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Zapojte se do
tvorby programu
Vážené příznivkyně, vážení příznivci,
V současné době začne práce na
společném programu pro parlamentní
volby, která bude probíhat v následujících
měsících. Obracíme se na vás proto
s výzvou připojit se k odborným komisím,
které budou v této fázi vyjednávání
důležité při podrobném rozpracování
programových východisek.
Odborné komise jsou poradními orgány,
které kopírují zaměření jednotlivých
ministerstev tak, aby legislativní činitelé
STAN neustále získávali nové podklady
ke své práci. Tematické zaměření
programové komise vybírejte dle vašeho
zájmu, jejich seznam naleznete zde.
Pokud chcete využít této možnosti
a registrovat se do odborné komise,
obraťte se, prosím, v co nebližší době na
lucie.hofmanova@stan.cz.
Hnutí STAN

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

Zadavatel: Piráti a Starostové / Zpracovatel: STAN

DO PARLAMENTNÍCH
VOLEB JDEME
V KOALICI S PIRÁTY
STAN i Piráti schválili silou obou členských základen
návrh koaliční smlouvy, na kterém jsme pracovali
v podstatě od října minulého roku. Ale myšlenka a zrod
téhle koalice se váží k mnohem starším událostem.
Stojím na demonstraci spolku Milion
chvilek pro demokracii. Je 16. listopadu
2019, předvečer svátku svobody, oslavy
30 let od Sametové revoluce. Na pódiu
mluví Mikuláš Minář. Člověk, který dokázal na Letnou přivést 300 tisíc lidí.
A má v jedné věci pravdu. Volební systém, relikt opoziční smlouvy, nahrává
velkým stranám. Pokud někdo vyhraje
volby, bere za to bonus neodpovídající
čistému poměrnému sytému – náš systém
dává „dárek“ v podobě mandátů navíc
pro vítěze a menším stranám mandáty
krade. Nespravedlivé? Jistě. V Poslanecké
sněmovně je teď 9 stran a hnutí. Nezastupují ale spravedlivě 9 různých proudů ve
společnosti, 9 různých představ o tom,
jak má tahle země v budoucnu vypadat.
Jistě, my všichni máme důvod pro volbu
jedné z nich. Ale… Pokud chceme otočit
list, skutečně něco změnit, nedává smysl
snažit se o to samostatně.

Je 10. října 2020, stojím na náměstí v Kolíně, do očí mi míří kamera České televize.
Ta přijela prakticky na celé odpoledne,
protože ze studia ČT mě v pravidelných
intervalech oslovují s prosbou o komentář k aktuálnímu dění. Sčítají se volební
lístky ve 2. kole senátních voleb.
A vůbec poprvé jsem oslovován jako předseda vítězného hnutí. Volby do senátu jsme
vážně zvládli: Zbyněk Linhart, obhajující
senátor v obvodě Děčín, vyhrál už v 1. kole
naprosto suverénně, brzy je jasné, že v 2.
kole vítězí i Marek Ošťádal, Helena Pešatová, Pavel Kárník od nás z Kolína, Jan Sobotka, Jiří Vosecký, Miroslav Plevný, Petr
Štěpánek, Ivo Trešl. Nakonec, o pár hlasů,
také skvělý lékař i člověk Karel Zitterbart,
byť proti němu stál opravdu silný kandidát
s širokou podporou více stran. Miroslava
Němcová a David Smoljak, dva ze tří našich koaličních kandidátů v Praze, také

STAN PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

zvítězili. Zvítězil i koaliční kandidát Tomáš Třetina, a ten to měl
ve svém obvodě hodně těžké. Jsme první na pásce, znamená to velké zvýraznění STANu na politické mapě. Ale nejen našeho loga či
značky, mnohem více všech těch lidí, kteří jsou se STANem dlouho
spojeni a jeho hodnoty reprezentují. Naše strategie, upřednostňující kvalitu nad kvantitou, evoluci nad revolucí a rozumné, poctivě
odpracované spojenectví před čistou účelovostí, se vyplatila. Stejně tak jsme uspěli v krajských volbách - tam, kde to dávalo smysl, jsme se spojili do funkčních předvolebních koalic. A nakonec
jsme to byli my, kdo s hnutím ANO v žádném kraji nespolupracuje,
protože to prostě nedávalo smysl. A nakonec jsme to my, kdo má 4
velmi schopné hejtmany, kteří teď, v koronavirové krizi, mají na
paměti, že přední je zdraví našich spoluobčanů.

Je 16. listopadu
2019, předvečer svátku svobody, oslavy 30 let
od Sametové revoluce. Na pódiu mluví Mikuláš
Minář. Člověk, který dokázal na Letnou přivést
300 tisíc lidí. A má v jedné věci pravdu. Volební
systém, relikt opoziční smlouvy, nahrává velkým
stranám. Pokud někdo vyhraje volby, bere za
to bonus neodpovídající čistému poměrnému
sytému – náš systém dává „dárek“ v podobě
mandátů navíc pro vítěze a menším stranám
mandáty krade. Nespravedlivé? Jistě.

A taková bude i koalice s Piráty. Naši členové ve vnitrostranické
anketě vyjádřili jasný názor, že právě Piráti jsou naším preferovaným partnerem. Také si to myslím. Máme společnou chuť něco
změnit, jsme pracovití, féroví. Chceme zastupovat lidi, ne sami
sebe. Slovo “naděje” opakuji často, ale já ji opravdu ve spojenectví
s Piráty cítím. Protože vím, že nás nebude tížit minulost, táhnout
zpátky jako ten kámen položený na listech papíru na úřadě, před
kterým se vyfotila ministryně Schillerová. Člověk, který nechápe, že tenhle šutr symbolizuje starý svět mocné a lidi dusící byrokracie, už tady vládnout nemá. A s podporou naší koalice tenhle
svět, tihle lidé, tohle zaseklé kolečko ve dvacátém století, počítat
opravdu nemůže.
Děkuji vám všem, Pirátkám i Pirátům, že jste dali naší společné vizi
šanci. Vážím si toho a těším se na spolupráci. Pojďme spolu vyhrát.

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

PANE PREZIDENTE…

Vít Rakušan, předseda hnutí

Od roku 2003 cítím, že nemám “svého” prezidenta. Dlouhá doba...
O to víc (a stále častěji) na toho svého posledního vzpomínám.
Václav Havel před devíti lety zemřel. A jako by s ním zmizel i kus
svobody, pro kterou trpěl ve vězení a kterou svým životem zosobňoval. Ne Klaus, ne Zeman. Ti ji zdědili a v mnohém deformovali
k nepoznání.
Václav Havel si uvědomoval, jak těžké je nést odpovědnost. Nebylo
to snadné, tíha rozhodování je občas nepředstavitelně velká.
My se teď snažíme vyjednat funkční koalici s Piráty. Je to dlouhé,
ne vždy lehké jednání, samozřejmě plné kompromisů, vzájemných
ústupků, torpédování zvenku. A já si v těchhle hektických týdnech
na Václava Havla často vzpomenu. Jestli by měl radost. Jestli to
děláme i pro něj. Jestli by ho těšilo, že je tu další generace politiků,
která se chce dohodnout. A chce změnu. Nechce totalitně uvažující představitele státu, kteří myslí na sebe víc než na svoji zemi.
Uvědomuju si, že tenhle úkol může mít taky historický význam. Bojím se vlastního selhání, jako se bál často i Václav Havel. Ale jeho
nenápadná a neokázalá odvaha ji dodává i mně.
Pane Prezidente, vzpomínám na Vás. Pokud nás vidíte, tak nám
držte palce. Držte palce téhle zemi.

STAN KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

STŘÍHÁNÍ METRU:
KONEC BABIŠOVY
POPULISTICKÉ
VLÁDY SE BLÍŽÍ.
ZAPLAŤPÁMBŮ!
Závěr roku 2020 se kromě vrcholící druhé vlny pandemie koronaviru
nesl v duchu projednávání a schvalování návrhu státního rozpočtu
na rok 2021 (se schodkem 320 mld. Kč!) a daňového balíčku s překvapením v podobě pozměňovacího návrhu na zrušení superhrubé
mzdy s výraznými dopady na samosprávy. Souhra mezi premiérem
Babišem a ministryní Schillerovou při schvalování těchto dokumentů atakujících už tak těžce zkoušené veřejné finance byla vpravdě
dojemná a při jejím sledování zůstalo jen málokteré oko suché. Slzy
ze sledování rozpočtového vládnutí tohoto dua nám budou kalit zrak
ještě nějaký ten pátek, na obzoru se ale rýsuje naděje.
Abych nebyla jen kritická, musím připustit, že navrhovanou výši
schodku státního rozpočtu pro letošní rok bylo možné očekávat právě z důvodu probíhající pandemie koronaviru. Samozřejmě. Co ale
nikdo nečekal, byl počin premiéra Babiše. Jeho pozměňovacím návrhem rušícím superhrubou mzdu se z návrhu státního rozpočtu
s uvedeným schodkem stal, bohužel, pouze cár papíru, který v době
svého schvalování obsahoval již neaktuální údaje. Ano, panu premiérovi nelze upřít, že zrušení superhrubé mzdy si vláda vytyčila
mezi hlavní body své „čtyřletky“, nutno ale říci, že s trochu jinými
parametry. Co vyrazilo dech všem, kteří parlamentní projednávání
sledovali, byl způsob a načasování schválení takto zásadní změny.
Přijetí zrušení superhrubé mzdy znamená „zásek“ do veřejných
rozpočtů ve výši více než 80 mld. Kč. Ten byl následně ještě navýšen
o růst slevy na poplatníka na téměř 140 mld. Kč, a to v ten nejhorší
možný čas. Veřejné rozpočty jsou obecně velmi významně zasaženy koronavirovou pandemií a rozpočtů územních samosprávných
celků se dotklo také vyplácení kompenzačního bonusu. Právě na

Co ale nikdo nečekal, byl počin premiéra
Babiše. Jeho pozměňovacím návrhem rušícím
superhrubou mzdu se z návrhu státního rozpočtu
s uvedeným schodkem stal, bohužel, pouze cár
papíru, který v době svého schvalování obsahoval
již neaktuální údaje. Ano, panu premiérovi nelze
upřít, že zrušení superhrubé mzdy si vláda
vytyčila mezi hlavní body své „čtyřletky“, nutno
ale říci, že s trochu jinými parametry.

Věra Kovářová,
poslankyně hnutí STAN

tomto pozadí se odehrálo dobrodružství pana premiéra, jehož drastické důsledky naštěstí zmírnili kolegové z horní komory.
Že řeč o drastických důsledcích není přehnaná, dokládá kromě
dopadů do samosprávných rozpočtů také skutečnost, že Babišův
pozměňovací návrh kvůli zrušení superhrubé mzdy musel rozvolnit rozpočtová pravidla, to vše za blahosklonného přihlížení ministryně financí, která se patrně řídí nepěknou, leč v anonistických
kruzích frekventovanou zásadou „po nás potopa“. Samostatnou
kapitolou byl způsob předložení a projednání návrhu, který veřejné
finance tak citelně zasahuje. Jak se to seběhlo? Babišův pozměňovací návrh byl potichu předložen pouze 2 dny (!) před druhým čtením.
Pokud by šlo pouze o drobnou úpravu daňového balíčku, tak prosím, sem s ní, ale předložit za popsaných okolností tak zásadní věc
je velmi zarážející a hraničí to nejen s obcházením legislativních
pravidel vlády, ale hlavně se zdravým rozumem. Nejen sám předkladatel, ale naprostá většina anonistických poslanců nedokázali
říci, co s mlékem, které jimi podporovaná předloha ve veřejných
rozpočtech rozlila, jinými slovy jak se zejména samosprávy mají
s propadem příjmů vyrovnat. Třešničkou na dortu byla lživá vládní tvrzení, že superhrubá mzda se ruší pouze na 2 roky. Nikoliv,
tento institut je zrušen natrvalo, chcete-li jinak, na věčné časy!
Co ale na věčné časy být nemusí – a já pevně doufám, že nebude
– je Babišova vláda. Vysvědčení nejen za to, jakým způsobem (ne)
zvládla koronavirovou krizi a odkud kam nás za čtyři roky svého
vládnutí dovedla, se sice bude rozdávat až na podzim, ale osobně
si nedovedu představit, co by musela udělat, aby vyznělo alespoň
trochu příznivě. Naopak se obávám, že ve snaze zachránit si politickou budoucnost předvede ještě pár nepěkných populistických
kousků, které na porážce babišismu-schillerismu nic nezmění.
My se ale s jeho dědictvím budeme potýkat ještě setsakramentsky
dlouho.

ODPADOVÝ BALÍČEK

OD ROKU 2021
PLATÍ NOVÝ
„ODPADOVÝ BALÍČEK“.
CO OD NĚJ
OČEKÁVAT?
Vánoce jsou za námi, popelnice v domácnostech a kontejnery na
sběrných místech přetékají odpadem a my si klademe nerudovskou otázku „kam s ním“.
Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti tzv. odpadový balíček, přesněji zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou
životností a tzv. změnový zákon, který řeší poplatky za likvidaci
odpadu v obcích.
Nebudu se vracet k celému procesu projednávání a schvalování
odpadových zákonů – koneckonců řada z vás se tomuto tématu
aktivně věnovala. Jen připomenu, že schválené zákony vyšly ve
Sbírce zákonů dne 23. 12. 2020 pod čísly 541/2020 Sb., 542/2020
Sb., 543/2020 Sb. a 545/2020 Sb. Metodické a prováděcí pokyny
vydalo ministerstvo životního prostředí postupně v týdnu před
Vánocemi a dosud nejsou kompletní. Další prováděcí předpisy budou dle sdělení MŽP následovat!
Na „zažití“ nových zákonných podmínek a jejich uvedení do praxe je tedy extrémně málo času.
Pokusím se tedy shrnout alespoň základní a nejdůležitější změny
pro odpadové hospodářství obcí:
1.

2.

3.

Poplatky od občanů v roce 2021 se vybírají podle stávajících
obecně závazných vyhlášek ve výši schválené zastupitelstvem obce. V průběhu roku 2021 bude třeba rozhodnout, jakým způsobem se budou dále poplatky vybírat. Zákon umožňuji paušální platbu až do výše 1 200 Kč /obč./rok (doposud 1
000 Kč/obč./rok) nebo platbu dle množství vyprodukovaného
odpadu.
Obecně závazné vyhlášky bude vhodné přizpůsobit během
roku 2021 nové odpadové legislativě. Ministerstvo vnitra
připravilo nový metodický pokyn k tvorbě OZV – zveřejněn
bude i na stránkách MŽP.
Povinnosti obce jako původce odpadů – hlášení o odpadech,
vedení evidence i nakládání s odpady a třídění odpadů – zůstává v přechodném roce 2021 beze změny.

ALE POZOR! Obalové odpady, které byly dosud v evidenci vedeny jako skupina 15 01 (tedy obaly papírové, lepenkové, plastové,
kovové, skleněné a kompozitní), jsou KOMUNÁLNÍM ODPADEM
a musí být zařazeny jako skupiny odpadů 20 dle Katalogu odpadů

Jana Krutáková,

poslankyně hnutí STAN

(papír a lepenka, nápojové kartony sklo, plast) včetně odpadů od
zapojených živnostníků do obecního systému.
4. Školní sběr – může probíhat zavedeným způsobem s tím rozdílem, že původcem je obec, nikoliv škola, která však plní
všechny povinnosti. Škola má povinnost informovat osobu,
které odpady předává, o tom, že partnerem – původcem, kterého má uvést v evidenci, je obec.
5. Provoz komunitní kompostárny – povinnost vést provozní
deník, průběžnou evidenci o množství přijatých odpadů
a podávat v následujícím roce (poprvé v roce 2022) hlášení
o odpadech.
NEJVĚTŠÍ ZMĚNA nastává pro obce, které komunální odpady
ukládají na skládku, ať už samy nebo prostřednictvím vlastní či nasmlouvané svozové firmy. Obec je vždy v roli poplatníka zákonného poplatku za ukládání na skládku. Na základě ustanovení § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, si může obec na
základě žádosti uplatnit slevu za ukládání komunálních odpadů
na skládku. Celkové množství odpadů, k nimž je možné uplatnit
slevu, stanovuje zákon pro rok 2021 na 200 kg na jednoho obyvatele obce.
Toto ustanovení s sebou ponese v některých případech změny
ve smluvních vztazích mezi obcemi a provozovateli skládek,
popř. svozovou společností, a také užší spolupráci. Více je k této
problematice uvedeno na stránkách MŽP v metodickém pokynu
https://www.mzp.cz/cz/placeni_poplatku_odpad.
Nová legislativní úprava odpadového hospodářství bude u většiny obcí vyžadovat analýzu stávajících podmínek a nastavení
nových pravidel. To vše se neobejde bez spolupráce mezi obcemi,
svozovými společnostmi a oborovými svazy.

OČKOVACÍ STRATEGIE HEJTMANŮ STAN
HEJTMANI STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH
NEČEKAJÍ NA VLÁDNÍ STRATEGII A SPOUŠTĚJÍ
VAKCINACI V KRAJÍCH
Zástupci hnutí STAN v krajích jsou připraveni na největší logistickou výzvu za
poslední desítky let. Naši hejtmani Josef Suchánek, Petra Pecková, Martin Půta
a Petr Kulhánek nečekají na to, až stát připraví strategii očkování, a začínají spouštět
nejen samotnou vakcinaci, ale také informační kampaně, kterými chtějí vyvracet
dosavadní mýty o očkování
Olomoucký kraj spustil očkování seniorů. Systém bude za pochodu zlepšovat, aby byl bezchybný
Olomoucký kraj zahájil v pátek 8. 1. očkování v sociálních zařízeních pro seniory, ve snaze ochránit ty nejzranitelnější z nás. Do regionu by mělo během ledna dorazit dalších zhruba 14 tisíc dávek
očkovací vakcíny.
„Při očkování v těchto zařízeních si ověříme časování, fungování
a potřebné návaznosti celého procesu a máme zároveň možnost
dále ladit celý postup tak, aby při dalším masivním nasazení fungoval, pokud možno bezchybně,“ říká hejtman z hnutí STAN Josef
Suchánek.
Středočeský kraj představil vlastní očkovací strategii i informační kampaň
Středočeský kraj má již připravenou vlastní očkovací strategii,
která mu napomůže co nejrychleji zajistit proočkování jak zdravotnického personálu, tak i obyvatel kraje. „Tento očkovací manuál jsme zpracovali v souladu se státní strategií tak, abychom
zajistili proočkování potřebných skupin zdravotníků a následně
i obyvatel kraje co nejrychleji. Cílem je usnadnit obyvatelům kraje
cestu za vakcínou, a tím i urychlit návrat do normálního života,“
říká hejtmanka Petra Pecková (STAN).

O postupu očkování v rámci středních Čech informuje vedení
kraje také starosty měst a obcí a zároveň je prosí o součinnost
s pomocí registrace občanů 80+ do Centrálního registračního
systému. „Seniorům mohou pomoci nejen rodinní příslušníci, ale
mohli by to být i pracovníci pečovatelských služeb, informačních
center anebo pracovníci obcí a měst, kteří jsou v současné době na
home office,“ dodává hejtmanka Středočeského kraje.
Liberecký kraj je na vakcinaci připravený a bude čekat na další
vakcíny od státu
Liberecký kraj představil očkování proti COVID-19 v následujících třech měsících.
„Jsme plně připraveni včetně velkokapacitních očkovacích center
v Liberci, Jablonci n/N, České Lípě, Semilech a Jilemnici. Spustit
je ale má smysl až ve chvíli, kdy dostaneme dostatečné množství
vakcíny,“ uvádí hejtman Martin Půta.
„Nahlášený počet dávek nám v příštích třech měsících umožní
naočkovat nejrizikovější skupiny obyvatelstva včetně všech občanů starších 65 let. V příštím týdnu začneme očkovat klienty
a zaměstnance v domovech pro seniory,“ doplňuje hejtman.
V Karlovarském kraji se osvědčuje spolupráce s žáky zdravotních škol
Vakcinace proti COVID-19 v očkovacích centrech nemocnic v Karlovarském kraji probíhá už od 4. 1. 2021.

„Tento očkovací manuál jsme zpracovali
v souladu se státní strategií tak, abychom
zajistili proočkování potřebných skupin
zdravotníků a následně i obyvatel kraje co
nejrychleji. Cílem je usnadnit obyvatelům kraje
cestu za vakcínou, a tím i urychlit návrat do
normálního života.“

„Jako první vakcínu dostávají zdravotníci a bezpečnostní složky.
Snažíme se navýšit objednávku vakcín na únor tak, abychom
mohli začít očkovat seniory a následně i pedagogy. Naším cílem
je, aby praktičtí lékaři byli očkováni dříve, než se zapojí do systému vakcinace a budou očkovat přímo oni ve svých ordinacích,“
říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).
„Na bázi dobrovolnosti nám skvěle funguje spolupráce s žáky ze
zdravotnických škol, díky za ni! O co nejširším zapojení středoškoláků aktuálně jednáme i nadále s řediteli zdravotních škol,“
upozorňuje Kulhánek.

ROZHOVOR S HEJTMANEM MARTINEM PŮTOU

JEDEN PRAKTIK NA 10 LIDÍ DENNĚ?
EFEKTIVNĚJŠÍ BUDOU V OČKOVACÍCH CENTRECH
Podle vládní očkovací strategie se budou pozdější fáze vakcinace opírat především o praktické lékaře. Ti si mají do května
vytvořit vlastní rezervační systém, podle našich informací
ale už tak mají plné ruce práce při běžném provozu v ordinacích. Jak vnímáte plánované zapojení praktiků Vy?
Myslím, že čistě na prakticích nemůže být postavená žádná fáze.
Proto si myslím, že praktici mohou v rámci očkování figurovat
jako doplňující složka, až bude dostupná vakcína od firmy AstraZeneca. Nepovažuji za efektivní očkovat jedním praktickým
lékařem deset lidí denně, když může být v očkovacím centru, kde
jich naočkuje třeba 500.
Čili byste praktické lékaře spíše radši viděl jako pomocnou
sílu ve velkokapacitních očkovacích centrech?
Ano, je to jedna z našich připomínek, ale nyní jde spíše o to najít
způsob, jak je motivovat, aby vůbec měli zájem jít pomoct jednou
za deset nebo čtrnáct dní na šest až dvanáct hodin do očkovacího
centra, než aby prováděli vakcinaci u sebe v ordinaci dvě hodiny
denně. Snažili jsme se to říct panu premiérovi na úterním jednání, že to nemůže fungovat tak, že když tu máme pět tisíc praktiků,
tak každý naočkuje deset lidí denně a z toho budeme mít 50 tisíc
naočkovaných. Nesmíme zapomínat na to, že praktičtí lékaři se
musí věnovat především svým vlastním pacientům v běžném ordinačním provozu a i pro ně je období koronakrize mimořádně
náročně a vyčerpávající. Myslím, že řešením by mohlo být, aby
jednou za čas měli zavřenou ordinaci a pomohli přímo v očkovacím centru, přispějí tím do vakcinačního procesu lépe, než kdyby
se to dělalo takto pseudoplošně. Na připomínky krajů má vláda
reagovat v pondělí, uvidíme, co z toho bude.
Praktičtí lékaři by měli očkovat za pár měsíců, již nyní se s nimi
ovšem počítá při vyhodnocování zdravotního stavu zájemců
o očkování, stejně tak mají pomáhat s případnou rezervací do
centrálního rezervačního systému. Někteří hejtmané se již ozvali s tím, že k němu mají technické připomínky, je to tak i u Vás?
Ano, stejně tak se ptáme, kdy se ty IT systémy dostanou k implementaci do očkovacích míst tak, aby mohla od 15. ledna reálně fungovat. Rezervační systém bude rozhodujícím faktorem pro hladké
fungování toho všeho. Pokud bude uživatelsky přívětivý a umožní
lidem už při registraci vyřešit většinu problémů, třeba aby se odfiltrovali ti, kteří by na očkování ještě jít neměli, tak to může fungovat. V opačném případě to bude přidělávat starosti všem.
Podobné informace nám sdělil i hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, že systém není ještě k dispozici na vyzkoušení. Budou mít ale kraje dostatek času jej otestovat před ostrým startem? Co od něj očekáváte?
Úplně mnoho času na to, aby se to všechno otestovalo, před námi
není. Přesně necelé čtyři dny. Centrální rezervační systém by

měl být podle mě ideálně takový, aby na místě očkování pak
probíhalo co nejméně administrativních úkonů. A aby ten systém umožňoval rychle vyhodnotit rizikovost a automaticky
poslat potřebné informace praktikovi dané osoby. Je to právě
praktik, kdo by měl ve sporných a hraničních případech pomoct rozhodnout. Jinak hrozí, že pokud člověk přijde na očkovací místo nějakého okresního města, tak doktor na místě nebude mít moc čas řešit nerozhodné případy. Proto tyto věci musí
s předstihem rozseknout praktici. Pak máme připomínku, že
by vedle informace, kdy se mohou lidé z jednotlivých skupin
registrovat, mělo být rovněž napsáno, odkdy se budou moci
reálně očkovat. Podle mě se vakcinace musí spustit najednou
na celém území, není možné, aby to proběhlo jako během nulté
vlny, kdy Praha a Brno měly vakcíny o týden dříve než zbytek
České republiky. Čili chceme, aby přibylo jedno společné datum
pro konkrétní skupiny.
Dále také navrhujete, aby se do lednové skupiny očkovaných
vedle praktiků a seniorů v domovech důchodců zahrnuli
i lidé, kteří bydlí v domovech s pečovatelskou službou. Co Vás
k tomuto kroku motivovalo?
Z pohledu zákona o sociálních službách se na ně nahlíží tak, že
bydlí ve vlastním bytě a mají fakultativní sociální služby poskytované pečovateli. Fakticky ale stále jde většinou o objekty, ve
kterých žijí jenom senioři, i když místnosti mají většinou charakter vlastního bytu. Myslím si, že koncentrace seniorů je v těchto
zařízeních poměrně vysoká, tudíž by stálo za to je očkovat co nejdříve. Často se také stýkají jen mezi sebou, když se tedy covid-19
dostane k jednomu z nich, tak se to v domě šíří úplně stejně jako
v domovech pro seniory.
Jsou v představené očkovací strategii nějaké další výraznější
nedostatky, které je třeba řešit?
Pamatuju si, že se v minulých verzích snesla kritika ze strany poslanců i na formální stránku, kdy chyběly např. zdroje některých
informací a tvrzení.
Připomínek jsme shromáždili mnoho, měli jsme tam ještě jednu takovou strategicko-politickou. V materiálu není nikde napsáno, že zodpovědnost za celou tuto operaci nese ministerstvo
zdravotnictví. Jde o věc, která by měla zaznít hned na začátku.
Kraje samozřejmě rovněž nesou zodpovědnost, ale pouze dílčí za
fungování nastaveného systému. Pokud nebude dostatek vakcín
nebo nebude ministerstvo schopné koordinovat pojišťovny či
se přizpůsobovat v jednotlivých fázích celého procesu, nastane
problém. Tudíž zodpovědnost musí být ve strategii jednoznačně
zmíněna a popsána.

Text vyšel jako rozhovor pro Echo24

STAN V SENÁTU
O OMEZOVÁNÍ PRÁV
OBČANŮ V KRIZI NEMAJÍ
ROZHODOVAT ÚŘEDNÍCI
ZBYTEČNÉHO SUPERÚŘADU
Jedním z diskutovaných témat konce loňského roku byl návrh
novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů. Ministerstvo zdravotnictví
materiál předložilo vládě k projednání dne 27. 11. 2020, ta jej ale
nakonec neschválila. Nicméně jeho podstatu bych tu rád rozebral
alespoň v teoretické rovině, už proto, že se může podobný návrh
objevit v upravené podobě v budoucnu.
Nejprve je třeba položit si otázku, proč byl návrh novely zákona
o veřejném zdraví vlastně připraven. Důvodová zpráva k němu
hovoří o tom, že již jarní vlna šíření onemocnění covid-19 ukázala
na špatnou spolupráci jednotlivých krajských hygienických stanic, nejednotnost jejich postupu a různou efektivitu jejich činnosti.
Ministerstvo zdravotnictví bylo na tyto nedostatky upozorňováno
opakovaně již v minulosti, ale teprve krizová situace na celé čáře
odhalila, jaké komplikace přináší odlišný přístup stanic v aplikaci
kompetencí - výkonu státní správy nebo výkladů povinností vyplývajících z právních předpisů. S tím se dá víceméně souhlasit,
nikoliv už s navrženým řešením ministerstva zdravotnictví.
Jeho podstatou bylo vytvoření ústředního orgánu Státní hygienické služby, který by zastřešoval současné krajské hygienické stanice
a hygienickou stanici hl. města Prahy. Ty dosud fungují jako samostatné správní úřady a jejich konečné rozhodování plně závisí na
konkrétním řediteli té které stanice. Podle návrhu novely by nově
měl hlavní slovo ředitel ústřední Státní hygienické služby, který by
úzce spolupracoval s hlavním hygienikem České republiky.

Nejzásadnější je přidělení nových pravomocí
Ministerstvu zdravotnictví v rámci ustanovení
§ 69, které zásadním způsobem zasahují do
základních práv a svobod. Tyto pravomoci by
v rámci MZ přešly na náměstka ministra –
hlavního hygienika nově zřízeného úřadu, který
by mohl sám ze své funkce zastavit bez dalšího
schvalování kolektivními orgány celou ekonomiku
– například omezit či zakázat cestování,
shromažďování lidí, zavřít obchody, obchodní
centra nebo vybrané služby, jako jsou například
kadeřnictví nebo koupaliště.

Zdeněk Hraba,
senátor

Prvním problémem je už samo vytvoření nového úřadu – to by
znamenalo zbytečnou zátěž pro státní rozpočet bez záruky, že ke
kýženému zlepšení spolupráce a sjednocení postupu krajských
hygienických stanic nakonec dojde.
Druhým problémem je fakt, že se dlouhodobý problém řeší ve
zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Akcentovaná potřeba centralizace hygienické služby odvádí pozornost od zbytku
materiálu, který má mnohem závažnější dopad na fungování celého státu, a k takovému textu je třeba široká diskuze. Nejzásadnější je přidělení nových pravomocí Ministerstvu zdravotnictví
v rámci ustanovení § 69, které zásadním způsobem zasahují do
základních práv a svobod. Tyto pravomoci by v rámci MZ přešly
na náměstka ministra – hlavního hygienika nově zřízeného úřadu, který by mohl sám ze své funkce zastavit bez dalšího schvalování kolektivními orgány celou ekonomiku – například omezit či
zakázat cestování, shromažďování lidí, zavřít obchody, obchodní
centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví nebo
koupaliště. Mohl by také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé
akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty.
Pro vyhlašování takto závažných omezení potřebuje v současné
době vláda nouzový stav. Jak upozorňuje odborná veřejnost – zásadní v této věci je bezprecedentní posílení moci jednoho úředníka na úkor postavení osob, které mohou být takovými nařízeními
poškozeny. Pokud je vláda nucena omezit lidská práva, nelze tuto
odpovědnost přenášet na osobu úředníka, ale naopak brát toto
omezení jako krok mimořádný, schválený kolektivním orgánem
pouze v nouzovém stavu, jehož trvání je pod dohledem Poslanecké sněmovny.

SENÁTOŘI STAN

PO VOLBÁCH NEBYL
NA ROZKOUKÁVÁNÍ ČAS,
IHNED JSEM SE VRHNUL
DO PRÁCE
Již téměř čtyři měsíce zastupuji občany nejen svého volebního obvodu Příbram v Senátu. Ihned po svém zvolení jsem pocítil, jaký
vliv má současná koronavirová krize také na práci Parlamentu.
Ze Sněmovny k nám do Senátu putuje obrovské množství zákonů, které právě s touto krizí souvisí. Kvůli tomu nebyl žádný čas
na rozkoukávání, ale musím se přiznat, že mi to vůbec nevadilo.
Mohl jsem se tak rovnou vrhnout do práce, protože se kromě „koronavirových zákonů“ řešily i další velmi důležité návrhy.
Hned během prvních schůzí jsme projednávali zákony, které se
velmi dotýkají zejména obcí. Mám na mysli především nový zákon
o odpadech, ke kterému jsem předložil svůj první pozměňovací
návrh. Tento zákon bohužel způsobil, že obce od 1. ledna nevědí,
jaké budou například sazby za skládkovné, což se bude muset teprve složitě dopočítávat. I proto jsme v Senátu navrhli, aby zákon
platil až od 1. ledna 2022 a byl tak klid na přípravu souvisejících
vyhlášek. Bohužel jsme nebyli Poslaneckou sněmovnou vyslyšeni.
Tento nový odpadový zákon vůbec neřeší, kam s odpady, řeší pouze, jak za to dobře zaplatit. Výsledek je tak pouze ten, že lidé budou
zatěžováni dalšími zbytečnými poplatky. Autoři zákona se vydali
špatnou cestou, protože zde chybí jakákoliv koncepce.
A jaké jsou mé plány na následující měsíce?
Tím hlavním je pro mě změna volebního zákona, tedy posílení většinových prvků při přidělování mandátů ve volbách do obecních

Petr Štěpánek,
senátor

zastupitelstev. Důležitým materiálem bude i novela stavebního zákona. V té chci především klást důraz na to, aby se státní správa nevzdalovala občanům, aby i na vesnici mohli lidé vše vyřídit v místě.
Neopouštím ale ani téma odpadů. Chci se pokusit o zmírnění
negativních dopadů na obyvatele a především vyvinout tlak na
přenesení odpovědnosti za produkci odpadů na výrobce, dovozce a distributory zboží.
Jak jsem slíbil již před volbami, připravuji pro občany svého obvodu senátorskou kancelář v Příbrami. Ta se nachází v Hrabákově ulici 213 naproti průmyslové škole, ale bohužel ji teď kvůli platným opatřením ještě nemohu pro veřejnost otevřít. Až to
bude možné, dám vám určitě vědět, kdy se tam můžeme setkat.
Moji práci v Senátu můžete sledovat na mém Facebooku i na webu
www.petr-stepanek.cz. Budu také rád, pokud se na mě budete se
svými postřehy obracet i mailem na adresu stepanekp@senat.cz.

NOVOROČNÍ POZDRAV

Marek Ošťádal,
senátor

Dobré deň a v tymto časê ê dobré rok přejô Vám fšeckém.
Tak to přecejenom přêšlo. Ten poplandané rok 2020 konečně skončêl a přêšil uplně nové, nepoôžêté
a napôcované rok 2021. Ôvidimê jak bôde šlapat.
Podlivá hvězd to žepré přêšlo ôž 21. prosênca, kdê se potkal Jupiter a Saturn. Potkalê se v dnešni době
ôdržováni povinnéch odstôpu nebévale natěsno, takê ôž jim te vládni nařizeni asi ôž lezó krkem. Přê tym
zetkáni předal staré král Saturn vládô mladymô Jupiterovi a ten bê měl podlivá hvězdářu začit zavádět
velêky změnê a novy pořádkê. Ôž bêlo na čase, abê tadê negdo vêvětral bacilê.
Podlivá numerologu, kdêž posčétámê 2+0+2+1, vênde nám, že pro rok 2021 zařadimê dinanmickó pětkô. To žepré
takê znamená rychly změnê, kdê novy pude proti starymô a podstató fšeckyho bôde nové pohled na svobodô.
Podlivá Číňanu nás čeká rok kovovyho buvola, což znamená, že bôde potřeba hodně zabrat. Nic nebostanemê zadarmo ale kdo zabojôje, temô se bôde dařêt. Žádny katastrofê bê v rokô 2021 přêjit nemělê, což
je právě od Čiňanu dobrá zpráva.
Kdêž to teda zhrnemê, za dveřama je dobré mumraj. Fšecko bôde jináč a přênde to rychlo. Kdo to mêsli
dobře a bôde makat, temô se bôde dařêt, kdo naopak né, zapláče nad vydělkem. Eště sem tam negde četl,
že pomuže ôrovnat vztahê, ale to pomuže dêckê.
Ať ôž to teda dopadne jakchce, v to, že se bôdó dit změnê tak nejak fšeci dófámê, toš přejô Vám fšeckém,
ať só jenom k dobrymô.

STAN V PARLAMENTU

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Více než 150 podobných mailů jsem dostal před vánočními svátky.
Jejich téma bylo společné: zastavte, zakažte očkování proti covidu,
zabraňte povinnému očkování. Ti, kteří se nenechají očkovat, musí
mít stejná práva jako očkovaní. Od zoufalých proseb až po vyhrožování žalobami a lynčem. Strach z něčeho neznámého, co nás ale
téměř neodvratně čeká v blízké budoucnosti. Jako scény z apokalyptických filmů se z temnoty představ objevovala komanda v bílých skafandrech a naháněla vyděšené ženy, děti a starce před injekční stříkačky Sorosových a Gatesových doktorů, v rozporu se
slibem, který dali, čipující všechny obyvatele planety.
Žádný covid 19, žádná pandemie, dokonce ani žádní těžce nemocní
nebo mrtví, všechno je prý humbuk a snaha omezit a potlačit práva
občanů. K té nejistotě a neinformovanosti už dlouhodobě přispívá naše vláda. Zmatkovitá, nesystémová a protichůdná opatření,
mnohá úplně zbytečná, jiná znevýhodňující skupiny obyvatel bez
odůvodnění proč a především do kdy. Chybí perspektiva a stanovení podmínek, které zruší nebo zpřísní omezování. To je přesně
situace, ve které se rodí samozvaní zachránci a spasitelé, perfektně
se orientující v možnostech populismu. Pod rouškou vlastenectví
využívají informace ruských a čínských dezinformačních webů,
dokonale propracovaných a vždy o několik kroků před zmatenými
vyjádřeními odpovědných politiků. Pokaždé se najde skupina lidí
ochotných poslouchat spasitele a je úplně jedno, jestli je to nesmysly
blábolící magor, neúspěšný ambiciózní umělec nebo senilní profesor, odborník na cokoliv, ale vždy proti proudu. To jsou pro mne ty
nejnebezpečnější vedlejší účinky současné pandemie, zatím posledního daru nejlidnatější země pyšnící se v názvu slovem „lidová“.
Je možné, že očkování proti covidu 19 má pro některé lidi vedlejší účinky. Vedlejší účinky má ale každý lék předepisovaný lékaři
nebo volně dostupný v lékárnách. Ale čtete příbalové letáky? Tak

Václav Chaloupek,
senátor

například oblíbený Brufen 400, který zná každý, má tolik nežádoucích účinků, že to až děsí. Od zvracení, průjmů, zácpy, bolestí,
krvácení z úst, ze stolice, závratí, únavy - postihující každého 10.
uživatele. Další desítky vedlejších účinků jsou méně časté (1 ze
100), vzácné (1 z 1 000) a velmi vzácné (1 z 10 000). A jak děsivě
nebezpečný může být Paralen grip? Může mít až 30 vedlejších
účinků - od nevolnosti a otoků po dušnost, poškození jater a ledvin nebo poruchy krvetvorby. A co třeba vitamíny? Nebo Viagra?
Přesto všechno musím přiznat, že nedůvěru některých lidí
k očkování chápu. Já jsem vlastně také jedním z nich. Kdyby pan
ministr Blatný oznámil, že důchodci dostanou přednostně ruskou vakcínu Sputnik, bránil bych se a očkování určitě odmítl.
Proslýchá se, že čeští komunisté apelují na dovoz tohoto léku. Že
by nás Rusové opět „zachránili“?

VYZÝVÁME VLÁDU, ABY KONEČNĚ PŘEVZALA ZODPOVĚDNOST
ZA SVÉ KROKY A POMOHLA LIDEM
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval představitele vlády, aby převzali za svá rozhodnutí zodpovědnost a spolu s dalšími přijatými opatřeními představili dostatečné kompenzace pro všechny zasažené podnikatele a firmy. Kompenzační bonus, který byl v předešlých měsících
přijat, je podle předsedy nedostatečný. Stát by měl podporu nastavit tak, aby na ni dosáhly všechny zasažené subjekty.
„Epidemiologická situace se nevyvíjí dobře a vláda po sérii zmatků a nejednoznačných informací v minulých měsících přišla s dalšími. Nemá
z toho radost nikdo, natož podnikatelé v České republice, kteří měli mít podle vlády z předchozích let vatu. V současné době se ale do existenčních problémů dostávají i lidé, kteří určitou rezervou disponovali. My nepřijímáme mentalitu vlády, která přichází s mnohdy drastickými
restrikcemi a nepředstaví dostatečný balík kompenzací,“ zdůvodňuje výzvu Vít Rakušan.
V dopise žádá Rakušan vládu o odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a malým firmám a vyplacení sto procent nákladů,
nebo o uhrazení minimálně 75 % (u velkých firem 70 %) ušlého zisku počítaného za stejné období loňského roku.
„Podobně už dnes fungují kompenzační programy v Německu a Rakousku, nerozumím tomu, proč to u nás nemůže být jednoznačné a přehledné. Zároveň žádáme, aby byl pravidelně aktualizovaný seznam podpor pro firmy a podnikatele na jednom místě a také představen
scénář vývoje od mírného až po tvrdý, na základě proočkování alespoň 60 % populace,“ dodává předseda hnutí.
Podle Rakušana zde také chybí jasná očkovací strategie a informační kampaň, která by lidem vysvětlovala, že očkování bude skutečně jedinou cestou, jak se z problému můžeme dostat.
Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

HLAVNÍ KANCELÁŘ STAN

DOPIS ŘEDITELKY
Vážené příznivkyně, vážení příznivci hnutí STAN
dovolte mi, abych Vám popřála mnoho štěstí a pevného zdraví
do nového roku, který pro nás všechny bude náročný z hlediska
politické práce a pravděpodobně složitý i nadále pro osobní život.
Chtěla bych Vám touto formou oznámit, že se po roce a půl na mateřské dovolené vracím zpět do práce, konkrétně na pozici ředitelky Hlavní kanceláře STAN. Vám, kteří jste již děti vychovávali,
asi nemusím vyprávět, že to nebyla žádná odpočinková dovolená
a že po každodenním kontaktu s dospělými, neuplakanými a neuslintanými lidmi i po kancelářské činnosti se mi značně stýskalo. Věřím, že se znovu potkám se všemi, které jsem v průběhu
posledních deseti let mohla poznat, i v možnost osobního seznámení s novými tvářemi, které se k našemu hnutí připojily za dobu
mé nepřítomnosti.
Chci také poděkovat za odvedenou práci Štěpánovi Hofmanovi,
který ji vykonával s profesionálním přístupem i obrovskou energií. To, jak se k výzvě vést Hlavní kancelář postavil, udělalo nejen
na mě obrovský dojem. Letošní volební rok bude nepředstavitelně náročný, a proto jsem ráda, že bude mít Štěpán na starost volební kampaň pro sněmovní volby v pozici volebního manažera.
Zůstává také mým zástupcem, proto se s ním budete i nadále potkávat a bude všem k dispozici tak, jako byl doposud.
Chtěla bych tohoto prostoru využít i k připomenutí, že nás mimo
parlamentní volby čeká náročné vnitrostranické jaro. Proběhnou krajské volební sněmy, na kterých se bude znovu volit celé
krajské vedení, tedy krajský výbor. Každý registrovaný příznivec
má možnost kandidovat na sněmu do krajského výboru a podílet
se na základní politice našeho hnutí, tedy činnosti krajské organizace. Upozorňuji také, že předsedou krajského výboru může být
pouze člen hnutí, nikoli příznivec, proto je v případě zájmu třeba

Věřím, že naše spolupráce bude fungovat.
Hlavní kancelář je připravena poskytnout
Vám potřebný servis pro Vaše politické
působení v dresu Starostů a nezávislých, ať již
prostřednictvím krajských tajemníků či pomocí
přímo z centrály. Těším se a přeji nám všem
úspěšný rok 2021.

Lucie Krejčová,
ředitelka Hlavní kanceláře hnutí STAN
včas podat přihlášku. Na krajském sněmu také proběhnou nominace kandidátů na společné kandidátky pro sněmovní volby,
tedy tzv. „primárky“, do kterých se každý z Vás může přihlásit.
V některých krajích však mají své „primárky“ už oblastní organizace. Se vším by Vám měl pomoci krajský tajemník, který by Vám
měl zodpovědět i další dotazy týkající se organizace a průběhu
krajského sněmu.
V první polovině letošního roku se také uskuteční celostátní volební sněm. Delegáti sněmu budou volit předsedu hnutí a nové
složení předsednictva i celostátního výboru. Pokud se chcete
přímo zapojit do rozhodovacích procesů politiky hnutí, zvažte
svou nominaci. Člen předsednictva musí být také členem hnutí
a v ideálním případě mít nominaci z krajského sněmu. Předcházet tomu však musí účast na sněmu v podobě delegáta, kteří jsou
voleni krajským sněmem. Určitě doporučuji se v případě zájmu
přihlásit na krajském sněmu o nominaci na delegáta sněmu celostátního. Je to vždy zážitek a věřím, že bude i letos. Ať již ve
fyzické podobě, nebo formou on-line, kterou v případě nutnosti
musíme zvažovat.
Věřím, že naše spolupráce bude fungovat. Hlavní kancelář je
připravena poskytnout Vám potřebný servis pro Vaše politické
působení v dresu Starostů a nezávislých, ať již prostřednictvím
krajských tajemníků či pomocí přímo z centrály.
Těším se a přeji nám všem úspěšný rok 2021.

STAN NA SÍTÍCH
Mikuláš Bek - 10. 12.:
Problém není snižování daní, ale snížení na dluh, o jehož budoucím vyrovnání
nemá „probalíčková“ koalice žádnou shodu. 320 mld. rozpočtového schodku
a k tomu 130 mld. výpadku daní. Za spásný kompromis se vydává jeho snížení
o 30 mld. a bolestné pro obce. Rozpočtová neodpovědnost.

Zdeněk Hraba - 18. 12.:
Armáda si za svoji práci zaslouží úctu a prostor pro rozvoj, ne slepé škrty
Vládní koalice ale zahodila podporu armády za hlasy KSČM pro svůj plýtvající
rozpočet. O částku 10 miliard tam samozřejmě vůbec nešlo, když rozpočet
počítá se schodkem ve stovkách miliard. Smutné.

Hana Marvanová - 15. 12.:
Pražská rada schválila realizaci projektu družstevního
bydlení pro obyvatele Prahy. Věřím, že stejné rozhodnutí
učiní i ve čtvrtek zastupitelstvo. Pak už nic nebude bránit
tomu rozjet přípravu konkrétních pozemků pro výstavbu. :-)

Vít Rakušan - 18. 12.:
Armáda skvěle zajišťovala chytrou karanténu, distribuovala
roušky, starala se o bezpečí našich lidí. Vděk komunistů
a jejich kádrů ve vládě? -10mld v rozpočtu. U toho
samozřejmě svítí statečná ČSSD.

Petra Pecková - 29. 12.:
Petr Gazdík - 21. 12.:
Politici nemají co ovlivňovat ČT. Předseda Rady ČT ale zase nemá co kecat
do obsahu zpravodajství a chtít ho měnit! Pochopil ten pán, jaká by měla být
jeho úloha? Nebo naopak jako užitečný idiot jen plní svůj úkol?

Stanislav Polčák - 7. 1.:
Že prezident vyhlásil volby s téměř ročním předstihem, považuji za hradní
naschvál, tentokrát zaměřený proti vznikajícím koalicím. Zvýhodňuje
samostatné strany a uskupení ohledně nákladů na kampaň. Proto se
obracíme na Ústavní soud.

Věslav Michalik - 8. 1.:
Vždy jsem byl ostrým kritikem neprůhledných individuálních dotací za
středočeské krajské vlády ČSSD a KSČM. V roce 2017 se mi podařilo
prosadit zcela transparentní a od té doby jednoznačně nejoblíbenější
Fond obnovy venkova, kdy každá obec do 2000 obyvatel dostane
na 4 roky 1000 Kč na jednoho obyvatele. Může si za to postavit, co chce,
silnici, chodník, osvětlení, cyklostezku, opravit školku, školu, úřad, hasičárnu.
Jednoduché, průhledné, nekorupční, účinné.
Jsem rád, že jsem mohl Radě kraje předložit návrh na pokračování tohoto
fondu pro roky 2021-2024 a že to rada jednomyslně podpořila. Celkem
v něm pro obce bude 578 milionů korun na obnovu středočeského venkova.
STAN plní předvolební sliby.

Petr Hlubuček - 11. 1.:
Cirkulární ekonomika v praxi: Z vánočního stromku ze Staroměstského
náměstí vyrobí studenti nábytek a větve dostanou zvířata
v pražské zoo na okus.

Věra Kovářová - 13. 1.:
Vzala bych to z té lepší stránky. Jestli se podaří populaci proočkovat tak
rychle, jako se to podařilo v případě zaměstnanců Státního zdravotního
ústavu a jejich příbuzných, tak máme vyhráno! ;-)

Je téměř jedna hodina v noci 29.12. Teď už měla obdržená
dávka vakcíny spát v bezpečí -70 °C v mrazáku benešovské
nemocnice. Od dnešního rána se mělo očkovat. Nejprve
zdravotníci z ARO, JIPů, urgentních příjmů, covidárií,
záchranky... Vakcína není. Prý až 31.12. Kdy přesně?
Nevíme. Takže budeme očkovat ještě hned na Silvestra
nebo na Nový rok. Uvidíme. Od 7.1. mají byt dodávky vakcíny
pravidelné. Chystáme očkovací strategii pro
Středočeský kraj, aby mohli všichni občané co nejdříve
normálně fungovat a nebát se o sebe a své blízké.

Josef Bernard - 7. 1.:
Do amerického Kapitolu vtrhli teroristé (často ozbrojení,
bez povolení nosit zbraň, neoprávněně, násilně, popírači
holokaustu atp.), kteří zavinili smrt čtyř lidí. Před tím
byli dlouhodobě a cíleně povzbuzováni odstupujícím
prezidentem Trumpem, který i v rámci předvolební
kampaně opakovaně prohlašoval, že může prohrát jedině
díky podvodům. Nechci Trumpa hodnotit, to přináleží
zejména Američanům. Ale... Touha některých lidí po
autoritářských vládách je evidentní po celém světě. Iluze
o všemocném supermanovi, který jako náš brouk Pytlík
všechno ví, všechno zná a všude byl, je stále silně a vydatně
podporována totalitními systémy. Připomeňme si ruské trolí
farmy, které houževnatě Trumpa podporovaly, a nechutné
nabídky ruských agentů na diskreditaci demokratické
kandidátky. Už to mělo varovat naše ústavní činitele
před nasazováním červené trumpovské čepice nebo před
vyhlášením bezmezného obdivu a zbožným přáním se
s gigantem Trumpem potkat. Teď premiér Babiš urychleně
čepici sundal a prezident Zeman jednání Trumpa odsoudil.
No, také je potřeba urychleně přepřáhnout, teď bude v USA
prezidentem někdo jiný. Opravdu obrovské nediplomatické
přešlapy se musí napravit. I když ve svodce pro jednání
bude pan Biden vždycky mít poznámku: „Tenhle nosil 4 roky
na FB červenou čepici a tenhle... Amerika si určitě s touto
významnou odchylkou od standardní demokracie poradí.
Pro nás ale poučení je, že čert nikdy nespí, respektive rudý
či hnědý mor nebo obrovský populismus na svou příležitost
vždy číhají. Stále platí a dlouho bude platit, že demokracie
a svoboda přináší obrovské problémy a komplikace, nic
lepšího jsme zatím ale nevynalezli.

STARÁME SE

PROSINEC 2020
POMOZME ZJEDNODUŠIT
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Hnutí STAN spolu se zástupci Pirátů, ODS, KDUČSL a TOP 09 představili parametry pozměňovacího
návrhu k novele stavebního zákona, který má za
cíl zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Návrh se
opírá především o digitalizaci a co nejjednodušší
stavební řízení. Na rozdíl od vlády neprosazujeme
centrální stavební úřad, chceme naopak zachovat více
pravomocí samosprávám.

POTRAVINOVÉ BANKY
POTŘEBUJÍ VĚTŠÍ POMOC
Potravinové banky poskytují pomoc charitám, samoživitelkám a samoživitelům, poskytovatelům sociálních služeb
nebo seniorům. V současné době koronaviru ale postrádají
finance na základní potraviny i další skupiny obyvatel.
Právě potravinových bank se týkal jeden z pozměňovacích
návrhů poslankyně Věry Kovářové k návrhu státního
rozpočtu, zaměřený na alokaci 20 milionů korun bankám.
Věra Kovářová na tento problém již upozorňovala
ministryni práce a sociálních věcí i ministra zemědělství.
V prosinci se také celá řada politiků STAN zapojila do
sbírky potravinových bank.

„Nový stavební zákon by měl být moderní, stavební úřady
přívětivé, ale především by jejich fungování nemělo být
tak finančně náročné, jak navrhuje novela stavebního zákona. Náš návrh ušetří až 25 miliard korun na přesun více
než třinácti tisíc pracovníků. Prosazujeme, aby stavební
úřady zůstaly na obecních úřadech ve městech a krajích. Cesta úsporného stavebního zákona je totiž jedinou
správnou cestou,“ dodává místopředsedkyně STAN Věra
Kovářová.

ŽÁDÁME, ABY VLÁDA KONEČNĚ PŘEVZALA ODPOVĚDNOST
ZA SVÉ KROKY A POMOHLA OBČANŮM
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval v dopise vládu, aby převzala za svá rozhodnutí zodpovědnost a spolu s dalšími přijatými opatřeními představila dostatečné kompenzace pro všechny zasažené subjekty. Stát by měl podle něj podporu nastavit tak, aby na ni dosáhli
všichni dotčení.
Kompenzační bonus, který byl v předešlých měsících přijat, je podle předsedy nedostatečný. V dopise žádá Vít Rakušan vládu o odpuštění
plateb na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a malým firmám a vyplacení sto procent nákladů, nebo o uhrazení minimálně 75 %, u velkých
firem 70 %, ušlého zisku počítaného za stejné období loňského roku.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

ZLÍNSKÝ KRAJ
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2020 JARNÍ BOJ S KORONAVIREM ČI PODZIMNÍ KRAJSKÉ VOLBY
Rok 2020 byl bohatý na celou řadu událostí, které provázely hnutí STAN ve Zlínském kraji.
Přečtěte si nejzajímavější momenty, které se v tomto roce udály.

ÚNOROVÝ KRAJSKÝ SNĚM PŘEDSTAVIL

VÝSLEDEK KRAJSKÝCH

TÉMATA PRO PODZIMNÍ KRAJSKÉ VOLBY

A SENÁTNÍCH VOLEB

Hlavním tématem únorového krajského sněmu (17. 2. 2020) byly bezesporu
blížící se podzimní krajské volby a prezentace dílčích tématických okruhů.
„Lékaři, sestry a další zdravotnický personál jsou ti nejdůležitější lidé.
Je potřeba jim vytvářet co nejlepší podmínky pro práci. A za současné
situace je nutné vytvářet kvalitní podmínky pro práci a život v regionu také
pro zahraniční zaměstnance a jejich rodiny,” zahájil svou prezentaci na
téma zdravotnictví ve Zlínském kraji Miroslav Adámek, tehdejší náměstek
primátora ve Zlíně. Kromě představení témat do krajských voleb byl také
zvolen lídr kandidátky. Tím se stal Petr Gazdík.

V krajských volbách jsme získali 12,69 %,
což vedlo k zisku šesti mandátů. Stali jsme
se opozičním zastupitelským klubem. Oproti
krajským volbám z roku 2016 jsme výsledkově
posílili. V senátních volbách skončil náš
kandidát Petr Michálek (ředitel Městského
divadla Zlín) v prvním kole a bohužel neuspěl.
„Děkuji hnutí STAN za důvěru a nominaci.
Bylo mi ctí tuhle značku reprezentovat. Děkuji
své ženě, mým nejbližším, volebnímu týmu
a množství dobrovolníků. Děkuji svým voličům,“
uvedl Petr Michálek.

JARNÍ BOJ S KORONAVIREM
Loňský březen byl ve znamení aktivního boje proti koronavirovému
onemocnění COVID-19. Pomáhalo se různě. Například STAN v Nedakonicích
uspořádal finanční sbírku a jeho zástupci šili roušky. Pomáhal také náš
starosta z Pašovic Vlastimil Řezníček, který svým občanům zajišťoval kvalitní
dezinfekční prostředky. Pomáhalo se také ve Valašských Kloboukách v čele
se starostkou Eliškou Olšákovou, kde byla zajištěna dezinfekce pro bytové
domy. Pro desítky našich starostů a místostarostů byl jarní boj s koronavirem
úspěšnou a zároveň náročnou zkouškou. Za tuto snahu jim patří naše velké
poděkování!

ODCHOD MIROSLAVA ADÁMKA
Z RADY MĚSTA ZLÍNA
Miroslav Adámek opustil na konci loňského roku Radu města Zlína. Bývalý
primátor a náměstek primátora hnutí Starostové a nezávislí se vzhledem
k současné situaci vyvolané pandemií koronaviru naplno vrátil ke své
původní profesi lékaře, aby se pokusil maximálně přispět ke zvládnutí
současné komplikované situace ve zdravotnictví. Za Mirkovu dosavadní práci
v komunální a krajské politice se sluší moc poděkovat!

VZNIK MLÁDEŽNICKÉ
ORGANIZACE MSTAN VE
ZLÍNSKÉM KRAJI
Jako každý rok nabízí Vzdělávací a rekreační
centrum Lesná v době vánoční kombinovaný
výukový program zaměřený na vánoční
zvyky a obyčeje v nejkrásnější formě. Přiblíží
žákům vánoční tradice s využitím výtvarných
a kreativních řemeslných technik. Děti si
vyzkouší staré vánoční zvyky a obřady,
v rukodělných dílničkách si vlastnoručně vyrobí
ozdoby z přírodních materiálů, vánoční dekorace
i netradiční dárky a ozdobí vánoční stromeček
nadílkou pro lesní zvířátka. Součástí programu
je také komentovaná prohlídka muzea a ukázka
betléma v životní velikosti, příběh Marie
a Josefa, i dalších biblických postav, výstava
louskáčků a točících pyramid.
Více informací na: herzanova17@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

HNUTÍ STAN
JE MI HODNOTOVĚ
VELMI BLÍZKÉ
Překrývá se s mým náhledem
na to, jakým způsobem se má
politika a česká zem ubírat.
Petr Vlach se na konci loňského roku stal novým registrovaným příznivcem STAN žijícím ve Vizovicích. V rámci tamního skautského
oddílu se naplno věnuje práci s mládeží. V následujícím rozhovoru
se dozvíte, proč se rozhodl pro hnutí STAN, proč se mu ve Vizovicích
dobře žije, ale také to, co by zde bylo možné ještě zlepšit.

Petr Vlach,

příznivec hnutí STAN

Jaký byl váš původní motiv pro vstup do hnutí STAN?
Hnutí STAN je mi hodnotově velmi blízké a překrývá se s mým náhledem na to, jakým způsobem se má politika a česká zem ubírat.
Hnutí STAN je mi sympatické tím, že vzniklo odspodu, jeho lídři
mají výbornou znalost regionální problematiky a přitom (nejen)
v parlamentu bojují za tak základní věci, jako jsou lidská práva anebo třeba voda. O vstupu do politiky přemýšlím už opravdu hodně
dlouho. Zajímám se o ni v podstatě již od dětství a také s úzkostí pozoruji, jakým směrem se v současné době ubírá. Vstoupit právě do
hnutí STAN mi přišlo jako jediné správné rozhodnutí, pokud chci
přispět svým úsilím ke zlepšení našeho životního prostoru.

V čem vidíte z pohledu občana největší potenciál Vizovic?
Předně musím říct, že si umím představit jen málo lepších míst k životu, než jsou právě Vizovice. Dá se říct, že vše nezbytné zde více
nežli dobře funguje, a myslím, že i drtivá většina obyvatel je zde
velmi spokojena. Umím si však představit, že by se město mohlo
posunout dál především v rámci problematiky spojené se silničním
provozem. To je z jedné strany tranzitní doprava, jejíž četnost v posledních letech stabilně roste, a pak i obtíže spojené s parkováním.
Ve špičce je pro občany v centru takřka nemožné najít volné parkovací místo, a to i přesto, že město nedávno rozšířilo parkovací plochu
o prostory bývalé tržnice. Zde by se nabízelo vybudování parkovacího domu například v prostorách za kulturním domem. Potíže vidím
také v dopravní obslužnosti, což už se však potkává i s krajskou problematikou. Není až takový problém dostat se hromadnou dopravou do Zlína či na Vsetín. Potíž vznikne, chcete-li dojet do Slušovic,
Slavičína nebo Luhačovic. Nastává něco, co lze popsat snad jen jako
dopravní peklo. Neexistují logické spoje, které by dokázaly občany
mezi těmito obcemi přepravit. A tak lidé logicky volí cestu vozem,
což nás přivádí zpět k problematice parkování. V neposlední řadě
si myslím, že by se město mohlo více věnovat oblasti udržitelných
zdrojů energie např. instalací solárních panelů na střechy budov
v majetku města.

Na jakých veřejných aktivitách se ve Vizovicích podílíte?
Od svých sedmi let jsem členem skautského oddílu ve Vizovicích.
Postupem času jsem vedl družiny, oddíl a v současné době působím
jako zástupce vedoucího Střediska. Ve Skautu se věnujeme především rozvíjení dětí prostřednictvím kolektivu, učení hrou, pobytu
v přírodě. Cílem je, aby děti měly smysl pro odpovědnost, uměly se
domluvit nejen s vrstevníky, naučily se rozpoznat své silné a slabé
stránky a pracovat s nimi. Každoročním vyvrcholením skautské
činnosti jsou pak jednoznačně tábory. Skauting mi mnoho dal a zcela nepochybně se stal jedním z určujících vlivů na mou osobnost.

Jaké jsou vaše ambice do budoucna?
Mou ambicí a mým snem je přiložit ruku k dílu a spoluvytvářet prostředí kolem sebe tak, abychom ho v tom nejlepším případě mohli
předat našim potomkům v lepší kondici, než jsme jej převzali. Chci,
aby mé děti, vaše děti, děti mých sousedů mohly vyrůstat v krajině
plné zeleně a vody. V zemi, kde jejich spolužáci nedostávají exekuce,
protože za ně jejich rodiče nezaplatili pokutu. Chci, aby se mě má
vnoučata nemusela ptát, proč jsme je nadosmrti zadlužili, proč je
v zemi vyhrabaná nesmyslná rýha Labe-Odra a proč se u nás stále
ještě vyrábí elektřina z uhlí.

Petře, v krátkosti se prosím představte.
Je mi 32 let a pocházím z Vizovic. Jsem šťastně ženatý, dvě děti. Se
svou rodinou se snažím trávit co nejvíce času, pokud možno na výletech po okolí Vizovic. Rád se věnuji turistice, lyžování, četbě, filmům
a hraní deskových her. Ve Vizovicích žiji od svých pěti let a mám
to tu moc rád. Pracuji jako manažer kvality ve strojírenském závodě ve Slavičíně. A má to hned dvě výhody, jednak děláme krásnou
práci, a navíc mám možnost dojíždět do práce každý den přes jedny
z nejkrásnějších kotárů v okolí.

