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Vážení přátelé,
dovolte mi Vás seznámit s níže uvedeným návrhem reagující na některé skutečnosti v našem městě.
Z hlediska financí je doba zlá a rozhodně nebude lépe. Měli bychom proto neustále hledat takové formy vynakládání
městských prostředků, pomocí nichž dosáhneme co nejvyššího výsledku s minimem nákladů. Předkládám Vám
návrh, jak z městské kasy ušetřit minimálně 1,5 mil. Kč a to za formu vydávání současné podoby Radničních listů.
Současný stav je takový, že tuto službu zabezpečuje pro město dodavatelsky externí firma a vynakládáme na tuto
činnost cca 2 mil. Kč ročně.
Náklad těchto našich listů dle zajímavé publikace bakalářské práce věnující se místním periodikům „Mediální mapa
radničních periodik v Olomouckém kraji“ činí 24000 ks (http://is.muni.cz/th/216409/fss_b/Stanislav_Kamensky__bakalarska_prace_final.pdf ) a způsob distribuce zdarma do každé domácnosti.
Tento způsob formy distribuce je pro město finančně náročný s tím, že množství skutečných informací o činnosti
rady města a zastupitelstva dlouhodobě klesá a tyto informace jsou stále více nahrazovány obecnějšími
informacemi, které jsou volně dostupné z jiných informačních zdrojů.
Tím mám na mysli zejména precizně dělané tiskové periodikum od nakladatelství VLP – „Deník“ ( případně jimi
udržovanou část „Prostějovský deník“), tak další týdeníky ať to jsou „Prostějovský večerník“ tak „Týdeník
Prostějovska“.
Mimo tištěných novin, kam patří i celostátně distribuovaná IDNES s regionální tématikou, do sféry sdělování
informací patří nepochybně i internetové formy novin. Ať je to opět forma http://prostejovsky.denik.cz/ či
http://www.itydenik.cz/ či http://www.vecernikpv.cz/ či třeba jen čistě internetové noviny jako jsou
http://www.iprostejov.cz/ . Všechny tyto formy sdílení informací plně pokrývají aktuální informace o dění ve městě
a to jak o dění v politice, tak zejména kultuře a sportu.

Z jiného soudku – o potřebě ušetřit právě rozhodovali z Praze a rozhodli se tisk Radničních novin v listinné podobě
zastavit.
Upozorňuji v této souvislosti na kroky pana primátora Bohuslava Svobody, který zrušil smlouvu na vydávání
obdobných Radničních novin v Praze s tímto zdůvodněními: …Město se proto nyní rozhodlo, že se zaměří zejména
na internet a využije své webové stránky. "Bude to s nižším finančním nákladem a podstatně rychlejší a efektivnější,"
uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská či přímo … Pro nás je i toto důvod ukončit plýtvání penězi," dodal
Svoboda s tím, že v době internetu, emailů a chytrých telefonů není třeba vydávat speciální informační časopis či
z jeho dalšího stanoviska pro media cituji: …Pražané se nyní dozvědí novinky především prostřednictvím internetu,
který vyjde město mnohem levněji. „Praha má například webový portál, internet, ale třeba také SMS zpravodajství.
Ty budeme moci rychleji rozvíjet i s využitím prostředků, které se uvolnily zrušením papírových Listů,“ řekl o
možnostech informování Pražanů primátor Svoboda.
A právě o využití internetu a současném využití svobodné sítě soutěžících periodik na mediální trhu to vše je.
Nemusíme tedy vše nadále postaru sdělovat za město formou Radničních listů, můžeme k tomu využít svobodného
tisku kolem nás a zejména internetu a využít synergií ve sdělování informací.

Úroveň penetrace domácností počítačem z dat získaných k 2. Q 2010 je na celostátní úrovni cca 56% - to znamená,
že tolik domácností má doma počítač. U domácností s dětmi je vybavenost počítači skoro až 80% :
(http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/E5004ECF25/$File/97011001.xls ) .
Dalším zajímavým údajem, který by se měl vzít v potaz, je vývoj ve vybavení domácností počítačem – zejména kraj
Olomoucký v časové řadě 2005-2009 .
Procenta vybavenosti výrazně rostla z dat roku 2005 takto : 22,5% – 25,1% – 33,5% – 40,2 %– 50,4% v roce 2009.
(http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/E600215EDD/$File/97011003b.xls ).
Přístup na internet má skoro 97% z těchto domácností vybavených počítači
Lze tedy plně usuzovat, že stav přístupu k internetu se stále a prokazatelně zvyšuje a je potřeba toto využít.
Se znalostí výše uvedených dat navrhuji proto radě města diskusi o směrování Radničních listů v horizontu
nejbližších 2 let s těmito výchozími návrhy na stav k 1.1. 2013 :
a) Radniční listy vydávat už jen a pouze v elektronické podobě – radikální řešení mému srdci nejbližší s tím, že
zůstane jen možnost přístupu přes internet - metoda „Zrušit tiskovinu a tím i zrušit distribuci do schránek
24000 domácností a uspořené peníze investovat do jiných potřebnějších položek rozpočtu“
b) Radniční listy vydávat v elektronické podobě a jen částečně tisknout. Omezit ale tiskovinu na počet cca 5001000 výtisků s tím, že tyto výtisky by byly nadále zdarma k dispozici na infocentrech radnice a byly navíc
distribuovány jen do veřejně přístupných míst jako jsou Nemocnice, úřady a dále například Domy s
pečovatelskou péčí – metoda „Omezit zásadně tisk z cca 24000 na cca 1000 a hlavně zrušit bezplatnou
distribuci do 24000 domácností“
c) Radniční listy vydávat v elektronické podobě, tisknout jen nezbytně potřebný počet pro veřejnou distribuci
na infocentra radnice, zdarma dávat část do veřejných míst ( nemocnice, DPS ) a občanům pak distribuovat
na písemnou objednávku se symbolickou platbou (např. 10 Kč á výtisk ) kryjící náklady tisku. Tedy metoda
„Omezit zásadně tisk z cca 24000 na cca 1000 a distribuovat tiskovinu jen platícím předplatitelům“ .
Víte, doba se mění a v době nedostatku finančních prostředků města mně vadí vícekolejnost sdělování informací.
Existují zde dnes 3 nezávislé noviny věnující se regionu, je zde IDNES jako celostátní tisk s regionální tématikou,
jsou zde internetové noviny, je zde praxe sdělování informací na plakátech o kulturních akcích pořádaných DUHOU
či divadlem samostatně inzerovaných na stávajících místech pro výlep plakátů, jsou zde weby jak města, tak městem
zřizovaných organizací a navíc máme občany čím dále více vzdělanější a umějící si informaci sami nalézt.
Prostě model sdělování informací z let 1990 či 2000 či 2010 pomalu přestává vyhovovat jak finančně , tak obsahově
tak i formou. Hledejme řešení směrem do budoucna a třeba z mnou nastíněných nabídek, co se stávající listinnou
podobou Radničních listů.
Vyberte tu, která podle Vás je nejvhodnější. Moje sympatie znáte – jsou seřazeny de facto od toho, co si myslím, by
bylo pro městský rozpočet nejvhodnější.
Je evidentní, že změnou celoměstské bezplatné distribuce dojde ke změně obsahové náplně Radničních listů,
stávající městem placený ( cyklisticky řečeno domestik - „nosič vody“ ) u nás spíše „nosič reklamy“ by měl být
zrušen a to se vydavateli nebude líbit. Proto také nenavrhuji zrušení celé položky rozpočtu Radničních listů v částce
2 mil. Kč, ale pouze tu směřující k bezplatné distribuci cca 24000 výtisků do domácností. Uznávám reálné náklady
směrující k vytvoření skutečného radničního periodika informujícího o důležitém dění v radě města, informujícího o
tom, co se bude projednávat na nejbližším zasedání zastupitelstva ( což se pohříchu neděje). Ale nač skutečně platit
redundantní informace, které člověk najde na nejbližším sloupu s plakáty a které dokolečka občané čtou
v rozvinutém regionálním tisku ( ať v tištěné podobě tak internetové) .

Vážení přátelé,
nechci zneužívat institutu dopisu směřujícího přímo k radě města s ještě jedním podáním, ale nemohu jinak.
Petra Kvitová opět pozdvihla pověst města. Po sportovní stránce fenomenální úspěch.
Když jsem ale v rámci sportovního nadšení chtěl využít školní hřiště u RGaZŠ Studentská ke sportování své rodiny,
narazil jsem tam na zámky a nezájem… A to byla třeba sobota či neděle dopoledne.
O co konkrétně jde?
Ve městě Olomouci (mimochodem nepatřící do sítě Zdravých měst !!!) najdete sdělení k otevírací době školních
hřišť takto:

A co naše řešení ?

Nechápu, jak je tuto složitou tabulku plnou výjimek někdo byl schopen vyplodit ve městě roky zapojenému do sítě
Zdravých měst .
Je pravdou, že sousední Olomouc bereme čím dál více jako náš vzor. Jsou statutární město a tím chceme být také.
Roky dávali volně a bez nařízení zákona materiály na jednání zastupitelstva na městský web před jednáním a to
včetně příloh a my snad už to budeme dělat také. Tak proč od nich nepřevzít fungující model podpory sportu o
prázdninách s tím, že hřiště otevřeme plně veřejnosti. A pokud by se k tomu ( nedejbože) zaplatili z rozpočtu města
příští rok na brigádě nějací to študáci z olomouckého pajdáku, aby na síti městem vlastněných školních hřišt dělali
nějaké sportovní programy pro děti, i to by se mi líbilo. Nejen „prostějovským kulturním létem“ je člověk živ, ale i
tím sportovním a to bychom měli podporovat zejména au dětí a mládeže.
Skutečně nechápu, proč školní hřiště za miliony korun musí být v tak roztříštěném režimu a proč to opět v Olomouci
jde a u nás jsou s tím problémy. A kde na tyto vize otevřených hřišť v létě vezmeme peníze? Třeba z dnes už
překonané dvoumilionové distribuce radničních listů do 24000 domácností zdarma, když skoro 2/3 domácností si je
může v klidu přečíst na internetu a pro nás tedy zdarma!
Vážení členové rady města,
už končím, jen kratičký poslední dovětek. V komisi Zdravého města u rady města jsem působil v letech 2002-2006.
Zažil jsem dobu její konsolidace do komise rady od tehdejšího „koordinátora projektu“ pana Aleše Matušů a dobu,
kdy pak tabulky a dataplány totálně přebily zájem lidí něco pro město navíc dělat. Bohulibý a všeobjímající projekt
Zdravého města se změnil v totální úředničinu zahleděnou do sebe a zřídkakdy otevřenou lidem. Projekt Zdravého
města se pak ve skutečnosti napasoval na řadu projektů, které by úspěšně jely i bez tohoto projektu a jen to vytváří
klamné zdání o jeho úspěchu. Kdo z Vás pamatuje, jak probíhaly metodou „aby se pes nažral a koza zůstala celá“
projekty například Den bez aut s uzavírkou jedné z ulic města, tak ten pozná, že se něco dělalo, jen aby se naplnily
tabulky. Účast veřejnosti sledující a podporující projekt Zdravého města klesala a s tím i zájem něco na městě měnit.
Tento styl politiky je mi cizí a chci tyto mnohdy zavedené postupy či rituály změnit. Chtěl bych Vás proto požádat,
abyste dali projektu Zdravého města nutnou resuscitaci a to třeba ničím menším než jen tím, co dělá Olomouc i bez
zapojení v projektu. Tedy, že zabezpečíte provoz školních hřišť o prázdninách ve stejném režimu jako u našich
sousedů. Transparentně, v jednotnou dobu pokud možno na celém území města. A klidně pod hlavičkou Zdravého
města.
P.S. – vztah veřejnosti k plánování jeho budoucnosti ve formě projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje
města vyjadřuje spíše nezájem veřejnosti než aktivní přístup. Škoda – ale mělo by to být pro nás spíše vodítkem pro
zlepšení komunikace úřadu s veřejností - tím opět narážím na zatímní neřešení třeba otevření diskusních fór na
městě. Berme to jako fakt, že dění kolem nás směřuje skutečně k internetu a oboustranným formám komunikace a
těmi jsou i třeba diskusní fóra na městském webu. Formy debat a diskusí mohou být různé, ale umím si představit,
jak třeba pan starosta vede pravidelný on-line chat se studenty jednotlivých škol na téma, „co chci po městě, kde
mám zájem žít“ atd.. Umím si představit, jak město může mít otevřeno diskusní fórum na téma bezpečnost ve městě
a kde jsou vidět každodenní problémy s jejím zabezpečením. Víte, diskusní fórum má ohromnou výhodu v tom
směru, že položená otázka je vidět a je vidět to, zda se jí někdo zaobírá. Současný stav je takový, že úřad postupuje
metodou „klidně se ptejte na co chcete a my na co chceme, odpovíme“. O realitě tohoto postupu vypovídá skoro
mrtvá část městského webu http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-kancelarestarosty/dotazy-obcanu/odpovedi-nejcastejsi-dotazy-podnety.html a v plné nahotě ukazuje, jak jsme to špatně pojali
jak po technické stránce, tak organizační. A to máme opět zřízenu Komisi rady pro informační technologie, která by
mohla okamžitě radě města předložit nejméně 5-7 metod kvalitní a oboustranné komunikace mezi úřadem a
občanem města jako výborný „výběr z bobulí“ z celostátní soutěže o Zlatý erb o nejlepší weby obcí a měst. Proto se
jen tak nezávazně ptám – mohla by rada KIT jemně zaúkolovat, aby radě města předložila do konce prázdnin
nejlepší řešené náměty, aby se stav našeho webu zásadně v rámci oboustranné komunikace s občany zlepšil?
Přeji všem hezký a klidný průběh léta
Ing. Pavel Burša

