, propracovaný systém 
povede k vyšší bezpečnosti všech účastníků 
silničního provozu (cyklisté, řidiči i chodci), 
v souvislosti s tímto budeme provádět osvětu 
mezi cyklisty, řidiči i chodci (cykloakce, bez-
pečné užívání cyklostezek, bezpečné chování 
všech zúčastněných), na základě analýzy vnitř-
ního systému ulic města vytipujeme ty, které je 
možné v obou směrech zprůjezdnit pro cyklisty 
(a ještě v současnosti průjezdné nejsou), pod-
poříme rozvoj bikesharingu (např. Rekola).

5. Znojemské podzemí - Necháme provést 
průzkum technického stavu Znojemského 
podzemí.

Vstřícné 
město

Chceme město, které bude občanům usnad-
ňovat život a kde se lidem bude dobře žít. Lidé 
by měli mít možnost vyřídit si své záležitosti 
s úřadem pohodlně a elektronicky; obíhat mají 
data, ne lidé na úřadech. Sociální služby mají 
být především v přirozeném prostředí. 

1. Pozornost celému Znojmo - Investice 
do infrastruktury ve všech městských částech 
rovnoměrně (opravy chodníků a komunikací).

2. Úklid města a odpadové hospodářství - 
Chceme minimalizovat množství směsného od-
padu, např. větším rozšířením popelnic na tří-
děný odpad do domácností. Blokové čištění 
v nerezidentních ulicích provádět večer/v noci.

3. Nižší regulace - Chceme snížit regulaci 
vyhláškami. Vyhradíme prostor pro volný po-
hyb psů.

4. Nové bydlení - Vytvoříme podmínky pro 
bydlení ve městě, podpoříme výstavbu nových 
bytů.

5. Rozšířit v centru veřejnou wifi .

6. Mobilní městská aplikace - Mobilní aplikace 
bude sloužit obyvatelům a turistům k jedno-
duššímu pohybu či pobytu ve městě. Aplikace 
bude obsahovat kompletní informace o měs-
tě, přehled kulturních akcí, jízdní řády MHD, 
přehled parkovišť, informace o poskytovaných 
službách (kina, sportoviště atd.), placení po-
platků a mnoho dalšího. 

7. Osobní přístup v sociálních službách - Bu-
deme rozvíjet alternativní způsoby zdravot-
nické a sociální péče (pomocné pečovatelské 
služby, paliativní péče, centra aktivního porodu 
apod.), podpoříme dlouhodobé nástroje vedou-
cí k odstranění sociálního vyloučení, budeme 
dohlížet na kvalitu veřejných služeb a rovnou 
dostupnost pro všechny obyvatele města.

Živé 
město 

Jen město, které nabízí kvalitní vzdělání, ši-
rokou možnost sportovního i kulturního vyžití 
je skutečně živé. Znojmo nabízí velkou škálu 
kulturních akcí, avšak příprava, i průběh, vy-
padá často dosti nahodile. Chceme, aby sport 
byl především přístupný pro všechny. Chceme 
širší nabídku výukových metod. Musí se lépe 
využít možnosti vysokého školství ve Znojmě, 
byť je soukromé.  

 
1. Moderní a diverzifi kované školství - Chce-

me moderní školství, podpoříme alternativní 
třídy ve školách a školkách. Chceme být vstřícní 
k vysokému školství ve Znojmě, aby obyvatelé 
Znojma měli možnost dosáhnout co nejlepšího 
vzdělání. 

2. Zkvalitnění organizace Znojemské besedy 
- Zlepšení informovanosti o kulturních akcích 
pro místní i turisty, přehlednější nabídka služeb 
cestovního ruchu, navázání na mobilní aplikaci. 
Koordinace města, spolků a Znojemské besedy.

3. Audit systému fi nancování sportu - Prů-
hledné fi nancování sportu, aby bylo jasné, podle 
jakých kritérií byly peníze přiděleny. Zjednodu-
šení administrativy u příspěvků pro mládežnic-
ké spolky, podpora sportu pro všechny věkové 
kategorie,  více otevřených sportovišť, zvýšení 
informovanosti o nabídce sportů.

Program Pirátů pro komunální volby ve Znojmě
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Kandidáti Pirátů ve Znojmě

6. ING. JAROSLAV DVOŘÁK (61)
 projektant

7. ING. MARTINA ŠPAČKOVÁ (52)
 OSVČ

8. BC. ZDENĚK ROKOS (34)
 jednatel

9. MGR. ANNA TROJANOVÁ (32)
 advokát

10. JAKUB MAŇURA (33)
 hypoteční bankéř

11. ING. STANISLAV STANĚK (32)
 chemický technolog

12. ADÉLA KOLOUCHOVÁ (19)
 studentka SŠ

13. MAREK KNOPP (24)
 podnikatel, barista

14. JANA LOGROVÁ (23)
 studentka VŠ

15. VLADIMÍR PALAS (18)
 student SŠ

16. LUKÁŠ FIALA (30)
 osobní trenér

17. MGR. KATEŘINA KOTOUČOVÁ (46)
 učitelka

18. BC. ZDEŇKA STOJASPALOVÁ (25)
 studentka VŠ

19. BC. JOSEF TRACHTULEC (32)
 demand planner

20. SIMONA FOUČKOVÁ (51)
 učitelka v MŠ

21. ANTONÍN MACEČEK (54)
 muzikant

22. RUDOLF DRIECKER (26)
 senior konzultant

23. ONDŘEJ HOLÍK (19)
 student VŠ

24. MARTIN NOVÁK (21)
 barman

25. ING. JAN SIGMUND (27)
 designér

26. JANA ČECHOVÁ (32)
 analytik obchodu

27. TOMÁŠ MEIDL (28)
 obsluha kam. systému, žonglér

28. BC. KAROLÍNA TROJANOVÁ (27)
 administrativa

29. ING. JAN HAVEL (59)
 programátor

30. PETR STEJSKAL (35)
 prodavač

31. BC. ANDREA JORDÁNKOVÁ (37)
 všeobecná sestra

Mgr. Pavel Nevrkla
32 let

lídr kandidátky
advokát

Vystudoval PrF Masarykovy uni-
verzity. Od roku 2010 je v advokacii, 
v roce 2013 složil advokátní zkoušky 
a má vlastní advokátní kancelář Kro-
mě generální praxe se věnuje právu 
místních samospráv.

Je členem dozorčí rady Jihomo-
ravské rozvojové společnosti, s.r.o. 
a dále je členem Disciplinární ko-
mise Okresního fotbalového svazu 
Znojmo. 

Ing. Eva Staňková
26 let

2. místo kandidátky
podnikatelka

Vystudovala VŠCHT v Praze v obo-
ru Procesní inženýrství a manage-
ment (Bc.) a Ekonomika a manage-
ment chemických a potravinářských 
podniků (Ing.). 

Po  dokončení studií se zapojila 
do rodinného podnikání a pracuje 
na vedoucí pozici v rodinném kos-
metickém salonu.

Je aktivní ve skautském hnutí.

Ing. Jitka Veselá, PhD.
33 let

3. místo kandidátky
vysokoškolský pedagog

Vystudovala VUT v Brně, kde také 
v roce 2016 obhájila dizertační práci 
se zaměřením na marketing a spo-
třební chování zákazníků. Od roku 
2010 přednáší jako akademický pra-
covník na SVŠE Znojmo a v průbě-
hu doktorského studia přednášela 
i na VUT v Brně. Je vedoucí ka-
tedry marketingu a managementu 
na SVŠE Znojmo.

Šimon Fouček
19 let

4. místo kandidátky
student VŠ

Odmaturoval na  Biskupském 
gymnáziu v Brně. Nyní nastupuje 
do na studium Aplikované informa-
tiky na Masarykově univerzitě.

Pomáhal s organizací vzdělávacích 
akcí pro studenty se skupinou Mladí 
demokraté.

V současné době se zajímá o nové 
technologie na  fázi blockchainu 
a programuje v jazyce Python.

Bc. Vítězslava Rosecká
25 let

5. místo kandidátky
průvodce, programový pracovník, lektor AJ
V roce 2016 dokončila studium 

bakalářského studjiního programu 
na Fakultě sportovních studií Ma-
sarykovy univerzity a to v oblasti 
výživy a sportu. 

Pracuje jako průvodce a progra-
mový pracovník pro Znojemskou 
besedu. 
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Klima nezměníme. Je ale třeba se 
mu co nejvíce přizpůsobovat 

a vhodnými opatřeními snižovat 
jeho dopady. Máme velkou výhodu. 
Sázení stromů s budování zelených 
ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne 
tolik jako megalomanské projekty 
přehrad. Proto s Piráty prosadíme 
výsadbu stromů v ulicích, nahra-
díme stromy skácené, doplníme 
rekreační divočinu kolem měst 
a zatravníme betonové pustiny. 

Sucho je v médiích čím dál častěji 
zmiňovaným tématem. Jednak proto, 
že se zvětšuje zájem o zemědělství, 
lesy a životní prostředí jako takové, 
ale zejména proto, že sucho a další 
projevy změny klimatu začínají být 
citelné na celém území naší repub-
liky. Mění se charakter dešťů, ubývá 
spodních vod i voda v řekách, krajina 
i města se víc a víc oteplují, a zatímco 
se u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé 
původní začínají chybět.

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

Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. Pi-
rátský program na všechny tyto věci 
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavě-
né plochy ve městech, jak zadržovat 
vodu a krajinné opatření v katastru 

měst mimo obydlení. Základní jed-
notkou takových opatření a obecně 
adaptace na klimatickou změnu je 
strom. Je to famózní „mechanismus“, 
který dokáže, je-li správně vybrán 
a umístěn, absorbovat jak vodu, tak 
sluneční energii. Průměrně vzrostlý 
strom dokáže ochladit své okolí způ-
sobem srovnatelným s minimálně 

třemi výkonnými klimatizacemi. 

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

podaření s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík

Poslanec České pirátské strany 
za Jihomoravský kraj

Místopředseda zemědělského vý-
boru

 

Se suchem lze bojovat. Jen to chce správné lidi
Dne 13. června 2018 byl spuštěn 

web projektu Obce v datech - www.
obcevdatech.cz, který hodnotí větší 
obce v republice podle veřejně do-
stupných údajů. 

Podle statistiky kvality života Znoj-
mo sice skončilo na 182. místě z 206, 
ale nevidím to tak černě. Ve Znojmě 
je toho hodně co zlepšovat, ale nemy-
slím si, že je na tom tak špatně, jak 
by se mohlo zdát z tohoto porovnání.

Když si projdu jednotlivé indexy, 
tak např. Znojmo hodně sráží u  ži-
votního prostředí fakt, že v okruhu 
30 km nemá chráněné území, pro-
tože národní park bere tato statis-
tika zjevně v potaz velmi zvláštním 
způsobem… 

Co je však zjevné, že máme málo 
praktických a dětských lékařů, máme 
špatný index nezaměstnanosti a na-
bídky pracovních míst, málo dostup-
né bydlení, a statisticky velmi špatné 
střední školství. 

Měli bychom se zabývat tím, proč 
na tom nejsme ve srovnání s jinými 
dobře. Zcela jistě je na vině i nepříliš 
dobrá metodika. Ale i s dokonalejší 
metodikou se Znojmo nemůže stát 
zázračným skokanem a nevyšvihne 
se jen tak do čela. Chce to nápad, 
projekt a důslednost při realizaci.

Mgr. Pavel Nevrkla

advokát
lídr Pirátů ve Znojmě

Glosa
obce v datech

Infografi ku připravila Ing. Jitka Veselá, PhD.

zdroj pixabay.com
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V sobotu 16. června 2018 probě-
hl v Pivnici Na Stadionu - Sta-

tek festival autorské hudby. Od 16 
do 22 hodin se vystřídalo na podiu 
5 interpretů, kteří hráli své vlastní 
skladby, které nejsou zastupované 
Ochranným svazem autorským. 
Mezi kapelami byli ze Znojma Páni 
Kluci, Kinkies, písničkáři Hana Ku-
bíková a Martin Novák a z Veselí 
nad Moravou Stenli a Dřez.

Vstupné na festival bylo dobro-
volné. Veškeré vybrané vstupné 
od zhruba 200 návštěvníků ve výši 
5 500 Kč bylo zasláno na podporu 
dětského oddělení Nemocnice Znoj-
mo. Taktéž všichni vystupující hráli 
bez nároku na honorář.

Česká Pirátská Strana pořádá fes-
tivaly pod hlavičkou VyOsení již 
od roku 2011. Umění má být svo-
bodné a nemá záviset na monopolu 
vydavatele nebo organizaci vybírající 
poplatky. 

Poplatky, nebo jak většinou říkají 
Piráti - výpalné, dosahuje šílených 
částek. Pak si plno klubů rozmyslí, 
jestli bude koncerty pořádat. Takto 
si podporu hudby nepředstavujeme.

Ing. Eva Staňková 

podnikatelka 
2. místo na kandidátce ve Znojmě

Festival Vyosení se konal i ve Znojmě
Piráti ve Znojmě uspořádali festival svobodné hudby

Nahoře kapela Páni kluci, uprostřed Hana Kubíková s doprovodem, vpravo dole Martin Novák, 
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Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!
jihomoravsky.pirati.cz/znojmo @PiratiZnojemsko
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.
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