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Mluvíme se všemi. Rozhovor s
předsedou České pirátské strany
Ivanem Bartošem.

Opravené chodníky a čisté město.
Vrátíme do veřejného života důvěru?

Transparentní prodej nemovitostí
a dobře fungující služby. Všechny
informace přehledně na internetu.

Děčín - Dobrá adresa. Kompletní
kandidátka a programové priority
Pirátů pro komunální volby 2018.

Tomáš Willik Kotvald - Proč jsem se
stal Pirátem? Postavíme v Děčíne
skutečně multifunkční hřiště.

Politika není svinstvo, je taková, jací jsme my
Zpověď : Mgr. Jan Šmíd (lídr kandidátky), podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu
Děčín v srdci
Děčín je pro mě srdcovou záležitostí, jsem a vždy budu
Děčíňákem. Žije zde celá má rodina, která je pro mě na
prvním místě. A i proto, mimo jiné, jsem se rozhodl, že
chci aktivně vstoupit do politiky. Už není čas otálet. Chci,
abychom žili v krásném vzkvétajícím městě, kterým Děčín již v mnoha ohledech je, ale má to svá ALE. A proto je načase se zapojit a být ještě aktivnějším občanem.
Politika není svinstvo, je taková, jací jsme my
Často je dnes z mnoha stran slyšet, že politika je svinstvo.
Já ale věřím, že tomu tak není. Politika je taková, jakou ji
budeme dělat, je taková, jací jsme my samotní. A stejně tak
věřím, že i Děčín bude takový, jaký si ho uděláme, protože
tu žije mnoho lidí, kterým není jedno, co se kolem nich děje.

A to neznamená jen nadávat, být negativní, to především
znamená být aktivní, něco vytvářet. A právě takových lidí
v Děčíně žije podle mne mnoho. Lidí, kteří chtějí lepší ulici,
ve které žijí, lepší čtvrť, lepší celé město. A proto je důležité se
spojit, zapojit, protože to, co chceme, je v podstatě jedna a ta
samá věc. Je potřeba spolupracovat, protože máme stejný cíl.
Občanská společnost
A nemusí to být rovnou vstupem do politiky, i když to s politikou souvisí. Jednou z dalších cest je fungující občanská
společnost.

pokračování na straně 2
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Politika není svinstvo, je taková, jací jsme my

dokončení zpovědi Jana Šmída ze strany 1

Jak už jsem zmínil, propojení obyvatel
jedné ulice, čtvrti, podpora místních
komunit bude mít za následek oživení celého města - aktivní sousedské,
kulturní a podnikatelské prostředí.
Nebudeme-li směřovat tímto směrem,
bude to mít za následek pravý opak,
protože tam, kde chřadne občanská
společnost, chřadne i politika, politické strany. A já vnímám politické
strany jako takové neziskovky. Jejich

cílem je správa věcí veřejných. Nic
víc, nic méně. Některé na to ale zapomínají a hlavním cílem je pro ně
vlastní zisk. Špatná cesta. Naštěstí je
v Děčíně mnoho lidí, kteří chtějí být
aktivní. A já je vidím všude kolem.
Politik musí dokladovat svou práci,
volič ho musí kontrolovat
Na druhou stranu je zde mnoho
„politiků“, lépe řečeno „kariérních
politiků“, kteří již mnoho volebních

období zastávají více či méně důležité politické funkce. Někteří z nich
dokonce několik funkcí najednou
(poslanec, zastupitel města nebo náměstek hejtmana). V podstatě by to
nemělo být na škodu. Co je ale důležitější, je to, co pro naše město, a nejen
pro něj, udělali. Kandiduji-li poprvé,
mohu si dovolit ten „luxus“ a jít do
toho s vizemi, že něco změním. Nabídnout voličům program a snažit se
naplnit jeho body. Ale jsem-li členem
zastupitelstva již podruhé, potřetí a
k tomu zastávám další politické funkce,
musím voličům říci, co jsem pro ně
za ty roky udělal. Jedinou povinností
takového politika je zdokladovat svým
voličům, co jsem pro ně udělal! Musí
předložit program, se kterým do voleb
vstupoval a musí jasně říci, co udělal
a co ne a případně proč ne. A volič
pak musí takového politika podrobit
konstruktivní kritice a vystavit mu
„vysvědčení“ v podobě znovuzvolení nebo nezvolení. A to jsem připraven podstoupit v případě, že uspěji.
Moc se nesmí změnit v NEMOC
Já sám beru politiku jako součást
mého já. Člověk je „tvor politický“,
jak napsal Aristoteles. Je to vlastní

každému z nás. Bohužel dnes spatřuji v naší společnosti velké rozpory
a její postupné rozdělování. To mi ale
není vlastní, chci pracovat na pravém
opaku. „Cílem“ politiky je pak mimo
jiné získat moc (obecně řečeno), a
tuto moc použít ve veřejném zájmu,
ve veřejném zájmu prosadit volební
program, se kterým jsem šel do voleb.
Já ale navíc říkám ne za každou cenu.
Nevzdám se svých životních principů
a postojů jen proto, abych se pokřivil sám před sebou. MOC se nesmí
změnit v NEMOC.
Demokracie a svoboda
Demokracie a svoboda, základní
principy, na kterých by měl stavět
každý, nejen politik. A pro mě neexistuje taková či maková demokracie.
Ta je jen jedna, a stejně tak je to se
svobodou. Bohužel obě tyto hodnoty
jsou dnes vnímány zvláštní optikou,
jako by byly něčím nepodstatným.
To je ale chyba. A já si myslím, že
úkolem politika, a to i na té „nejnižší
úrovni“, je prosazovat i tyto principy.
Dialog, naslouchání
Jednou z nejdůležitějších věcí pro
politiku je dle mého názoru umění

la, byla pracovní skupina paní, nově
zvolené primátorky, Blažkové nazvaná „dobrá adresa“, která si dala za cíl
dále se jedním ze čtyř požadavků z
této výzvy zabývat. Téměř tři roky se
skupina pravidelně scházela, zmapovala problémové lokality a učinila ve
spolupráci s hasiči, hygienou a stavebním úřadem některá možná opatření, aby nakonec zůstala stát na místě
bez možnosti učinit další krok. Praxe
ukázala, že pokud se chceme pohnout
z místa a nezahodit výsledky našeho
tříletého snažení, je nutné se vrátit ke
všem tehdejším požadavkům a řešit
danou problematiku komplexně a
zejména společně na úrovni Magistrátu města Děčín.

I po čtyřech letech zůstává stále
aktuální prohlášení, že současnou
situaci je třeba řešit okamžitě a s využitím všech možností, které nám
naše zákony dávají. Zatímco ale před
čtyřmi lety řadoví občané žádali vedení města, aby maximálně využilo
stávajících legislativních nástrojů vůči
majitelům nemovitostí pronajímajících domy nepřizpůsobivým, dnes
jsme se rozhodli jako Piráti Děčín
v duchu vize této pracovní skupiny
a výzvy nazvat celý náš společný
program, do kterého jsme všechny
tehdejší požadavky integrovali „Děčín-dobrá adresa“. A rozhodli jsme
se tak proto, že naše vnímání Děčína
jako dobré adresy je naším společ-

Kdo jsem?
Děčíňák. Vystudoval jsem gymnázium v Děčíně, byl jsem mezi prvními
pokusnými králíky, kteří jako první
nastoupili v roce 1990 na víceleté gymnázium. Následně jsem vystudoval politologii na Univerzitě Karlově v Praze.
V současnosti jsem podplukovníkem
Policie České republiky Národní centrály proti organizovanému zločinu.
Věřím, že pomáhat je normální. Jsem
připraven pracovat pro naše město,
jsem ale připraven se postavit jakýmkoliv pokusům o klientelismus nebo
„zametání pod koberec“, já držím kurz!

Jan Šmíd
lídr kandidátky

problémové
lokality

proč piráti děčín - dobrá adresa
Představa Děčína jako dobré adresy
vznikla téměř před čtyřmi lety po
minulých volbách. Byla odezvou na
výzvu politickým stranám kandidujícím v komunálních volbách v Děčíně
„Problémové lokality – začněme je
řešit prioritně a s maximálním důrazem“, na kterou si někteří z vás jistě
vzpomenou. Jejím hlavním sdělením
byla myšlenka, že efektivního řešení
problémů spojených s pokračujícím
zvyšováním počtu nepřizpůsobivých
občanů v Děčíně lze dosáhnout pouze, pokud se toto téma stane prioritou vedení města a ve spolupráci s
veřejností.
Výsledkem výzvy, ke které se tenkrát
většina politických uskupení vyjádři-

dialogu, umět naslouchat druhým,
a o to se budu vždy snažit. Politik,
který nenaslouchá občanům, je špatný politik, stejně špatný politik je i
ten, který jim „naslouchá“ pouze půl
roku před volbami. Proto je důležité
se pravidelně setkávat a slyšet třeba i nepříjemné věci. Politik musí
umět čelit kritice a poučit se z ní.

ným snem, cílem a zároveň těžkým
úkolem, který vyžaduje snahu, práci
a aktivní přístup nás všech občanů na radnici i mimo ni, a to nejen ve
věci řešení problémových lokalit, ale
i ve všech ostatních oblastech života
města. Plně zde platí i to, že cestu k
navrácení prosperity našeho města
a pořádku musíme hledat a nalézat
společně.

Olga Vonková
kandidát č. 3

Problémové lokality začneme řešit prioritně a s
maximálním důrazem.
1) Zajistíme koordinované kontroly
technického stavu nemovitostí prostřednictvím stavebního úřadu magistrátu. Stavební úřad zajistí účast
hasičů, inspektorátu bezpečnosti
práce, hygieny atd. Ze závad budeme
vyvozovat důsledky v podobě nařízení, sankcí, výkonů rozhodnutí až
po vymáhání pohledávek či exekucí.
2) Poskytneme právní poradenství
občanům města postiženým negativními dopady sousedství s nepřizpůsobivými lidmi nebo poškozovaných
protiprávním jednáním vlastníků
nemovitostí a obchodem s chudobou
a to včetně podpory při žalobách za
utrpěnou finanční škodu, žalobách
pro neplnění Občanského zákoníku
za neplnění povinnosti řádně vyúčtovávat služby.
3) Zřídíme veřejnou komisi pro řešení problémových lokalit. Kromě
zástupců magistrátu a ostatních úřadů se jejích jednání budou účastnit
zástupci jednotlivých problémových
lokalit z řad veřejnosti. Jednání této
komise budou veřejná.
4) Vytvoříme pracovní místo, jehož
náplní bude řešení problémů v lokalitách, kde je narušován veřejný
pořádek. Tento pracovník magistrátu
bude zajišťovat koordinaci jednotlivých odborů magistrátu, právníka
i přestupkové komise včetně spolupráce s dalšími dotčenými úřady.
Bude zodpovědný za řešení dané
problematiky a bude se zodpovídat
přímo primátorovi.
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Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

“Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný
úvazek a za každou dostával
plnohodnotný plat,” říká předseda České pirátské strany
Ivan Bartoš v předvolebním
rozhovoru pro Pirátské listy.
V blížících se komunálních
volbách věří v úspěch, cílem
je obhájit pirátské bašty jako
jsou třeba Mariánské Lázně,
posílit pirátskou posádku na
brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle
Bartoše jediní, kteří nabízí lidem opravdu otevřené radnice a fungující město. “Občan,
který může kdykoli zajít na
radnici za „svým“ politikem,
to má být cíl komunální politiky,” dodává.

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. Není totiž možné,
aby politik vykonával hned několik
funkcí na plný úvazek a za každou

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na
prosazení pirátské novely exekučního řádu. Taky usilujeme o zajištění
dostupného bydlení pro co možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás
v příštích měsících určitě oblast
digitalizace státu. Jsme konstruktivní opozice, podepíšeme se tedy i
pod návrhy ostatních stran, pokud
budou dobré. A to nehledě na to,
která strana je předloží. Naopak se
postavíme proti těm zákonům, které
uznáme za špatné.
Chcete uspět v blížících se komunálních volbách, dokonce říkáte, že

přijde. Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme
opravdu otevřené radnice. Občan,
který může kdykoli zajít na radnici
za „svým“ politikem - to má být cíl
komunální politiky.
Obecně chceme uspět ve městech,
kde dlouhodobě Piráti působí či vedou radnice. Chceme obhájit Mariánské Lázně, posílit v Brně a pochopitelně dobýt pražský magistrát. V
Mariánských Lázních Piráti otevřeli
radnici lidem. Náš starosta má veřejný kalendář a obyvatele pravidelně
zapojuje do chodu města. V Brně
máme náměstka pro participativní
rozpočet. Lidé si tam v jihomorav-

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.

Víte, Praha není Česká republika, ale je nejvíce vidět. Řeknu to
takhle. My jsme v Praze v minulém
období se čtyřmi křesly dokázali
rozkrýt desítky případů očividného plýtvání. Zachránili jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský
tým je strašně silný a Zdeněk Hřib
je profík z oblasti digitalizace zdravotnictví. V současné době máme
v Praze asi dvacet procent, a pokud
se nespolčí pražští matadoři z ANO
s ODS, kteří si už teď při hlasování
na Magistrátu vyměňují sympatie,
tak bychom mohli mít v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?

Máte za sebou deset měsíců působení ve Sněmovně. V létě vznikla
vláda s podporou komunistů. Jak
se na ni díváte a mění to nějak politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede
trestně stíhaný premiér a jejíž součástí je po třiceti letech komunistická strana. Hlasovalo se o neúplném
kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým
způsobem vyjednával či spíše nevyjednával předseda ANO Andrej Babiš podporu své vládě. Pan Hamáček
(ČSSD) se stal současně ministrem
vnitra i zahraničí, což se jednoduše
nedá stíhat, den před hlasováním o
důvěře se odporoučela ministryně
spravedlnosti. Šest dní poté, co vláda
získala podporu komunistů, hnutí
ANO a ČSSD, odstoupil ministr práce a sociálních věcí. Těžko dodávat
nějaké silnější hodnocení.

Bezpochyby jedním z nejostřejších
a nejsledovanějších soubojů bude
volba pražského primátora. Věříte
tomu, že primátorem se stane Pirát
Zdeněk Hřib?

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.

tuto funkci dostával plnohodnotný
plat. Zákon ANO s ODS bohužel
prozatím zablokovali, ale na plénum Sněmovny se dostane znovu.
Dále třeba zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ, který už prošel
prvním čtením i garančním výborem. Zmíním i nominační zákon,
kterým jsme prosazovali zprůhlednění obsazování postů ve státních a
polostátních firmách. Sněmovna ho
sice nakonec zamítla, ale dotlačili
jsme tak vládu předložit vlastní verzi
tohoto zákona, který by měl omezit
trafiky ve státních firmách.
Změní se něco tím, že vláda získala
v červenci důvěru?

příští sněmovní volby chcete vyhrát.
Průzkumy vám stále předpovídají
okolo deseti procent hlasů. Jak chcete vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když
děláte politiku dobře a v zájmu lidí,
je to i otázka času, než se vám věci
podaří a lidé si toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám tleská jen
vaše sociální bublina. A to je síla
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme
jim veškerý možný čas. Věříme totiž,
že bude stále více lidí, kteří se díky
Pirátům začnou zajímat o politiku.
Musíte jít za voliči ostatních stran,
vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme
alternativu a věříme, že ten úspěch

ské metropoli mohli sami určit, co
městu chybí a kam má město investovat. Jsem hrdý na to, že pirátskou
politiku budujeme pevně a že to lidé
vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České
pirátské strany, navíc máme několik
tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc
občanům. To je ostatně největší pilíř
pirátské kampaně - tisíce lidí, kteří
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské Listy a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, známým i veřejnosti.

držíme kurZ!

První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí z
nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří neměli v
uplynulých několika volbách koho
volit a kvůli Pirátům opět nebo často
i poprvé měli důvod přijít k urnám.
Podařilo se nám zvýšit volební účast
prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se týká
všech generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou Piráti pro
jejich vnoučata. Boj proti korupci,
rozkrádání a plýtvání se přece týká
všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste
volbou do Sněmovny obrovskou životní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš
volný čas, má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se
jí samozřejmě věnuji. Ale je pravda,
že i ve chvílích volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je
ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně pracuji na dva úvazky
(smích).

Ivan Břešťák
externí redaktor
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Transparentní
prodej
nemovitostí
Transparentní veřejná správa je
jedním z hlavních bodů programu Pirátů Děčín. Transparentností
se v politice označuje průhledné a
veřejně přístupné jednání ze strany
státu.
Průhledné čili transparentní je to,
co se nezakrývá. Postupy státních
institucí jsou stále složitější, takže
mohou skrývat různé nepoctivosti
a zneužití systému. Tyto praktiky
pak mají jediný cíl, aby tento fakt
co možná nejlépe skryly.
To se týká jak postupů účetních,
tak zejména postupů veřejných institucí a úřadů, kde je třeba přísně
oddělovat veřejný zájem od soukromých zájmů lidí, kteří jej mají
uskutečňovat.
V tomto článku se zaměřím na jednu z
inovací, která by mohla jakýmkoliv pochybnostem zamezit. Je jí transparentní prodej
pozemků a nemovitostí. Pro tento záměr
je nejlepší využít mapové služby, které mají
tu výhodu, že hned na první pohled ukazují velmi přesně danou situaci - pozemek
(stavbu) a jeho souvislosti – okolí, blízké/
sousední pozemky – parcely.
V současné době Magistrát města Děčín
zveřejňuje materiály pro jednání zastupitelstva jako jednotlivé body a k nim stručný
dokument ve formátu PDF. Ten obsahuje
v případě návrhu na prodej pozemku jen
číslo parcelní a katastr. Občan tak jen velmi
složitě pozná, o jaký pozemek či nemovitost
se jedná, a zůstanou mu utajeny souvislosti,
které s tím mohou souviset.

Proč se angažuji v komunální politice
Narodil jsem se v Děčíně,
kde žiji 65 let a neumím si
představit, že bych měl žít
někde jinde. Jsem otec tří
dětí. Mým bydlištěm je Děčín Nové Město a v Děčíně
Podmoklech podnikám.
Celé město Děčín znám velmi dobře.
Dlouhodobě se zajímám o dění
v Děčíně, a jak se město vyvíjí.
Bohužel vnímám výraznou nerovnováhu rozvoje našeho města.
Zatímco zámek v Děčíně vzkvétá,
tak podzámčí čím dál více upadá.
Oprava zámku byla přibližně z 90
% dotovaná státem a EU. Kromě
zámku toho však v Děčíně moc
nového není. Od roku 1990 si vládu ve městě předávaly postupně
všechny existující partaje a já jsem
se v opojení novými a novými sliby
vždycky těšil na nové volby, další
nové zastupitelstvo a další nová
předsevzetí ve jménu změny.
Centrum Podmokel je ostudou, kterou vidí na první pohled
každý návštěvník. Za 26 let do
této části Děčína radnice nedala
ani korunu. Také mi dlouhodobě
vadí špatný stav chodníků. Když
nastoupili lidé z ANO, tak jsem
čekal, že nám předvedou změnu,
která povede k oné slibované
„prosperitě“. Čekal jsem celý rok
jejich vládnutí. Nejprve jsem
při každé příležitosti zastupitele pokorně žádal, aby rozbité
chodníky opravili. Bezvýsledně.

Rozhodl jsem se investovat svůj
čas a v roce 2015, jsem poprvé
navštívil jednání zastupitelstva.
Přešel jsem k opakovanému
promítání rozbitých chodníků
zastupitelům. Narazil jsem na
ignoraci. „Nejsou peníze“, zněla
jedna z odpovědí radních. Taková odpověď mi nešla do hlavy.
Vždyť město prodalo nemovitý
majetek, včetně městských firem,
za 2,5 mld. Kč.

mil. Kč staví novou. Zjistil jsem
například i to, že město nevýhodně
nakupuje nemovitosti a stejně
tak je i nevýhodně prodává. I to
jsou příčiny nedostatku peněz
na potřebné opravy, komunikací
zejména.
Jako aktivního občana mě také
značně pohoršuje odpadové hospodářství. Každodenní nepořádek
kolem kontejnerů je velká ostuda
našeho města. Jsem přesvědčen, že

Fráze „nejsou peníze“ pro mě byla
motivací k tomu, že jsem se více
začal zajímat o hospodaření města.
Kromě jiného jsem se dozvěděl, že
lávku přes nádraží Děčín východ
město vlastní 20 let, ale přesto na
ní nebyl proveden nátěr ocelové
konstrukce. Jak to s lávkou dopadlo
všichni víme. Zbořili jí a za cca 46

jednou z nejzákladnějších povinností Magistrátu má být postarání
se o pořádek.
Mým přáním je, aby návštěvník,
který vyjde z nádraží Českého Švýcarska, byl ohromen krásně upraveným prostorem před nádražím,
čistotou veřejného prostranství a
toužil prozkoumat centrum měs-

ta a jeho zákoutí. Aby se takový
návštěvník chtěl s naším městem
seznámit, ubytoval se tu, navštívil
třeba místní kavárny, utrácel v obchodech a obdivoval se památkám
a přírodě našeho města. Takový je
můj hlavní motiv a cíl pro který se
chci aktivně zapojit do komunální
politiky.
A proč zrovna s Piráty? Mám pro
to dva hlavní důvody. Prvním důvodem je to, že základní zásadou
Pirátů je transparentnost. Ten, kdo
jedná transparentně nemůže intrikovat, podvádět, korumpovat
a pěstovat klientelismus. Dalším
podstatným důvodem je skutečnost, že se u Pirátů v Děčíně sešli takoví lidé, kteří ač o generaci
mladší než já, vidí budoucnost
města shodně. Osobně věřím, že
lidé z pirátské kandidátky mají
předpoklady Děčín na patřičnou
úroveň pozvednout.
Cíle Pirátů Děčín je možné splnit jen tehdy, když v komunálních
volbách uspějeme, tedy získáme
dostatečný počet vašich voličských
hlasů. Proto vás společně s ostatními Piráty žádám: Pusťte nás na ně!

Petr Zdobinský
kandidát č. 2

Řešením je mapová služba, kde bude vyznačen veškerý majetek ve správě města
– tzv. Pasport městského majetku, a nad
ním vrstva právě prodávaných pozemků s
fotografiemi a dokumenty (materiály pro
prodej). Tato jednoduchá služba vytvoří
absolutně transparentní službu občanům,
kteří dostanou komplexní přehled o právě
prodávaném nemovitém majetku a možnost
„oklikáním“ sousedních pozemků zjistit veškeré informace.
Veřejná kontrola a právo na veškeré možné
informace je jedno z práv každého občana. Tak
to chápou Piráti Děčín a je to jeden z pilířů
jejich hodnot a programu.
Něco navíc:
Otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Moderní
technologie nám daly jedinečnou možnost
státní hospodaření dokonale zprůhlednit.
Piráti prosazují bezodkladné nasazení modelu transparentní organizace, který sami
úspěšně používají a který vrací do veřejného
života důvěru.

Martin Strnad
kandidát č. 4

Přijďte k volbám - každý hlas je
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Město děčín

Portál občana - na úřad s pomocí
internetu

Valná většina z nás - konkrétně 82 procent lidí – již používá pro přístup do své banky
elektronické bankovnictví.
Proč službu a komfort, na
které jsme zvyklí u bankovních domů nebo dodavatelů
elektřiny, nemáme u státních
institucí? A je tak složité toto
zavést? Odpovědí na nastolenou otázku je tento článek,
který bude pojednávat o řešení nazvaném Portál občana.
Nastíní vizi tak, jak ji vidí
Piráti Děčín.
Portál občana je efektivní řešení,
které v první řadě nabízí rychlejší
komunikaci magistrátu s občany.
Základní požadavek pro nabídnu-

tí personifikovaného přístupu je
identifikace občana. Ta je v současné době možná dvěma různými
způsoby - datovou schránkou nebo
nově elektronickým občanským
průkazem.
Díky jednoznačné identifikaci
občana mu lze nabídnout ze strany úřadu jedinečné možnosti jak
v oblasti povinných poplatků, tak
i jeho pohledávek.
Portál úředníka tak může nabídnout snadné vyplnění on-line formulářů, řešení pohledávky občana
vůči městu, elektronickou podatelnu, elektronickou úřední desku,
objednávání na úřad, interaktivní
telefonní seznam s dostupností
úředníka a samozřejmě propojení
s portálem veřejné správy, který již
dnes nabízí 37 on-line služeb.
To vše dohromady jako celek dává
občanovi možnost efektivně přistu-

povat k úřadu a řešit své záležitosti.
Jednou z největších předností
portálu občana je pak nabídka zaplacení poplatků nebo svých pohledávek pomocí různých platebních
metod – např. platební kartou.
Piráti Děčín prostřednictvím
svých odborníků na eGoverment
(tj. správa věcí veřejných za pomocí využití elektronických nástrojů)
budou aktivně prosazovat, aby veřejná správa v Děčíně byla občanům
přátelštější, dostupnější, efektivnější, transparentnější, rychlejší, ale i
levnější. Sami se na realizaci tohoto
projektu budou podílet.
A něco navíc: V Děčíně dluží občané na poplatcích za svoz komunálního odpadu více než 26 miliónů

e důležitý, každý hlas rozhoduje

korun. I když pomineme obyvatele
(a je jich mezi neplatiči většina),
kteří mají trvalé bydliště na Městském úřadě Děčín, zjednodušení
platby za odpady a zjednodušení
placení poplatků či pohledávek
vůči úřadu může mít za následek
i snížení tohoto neskutečně vysokého dluhu. Zaplacené desítky a
stovky tisíc pak mohou přispět k
efektivnějšímu nakládání s odpady
a přinést čistší město.

Martin Strnad
kandidát č. 4
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Quo vadis
školství v
Děčíně ...

V našem městě se spousta věcí
v oboru školství podařila. Ve vedení velké většiny škol stojí kvalitní
managment, probíhá rekonstrukce budov, o bezpečnost našich dětí
se pomáhají starat asistenti MP a
nesmíme zapomenout ani snahu
o praktickou realizaci společného
vzdělávání, kdy v Děčíně probíhalo
školení asistentů pedagoga.
Je ale potřeba, aby se neusnulo na vavřínech a pokračovalo se konstruktivně dál tak,
aby školství v našem městě bylo na úrovni, jaká je na předních školách v Česku i
v zahraničí. Je potřeba ještě urazit dlouhou
cestu.
Pirátská strana přichází se spoustou námětů jak na to…
Na školách se učitelé a ředitelé mnohdy
potýkají s nadměrnou administrativou a
papírováním. Navrhneme tedy vybudování
efektivně fungujícího týmu expertů, který
pomůže školám s realizací šablon a projektů EU tak, aby školy dosáhly ne evropské
peníze a mohly výuku na školách ještě více
zefektivnit.
V současné době je v praxi vysoká poptávka po řemeslnících a technických profesích. Škola musí reagovat na situaci ve
společnosti, a proto považujeme za důležité
podpořit polytechnickou výuku ve školách
vytvořením vybavených a funkčních dílen a
zavedením robotiky a robotických stavebnic
za účelem podpory programování.
Určitě by bylo dobré využít inteligenčního
potenciálu našich vysokoškoláků na ČVUT,
ale i na středních školách. Proto se budeme snažit o větší zapojení žáků, studentů
a posluchačů škol do zkvalitňování života
ve městě, najít větší uplatnění studentských
vědeckých prací a projektů. Budeme usilovat
o to, abychom zamezili odlivu mozků do
jiných regionů např. vytipováním talentovaných studentů, umožněním stipendia a ve
spolupráci s firmami vytvořením nabídky
zajímavých pracovních pozic s odpovídajícím finančním ohodnocením.
Dále budeme podporovat rekonstrukci
všech mateřských a základních škol. Jako
nutnost se jeví vybavit je herními prvky,
školními hřišti, revitalizovat školní zahrady.
Určitou nevýhodou našich škol je absence
plně funkčního dopravního hřiště. Budeme
tedy podporovat kompletní modernizaci a
praktické využití dopravního hřiště v Děčíně.
Přínosem pro naše zastupitele by bylo
vyslechnout náměty studentů a mladých
lidí. Oni jsou naší budoucností. Proto považujeme za přínosné podpořit vznik „Studentského parlamentu“, který bude zapojen
do struktur města.
Mladí pracující rodiče jistě uvítají případné
přijetí svého dítěte do MŠ od 2 let. Tuto
myšlenku podpoříme.

Mgr. Tomáš Koten
kandidát č. 12
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Děčín na Labi ležící, kulturně žijící ...

K Pirátům jsem se dostal v
roce 2013 přes muziku. Dohromady nás svedlo společné
téma boje proti spolku OSA.
I když se téma OSA v celostátním formátu postupně
vytrácí, neznamená to, že si v
poslanecké sněmovně s tímto
tématem Piráti nepohrávají.

Mně samotného toto téma také
velmi zajímá, protože poplatky pro OSA, Instagram a další
organizace tíží kasu nejenom
promotérů, ale také místních
podnikatelů.
Jsem rád, že Děčín za poslední léta
začal více kulturně žít. Vyrostla zde
řada místních klubů, amatérských

spolků, kapel, hudebníků, divadelníků, malířů, sochařů a spisovatelů.
Máme zde výborný divadelní spolek
Karel Čapek se zázemím v děčínském
divadle, který pořádá každý rok vynikající přehlídku amatérských divadelních souborů nejen z Čech. Myslím,
že můžeme být na herecké zázemí v
Děčíně pyšní.
K divadlu patří také kino Sněžník
s hudebním klubem Le Garage Noir,
v jehož programu je dán prostor pro
amatérskou nezávislou tvorbu. Toto
propojení započal někdejší ředitel
divadla Petr Michálek a pokračuje
v něm současný ředitel Jiří Trnka.
Nástupem nového ředitele muzea
Vlastimila Pažourka, který se snaží
muzeum výrazně oživit, začala také
nová éra činnosti muzea v exteriéru
(viz. prohlídka remorkéru Beskydy).
Výrazným způsobem se po povodních začalo dařit rekonstrukci zámku
a podzámčí. Velkým tématem je momentálně zámecká Mariánská louka,
která si zaslouží zachování, ale také
lehké kulturní vyžití.
Přede dvěma lety se podařilo oživit každou neděli v létě Rogalo na
nábřeží. Vzniklo tak trojité propojení severočeských měst - v Děčíně

Rogalo DC, v Ústí nad Labem Malý
Hamburk a v Teplicích Malá Paříž.
Celou trojici propojil pan Antonín
Moravec. Dokázal do Děčína dostat
hudební lahůdky, které bychom zde
jinak nikdy neviděli a neslyšeli.
Zdálo by se, že v Děčíně v tomto
směru snad ani není co zlepšovat.
Ale zlepšovat se dá stále něco a to
i bez lanovky. Prostředkem vzniku
takového kulturního Děčína nám
může být řeka Labe.
Oživení levé části nábřeží vidím
v jeho rekonstrukci tak, aby zde mohli lidé korzovat a sledovat nádherné panorama města s dominantou
zámku, zatímco by procházeli kolem
pouličních umělců. To je můj sen.
Pravá část Labe je na tom o něco
lépe. Korzovat se dá podél řeky po
cyklostezce na Staré Město a dále. Ale
i na této straně je stále co vylepšovat třeba bezplatné využívání Rogala pro
amatérské spolky, kapely a soubory,
vybudování dřevěného zastřešeného
pódia na Mariánské louce (po vzoru takových staveb v zahraničních
městech) nebo zbudování kulturního
stánku na břehu Labe, který by sloužil
jako občerstvovací stanice pro turisty
a cyklisty projíždějící centrem Děčína

a v němž by byla zároveň možnost
zkušebny pro amatérské kapely.
Tyto všechny vize jsou závislé na
projektu jezu na Labi, o kterém se
také vede diskuze. Zkrátka kulturní
Děčín výrazně zvýší atraktivitu města
a tím také cestovní ruch.
Vedení města nemusí strkat hlavu
do komerčních vod a na městských
slavnostech pořádat festival Labefest.
Nechme tyto věci promotérům, kteří
takové komerční akce běžně pořádají
a finančně si s nimi poradí i bez účasti
města. Dejme jim výhodu bezplatného užívání nádherného prostředí
pod zámkem a myslím, že takové
komerční akce budou mít úspěch
i několikrát do roka. Mým snem je
například koncert legendy rockové
hudby kapely Jethro Tull na nádvoří
děčínského zámku.
Pokud jste dočetli až sem, budu
doufat, že Vás mé myšlenky oslovily, a děkuji za Váš čas. Buďme hrdí,
že žijeme v Děčíně a pusťte nás ho
zlepšit.

David Pešťák
kandidát č. 6

Představení kandidáta ing. OlgA VonkovÁ
A proč kandiduji v Děčíně s Piráty?

Vystudovala jsem obor Vodní
stavby na Střední průmyslové
škole stavební v Děčíně a obor
Státní správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze. Mnoho
let jsem pracovala jako ekonom a účetní. Posledních deset let se zabývám zejména
zpracováváním a administrací
dotačních projektů v oblasti
životního prostředí. Mezi mé
koníčky patří Děčín a jeho
problémy a relaxuji u péče o
hospodářská zvířata, bylinky
a staré ovocné stromy.

Protože zde žiji, chci žít a mám své
rodné město ráda. A protože jsem
současně přesvědčena, že Děčín má
potenciál k růstu, ale současně příliš mnoho problémů, které současná
radnice nevidí a efektivně neřeší. Poslední čtyři roky občanského snažení
vzbudit zájem radnice o aktivní přístup řešení problematiky tzv. vyloučených lokalit mne definitivně přesvědčily, že skutečně pozitivní změny
lze docílit pouze na radnici s lidmi
nezatíženými minulostí a nezapojenými do mocenského klientelismu.
Město nepotřebuje další čtyři roky
nenaplněných slibů, přešlapování
na místě a nekonečných výmluv.
To, co Děčín potřebuje, je navázat
opravdový dialog s občany a konečně začít realizovat takový program,
jehož výsledky nebudeme my všichni v následujících letech opakovaně

pociťovat jen jako další promarněné
období a dědictví dob, hnutí a lidí
dávno minulých. Piráty jsem si pro
svou kandidaturu vybrala proto, že ty
správné vize a program nabízí. Jako
jedna z mála parlamentních stran nejsou zatíženi minulostí a dokázali, že
se nejsou ochotni spojovat za účelem
dosažení osobního prospěchu. Jako
ideoví ochránci lidských práv a svobod jsou zastánci přímé demokracie
a práva lidí se svobodně rozhodnout.
S lidmi stejného smýšlení na pirátské
kandidátce v Děčíně se nebojím o to,
že o nás na jednáních zastupitelstva,
vedených v zájmu občanů města,
přestane být po volbách slyšet. Nechceme město využívat, chceme ho
rozvíjet a skládat mu účty. A chceme
realizovat svou vizi „Děčín - dobrá
adresa“ společně s Vámi.

Olga Vonková
kandidát č. 3
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DĚČÍN - DOBRÁ ADRESA
Dlouhodobé zanedbávání potřebných oprav a údržby majetku
města, absence komunikace s občany, nevstřícnost k jejich potřebám,
neumožnění rozvoje a potenciálu
města Děčína. I tak lze shrnout
to, čeho jsme byli svědky poslední
čtyři roky vlády současné koalice.
Piráti představují alternativu, jak
město opravdu přebudovat. Náš
program se opírá o hodnoty a programové cíle národního programu
Pirátů, platné na všech úrovních
politiky.
Děčín – transparentní a efektivní
• Poskytneme podrobné informace o rozhodování města na všech
úrovních, včetně Rady města.
• Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města.
• Zavedeme včasné diskuze občanů o
všech významných záměrech města.
• Zvýšíme efektivitu a transparent-

nost úřadu zdokonalením on-line
přístupů při získávání informací, vyřizování žádostí a placení poplatků.
• Zavedením autorizovaných stavebních dozorů lépe dohlédneme na
výslednou kvalitu staveb a snížíme
podíl víceprací.
• Posílíme efektivitu vyhledávání,
čerpání a využití vhodných dotací
na rozvoj města.
A něco navíc: Rozhodovat budeme na základě odbornosti, ne
na základě politické příslušnosti.
Děčín – upravený a přívětivý
• O majetek města se budeme starat efektivně a hospodárně. Revitalizace města musí probíhat
soustavně a synchronizovaně na
základě jasně vymezených priorit.
• Problémové lokality začneme řešit
prioritně a s maximálním důrazem.
• Zasadíme se o zdokonalování systémů zajišťujících bezpečnost a pořádek
ve městě.
• Budeme požadovat referen-

dum o zákazu hazardu ve městě. Zisk města nesmí být budován
na nešťastných lidských osudech.
• Vytvoříme strukturovaný městský bytový fond s transparentními podmínkami pro poskytování městského bydlení.
• Kultivujeme svoz, třídění i
umístění odpadkových nádob
ve městě. Nedopustíme necitlivé umísťování podzemních kontejnerů v turistických lokalitách.
• Posílíme běžnou údržbu a úklid
veřejných
prostranství,
včetně odborné péče o zeleň města.
• K opravám a využití historických
památek ve vlastnictví města budeme přistupovat v souladu s názorem odborné i laické veřejnosti.
A něco navíc: Občané města nás budou zajímat i po volbách, budeme se s
Vámi setkávat i mimo zastupitelstvo.
Labe – řeka pro život
• Budeme se aktivně podílet na
hledání způsobu využití labských břehů v souladu s ochra-

nou přírody a potřebami města.
• Prohloubíme spolupráci s významnými zaměstnavateli. Chceme vycházet
vstříc společensky zodpovědným firmám, které se rozhodnou sponzorovat
veřejně prospěšné aktivity.
• Budeme systematicky pracovat na
snížení administrativní zátěže živnostníků ve vztahu k našemu městu.
• Nejen opravou chodníků a realizací
bezbariérových zastávek zjednodušíme
pohyb důchodcům po městě.
• Prohloubíme spolupráci se školami
s cílem propojit podnikatele se zřizovateli. Prostřednictvím soutěží a
spolupráce se žáky a studenty nad utvářením podoby města chceme vytvářet
a posilovat vztah mládeže k rodišti.
• Sportovním i dalším klubům poskytneme pomoc při práci s mládeží podle jasných a jednoduchých pravidel.
• Prosadíme dokončení existujícího projektu multifunkčního hřiště se skateparkem.
• Prioritou jsou pro nás místní kulturní
akce, místní umělci, podpora zájmové
a tvůrčí činnosti.
• Nadále podpoříme tvůrčí iniciativu

občanů prostřednictvím participativního rozpočtu, zejména v oblasti obnovy turistických tras, historických pamětihodností a tradic v našem městě.
• Zasadíme se o zlepšení dopravní situace ve městě podporou realizace dopravních staveb a hledáním nových řešení jak v rámci
městské hromadné dopravy, tak
v rámci osobní dopravy po městě.
•
Budeme
řešit
možnosti a kulturu parkování obyvatel i návštěvníků města Děčína.
• Posílíme propojení stávajících cyklostezek s turisticky zajímavými lokalitami v Děčíně.
A něco navíc: Budeme průběžně hodnotit plnění našeho programu společně
s Vámi.

www.piratidecin.cz
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Rozhovor s WilLikem - Proč jsem se stal Pirátem?

K myšlence stát se Pirátem
mě dohnaly okolnosti. Nikdy
jsem nechtěl dělat politiku,
ale vzhledem k liknavosti ze
strany místního zastupitelstva
k našemu několikaletému snažení (multifunkční hřiště na
Starém Městě), jsem se nakonec rozhodl kandidovat do
letošních komunálních voleb.
Nynější vládnoucí strany by
před volbami naše starosti nejlépe vyřešily do týdne, leč po
volbách jako když se zapráší. Piráti na celorepublikové
úrovni se chovají rovně, drží
slovo, nekolaborují se stranami, které se chovají nečestně,
a plní své sliby. Já se budu tomuto tématu věnovat i nadále,
ale věřím v to, že pokud Piráti
v Děčíně uspějí v komunálních
volbách, budeme o krok blíže
k vysněnému cíli. Volil jsem
Piráty, budu volit Piráty, mám
v nich velkou důvěru…
Proč je mutlifunkční hřiště se
skateparkem podle Tebe v Děčíně
důležité?
Na úvod bych rád zmínil (upřesnil),
že se jedná o projekt multifunkčního
hřiště se skateparkem. Skoro každý
obyvatel našeho krásného města ví,

že se Děčín pomalými krůčky stává
moderním místem se spoustou kulturních a sportovních center. Nejdříve
zavrhované ferratové cesty na nábřeží až po cyklostezky. Dnes se vedení
města těmito atrakcemi pyšní a dává
je všem na obdiv. Víceúčelovou, pro
běžného Děčíňana téměř nedostupnou halu, která stejně víceúčelová
není, a myslím si, že ani víceúčelová
být neměla, tu už máme. Hřišť pro
malý fotbal, tenis, basketbal apod. je
bezesporu vcelku dost, možná každá
čtvrť ho má. Kde se ale mají scházet sportovci, kteří se chtějí věnovat
jinému druhu sportu, jako je například skateboarding, In-line, BMX,
hokejbal, streetball apod.? Odpovím
si sám: „Na sportovišti za zimním stadionem!“ Ano to je to místo, které
bychom rádi udrželi jako základnu
těchto sportů. A co víc, rádi bychom
bývalou plochu nekrytého hokejového stadionu opět oživili, aby se z ní
stalo místo pro setkávání mladých
neorganizovaných sportovních talentů. Někdo by mohl namítnout,
že skatepark a hokejbalové hřiště už
na tomto místě stojí, což je do určité
míry pravda, ALE. Tato sportoviště
jsou po 20 letech již zastaralá a na
dnešní dobu téměř nepoužitelná!!!
Skatepark má nemoderní a dosluhující překážky, hokejbalové hřiště nemá
ligové rozměry a o zbytku dlouhodobě
neudržovaných okolních ploch ani
nemluvě. Naším cílem je prosadit
projekt, který jsme my jako sdružení
Skateboard DC, o. s. za pomoci Odboru rozvoje města Děčína dotáhli
až do fáze stavebního povolení. Toto
povolení už platí 1 až 2 roky a je stále
platné, popř. se dá prodloužit. Bohužel

nikdo z vedení města neměl zájem
tento projekt prosadit. Pro upřesnění,
v tomto projektu je zakomponován
nový betonový méně hlučný skatepark pro skateboarding, in-line, BMX,
popř. koloběžky pro děti, dále pak ligové hokejbalové hřiště vč. mobilních
tribun, víceúčelové hřiště pro letní
tréninky hokejistů z místního klubu, streetball koš, pingpongové stoly,
posilovací stroje, lavičky, osvětlení,
altánek, menší parkoviště atd. Celý
projekt byl architektem vyčíslen na
zhruba 35 milionů korun. Každé sportoviště vychází cca na 6 milionů korun
(skatepark, hokejbal, multifunkční
hřiště), další menší částky tvoří investice do zbývajícího vybavení. Toto vše
vč. technických výkresů a rozpočtu
je k nahlédnutí na Magistrátu města
Děčína. Co říci na závěr… Projekt
není levný, ale není nemožné jednat o
vylepšení ceny. Myslím si, že sportovci
a nakonec i tento kus našeho města je
třeba zrevitalizovat. Vždyť se nachází
uprostřed města a je naším kostlivcem
ve skříni už po dlouhá léta!
Jak dlouho už se věnuješ tomuto
tématu?
Jak dlouho se věnuji tomuto tématu?
Kdo mé jméno zná, tak ví, že snad od
začátku mé skejtové kariéry. Ta se datuje k roku 1988. Vše začalo na školním hřišti základní školy Vrchlického,
za což vedení školy děkuji, a pokračovalo přes parkoviště u bývalého Atlantiku až po současný prostor za zimním
stadionem. Z historie našeho sportu v
Děčíně… Skateboardový klub, tuším,
začal fungovat již kolem roku 1985
pod záštitou TJ Lokomotiva Děčín
a tréninkovým místem bylo právě
hřiště na ul. Vrchlického. Na hřišti
bylo jen pár překážek a minirampa,
kterou ještě postavili mí předchůdci.
Minulá totalitní garnitura nám slíbila
plechovou U-rampu, kterou měla postavit firma Ferox. Po revoluci ovšem
vše vyšumělo do ztracena a my jsme
byli nuceni si stavět překážky sami,
což v dnešní době už nikdo neumí
a nedělá. S velikou, vlastně s největší
podporou mého otce jsme byli schopni postavit několik překážet a na nich
uskutečnit několik celorepublikových
pohárových závodů. Tímto chci taťkovi poděkovat! Až dnes si uvědomuji,
jak nám úžasně pomohl, kdo by to
pro svého syna udělal! Kolem roku
1996 jsme byli nuceni přestěhovat část

překážek na parkoviště před bývalý
Atlantik, což nebylo to pravé ořechové. Někdy kolem roku 1997, kdy jsem
vykonával náhradní civilní vojenskou
službu (otevírali jsme K-Centrum na
Husově náměstí), jsem se dostal přes
Ing. Grešíkovou k dotacím pro „boj
proti kriminalitě a drogám“ k částce
milion korun a mohli jsme na městem
nabídnutém místě za zimním stadionem realizovat náš sen. Ten se ovšem
začal lehce hroutit, když jsme se handrkovali s hokejbalisty o „naše“ peníze. Lehce jsme ustoupili jak v rozloze
skateparku, tak s penězi. Na celkový
projekt zbyla menší částka, než se kterou jsme počítali. Tím nastal problém
s nekvalitně nataženým asfaltem, který se po dvou letech vydrolil a byl tak
pro malá kolečka nevyhovující, a to
nezmiňuji ani o to horší úrazy! Dále
pak malý počet překážek, které jsme
si v podobě technických výkresů nakreslili sami. Prostě skatepark nemohl
nikdy fungovat jako celek. Tato celá
situace trvá až dodnes! Tzn. přes 20 let
se s námi nikdo nebavil. Kolem roku
2011 jsme začali opět bojovat, až jsme
se dostali ke zmiňovanému projektu.
Když to tak shrnu, tak vlastně celou
moji aktivní kariéru nám město jen
něco slibovalo, a když něco konečně
postavilo, tak jen z jedné nefunkční
třetiny.

hlavně o zkulturnění celého prostoru.
Vždyť si to obyvatelé zejména Starého
Města zaslouží. Vytvoří se tím skvělé
místo jak pro aktivní mladé sportovce,
tak pro ostatní ve formě klidové zóny.
Co je potřeba udělat, aby se projekt
dotáhl do úspěšného konce?
Za prvé to nejdůležitější… Zvednout
ruku při schvalování tohoto záměru, věnovat se hledání alternativ pro
zlevnění projektu, aktivně hledat finanční prostředky z rozpočtu města
a v neposlední řadě sledovat dotační
tituly z EU
V čem vidíš hlavní přínos nového
multifunkčního hřiště v Děčíně?
Hlavní přínos vidím ve zkvalitnění sportovních výsledků v každém z
dílčích sportů, který je součástí zmiňovaného projektu. Nicméně to je ta
sportovní část. Vidím také další místo
pro setkávání lidí, rodin, přátel a dále
zkrášlení onoho místa, což obyvatele
okolních domů uvítají a snížení hluku
jak ze skateboardu (betonový park je
o dost tišší), ale také od hokejbalistů,
ti budou mít kvalitnější mantinely.

Václav Žídek
externí redaktor

Z jakého důvodu trvá realizace
projektu tolik let?
Tato otázka možná už byla zodpovězena v předchozích větách. Nikdo
z vedení města neměl a nemá zájem
se tím do zdárného konce zajímat.
Velice mě to mrzí, protože se nejedná
jen o skatepark, ale i o ostatní sporty a

Sledujte nás na všech našich kanálech!
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