STRANA 3

Aktuality

TN - ČERVENEC 2017

Na novém webu lze sledovat politiky
Jihlavské listy mají nový web:
vas-politik.cz. Prostřednictvím unikátní databáze
mohou zájemci svého
politika sledovat.
 זAntonín Zvěřina

Máte na svého politika otázku? Stačí u jeho jména kliknout na Zeptejte se… a napsat dotaz. Redakce vaši
otázku obdrží a přepošle politikovi.
Redakce slibuje, že dotaz nezamete
pod koberec. Odpověď na otázku zveřejní právě na specializovaném politickém portále vas-politik.cz.
Redakce Jihlavských listů odpověděla na dotazy Třebíčských novin.
Existuje řada webů, které shromažďují údaje o politicích. Proč Jihlavské listy zřídily další vas-politik.
cz?
Protože žádný z webů nedokáže
postihnout vše důležité o všech politicích z Vysočiny. A tak se o některých
nedozvíte vůbec nic, o jiných jen tehdy, když přesáhnou svými činy či průšvihy rámec kraje. Web vaspolitik.cz
bude shromažďovat důležité informace o politicích z Vysočiny, a případné
kauzy sledovat až do konce. A to mnoha jiným webům chybí.
Jak bude vas-politik.cz fungovat?

O každém z politiků je zde napsán
krátký životopis, stranická historie a
případné zajímavosti. Pod každým
se pak budou shromažďovat rozhovory nebo důležité články, v nichž
figuruje.
Co web přinese občanovi?
Informace, díky kterým může svého politika lépe poznat, či ho zkontrolovat, zda „nehlásá vodu a nepije
víno“.
Bude se databáze doplňovat?
Samozřejmě, jsme vlastně na
počátku. K jednotlivým politikům
budou přibývat texty o nich a o
jejich působení. Současná stovka
politiků se také rozšíří dalšími volbami o nové poslance.
A bude možné příspěvky nebo

politika komentovat?
K tomu web vas-politik.cz není
určen. Prostřednictvím webu je ale
možné se politiků ptát, nebo nám
poslat názor na něj přímo do redakce.

Nemáte obavu, že by web některý z politiků mohl zneužít ke svým
volebním cílům, což není zase až
tak nemožné?
Ne. Články o politicích vybíráme
na web my, ne politici.

Proč není možné politika
komentovat?
Diskuze mají svá pro a proti. Povolená diskuze vyžaduje téměř 24hodinový dohled administrátora, který
jen maže a maže - vulgární, agresivní a osobní příspěvky. Internet se,
bohužel, stal diskuzní žumpou, kterou nechceme rozšiřovat. Web je
hlavně databází. Ptát se ale lidé politiků mohou, a diskutovat - prostřednictvím redakce - také.

Plánujete do budoucna nějaké
úpravy, například rozšířit web o
starosty větších měst?
Úpravy ano. Web je v počátcích,
čím delší čas bude v provozu, tím
více se o politicích nasbírá informací.
Zatím nejníže zůstáváme na úrovni politiků krajského města Jihlavy.
Ale již teď ale můžeme prozradit, že
chystáme rubriku kauzy – kde budeme sledovat živé případy obviněných
politiků. A v ní se mohou ocitnout
i starostové či zastupitelé menších
měst.

Proč jste si vybrali pouze ty politiky, které mají lidé k dispozici?
„Šli“ jsme odshora – jsou zde
poslanci a senátoři za Vysočinu. A
potom zastupitelé Kraje Vysočina
a politici Jihlavy, jakožto krajského
města.
Jaký předpokládáte zájem veřejnosti? Zájem o politiku mezi lidmi
je mizivý.
Ano, zájem není velký. O to víc
je potřeba pomoci lidem, kteří ten
zájem projeví, a to právě děláme naší
databází a přehledem názorů politiků v průběhu času.

Modely město zatím nekoupí
(Dokončení ze str. 1)
Připomněla, že model Židovského
města je umístěný v Zadní synagoze
na ženské galerii a budí zaslouženou
pozornost.
Upozornila, že model města a čtvrti Stařečka je možný navštívit při
pořádání akcí v divadle Pasáž. Zopakovala, že modely jsou v majetku
soukromé firmy Kapucín, která je
městu nabízí k odkoupení.
Do diskuze se přihlásil Martin
Svoboda, jednatel firmy Kapucín,
a oznámil možný střet zájmů. Jako
další se přihlásil Milan Šťastný, další jednatel firmy Kapucín. „Jen chci
říct, že naše firma má šest jednatelů, a
dohromady máme 19 dětí. Ty jednou

budou o modelech rozhodovat, a my
zastáváme názor, že modely smysl mají, a my vycházíme městu vstříc,“ upozornil.
Naznačil, že společně s kolegou
budou hlasovat pro prodej modelů.
„Ne že bychom ty peníze nutně potřebovali. Stavbu modelů jsme iniciovali
jako náš příspěvek rozvoji turistického
ruchu,“ poznamenal Šťastný.
Místostarosta Vladimír Malý konstatoval, že poslanecký klub ČSSD
se zdrží hlasování. Nepozdávala se
mu cena. Šťastný poukázal, že cenu
začal se starostou Janatou řešit před
rokem. „Tehdy nebyl model Stařečky
ani v polovině. Po dokončení samozřejmě částka narostla zhruba o 200 tisíc

korun. Tím chci vše uvést na pravou
míru,“ nastínil.
Pro odkoupení hlasovalo deset
zastupitelů - Marie Černá, Radek
Číhal, Pavel Heřman, Hana Houzarová, Pavel Janata, Josef Klíma, Ondřej Križan, Martin Svoboda, Milan
Šťastný a Milan Zeibert.
Zbylých šestnáct zastupitelů se
zdrželo: Jaromír Barák, Jan Burda,
Naděžda Dobešová, Julie Dolejší,
Pavel Franěk, Jaromíra Hanáčková,
Miloš Hrůza, Zuzana Kratochvílová, Hana Máchalová, Vladimír Malý,
Danuše Milotová, Pavel Pacal, Alexandra Svobodová, Rostislav Štork,
Milan Ustohal a Petr Vašíček. Prodej
nebyl schválený.

Po jaké podobě hodláte tuto
aktivitu zhodnotit, případně se o
výsledky podělit s čtenáři Jihlavských listů?
Hodnotit web nebudeme my, ale
jeho uživatelé. Vytváříme databázi,
která bude prospěšná pro kohokoliv,
koho politika zajímá.

Prodlouží se
uzavírka Bráfky
Od začátku prázdnin bude uzavírka Bráfovy třídy v Třebíči prodloužena po Nádražní ulici. Nebude možné
projet z Bráfovy třídy na Husovu, ani
na Jungmannovu ulici. Tato uzavírka
potrvá do 30. října. Objížďky zůstávají ve stejných trasách, jako v první
části uzavírky.
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