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„TO NEJLEPŠÍ PRO POLANKU: DRŽME SPOLU – STOP NAMYŠLENÝM PAPALÁŠŮM!“ 

✔ Občané rozhodují  o  Polance ve  věcném a slušném dialogu se  svými zastupiteli 1;  zastupitelé
zastupují2 všechny  oprávněné  občany (nikoliv  jen  své  známé,  kamarády)  a  pomáhají  lidem
každý den v režimu 24/7: férově, vlídně s náležitou empatií a seriózním přístupem; zastupitelé
lidem neškodí; neřídí se při výkonu mandátu svým osobním ekonomickým zájmem3 nebo pouze
zájmem arogantních elit.

✔ Místní  referenda v  otázkách,  které  vyvolávají  velký  veřejný  zájem (sloučení  školky  a  školy,
kontroverzní projekty, uprchlická ghetta apod.).

✔ V prostoru městského úřadu aj. budov/pozemků ve vlastnictví nebo správě městského obvodu
Ostrava-Polanka  nad  Odrou  nebud  ou symboly4 protektorátu  Evropské  unie  (s  výjimkou
voleb5).   

✔ Férový, slušný, lidský výkon zastupitelského mandátu: NE pomstychtivosti, NE zákeřnosti, NE
ponižování občanů, NE aroganci moci,  NE pohrdání lidmi s jiným názorem; něco takového
nesmí mít v práci zastupitele místo; mafiánské praktiky královsky, finančně, mocensky a jiným
způsobem zabezpečených elit nesmí ničit ani jinak zasahovat do života občanů našeho obvodu;
budu se aktivně a jasně dle svých dlouholetých těžkých zkušeností zastávat zle trýzněných rodin
a  vůbec  všech  slušných  občanů,  které  politici,  byrokraté  nebo  jiní  papaláši  tvrdě  napadli,
zdeptali je a nebo z nich už udělali trosky.

1 Ústavní  pořádek ČR počítá  prostřednictvím Listiny základních práv a  svobod dle  jejího  čl.  21 (1)  s  tím,  že  „Občané  mají  právo
PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO nebo svobodnou volbou svých zástupců“. Ústavně chráněná svoboda slova je
jednou z možností, jak mohou mj. občané bez veřejné funkce přímo ovlivňovat během jednání zastupitelstev správu svých obcí, měst, krajů
v době mezi volbami do samosprávných orgánů. Výkon těchto práv pak upravuje mj. zákon o obcích a krajích včetně jednotlivých jednacích
řádů daných zastupitelstev.  Podle judikátů české justice je zapotřebí interpretovat  práva občana principiálně takovým způsobem, která
maximálně šetří jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana obce, města, kraje.

2 Při výkonu mandátu se zastupitel řídí především svým svědomím a zastupitelským slibem dle zákona o obcích, který v obecné rovině zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a
řídit  se Ústavou a zákony České republiky." Zákon o obcích dále v paragrafu 69 upřesňuje podmínky zastupitelského mandátu: „Člen
zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy."

3 Zákon o obcích, § 83: „(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných
orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla
ohrožena vážnost jeho funkce. (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování
určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou
osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu
obce, který má danou záležitost projednávat.“
4 „Ovšem zrušením Maastrichtské smlouvy a jejím nahrazením Lisabonskou smlouvou nebyla tato vlajka v nové smlouvě deklarována jako
vlajka EU. Tak se stalo, že oficiálně EU žádnou vlajku nemá. Proto některé státy EU prohlásily, že ji jako symbol uznávají. Mezi těmi, které
takové vyjádření nevydaly je i ČR.“ – https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropské_unie   
5 Viz např. Zákon č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů: „§ 33 Volební místnost (1) Na
objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se
umístí velký státní znak.“
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✔ Transparentní  a  vstřícná radnice: Veřejná činnost  zastupitelů a radních  bude skutečně veřejná;
skončí  praxe  nelegálních  tzv.  „uzavřených  jednání  zastupitelstva  bez  přítomnosti  veřejnosti“.
Zastupitelé by neměli zneužívat zákon o obcích k tomu, aby si tzv. „společně upekli“ věci veřejné za
zavřenými dveřmi a občanům pak již pouze prezentovali často jednomyslný výsledek hlasování na
skutečně veřejném jednání zastupitelstva: mnohdy bez reálné diskuse. – Nastoupí éra online video-
přenosů a videozáznamů z jednání zastupitelstva a podrobné, nefalšované zápisy z jeho jednání, které
budou publikovány na městském nebo jiném veřejně dostupném webu;  dokumenty pro hlasování
zastupitelů budou k dispozici  občanům alespoň 5 dnů před jednáním zastupitelstva na obvodních
Internetových  stránkách  tak,  aby  se  mohla  veřejnost  řádně  připravit  na  každé  jednání  svého
zastupitelstva  v  Polance.  –  Občerstvení  pro  všechny  oprávněné  občany  Polanky  během  jednání
zastupitelstva,  nikoliv  jen  pro  zastupitele.  –  Přístup  občanů  ke  schváleným dokumentům z  rady;
rozšíření  možností  pro  širokou  diskusi  oprávněných  občanů  se  zastupiteli  během  zasedání
zastupitelstva i mimo něj: pro-občanská novela jednacího řádu zastupitelstva. – Zastupitelé budou v
Polance ve svých funkcích pracovat pro občany, hájit jejich zájmy v souladu se svým zastupitelským
slibem;  zveřejnění  kontaktních  údajů  zastupitelů  na  obvodním  webu  a  citace  ze  zápisu  těch
zastupitelů, kteří takovou nutnou a férovou otevřenost odmítli. – Úřad městského obvodu Ostrava-
Polanka nad Odrou bude veden k tomu, aby se stal vstřícným/přátelským/profesionálním a vlídným
místem,  kde  bude  kladen  důraz  na  vysoce  pro-občansky  orientovaný  přístup  každého  úředníka,
kvalitní a zároveň pokud možno rychlé, lidské řešení problémů včetně pomoci při častých právních a
vůbec každodenních otázkách spojených s běžným životem občanů a to i mimo úřední hodiny: Věci
lze  pro  občany zařídit  tak,  aby  naplnily  jejich  očekávání,  nemuseli  cestovat  na  úřad  a  vše  bylo
samozřejmě v souladu jak s legislativou, tak etikou.   

✔ Férové informování v obvodních sdělovacích prostředcích: V Polanském zpravodaji, rozhlase, TV,
SMS,  aplikačním  servisu  nebo  na  obvodním  webu,  obvodních  vývěskách  atd.  bude  mít  prostor
koalice i opozice a bude zde místo pro slušnou/věcnou kritiku, návrhy na zlepšení apod. Prostor tady
budou mít nejen zastupitelé, nýbrž především samotní občané pro své podněty, dotazy, připomínky,
zlepšováky.

✔ Veřejné  zakázky,  hlavně  zakázky  tzv.  malého  rozsahu,  které  budily  v  minulosti  značné
kontroverze, budou skutečně férové, transparentní a v maximální možné míře omezí korupční tlaky.
Občané budou mít k dispozici na obvodním webu výsledné smlouvy a celkový přehled o tom, kam
jejich peníze z daní jdou.

✔ Stavební  rozvoj:  Pomoc občanům Polanky s  nerušeným stavebním rozvojem nemovitých  věcí  v
rámci širokého dialogu s veřejností a respektu k místní kultuře, tradicím: Skončí doba, kdy Polančané
nemohli  stavět  na  svých  vlastních  pozemcích  pro  špatné  rozhodnutí  zastupitelů  a  někteří  ze
stavebníků díky tomu přišli o veškerý majetek a ještě byli vláčeni na veřejné hanbě na úřední desce. –
Pomoc s rozvojem bytů (domů) pro Polančany, pro mladé lidi, rodiny s dětmi, seniory. V Polance
prostě budou moci Polančané stavět nebo bydlet: nepůjde už jen o „dobře napojené vyvolené“ elitáře.

✔ Cesty, chodníky a další komunikace: Investice do kvalitních komunikací k pozemkům Polančanů,
především těch, kteří měli dlouholeté problémy s připojením na silniční síť v minulých obdobích a
nemohli  například  stavět,  nebo  jen  s  potížemi  obývali  a  obhospodařovali  své  nemovité  věci.  –
Podpořím dostavbu obvodní sítě chodníků a parkovacích míst. Občané budou moci bez obav parkovat
na obvodních/městských pozemcích před svými nemovitostmi. – Spolupráce na dostavbě chodníku na
hranici katastru mezi Klimkovicemi a Polankou na ulici 28. října. – Dohoda s vlastníky pozemků
podle  aktuálního  stavu  katastru  nemovitostí  v  oblasti  často  využívaných  polních  cest  tak,  aby
nedocházelo k rozorávání těchto komunikací,  jejich osévání  a  nebo k jinému typu znepřístupnění
apod. – Chodníky a cesty budou v zimě prohrnuté a bezpečné. – Dobudování sítě veřejného osvětlení.

✔ Daně, poplatky, rozpočet: Nezvyšování daní a poplatků; pokusy o jejich snížení (poplatky ze psů,
nájem hrobových míst, odpad, ohlašovací atd.). Veřejné finance budou vyrovnané nebo přebytkové
bez dluhů. – Participativní rozpočet: lidé budou moci přímo rozhodovat o části veřejného rozpočtu
Polanky. –  Klikací obvodní rozpočet na webu Ostrava.cz – občané mají plné právo znát aktuální
finanční situaci Polanky.

✔ Rušení  špatných  předpisů,  obhajoba  Polančanů  vůči  vrchnostenským  praktikám  různých
byrokratů: Odstranění špatných předpisů, které Polance a jejím občanům neférově vnutilo statutární
město Ostrava nebo jiný orgán veřejné moci; Polančané si zaslouží ochranu: Polanka je krásný, klidný
ostravský  obvod  s  venkovským charakterem a  tradičním způsobem života  svých  obyvatel,  který
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papaláši,  namyšlení  progresivní  „měšťané“,  bohužel  často  nechápou,  odmítají  akceptovat  zdejší
kulturu a chtějí jej pokořit různými zákazy, které likvidují svobodný, hezký, tradiční život místních
občanů. V minulých letech šlo např.  o vynucování povinného čipování a kontroly psů včetně dalších
zvířat,  zákaz  pálení  odřezků  ze  stromů  a  dalšího  rostlinného  materiálu  na  vlastním  ohništi,  což
fakticky ohrozilo tradiční rodinné táboráky, opékání špekáčků, smažení vaječiny, dále zákaz sekání
trávy v určitých dnech, zákaz některých veřejných akcí, zákaz kácení stromů na vlastní zahradě, zákaz
pití vína při partičce šachu v parku, zákaz mluvení, slušného dialogu aj. formy potlačování svobody
slova,  názoru,  přesvědčení  na  zastupitelstvech  a  v rámci  jiných orgánů veřejné  moci;  zneužívání
kontrolních pravomocí města/obce apod. –  Pokračující omezování tradičního/svobodného života
Polančanů povede k přípravě osamostatnění Polanky a vzniku prosperujícího města Polanka
nad Odrou (viz sousední Klimkovice) při zachování benefitů blízké Ostravy (MHD apod.). 

✔ Ochrana domovů a majetku Polančanů vůči invazivním/neférovým praktikám veřejné moci:
Obhajoba Polančanů před pokusy o destrukci domovní svobody a soukromí. Občan obvodu Ostrava-
Polanka nad Odrou musí být pánem ve svém domě a na svém pozemku, kde nemá co pohledávat za
běžné situace každodenního života jakýkoliv byrokrat bez vlastníkova svolení. – Nelze podporovat
vyvlastňování pozemků! Veřejná moc se musí umět domluvit a nabídnout oboustranně výhodnou
nabídku, pokud již nějaký pozemek nebo jinou nemovitou věc chce od Polančana získat.

✔ Bezpečnost: Posílení  bezpečnostních  prvků  silničního  provozu  podle  přání  obyvatel  včetně  užší
každodenní  spolupráce  s  městskou  i  státní  policií.  Bezpečnostní  sbory  České  republiky  (policie,
hasiči, dále navíc nad rámec definice zákona armáda, medici aj.) budou více vidět v ulicích Polanky,
na veřejných akcích a budou zde lépe spolupracovat, koordinovat své činnosti se zastupiteli v zájmu
občanů na zlepšení ochrany veřejného pořádku a servisu pro všechny Polančany.

✔ Aktivní mezilidská pomoc seniorům, osamělým lidem nebo obecně každému , kdo nemá podporu
své rodiny a potřebuje zajistit nákupy, dopravu k lékaři, na úřad, chce poradit, slyšet vlídné lidské
slovo, netrpět samotou, posměchem namyšlenců, vyloučením ze společnosti apod.

✔ Rozšíření  možností  dopravy  linkami  MHD včetně  dobudování  nových/zastřešených  zastávek  a
zlepšení dostupnosti dopravního spojení Polanky s okolím.

✔ Úzká  spolupráce se  spolky,  církvemi,  školami,  dalšími  zájmovými  organizacemi,  podnikateli,
živnostníky a vůbec s každým slušným Polančanem na férovém rozvoji Polanky. 

✔ Povzbuzování  přátelských/sousedských  a  kvalitních  mezilidských  vztahů. Stavění  hrází
rozšiřování pomluv: stopka destruování tradičního, slušného rodinného života. 

✔ Ochrana starých stromů ve veřejném majetku, které často přežily několik válek, totalitní režimy,
ale  nikoliv  odcházející  radní.  Spolupráce  se  všemi  rozumnými  Polančany na  nenásilné  ochraně
fauny  i  flory  při  maximálním  respektu  k  občanským  svobodám.  –  Obnova  přírodopisných
naučných  stezek  včetně  zdevastovaných  informačních  tabulí.  –  Každoroční  průklest  dřevin  na
veřejných pozemcích v okolí cest: dřevo bude nabídnuto na otop Polančanům ve veřejné soutěži za
férovou  cenu  pokrývající  náklady  na  jeho  zpracování  nebo  případně  dojde  k  jeho  darování
prokazatelně skutečně potřebným občanům.

✔ Spolupráce s pamětníky na ochraně historických památek a dalších pamětihodností v Polance.
✔ Rozšíření systému laviček a odpadkových košů nejen pro seniory kolem hlavních i vedlejších cest.
✔ Větší komfort mj. pro chovatele zvířat, pejskaře a milovníky koní: rozšíření prostorů, tras pro

volný  výběh;  dobré  příklady a  programy soužití  zvířat  s  lidmi;  pomoc  při  propagaci  a  realizaci
chovatelských akcí; příděl sáčků na psí exkrementy a pytlíky s lopatkami na koňský trus; speciální
koše kolem jezdeckých a psích procházkových tras aj. 

✔ Bankomat nebo jiný odpovídající způsob 24 hodinového přístupu k peněžní hotovosti.
✔ Zajištění provozu mateřské školky po celý rok bez výpadků v době prázdnin, svátků, víkendů

apod.
***
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Mgr.  Radek  Přepiora  je rodákem/patriotem  z  Polanky  nad  Odrou.  Žije  zde  42  let.  Absolvoval
Ostravskou univerzitu se zaměřením na odborné dějiny,  ale také média a práci s dokumenty.  Během
studia získal za své vysokoškolské texty prestižní ocenění. Je držitelem desítek certifikátů a osvědčení z
rozličných  profesních  kurzů,  školení,  které  svědčí  o  jeho  celoživotním  vzdělávání  včetně  mnoha
doporučení,  pochval  atd.  Působí  v  soukromém i  státním  sektoru;  od  roku  2018  spolupracuje  mj.  s
Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je autorem několika samizdatových knih,
stovek článků; píše z pozice šéf-editora pro web Necipujtenas.CZ. Řadu let se konzistentně zapojuje do
veřejných debat v obvodním zastupitelstvu v Ostravě-Polance nad Odrou, dále v rámci Zastupitelstva
statutárního  města  Ostravy a  také  na  Zastupitelstvu  Moravskoslezského  kraje,  kde  všude  předkládá
návrhy řešení zjištěných problémů: Především usiluje o zachování svobody slova, která povýšeneckým
elitářům  neskutečně  vadí,  a  dále  mj.  o  uplatnění  v  praktické  politice  spravedlivého  ústavně
garantovaného podílu oprávněných občanů bez veřejné/volené funkce na přímé správě věcí veřejných. Z
pozice  aktivního  občana,  jednoho  ze  zakládajících  členů  (r.  2009)  Strany  svobodných  občanů
(Svobodných)  v  MS kraji,  mj.  dokázal  prosadit  na  zastupitelstvech díky svým podnětům,  návrhům,
dotazům v dialogu napříč politickým spektrem i bez veřejné funkce pro-občanská usnesení zlepšující
krom  jiné  konkrétní  pomoci  občanům  hlavně  podmínky  pro  svobodný  dialog  široké  veřejnosti  se
zastupiteli  včetně  úprav  jednacích  řádů  aj.  dokumentů.  Operativně  se  zastává  nespravedlivě
postihovaných: Ať již svou radou nebo vlídným slovem či fyzickou a intelektuální výpomocí, modlitbou.
Vysloužil si za to velké uznání a poděkování stovek lidí. Na druhé straně byl bohužel za svou pozitivní
pro-občanskou  činnost  včetně  své  nejbližší  rodiny  také  opakovaně  perzekvován  ze  strany  části
ostravských  destruktivních/pomstychtivých  politiků  a  na  ně  napojených  nebezpečných  „mafiánských
struktur“. – Mgr. Přepiora je od října 2006 členem a od roku 2009 předsedou klubu vojenské historie. Je
také přes 18 roků členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. – Podrobné profesní informace:
https://www.linkedin.com/in/radek-prepiora-a2b1b316 .

Motto Mgr. Radka Přepiory: 
„Spravedlivý má zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic.“ Přísloví 29:7
„Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší.“ Přísloví 29:4
„´Běda i vám znalcům Zákona!´ odpověděl Ježíš. ´Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta
břemena ani prstem nesáhnete.´“ Lukáš 11:46
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