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K čemu nám ta eu je?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před půl rokem jsem byl zvolen zastupitelem města Příbram a aktivně pracuji na
tom, abychom ji udělali hezčím městem.
V tomto článku bych se chtěl ale spíše
zamyslet v souvislosti s nadcházejícími
volbami nad tím, co nám EU přináší.
Povědomí o evropské integraci není
v ČR největší, stejně jako volební
účast. Euroskepticismus není rozhodně
záležitostí jenom naší krásné země.
Náš export se od roku 2004 zdvojnásobil.
Člověk může na občanský průkaz projet
téměř celou Evropu. Více než půlstoletí
nebyl mezi členskými zeměmi ozbrojený
konflikt. To není úplně špatné, ne?
Kritizovat a zlepšovat je ale rozhodně co.
Nekritický postoj ke všemu, co z unie

přijde, je stejně nebezpečný, jako univerzální odmítání.
Nutit lidi rozhodnout se jestli jsou Češi
nebo Evropané je také úplně zbytečné.
To, že je náš stát součástí většího celku
neznamená, že musí rezignovat na zdravou národní hrdost. Ostatně, EU nás ani
k ničemu takovému nenabádá. Naopak
existuje podpora lokální kultury.
Brzy to budou 4 roky od chvíle, kdy
se pořádaly masivní protiuprchlické
demonstrace v Praze. Z Česka se však
chalífát nestal, i přes snahu „zlé“ EU.
Ani tím „zlým“ Eurem zatím platit
nemusíme. Monetární politika není
rozhodně jednoduchá záležitost a existuje mnoho argumentů, proč přejít na
společnou evropskou měnu (Stabilita
kurzu, úspory za směnu cizích měn), ale
i proti ní (možnost devalvace naší Koruny). Jednou věcí je odborné posouzení
vhodnosti změn a jejich vliv na ekonomiku, ale zohledňovat by se měla určitě
i ochota obyvatel novou měnu přijmout.
To, že k minulým eurovolbám přišlo jen
18% voličů není rozhodně přívětivý výsledek. Patříme ke státům s nejhorší účastí
v celé unii. Myslím si, že máme na víc.
Přijďte 25 a 26.5. k volbám!
Antonín Schejbal
Zastupitel města Příbram
místopředseda MS Piráti Příbram

https://www.facebook.com/PiratiPB/

Poslanecká kancelář v příbrami
Ahoj z příbrami,
možná ještě nevíte, že jsem v Příbrami
1.4. otevřela poslaneckou kancelář. Proč
právě 1.4.? Co kdyby se to nepovedlo,
že :-) Kde? V přízemí budovy tzv. bývalé I. Polikliniky Na Příkopech č.p. 130.
Co to je, poslanecká kancelář? Místo
setkávání poslance/kyně s občany z regionu, nebo prostě s tím, kdo má zájem.
Kdy můžete přijít? Každé pondělí mezi
16 a 19 hodinou může přijít kdokoliv,
kdo chce sdělit svoje starosti, zkušenosti,
nápady…., nebo se ptát, či jen zjistit, jak
místo setkávání vypadá a funguje.
Protože nejen úřadováním živ jest
člověk, rozhodla jsem se setkávat
se s veřejností i na neformální úrovni. Můžeme se věnovat různým
společenským tématům a obohatit setkání krátkou přednáškou hosta z odborné
veřejnosti a následnou debatou. Nebo
například shlédnout film a po té se opět
můžeme pobavit.
První sousedské setkání proběhlo 11.4.,
viděli jsme film o tom, jak vznikla cirkusová škola pro děti z vyloučené lokality
v Maroku, z cyklu dokumentárních filmů
„Jeden svět“ a následovala neformální
diskuse.

Můžete přijít i s návrhem tématu, které by vás zajímalo, případně doporučit
znalce z oboru, kterého byste rádi potkali
a já se pokusím návštěvu zprostředkovat.
Jelikož mám v našem poslaneckém
klubu Pirátů v gesci kulturu a školství,
jsou mi témata z těchto oborů nejbližší,
ale to neznamená, že náměty z jiných
oborů jsou zapovězeny.
Jak budete informováni o události?
Pozvánku najdete vždy na mém facebookovém profilu, nebo na profilu Piráti
Příbram. Uvítám vaše návrhy a přání
jednak na látku, kterou byste rádi probrali, ale i na místa, kde byste chtěli být seznamováni s časem podobných schůzek.
Těším se na vaše náměty i připomínky,
ale nejvíce na setkávání. Nicméně,
můžete mi i napsat:
lenka.kozlova@pirati.cz
Heslo tedy zní:
Společně formálně i neformálně
Lenka Kozlová
Poslankyně,
členka MS Piráti Příbram

Aquapark. Místo kde mě vomejou.

Asi není pochyb o tom, že příbramský
aquapark je v současné době v žalostném
stavu a je nezbytně nutná jeho rekonstrukce. Nejedná se však primárně o rekonstrukci, která je tzv. vidět, ale z velké
části jde o technické vybavení.
Dle veřejně dostupných informací, by
se základní rekonstrukce aquaparku při
zachování dnešní dispozice vyšplhala
na částku 100 mil Kč. Pokud si uděláme
analýzu současné ekonomické situace aquaparku, tak zjistíme, že jej loni
navštívilo 185 000 návštěvníků, kteří zde
utratili přibližně 12 mil Kč. Vzhledem k
tomu že provozní náklady se blíží 18 mil.
Kč, město v současnosti aquapark dotuje
částkou 6 mil kč.
V loňském roce byla však z několika
variant vybrána nejobsáhlejší varianta
rekonstrukce, kdy hlavním argumentem byla návratnost celé investice, která
se měla pohybovat kolem 250 mil. Kč.
Následně byl vypracován projekt firmou
H-projekt, který však původní variantu
rekonstrukce ještě rozšířil a nyní se již
pohybuje okolo 370 mil. Kč. Opět byla

nosným argumentem návratnost investice na základě zvýšení míry exkluzivity
rekonstruovaného aquaparku.
Otázkou však zůstává, zda je tato návratnost opravdu reálná. Pokud se opřeme
o data z projektového oponentního posudku ČVÚT-Fakulty stavební, rekonstrukce a rozšíření areálu by sice mělo zdvojnásobit příjmy, na straně druhé však
stoupnou provozní náklady o cca 10 mil
kč, a to hlavně z důvodu většího množství
zaměstnanců a množství spotřebované
energie pro sauny a atrakce. Celkově
posudek předpokládá ztrátovost areálu
kolem 3 mil. Kč, přičemž roční splátka
úvěru bude 29-54 mil. korun.
Ano jsou to z větší části spekulace a je
klidně možné, že aquapark bude ve výsledku výdělečný, ale opravdu je tu město
od toho, aby neslo břímě podnikatelského rizika? Nemělo by se město spíše
snažit zachovat současný aquapark v
technicky dobrém stavu, snižovat jeho
energetickou náročnost? Tím minimalizovat budoucí náklady pro primární
účel městského bazénu, což je zachování

cenové dostupnosti plaveckému oddílu, výuky plavání pro školy a školky, či
pro širokou veřejnost. Chápeme to jako
službu občanům, obdobnou MHD, která
je také dotována z rozpočtu města.
Piráti rozumí touze města mít moderní aquapark, který by přilákal nové
návštěvníky do města, ale dle našeho
názoru je to spíše vhodné pro nový projekt na zelené louce pro soukromého
investora. Město by k tomu mělo pouze
poskytnout dobré investiční pobídky,
aby takového investora našla. Pokud by
se investor nenašel, něco by to o podnikatelském riziku projektu taktéž vypovídalo.
V současné době jsme však již v rozjetém
vlaku a jelikož byly vynaloženy nemalé
peníze na zpracování projektové dokumentace a získání stavebních povolení je
otázkou, zda je rozumné začínat znovu
od nuly a odsunout tak nutnou rekonstrukci havarijního stavu do neznáma.
Možná by to za to i stálo. Přeci jen
světová ekonomika pomalu stagnuje a
uvidíme, zda za pár let bude v Příbrami
dostatek rodin, které budou ochotny platit vyšší vstupné za aquapark a sauny.

Až čas ukáže....
Rozhodně, ale víme, že bychom stovky milionů raději investovali do
koncepčního řešení příbramského parkování, což podle nás občany v současnosti
trápí více, než délka člunových tobogánů,
či počet zvířátek v bazénu.

Bc. Jan Trnka
Předseda MS Piráti Příbram

