OBČAN 2.0

Vodňany 2.0 — ožily a žijí
Máme to tu jako v pohádce, co? …postavíme mega sněhuláka,
zakoulujem, popovídáme! …na náměstí je sněhu na rozdávání!
Co, co, co? Budem se těšit!
... domlouvají se na Facebooku obyvatelé
Vodňan – malého jihočeského městečka,
kde se pořád něco děje. Výstavy, happeningy, jazzové čtvrtky a divadelní představení doplňují debaty o jihočeské identitě či
nové podobě blízkého lesoparku. Vodňanští
běžně diskutují s radnicí o podnikatelských
záměrech v obci nebo plánované změně ve
znaku města.
Bylo nebylo...
„Po odložení toulavých bot jsem zjistil, že ač
jsem se díky nim v mnohém změnil a něčemu
naučil, mé rodné město vypadá a působí
pořád stejně, jako když jsem ve stínu obchodního domu Koruna tahal po náměstí kačera.“
Takto to viděl po návratu ze studií Pavel
Janšta na jaře roku 2010, a proto se také
společně s kamarády rozhodli zčeřit stojaté
vody města. Založili sdružení Vodňany žijou,
kterému dali jasné cíle: Chceme, aby Vodňany žily – chceme pořádnou kulturu
– chceme architektonicky krásné město –
chceme aktivní, transparentní, odpovědnou,
politickou prezentaci města.
Tady je nuda
Nejdříve dostali slovo občané. Na velkou
mapu města lepili barevné papírky: Bílá –
tady je nuda, modrá – tady se bojím, červená
– tady prožívám lásku, žlutá – tady si dávám
sraz apod. Vzniklá pocitová mapa se stala
podkladem pro architektonickou dílnu
re: Vodňany a rekonstrukci důležitých míst.
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Občan 2.0
Narozdíl od předchozí verze „běžný“ občan (politiky také nazýván „volič“) má
Občan 2.0 nejenom povinnost platit daně, odvádět DPH nebo posílat děti do
školy, ale má také svá občanská práv. Nemusí bezmocně sledovat jeden korupční
skandál za druhým, ale může sám ovlivnit budoucnost České republiky.

Jaká má práva?

1

Vědět, jak

2

Vědět, podle čeho

3

Vyjádřit se

4

Spolurozhodovat

5

Na zdravé životní prostředí

6

Očekávat kvalitní práci politiků a úředníků

„Nechci už sebe tahat do světa, ale rád bych
alespoň kousek světa přitáhl domů.“
Pavel Janšta, současný místostarosta Vodňan

Pískovna na náměstí
V září rozdali Vodňany žijou na náměstí
300 pytlíků s pískem a vzkazem pro obyvatele Vodňan: „Ptejte se!“ Vzkaz se týkal
nevýhodné smlouvy se společností, která
chtěla ve Vodňanech těžit štěrkopísek. Právní
analýza zpracovaná poradnou Ekologického
právního servisu (EPS) ukázala, že některé důležité části smlouvy jsou neplatné.
Sdružení se podařilo přesvědčit lidi, že kdo
se umí ptát, může ovlivnit i budoucí podobu
města. Radnice od smlouvy s investorem
nedávno upustila.

Nabízíme dlouhodobě podporu
Občanům 2.0 — lidem, kteří se
zapojují do věcí veřejných a podílí se
tak na budoucnosti České republiky.
www.obcandvanula.cz

stát hospodaří s jeho penězi.

a hlavně koho politici rozhodují.

k práci politiků, úředníků, státních institucí, k důležitým
koncepcím a strategiím.

o důležitých věcech, které se ho bezprostředně týkají.

a na odpovědný přístup státu k přírodnímu bohatství.

slušnost a odpovědnost za důsledky jejich rozhodnutí.

Jaké má výhody?
Má pravidelné informace o prosazování zákonů, které pomohou
zabránit tunelování veřejných zdrojů. Je zván do rozhodování
o důležitých zákonech. Dostane příručku Občana 2.0, kde se
dozví, jaká má práva a nástroje a jak je prosazovat. Stojí za
ním tým právníků Ekologického právního servisu.

Staňte se Občanem 2.0
Zaregistrujte se na www.eps.cz/podporte-nas/obcan-20
a dejte najevo, že vám na budoucnosti záleží.
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