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O projektu

Vás zvou na

výstavu
fotografií
která se bude konat od 2. do 28. listopadu 2015
v Galerii Portyč a ve foyer Kina Portyč v Čechově ul. v Písku
Vernisáž výstavy se uskuteční dne 2. listopadu 2015 od 18 hodin v Galerii Portyč

Součástí výstavy budou fotografie
mladých fotografů z píseckých základních a středních škol
a práce fotografů z partnerských měst
Provozní doba galerie
• ÚT, ST, ČT, PÁ 12–17.30 hodin • SO 9–13 hodin • PO a NE zavřeno •

Akce
je podporována
Městem Písek
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Je to věc podivná – zdá se, že čím větší zájem o věci veřejné projeví ob
čan, tím menší chuť se objevuje na straně druhé. A přes všechny krásné
proklamace se najednou odhaluje, jak hodně zásadních věcí se v poslední
době rozhoduje tak nějak skrytě, bez veřejné diskuze, bez zjišťování ná
zoru občanů... A tak sice jsou voliči osloveni anketou, jak si představují
podobu městského zpravodaje, leč jaksi „se zapomeneme“ těch samých
voličů zeptat, jak si představují, že by mělo fungovat jejich město...

ROZHOVOR: S Jaroslavem Volfem........................................ 17
N A N ÁVŠTĚVĚ: Jak se žije (v) MESADĚ.......................... 19–20

N EJEN O VÍŘE: KORNELIUS NOVAK:
Ale taky existuje Satan..................................................... 23

myslivcova@piseckysvet.cz

Máme za sebou docela rušný podzim. Aneb, řečeno s Miroslavem Donu
tilem – Furt se něco děje! Jak zjistíte na následujících stránkách, mnohé
z toho, co se právě ve městě připravuje, by se mohlo dotknout života té
měř každého občana. A těší nás, že úplně normální lidé mají o to, co se
děje, zájem. Dokonce až takový, že nelitují času a přijdou na besedu,
nebo dokonce sednou a napíšou svůj vlastní názor – jako například je
den z účastníků debaty o singltreku, který naším prostřednictvím dnes
publikuje otevřený dopis zastupitelům a občanům (viz str. 13).

Zastupitelé odpovídají . ...................................................... 5
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Při plánování poslední besedy (str. 10–13) jsme od vedení města dostali
jako první reakci odpověď, že je to předčasné, „mělo by se počkat“, až
bude víc podkladů, až bude O ČEM diskutovat... Jenže ono už pak bývá
najednou pozdě. Jojo, občane, máš sice zájem o věci veřejné, ale měl jsi
ho projevit včas, teď už je rozhodnuto (ano, často zazní sloveso v tvaru
pasivním „se rozhodlo“, „je rozhodnuto“). Poučná je nejen historie ta
hanic kolem plaveckého bazénu (viz Láďa Beran na str. 27), ale třeba
i schvalování nového strategického plánu (Martin Zborník, str. 25).

K ULTURA: Ohlédnutí za filmovým festivalem ................... 25
PŘÍRODA: Rorýs obecný, náš nejrychlejší pták................. 26
SERIÁL: Strašák jménem brownfield – Bazén . ........... 27–28
V PÍSECK ÉM ATELIÉRU: Eva Chovancová ..................... 29
PUBLICISTIK A: Petr Putna a Rosťa Homola . ................... 30

Čtěte www.piseckysvet.cz, nebojte se zaregistrovat jako přispěvatelé, za
jímejte se o věci kolem sebe a zachovejte nám přízeň.

FOTOREPORTÁŽ: Za tajemstvím potoka.......................... 31

Za celou redakci PS Zdenka Jelenová

SOUTĚŽ: O vstupenky LezeTopu ........................................ 32
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Vycházka s architekty:

Džunglí kolem potoka
První říjnovou sobotu, v návaz
nosti na předchozí témata Dne ar
chitektury o potenciálu řeky Otavy,
pozvali všechny zájemce na zajíma
vou vycházku s výkladem již popáté
v řadě architekti Petr Lešek (Projektil) a Martin Zborník (Ateliér
v kódu a Písecký svět).
Tentokráte jsme se brodili korytem
Mehelnického potoka (ti, kteří do
razili náležitě vystrojeni) a džunglí
kolem něj (všichni). V diskuzi s obě
ma architekty jsme postupně odha
lovali potenciál tohoto poměrně vel
kého potoka pro město Písek.

Skoro tři desítky účastníků se sešly
po obědě u ústí Mehelnického potoka
do Otavy, tedy u lávky, na konci ulice
Ostrovní. Odtud jsme se vydali proti
proudu potoka, což bylo rozhodně do
brodružné... Na zajímavých místech
se skupinka vždy shromáždila kolem
obou architektů, jejichž výklad pak
doprovázela velmi živá rozprava.
Akce byla součástí projektu „PÍSEC
KÝ SVĚT – občanům otevřeno“, který
je podpořen grantem z Islandu, Lich
tenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. Více k tématu na str. 12–13.
Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

PÍSECKÝ SVĚT je pravidelně distribuován v nákladu 5 000 kusů na přibližně 30 míst na území celého
města Písku, vždy až do rozebrání ho najdete v Infocentru ve Sladovně, v přízemí městské knihovny
a v sídle redakce, Velké nám. č. 1. Nabízíme také možnost objednat si donášku (15,- Kč za číslo), info
na tel. 739 348 550. Příští číslo by mělo vyjít v pátek 27. LISTOPADU. Děkujeme za Vaši přízeň!
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OKÉNKO STAROSTKY: Co s potokem?
PTÁ SE PETR KALOUS:
Dobrý den. Plánuje město Písek v tomto voleb
ním období využít okolí Mehelnického potoka
k vybudování pěšího a cyklo propojení centra
města a Píseckých hor? Dobrou inspirací byla
realizovaná architektonická procházka...

Kocouři a kočky, BACHA!

Ve dnech 2.–6. listopadu a 16.–20. listopadu budou městští strážníci v ulicích
Kollárova a Tyršova odchytávat toulavé
kočky a kocoury za účelem jejich následné kastrace. A tak odbor životního
prostředí města vyzývá všechny majittele a chovatele, aby si ohlídali své domácí
kočičí mazlíčky, případě jim pořídili barevný obojek! 		
-RED-

potoka se bude zpracovávat studie odtokových
poměrů, včetně hledání možnosti zdržení vody
při povodních (suché poldry) a teprve na základě této studie, je možné zakomponovat případné průchody pro pěší či cyklisty.
Otázkou však zůstane, v případě realizace
protipovodňových opatření, zda financování
doprovodných prvků (cyklotrasa, cyklostezka
apod.) bude moci být podpořena z případných
dotačních zdrojů. Ve stávajícím plánu města je
dokončení výstavby úseku smíšené stezky (pro
cyklisty a pro pěší) ze sídliště Jih k nákupní
zóně. Dále plánujeme výstavbu zbývající části
úseku od Hřebčince po Semice, čímž docílíme
uzavření celého cyklookruhu Písek – Smrkovice – Semice – Písek. Na Vámi navrhované
zpřístupnění lokality soustavy Klášterských
rybníků podél Mehelnického potoku pro pěší
turisty a cyklisty formou zpevněné cesty nelze
v současném programovacím období čerpat
dotační prostředky. Z tohoto důvodu prozatím
její realizaci neplánujeme.

ODPOVÍDÁ EVA VANŽUROVÁ:
Vážený pane Kalousi, připravovaná opatření na
Mehelnickém potoce předběžně uvažují s takovouto možností, ale rozhodující bude řešení
protipovodňových opatření na tomto potoce.
Ve spodní části Mehelnického potoka je již
zpracovaná projektová dokumentace protipovodňových opatření, které odsouhlasilo i Povodí Vltavy, s.p. Pokud by se uvažovalo s možností průchodu podél potoka, představovalo by to
větší zábor do prostoru zásobní zahrady Městských služeb Písek. Další část protipovodňových opatření, která zde připravuje investor –
Obchodní galerie Písek, nejsou odboru ŽP prozatím známa. V dalších úsecích Mehelnického
INZERCE

pivnÍ perManentku - pivenku
---------------------------------------

Zastupitelé odpovídají:
Kdo může zaplatit R4?
A jak je to s tím hazardem?

Jednou větou:
NOVÝ PODCHOD: Písečtí radní odsouhlasili, že podchod
o délce 55 metrů z Výstaviště směrem k Václavu – ke sportovnímu areálu Spartaku – bude projektovat pražská firma Hochtief CZ a.s. a že by se mohl stavět do dvou let.

Internetové stránky Písecký svět nabízejí ucelený přehled složení
Zastupitelstva města Písku a výsledky hlavních hlasování na adrese
http://www.piseckysvet.cz/zastupitele. Můžete tu také libovolnému
zastupiteli položit dotaz! Zaslané dotazy jsou následně přeposílány
na oficiální e-mailové adresy jednotlivých zastupitelů s vysvětlením,
jak lze prostřednictvím Píseckého světa občanovi jednoduše odpovědět. Odpovědi se následně zobrazí na webu.

PIMONŮV KUFR: V neděli 4. října uspořádal klub Orientační
sporty Písek v Píseckých horách III. ročník závodu jihočeského
žebříčku v orientačním běhu Pimonův kufr, Memoriál Stanislava Blažka, kterého se zúčastnilo rekordních 219 běžců z celé
republiky.

PTÁ SE VOJTĚCH BLAŽEK, 23. 10. 2015:
Dobrý den, chci se zeptat, proč nemůže fungovat financování prostřednic
tvím PPP – pro výstavbu R4? Děkuji s přáním krásného dne.

NOCLEHY PRO BEZDOMOVCE: Rada města v říjnu odsouhlasila také krok k zalátání jedné dlouhodobé díry v sociálních
službách – plán na zřízení noclehárny pro osoby v nouzi, jež by
měla být otevřena v Sedláčkově ulici na podzim 2016.

ODPOVÍDÁ ONDŘEJ VESELÝ, 23. 10. 2015:
Dobrý den, na to, aby mohl PPP projekt fungovat, musí generovat zisk.
Pokud by byla R4 po dostavbě provozována za stejných cenových a technických podmínek, jako ostatní rychlostní komunikace v ČR (což považuji za jediné možné řešení), muselo by po její části dostavěné v rámci
PPP projet dostatečný počet aut, z jejichž plateb by byly hrazeny nejen
náklady na dostavbu, ale také na údržbu této části. Dosavadní měření
průjezdnosti bohužel ukazují, že takové parametry jsou splněny pouze
na již stojící části R4 mezi Prahou a Příbramí. Provoz mezi Příbramí
a Novou Hospodou tyto parametry splňuje převážně pouze v době špiček (tedy v pátek z Prahy a v neděli do Prahy). Hezký den.

NÁZOR NA STRÁŽNÍKY? Ve středu 11. listopadu se od
18 hodin uskuteční setkání na téma práce městské policie, v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu v ulici Budovcova.

INZERCE
„Se svatým Martinem přichází doba
odpočinku a odměn za poctivou práci,
nastává čas přivítat mladé víno.“

pro Vás připravila ochutnávku svatomartinských specialit a mladých moravských vín

ODPOVÍDÁ TOMÁŠ FRANCŮ, 21. 10. 2015:
Vážená paní Novotná. S velkým zpožděním odpovídám na Vaši otázku ze 16. března 2015. O otázce jsem neměl potuchy, protože na webu
Píseckého světa často „nesurfuji“. Zde je tedy má odpověď: Určitě jsem
neřekl, že „zákaz hazardu v Písku“ je škoda. Bylo to asi médii, na která
se odvoláváte, špatně pochopeno nebo neúplně interpretováno. Nepamatuji si přesně má slova, ale zdůraznil jsem toto: Plošný zákaz hazardu
(hracích automatů) ve městě Písku se může minout účinkem, protože
může vést k jejich ilegálnímu provozování, ze kterého nebudou ani ty
peníze vyplácené (provozovateli heren a restaurací s automaty) městu
Písek, které je smysluplně podle platných pravidel poskytovalo k podpoře pro volnočasové činnosti jeho obyvatel.

Restaurace Kozlovna U Plechandy nabízí jako dárek svým návštěvníkům - možnost zakoupení limitovaného
množství pivenek na 50 piv za zvýhodněnou cenu 1350 Kč (tj. 27 Kč za pivo).

Pivenka je karta na 50 velkých piv (tankový Kozel 11° světlý). Za každé jedno objednané pivo tankového Kozla
bude proštípnuto kleštičkami jedno pivo. Pivenku můžete propít při více návštěvách písecké Kozlovny U Plechandy,
nemusí být tedy spotřebovaná najednou. Pivenka je určená výhradně ke konzumaci tankového Kozla 11° (jiný druh
nápoje nebo jídla nelze na pivenku uplatnit, nenahrazuje ani hotovostní menu). Tato pivenka nelze kombinovat
s jinými akcemi písecké Kozlovny U Plechandy. Pivenka je nepřenosná, obsahuje originální
identifikační údaje a je vždy kontrolovatelná s pokladním dokladem, který byl k dané
pivence vystaven.
Časová platnost pivenky je tři měsíce od data zakoupení.

SVATOMARTINSKÉ MENU
TRADICE GASTRONOMICKÉ HISTORIE, KŘUPAVÁ HUSA
––––––––––––
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PŘEDKRM:
Paštika z kachních jater ochucená redukovaným vínem s hruškovojablečným čatní se sušenými brusinkami a rozpečeným pečivem 100 g
Salát s uzenými kachními prsíčky, marinovanou jeřabinou a zastřeným
křepelčím vajíčkem, opečený toast 250 g

87 CZK
137 CZK

POLÉVKA
Husí kaldoun s droby, kořenovou zeleninou a knedlíčky 0,25 l

37 CZK

HlAVNí CHOD:
Husí stehno konfitované v sádle, červené zelí s jablky a variace knedlíků
450 g
Husí prso Sous-vide s nastavovanou kaší a zelím z červené řepy 250 g

237 CZK
187 CZK

DEzERT:
Pošírovaná hruška ve Svatomartinském víně s omáčkou z vanilkových lusků
a skořicovou tyčinkou 200 g

Dotazy pro zastupitele Josefa Keclíka (ANO 2011)
zůstávají nadále nezodpovězeny...

Pivenky bude možné zakoupit v naší restauraci i v kombinaci
s dárkovými tematickými předměty.
+420 604 333 444
reZervaCe@koZlovnaupleCHanDY.CZ
WWW.koZlovnaupleCHanDY.CZ
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PTÁ SE ANETA NOVOTNÁ, 16. 3. 2015:
Vážený pane inženýre, opravdu jakožto skaut zastáváte názor, že je škoda,
že byl v Písku zakázán hazard? Podle médií jste to prý zmínil i na minu
lém zastupitelstvu... Připadá mi to jako velký nesmysl, osobně jsem tomu
právě i kvůli dětem ráda, že byly herny výrazně omezeny!

pro vÁs pŘipravila
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Svatomartinský svařák 0,3 l

PTÁ SE ROSTISLAV DOLEJŠÍ, 8. 10. 2015:
Dobrý den pane Keclíku, položil jsem Vám dotaz ohledně házené v Písku
/před 126 dny !!!/ – bez odpovědi. Chci se proto zeptat: záleží Vám vůbec
na Vašich voličích? Vypadá to tak, že je pro Vás daleko přednější Vámi
provozovaný podnik Živec a dorostenky Sokola Písek. Děkuji za vyjádření.
/DOTAZ ZASTUPITELI ODESLÁN, K 30.10. BEZ ODPOVĚDI.../

HORKý NÁPOj:
35 CZK

SVATOMARTINSKÉ MENU PRO 6 OSOb:
(objednávka celého menu pro 6 osob 48 hodin předem)
6x předkrm (pouze paštika), 6x polévka, 6x dezert
pečená husa 3,4 kg nadívaná jablky, červené zelí a variace knedlíků
láhev Svatomartinského vína
2.350 CZK

€§

€§

+420 604 333 444
REZERVACE@KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ
WWW.KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ
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Děkujeme všem za přízeň

s Godi Kellerem

Přednáška Škola 21. století se koná ve Sladovně ve čtvrtek 19. 11. V pátek a v sobotu 20.–21. 11. na ni navazuje DVOUDENNÍ SEMINÁŘ pro rodiče a všechny
zájemce o pedagogiku, který se bude konat na ZŠ Svobodná. Na programu jsou
problémy spojené s výchovou dětí, včetně těžce vzdělavatelných, otázky autority
a role rodičů a učitelů. V pátek 20. 11. jsou plánovány dva bloky od 16 do 19
hodin, v sobotu pokračování od 9 do 15 hodin. Cena 790,- Kč. Pokud je pro vás
částka vysoká a měla by být překážkou vaší účasti, je možné se domluvit na snížení (např. u studentů). Seminář není akreditován. Bližší info: Tomáš Mandík,
tomas.mandik@zssvobodna.cz, případně na tel. 723 231 649.

Waldorfská škola ZŠ Svobodná Písek
Vás zve na veřejnou přednášku.
Naším hostem je opět

Godi Keller

norský učitel, spisovatel a oblíbený lektor
působící po celé Evropě.
Přednášet bude na téma

Škola 21.století

URGENTNÍ: Sbírka kojeneckých lahví
a dětské výživy pro uprchlíky!
Sbírka reaguje na akutní situaci uprchlíků na srbsko-chorvatské hranici.
Dary jsou určeny pro miminka žen, které kvůli vyčerpání a stresu přišly
o mateřské mléko. Sbírka není zaštítěna žádnou organizací, dobrovolnice z Českých Budějovic odveze dary na místo 5. a 17. listopadu. Sbírají
se plastové (ne skleněné!) kojenecké lahve jakéhokoliv objemu a pokračovací mléko pro miminka nad šest měsíců, nejlépe balené po dávkách.
Mléko pro novorozence daruje českobudějovická nemocnice. Kontaktní osoba pro Písecko: Lucie Buršíková, lucie.bursikova@seznam.cz,
tel. 724 241 320. Info: www.facebook.com/events/993022917422619.

Čtvrtek 19. 11. 2015 od 17:30
Debatní trámy Sladovna Písek
Přednáška je v anglickém jazyce
s tlumočníkem.
Vstupné: 70,- Kč.
Více informací o Godi Kellerovi
na www.godikeller.com

Tým Píseckého světa velmi děkuje všem svým příznivcům a přátelům! V rámci kampaně
na webu motejl.cz a darujme.cz se podařilo shromáždit již více než patnáct tisíc korun.
Každou darovanou korunu Fond Otakara Motejla zdvojnásobí – a výslednou částku využijeme na přípravu dalších akcí na podporu místní občanské společnosti. Kampaň běží už
jen několik posledních dnů: do 3. listopadu. DÍKY ZA VAŠI PODPORU :-)
Záběr z velmi úspěšné besedy Občan versus politik , viz str. 10-13. Foto Martin Zborník.
INZERCE

POZVÁNÍ DO STÁNKU S NAŠÍ TVORBOU

„Vyrobily naše ruce, nakupujte u výrobce!“ Příležitost k osobnímu nákupu v našem ateliéru dostanete již brzy. Kdy? V neděli 15. listopadu 2015.
Kde? Přímo na kamenném mostě v Písku, kde od 10 do 16 hodin proběhne
Svatomartinský jarmark. Těšíme se na další setkání s Vámi!

Lněné a bavlněné tašky

Jsou šité z přírodní bavlny světlé barvy.
Vyrostla nám abeceda...

Přírodní mýdla skořice

Měšec lístečky v režném písmu
Praktický úložný pytlík s pevným dnem určený
k uložení šicích potřeb či jiných potřebných věcí.
Tentokrát z příjemné bavlny s potiskem písma
na režném podkladu.

Originální tašky
Z kvalitních látek s potiskem růží nebo
starého písma. Tašky jsou příjemně lehké,
dobře se nosí a snadno se udržují.

Mýdla skořicí protkaná
Ručně vyrobená jemná mýdla, která Vaší
pokožce dodají svěžest a hebkost.

Pytlíky s novými motivy

Nové úložné pytlíky

NA INTERNETU NÁS NAJDETE:

www.arwenka.cz

OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA:

Skřítkové a víly s písmenky
Pytlíky od skřítka či víly potěší malé i velké.

v Písku a Putimi, po dohodě
tel: 775 339 411

NÁŠ SORTIMENT ŠIJEME I NA ZAKÁZKU
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ!

A TAKÉ NA ŘEMESLNÝCH TRZÍCH:

seznam akcí na našich stránkách
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Advent tu bude

– jako na koni!

Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek srdečně zve na tradiční Svatomartinskou neděli
s jarmarkem, 15. listopadu na Kamenném
mostě a v jeho nejbližším okolí. Připraven je
bohatý program, svatomartinské víno i soutěž
ve vaření polévek Sup sem sup tam aneb přihřej si svou polívčičku. V 10 hodin začíná vystoupení souboru RONDO (ZUŠ Písek), pak
Loutkový soubor Nitka, tanečníci z T-Dance
a hudební skupina French Touch. Určitě přijede i Martin na bílém koni – netrpělivě vyhlížen
bude v pravé poledne. Následuje vystoupení
ZIPáků a ve 14 hodin začne hrát country kapela Congrass, v 16 hodin navazuje dětská diskotéka v Divadle Pod čarou a v 18 hodin zakončí
slavnost lampionový průvod městem a ohňostroj před Kozlovnou U Plechandy.
Další velkou akcí bude v neděli 29. listopadu od 16 hodin na Velkém náměstí zahájení
Adventu v Písku. Tradiční rozsvícení vánočního stromu bude opět doprovázeno vypouštěním
balónků s dopisy adresovanými Ježíškovi. Pořádá občanské sdružení COHIBA MUSICA.

AKTUÁLNĚ
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www.piseckysvet.cz

Hospodářská komora ocenila

Za Vykulenou sovu odpovídají provozovatelé
Michal a Kateřina Barabášovi.
Co pro váš kávový klub Vykulená sova a pro
vás osobně znamená toto ocenění?
Michal Barabáš: Ocenění pro nás znamená, že
to, co děláme, má smysl, a že se nám po roce
provozování kavárny podařilo dostat do povědomí písecké veřejnosti. Také je pro nás impulzem, že se nesmíme zastavit na místě, ale
naopak přinášet další nápady a být inspirací
i třeba pro naši konkurenci.
Co podle vás porotu soutěže nejvíce oslovilo,
že se rozhodli dát ocenění právě vašemu podnikatelskému projektu?
Kateřina Barabáš: Že by šálek dobré kávy?
(úsměv)
Máte za sebou rok činnosti, jak ho hodnotíte? Co se podařilo, co by se dalo zlepšit?
Michal Barabáš: První rok podnikání byl velmi
náročný. Stále je co dolaďovat, co zlepšovat, vlastně není jednoho dne, kdy bychom oprostili myšlenky od kavárny. Nejvíce nás těší, že si lidé do
našeho kávového klubu našli cestu, cítí se u nás
hezky, odcházejí spokojeni a rádi se vracejí. Je pro
nás důležité, aby i drobné změny a vylepšení byly
vidět a neustále překvapovaly naše zákazníky.

Jaké plány máte před sebou? Na jaké výstavy
a další kulturní akce se můžeme těšit?
Kateřina Barabáš: V současné době mohou
naši návštěvníci obdivovat obrazy a ilustrace
k nové pohádkové knize O mužíčkovi, který
zastavil pražský orloj, jejíž autorkou je Barbara
Issa Wagner. Koncem listopadu je naplánována
vernisáž k výstavě obrazů Valentina Horby, spojená se křtem autorova kalendáře, ke kterému
jsou pozváni zajímaví hosté. Hudební podzim
ve Vykulené Sově spestří blues-folkový koncert
v podání Vojtěcha Urbánka a Tomáše Mourka.
Necelý týden po této akci, konkrétně 12. listopadu, vystoupí u nás Roman Dragoun s Mírou
Barabášem. Prosinec bude patřit jazzové formaci Luboše Soukupa a Balász Bágyi Kvartet
(HU). Vánoční atmosféru naruší folk-punkové
duo Vasilův Rubáš. Kulturní program a další
akce jsou pravidelně zveřejňovány na našich
webových stránkách www.vykulenasova.cz.
Za Divadlo Pod čarou odpovídá ředitel a dra
maturg Miroslav Pokorný
Co pro Divadlo Pod čarou znamená toto ocenění? Je svého druhu první za patnáctiletou
éru klubu, nebo byla i jiná?
Samozřejmě, že když někdo ocení naši práci,
tak je to příjemné. A to, že si vlastně neziskové

Kateřina a Michal Barabáš, Vykulená sova
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Odcházet důstojně a bez bolestí...

dva písecké kluby

Jihočeská hospodářská komora ocenila na svém podnikatelském
fóru ve Sladovně mimo jiné i dva písecké kulturní kluby.
Živnostníky roku se stali manželé Kateřina a Michal Barabášovi
za svůj kávový klub Vykulená sova a Divadlo Pod čarou získalo
cenu za nejlepší kreativní tým Písecka. Zástupcům návštěvníky
oblíbených podniků jsme položili několik otázek.

www.piseckysvet.cz

Athelas zve na hospicový týden v Písku

Miroslav Pokorný, Divadlo Pod čarou.

organizace všimne hospodářská komora, je o to
více potěšující, neboť já osobně jsem měl tuto
instituci spojenou s velkým byznysem. Další
ocenění jsme dostali vlastně hned po našem
vzniku v roce 2001. Byla to anketa v Píseckých
postřezích pod názvem Děd Vševěd a Sádrový
trpaslík, což byl nejlepší a nejhorší kulturní počin roku. Tak Vševěda máme ve vitríně. Ještě
jsme dostali cenu Štít Města Prachatic za autorskou hudbu v naší hře Já, Francios Villon.
Co osobně považujete za úspěchy divadla
z minulosti?
Asi to, že existujeme. Kultura nemá zrovna na
růžích ustláno, a když vidím, jak různé kluby
vznikají a zase zanikají, mění majitele či zaměření, tak to, že jsme tu již patnáct let, je fakt
úspěch.
Co na projektu divadla podle vás porota ocenila především?
Myslím, že porota ocenila především nadšení
a práci našich dobrovolníků. Podčára má vlastně jen dva zaměstnance a dalších dvacet členů
spolku sem chodí zajišťovat chod divadla. A bez
těchto nadšenců by to zkrátka nešlo. Velký dík
celému týmu!
Jaké má Podčára plány do budoucna, na jaké
pořady byste pozval návštěvníky?
Je stále co zlepšovat. Vybavení interiéru, světelná
rampa, zvuk atd. Základem je ale dělat kulturu
pro lidi tak, jak nejlépe umíme. A to, že k nám
lidé chodí a cítí se tu dobře, je ten největší hnací
motor a největší ocenění. Děkujeme. V listopadu
nás čekají mimo jiné třeba koncerty legendární
slovenské kapely Slobodná Európa nebo neméně kultovní skupiny XIII. Století. V prosinci pak
promítání dokumentu o našem kamarádovi, kytaristovi skupiny E!E a píseckém rodákovi Petru „Bakčovi“ Bakalerovi nebo koncert skupiny
Mucha.
ZBYNĚK KONVIČKA
Foto archiv autora

Ve dnech 2.–8. listopadu se v Písku koná hospicový týden, který chce blíže seznámit veřejnost s činností hospice, jeho službami a pomoci spolufinancovat hospicovou péči. Výtěžek
celé akce bude věnován na provoz hospice
Athelas, účinkující se vzdali honorářů v jeho
prospěch. Milada Jana Štojdlová jim za celý
Athelas děkuje a vysvětluje: „Svou účastí pomů
žete terminálně nemocným prožít zbytek života
doma, bez bolestí a důstojně. Děkujeme.“

Z PROGRAMU:
PONDĚLÍ 2.11.
16:30 Přednáška Marie Svatošové, zakladatelky prvního hospice v ČR; přednáškový sál
Prácheňského muzea – bude možné si zakoupit a nechat podepsat její knihy.
ÚTERÝ 3.11
10-17 h. Bleší trh „Pošli to dál“; přísálí KD.
18h. Židovské tance a přednáška o judaismu;
Husův sbor Písek
STŘEDA 4.11.
10-17 h. Bleší trh „Pošli to dál“; přísálí KD.
19h. Epochální výlet pana Broučka – Prácheňská scéna; Divadlo Fráni Šrámka

ČTVRTEK 5.11.
16h. Listování – Legenda Z+H; cestopisy Zikmunda a Hanzelky, scénické čtení. Sladovna
PÁTEK 6.11.
18:30 Sborissimo – koncert; koncertní síň kostela Nejsvětější Trojice Písek
SOBOTA 7.11.
19h. Safenat Paneach – koncert rockové kapely; Divadelka Písek
NEDĚLE 8.11.
15h. Větvička a Pařízek; divadélko Nitka na
Bakalářích, Písek
15.-18h. Dílničky pro děti, malování na obličej; hospic Athelas
od 16h. Den otevřených dveří v hospici Athelas; Budějovická 204, Písek

Domácí hospic Athelas je církevní nezisková
organizace, která vznikla v Písku v prosinci 2014
jako samostatný subjekt – středisko Diakonie
a misie Církve československé husitské. Má registrované zdravotní a sociální služby. Jeho hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu
pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo
konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním
stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu
své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého
života. K tomu je využívána paliativní péče, což
je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, jejímž cílem
je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání a poskytnutí podpory jeho blízkým. Proto
vznikl odborný multidisciplinární tým, který je
potřebným k dispozici sedm dní v týdnu 24 hodin denně v Písku a jeho širším okolí (25km).

Co vše se v Písku odehrálo

díky Fondu Otakara Motejla a Nadaci Karla Janečka

V listopadu završujeme více než roční projekt
Aktivní Písečák – 5 let s Píseckým světem,
který jsme realizovali díky podpoře Nadace
Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara
Motejla a s Nadací Open Society Fund Praha.
Pro písecké voliče jsme tak mohli před komunálními volbami 2014 vydat tištěný Předvolební manuál Píseckého voliče, kde všech
13 kandidujících politických subjektů zodpovědělo 13 otázek, které jsme vytipovali jako
nejzajímavější veřejná témata města Písku.
Současně jsme uspořádali Písecký předvolební kotel – moderovanou besedu lídrů politických kandidátek s občany města.
V březnu pak následovala další veřejná debata s novou starostkou města, kde se diskutovalo o prioritách současného vedení a hlavní
ch problémech Písku. I další vydání tištěného

měsíčníku Písecký svět přinášela rozhovory
s komunálními politiky a diskuse o žhavých
kauzách. Rozšířili jsme také náš nezávislý
webový portál www.piseckysvet.cz, na kterém
se může kterýkoliv občan, politik i organizace
zaregistrovat a bez omezení přispívat vlastními příspěvky a názory.
Web získal díky tomuto projektu řadu inovací. Pro články politiků slouží samostatná
rubrika Písecký hydepark, v nové databázi
jsou zveřejňovány přehledy hlasování jednotlivých zastupitelů i jejich profily a veřejné
funkce, občané se jich mohou přímo a veřejně
dotazovat na cokoli, co je zajímá.

Projekt podpořila Nadace
Karla Janečka ve spolupráci
s Fondem Otakara Motejla
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Pro neziskové organizace i občany slouží další nová funkce Neziskový bazar, kde je možné
bezplatně inzerovat poptávky či nabídky materiálních darů, přebytků, volných pracovních
pozic, dobrovolnické práce a mnohé další.
Díky další podpoře Fondu Otakara Motejla
brzy vznikne nová kompletní databáze neziskových organizací v našem regionu.
Naše projekty nabízejí všem Písečákům rovnou a necenzurovanou možnost zapojit se do
utváření podoby veřejného prostoru našeho
města a budeme v nich pokračovat i v budoucnu. Děkujeme za podporu!
Občanské sdružení Písecký svět

TÉMA
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Zaznělo na besedě Občan versus politik:
Singltrek Písecké hory a Smart City
Písecký svět pozval všechny Písečáky na další besedu: tentokrát
o dvou projektech, které jsou takříkajíc „na spadnutí“ – velký
koncept chytrého města Smart City Písek a soustava speciálních
cyklotras Singltrek Písecké hory. Beseda se konala v pondělí
26. října ve Sladovně Písek a dorazilo na ni celkem kolem stovky
diváků. Nezkrácený videozáznam, který pořídil student FAMO
Tomáš Dietl, je ke zhlédnutí na www.piseckysvet.cz. Sladovně
a FAMO Písek děkujeme za skvělou spolupráci!
V tomto článku vybíráme dle nás nejzajímavější části z tříhodinové debaty. Videozáznam ale
stojí zato zhlédnout, abyste nepřišli i o zajímavé konfrontace, včetně těch „mimoslovních“.
ČÁST PRVNÍ:

Singltrek Písecké hory
Podle rozdávaného letáčku přiláká Singltrek Pí
secké hory do města 40 tisíc návštěvníků ročně,
což s sebou přinese 40 tisíc noclehů, 50 milionů
tržeb obchodníkům, dvacet pracovních míst...
Tomáš Kvasnička, Singltrek, s.r.o.: Singltrek
jsou pro účely rekreace naplánované trvale
udržitelné jednostopé stezky, které je možné
konfigurovat do okruhů a sítí a jsou projektované na míru danému území. Byl jsem osloven
některými Písečáky, a tak jsem začal o projektu pro Písecké hory uvažovat jako o možném
novém cíli cestovního ruchu, protože jsem se
dozvěděl, že s cestovním ruchem Písek bojuje
a singltrek, jak ho známe z Nového Města pod
Smrkem, je jedním z nejefektivnějších produktů měkkého cestovního ruchu vzhledem k vynaloženým nákladům. Pro Písek, který vlastní
jedno z největších obecních polesí v České republice, je to zajímavá nabídka. Samozřejmě je
třeba nalézt v území konsensus, aby ten projekt
byl skutečným přínosem a aby nezpůsoboval
problémy... S tím už mám zkušenosti, takže se
cítím kompetentní se toho úkolu zhostit.
Moderátorka: Myslela jsem, že nám řeknete
něco konkrétního. Co se v Píseckých horách
změní, jak konkrétně ten projekt bude vypadat?
Tomáš Kvasnička: Půjde o realizaci citlivé moderní infrastruktury pro rekreaci, která v Píseckých horách prostě chybí. Stezky pro rekreaci, pro terénní cyklistiku nebo sdílené užívání,
za nimiž budou přijíždět lidé zdaleka a budou
využívány i místními občany.

Václav Zámečník, jednatel Lesů města Písku:
Já jsem taky předpokládal, že tady už bude něco
konkrétního nastíněno. Město Písek prý zadalo
studii, já jsem zatím nikým osloven nebyl, o studii vůbec nic nevím, nikdo mne nekontaktoval.
V současné době Píseckými horami prochází
160 kilometrů zpevněných cest a desítky kilometrů naučných značených stezek, většina je
využívána i cyklisty. Pokud sem chcete dalších
čtyřicet tisíc lidí, tak už to bude celkem třeba sto
tisíc – a Píseckých hor mají nějakou kapacitu...
A k tomu musím dodat, že jsou to lesy hospodářské a cílem nás lesáků je produkce kvalitního
dřeva. Město Písek si samozřejmě přeje návštěvnost lesa umožnit, a právě proto my všechny ty
stezky udržujeme v komfortní podobě, lavičky,
odpočívadla. Za tři, čtyři miliony ročně.
Moderátorka: Dva zdroje mi potvrdily, že už
existuje konkrétní představa o vedení tras –
proč není možné ji zveřejnit?
Josef Knot: Protože se teprve zpracovává studie proveditelnosti. Pokud chceme zvýšit v Písku turistický ruch, tak toto je jeden ze způsobů, kterým turisty přilákat. Cyklistika je dnes
v kurzu, a tak by se na to zřejmě daly čerpat nějaké dotační prostředky. Jaký bude mít dopad
projekt na životní prostředí, to já teď opravdu
nevím. Mělo by jít asi o čtyřicet kilometrů tras,
předpokládám, že to sem opravdu přivede
40 tisíc turistů. Projekt se mi líbí, ale je třeba
posoudit dopady na životní prostředí.
Moderátorka: Podle toho, co mi sdělila vedoucí týmu zpracovatelů studie, tak zatím sondují
situaci kolem Nového Města pod Smrkem, Písecké hory zatím neznají a studie neodpoví na
otázky ohledně vlivu na konkrétní lokality, protože konkrétní projekt se zatím neposuzuje...
Josef Knot, místostarosta města: Já myslím, že
odpověď na to, jaký to bude mít dopad na životní

prostředí, dostaneme. A zároveň získáme představu ekonomickou, kolik bude vybudování určitého počtu tras město Písek stát a jaký to bude
mít ekonomický dopad.
Moderátorka: Pane Šatro, byl jste u zadávání
té studie, aby se vyhodnotil vliv na prostředí?
Miloslav Šatra, vedoucí odboru ŽP: Nikoliv,
u zadávání jsem nebyl a neznám ho. Hned když
se o tom začínalo hovořit, jsme se snažili radě
města nastínit tři problémy – Písecké hory mají
jako přírodní park vyšší stupeň ochrany přírody
a s tím spojená omezení. Druhou věcí je, že platí
nařízení z roku 2001, které jasně říká, že jakékoliv stavby, což je i dráha, tam nemohou být za
současné legislativy realizovány. Třetí věcí je, že
ze zákona je les významným krajinným prvkem
a posouzení zásahů do něj musí projít posouzením orgánu ochrany přírody. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy v lesích
vydalo několik stanovisek, kde je jasně řečeno,
že na takovéto dráhy musí být pohlíženo jako na
sportoviště a musí se tímto způsobem posuzovat.
A dotčené pozemky musí být vyňaty z lesního
půdního fondu. Našich námitek bylo více, ohledně péče o zvěř a dalších souvisejících problémů,
včetně hrozících střetů s běžnou turistikou.
Tomáš Kvasnička: Pokud pan Šatra bude vyžadovat povolení, vynětí a soulad s územním plánem, řízení EIA atd, nelze tomu zabránit. Nicméně dobrou praxí je uvažovat o kategorii lesní
stezky a povolit ji v jednostupňovém územním
řízení. Řada z argumentů ochrany přírody je gumová, stejně jako je gumová státní správa v České republice. (…) Víte, proč nic konkrétního zatím neleží na stole? Protože já budu chtít, aby
nejdříve veřejnost Písecka, političtí zastupitelé
Písecka i státní správa deklarovali, že ten projekt
chtějí! Protože vyprojektovat každý kilometr
takové stezky dá spoustu práce a bez konsenzu
nemá cenu, abychom do lesa chodili!
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jezdíme přes čtvrt století a stezky známe důvěrně, v Písku je nás tak 100, 150 bikerů, ale ty lesy
jsou tak rozlehlé, že se vzájemně skoro nepotkáme. K projektu nemáme žádné zásadní informace a zajímalo by nás, v jaké části Píseckých hor
by měly stezky být a kde by měla být základna.
Moderátorka: Můžete nám tedy konečně poodhalit něco konkrétnějšího? Co a kde? Součástí zadáni studie to údajně je...
Robin Mikušiak, Free production: To, kde
by stezky byly, se můžeme dnes jen domnívat.
Nemá smysl je zatím přesně vybírat. Každopádně by měly být několikastupňové, pro děti
i pro top-jezdce. Nástupní místo by mohlo být
na jižní straně, u silnice z Písku do Protivína
a mohlo by vyřešit i problém příměstského
kempu. My rozhodně nechceme ničit les a jsem
z pohledu laika přesvědčen, že to lesu neublíží.
Marek Anděl (z publika): Odhlédnu od případných konfliktů s přírodou, ale mám jinou
otázku – pokud má být investorem město, tak
jak, kdo a kde zaplatí třeba to parkoviště, kde
se otočí těch patnáct tisíc aut za sezonu? Někdo
tady chce projekt, ale kdo to zaplatí?
Josef Knot: To jsou otázky, o kterých se můžeme začít bavit v lednu, až budeme mít tu studii.
Předběžná dohoda s panem Kvasničkou je taková, že by město investovalo do cyklotras a do
veškeré infrastruktury a zázemí by investovala
společnost třeba tady pana Kvasničky – nebo
samozřejmě kdokoliv, protože my oba víme,
že je tady zákon o zadávání veřejných zakázek.
Rozhodující ale bude stanovisko zastupitelů. Pokud pan vedoucí Šatra rozhodne, tak tam samozřejmě bude muset proběhnout stavební řízení,
protože my nemůžeme orgánu státní správy nic
nařizovat – my můžeme jen apelovat.

Josef Knot: O tomto projektu nerozhodnu ani
já, ani pan Kvasnička, ani pan Šatra, ani pan
Zámečník, ale zastupitelé našeho města. Ti posoudí, zda projekt vůbec chtějí. Je třeba získat
nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva, a až pak se může začít projektovat a postupovat podle příslušných zákonných norem.

Karel Pecl: Já jsem bývalý zoolog Prácheňského muzea a podílel jsem se na vyhlášení prvotní
ochrany Píseckých hor. Naše město má unikátní
lesy – ale proto, že jsou hned za humny, tak se
pořád objevují nějaké snahy o jejich komerční
využití. Kdysi to byl nápad stavět tam chaty pro
prominenty, dneska například tohle. Tam ale
bylo vyhlášeno kdysi území klidu, dnes to je přírodní park a stále tam platí stavební uzávěra! Já
jsem studoval prameny, kde vlastně ty singltreky
vznikly – bylo to třeba ve Walesu, v zaostalých
místech, kde byla velká nezaměstnanost. A tak
to bylo i v případě Singltreku pod Smrkem. Ale
zeptejte se, jestli si občané Písku opravdu přejí,
aby tady byly adrenalinové dráhy pro bikery!

Tomáš Droppa, písecký biker: Je rozdíl mezi
cykloturisty a bikery – to je něco jako běžný turista a horolezec. My po Píseckých lesích

Robin Mikušiak: Ale po singltreku můžou
jezdit i děti, i šedesátileté dámy, to není žádný
downhill, závodní dráha. Nepleťte si pojmy.

Diskusní panel k tématu Singltrek Písecké hory. Zprava Jiří Karfík, Tomáš Droppa, Miloslav Šatra,
Václav Zámečník, Robin Mikušiak, Tomáš Kvasnička a Josef Knot.

Tomáš Kvasnička: Ty stezky jsou koncipovány
jako jednostopé s doporučeným směrem využívání. V realitě málokdy někoho potkáte. Ke střetům
s chodci nedochází, protože většinou nedochází
k souběhu s turistickými stezkami, to jsou zcela
nově vybudované trasy. Jen ke stoupání se někdy
používají stávající stezky. Pokud trasy budu projektovat já, tak do území vnesou nové estetické
hodnoty a rozhodně ho nijak nepoškodí.
Iveta Vilímková: Proč byla studie zadána
v Brně, znají to tu, byli tady? Proč ne u místních
odborníků, kteří to tu znají? Není náhodou předem rozhodnuto, jak dopadne? Já taky jezdím
na kole, nejsem odpůrcem singltreku, ale Písecké hory pro něj vhodné nejsou! To je opravdu
náš poklad, na který jsme pyšní, za kterým sem
jezdili vždycky i Pražáci, za tím klidem! Ať se
singltrek udělá, ale jinde, nad řekou, u Hradiště,
u Vrcovic – tam všude si to dovedu představit.
Josef Knot: Jako subjekt státní správy musíme
postupovat podle zákona o zadávání veřejných
zakázek. A jediným kriteriem je cena – a brněnská univerzita nabídla nejlepší cenu.
Moderátorka: Ještě k té znalosti terénu – vedoucí týmu zpracovávajícího studii mi opravdu sdělila, že tohle území vůbec neznají, že
v Píseckých horách nikdy nebyli... Veřejné
projednání výsledků studie plánujete na leden?
Josef Knot: Vy mne pořád k něčemu tlačíte...
Za veřejné projednání já považuji i to, že se to
bude projednávat na veřejném jednání zastupitelstva. Tam může klidně přijít třicet tisíc obyvatel tohoto města vyjádřit svůj názor!
Miloslav Šatra: Pokud jde o mne, tak jak tady
pan Kvasnička řekl, budu se chovat jako gumová státní správa – mám tady stanovisko nadřízeného orgánu, ministerstva, že je to typ sportoviště, tak ať si pan Kvasnička myslí co chce, já
ho budu samozřejmě respektovat a vyžadovat
posouzení!

Václav Kinský: Vůbec tady zatím nepadlo,
že realizátoři už dříve prozradili, že základnu
plánují v Novém Dvoře a že nejvíc se jim líbí
nejcennější parie kolem Mehelníku, rybníka
Němce a tak dále. Můj osobní názor je, že ti,
kteří přijedou, budou celý den v lese, pak si dají
pivo, a do města ani nepáchnou...
Josef Knot: Rozhodne-li zastupitelstvo, že záměr dostává zelenou, bude vypsáno výběrové
řízení na projektanta, které pak bude procházet
zákonným schvalovacím procesem.
ČÁST DRUHÁ:

Smart City Písek
Asi dvacetiminutový úvod (oproti domluveným
deseti minutám) obstaral Radovan Polanský, výkonný ředitel Technologického centra Písek:
V prezentaci jsem se snažil připravit něco trošku jiného, než jsem obvykle přednášel. Se Smart
City Písek – nebo problém se smart cities obecně
– je v tom, že je to věc, která se může vysvětlit obrovským množstvím způsobů. Jedná se o široké
téma, které není snadné uchopit.
Z PREZENTACE: Koncept Smart City Písek se
snaží stimulovat investice a inovace ve městě
a dosáhnout základních ekonomických a envi
ronmentálních cílů myšlenky Smart Cities. Vy
užívá k tomu možností moderních technologií
a řízenou spolupráci mezi městem, akademic
kou a komerční sférou.
Radovan Polanský: Mnohem příjemnější je definice, která vypadá poněkud jinak. Smart City
Písek znamená také změnu myšlení, jiný přístup
ke správě města skrze decentralizaci politické
moci – zapojení občanů do správy města, diverzifikaci trhu a tvorbu občanské společnosti –
což je změna vnímání města, aktivace občanské
společnosti. Hlavním cílem snažení je opravdu
zvýšit kvalitu života obyvatel. Dále zvýšit efektivitu řízení města, zlepšit komunikaci s obyvateli
města a přístup k informacím, zvýšit konkurenceschopnost lokálního trhu a ekonomiky...
/Pokračování na str. 12/
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/pokračování/

Místostarosta Josef Knot (TOP 09): Město samozřejmě hraje klíčovou roli. Nelze dělat Smart
City bez city – a proto se v září 2014 sešlo několik významných světových společností jako
je IBM, Schneider Electric, zástupci Jihočeské
univerzity a pan Svítek, děkan Fakulty dopravní
ČVUT, a otevřela se diskuze, co s Pískem dál.
Když jsem si nechal vysvětlit, o čem Smart City
je, tak mne přesvědčili, že je to jedna z forem, jak
udržet Písek v kondici. Ta věc má dva aspekty:
jeden je ekonomický a druhý bych nazval třeba
občan. Tyto dvě skutečnosti se spolu obrovským
způsobem prolínají. Evropská unie přistoupila
v novém programovacím období k tomu, že jedna z možností, jak čerpat dotace, je přes takzvané
smart technologie, smart cities. Po roce 2020 to
bude možná to jediné, co EU vůbec bude podporovat. Vytvořili jsme tři pilíře, na kterých by projekt Smart City Písek měl stát: první je udržitelná
městská mobilita, druhá věc jsou inteligentní budovy a třetí ICT technologie.
Pavel Hubka (Svobodní): Jsme sice vnímáni
jako odpůrci projektu Smart City Písek – a my
jsme skutečně odpůrci, ale nikoliv myšlenky
smart cities, ale způsobu, jak na to město jde.
Financování je samozřejmě problematická záležitost, nejen pokud jde o evropské dotace, ale i
o to, že v Modrožluté knize je jasně řečeno, že
důležitým zdrojem spolufinancování Smart City
Písek je rozpočet města. To je už zastupitelstvem
schválená záležitost, která uvádí celý projekt do
chodu. Máme námitky proti konkrétním technologickým řešením, ale chtěli bychom vědět
i způsob, jak je celý ten projekt veden – podle
mne velmi nejasným způsobem. Tady je jakýsi
strategický plán, který by měl město směrovat.
Ale Smart City je jakýsi kříženec mezi strategií
a konkrétním projektem, jehož podobu nechápeme. Mí předřečníci se pokusili vás s projektem seznámit. Nevím, jak vy, ale já jsem z toho
příliš konkrétních věcí nepostřehl. Je to beztvará
hmota, která připomíná císařovy nové šaty, a my
Svobodní říkáme, že císař je nahý...
Josef Knot: Základní dokument Modrožlutá
kniha je zcela záměrně psán v obecné rovině.
Je to dokument, který dává jistý rámec, v kte-

mnohem dříve, a lépe nevysvětlili, čeho se celý
projekt týká?
Josef Knot: Já odpovídám vždy na jakýkoliv
dotaz kteréhokoliv novináře a občané mohli
přijít na zastupitelstvo, když se o tom jednalo.
Jednání zastupitelstva rovná se podle mne veřejná diskuze s občany.

Radovan Polanský, Technologické centrum.

rém se celý projekt může nacházet. Projekty se
teprve budou realizovat. Otázkou je, kdo bude
investorem. Vy se nechcete smnířit s tím, že
město Písek bude mít tendence usilovat o dotace. Jejich rámec je dnes zhruba padesát až
sedmdesát milionů korun. Chceme-li se bavit
o hospodaření města, tak je třeba to zmínit.
Pokud by město nežádalo o dotace, tak by muselo omezit veškerou investiční činnost. Koncept Smart City nám umožní sáhnout si na
dotace i po roce 2020. Dotační prostředky jsou
základní věc, aby se město mohlo dál rozvíjet.“
Občan z publika: Já jsem elektronik a technokrat, ale mám připomínku: Vítám, že město se
snaží postavit nějakou dlouhodobou vizi, ale
při čtení té Modrožluté knihy mne zarazilo, že
očekávání občanů je předmětem výzkumu – celý
materiál je tedy o tom, jak se dostat k dotacím.
Rozumím tomu, ale zarazilo mne, že na požadavky občanů se teprve budeme ptát. Navíc vím,
že mnohdy velké systémové projekty nefungují
v konkrétních „maličkostech“ – technokracie
končí tam, kde selhává management. Systém za
nás nevyřeší obyčejné věci.
Karel Kropš (Svobodní): Modrožlutá kniha
podle mne definuje, koho a z čeho budeme financovat, ale nedefinuje, co za to budeme stavět.
Každopádně nebezpečí spatřujeme například
v plánovaných čidlech, která dají možnost získávat velmi přesná data o pohybu lidí a tak dále.
Můžeme se ocitnout pod neustálým dohledem –
dnešní technologie to dokážou a jen sliby, že to
nikdo dělat nebude, mi nestačí! Tohle překračuje
naše pojetí svobody! Je tam i zmínka o městské
kartě – to bude něco jako Open card?
Josef Knot: Pane kolego, tohle lze definovat
jako šíření poplašné zprávy a já jsem ještě nezažil takto nekorektně vedenou diskuzi! Nemůžeme skákat od ideových věcí k senzorické síti!
Diskutovat se musí hierarchicky a postupně.
Ne, jestli použijeme senzor typu A, B, nebo C.

Dotaz z publika...

Moderátorka: Není škoda, pane místostarosto, že jste sami nezačali tuto diskuzi s občany
12

Radovan Polanský: V současné době probíhá
rozsáhlá analýza pro projekt inovace veřejného
osvětlení v Písku. Stožáry osvětlení jsou ideální nosiče pro senzorickou techniku, aby byla
rovnoměrně rozdistribuována po území města.
Součástí je i analýza, jakou senzorickou techniku chceme využívat a k čemu by nám byla získaná data vhodná. K výsledkům se v nejbližší době
bude scházet několikakolový workshop všech
zainteresovaných, kam jsou zváni i Svobodní.

Josef Knot: Kdyby se každý záměr měl veřejně
diskutovat, tak bychom se nikam neposunuli.
Těch záměrů je X.
Moderátorka: Takhle velkých projektů, jako je
smart city, máte X? To nemyslíte vážně...
Josef Knot: Opakuju, že kdo chtěl, mohl přijít
diskutovat na zastupitelstvo. Jenže občané tam
nechodí!
Radovan Polanský: Rád bych zdůraznil, že do
etapy komunikace s veřejností teprve vstupujeme. Zatím tady máme odsouhlasené jen strategické rámce. Pokud se nenaplní, tak se nestane
vůbec nic – a toho já se upřímně bojím.

Martin Zborník: Funkční koncepty smart cities vycházejí z měst, kde byla živá komunita,
která o to stála. Pokud ta komunita tady nebude, nebude tady žádné smart city, budou tady
pouze smart technologie. A to je velký rozdíl,
pleteme tady hrušky a jabka, jedno jsou technologie, jestli nás budou, nebo nebudou sledovat a podobně, to druhé je smart city – a to se
nám zatím ani trochu nedaří nastartovat!
Tomáš Růžička: Prvním heslem v prezentaci
byla decentralizace politické moci. To mne pohladilo po duši, ale jak já jako občan poznám,
že ta politická moc se decentralizuje také ke
mně? A k ostatním, co tady sedí?
/potlesk/

Radovan Polanský: Rád slyším, že je to pro někoho důležitá věc, ale jediné, co vás přesvědčí,
budou výsledky. K decentarlizaci skutečně ve
smart cities dochází – cestou otevřených dat,
která dostávají do rukou občané. A mohou velmi efektivně tlačit na to, aby se nějaké věci děly.
Pro jakékoliv požadavky potřebujete skutečně
data. A ta dnes nikdo z nás ve skutečnosti nemá.
Josef Knot: Ohlas konceptu smart cities v jiných městech je velmi dobrý. Je mi líto, že jsme
nebyli dnes schopni trošičku koncepčněji tento
projekt popsat...
Text z videozáznamu vybrala
ZDENKA JELENOVÁ,
foto MARTIN ZBORNÍK

Reakce na besedu Občan versus politik:

Otevřený dopis k tématu Singltrek

Vážení písečtí občané, vážení zastupitelé,

Svobodní – zleva Karel Kropš a Pavel Hubka

Josef Knot: Alfa a omega všeho je to, že když
jsme se přihlásili ke Smart City, tak jsme schopni
získat důležité body v žádostech o dotace. V současné době jde například o připravené projekty
stavby parkovacího domu u bývalé Družby, dále
o rozšíření parkoviště na Výstavišti, o propojení
mezi Hradištěm a průmyslovou zónou. K tomu
všemu potřebujete mít financování, a to je možné získat z evropských fondů. Koncept Smart
vám pak následně umožní vědět, kolik volných
ploch se na rozšířených parkovištích nachází,
což vám ušetří čas. Ale nejdřív na jejich výstavbu
musíte získat ty peníze. V tom je chytrost toho
všeho. A díky politické kultivovanosti zastupitelstva, které Modrožlutou knihu schválilo, momentálně vyjednáváme s MŽP o tom, že bychom
byli jediným pilotním městem Smart City, číslo
jedna pro 70 dalších měst této velikosti.
Martin Zborník: Já se chci zeptat, kde je a byl při
schvalování ten občan, o kterém mluvil pan Polanský jako o stěžejním bodu Smart City v úvodu? Tady rozhodlo 27 pomazaných hlav o dalším
směřování města bez jakékoliv veřejné diskuze,
aniž by to kdokoliv měl ve volebním programu.
Smart City nebude fungovat, pokud to občané
zespoda nebudou chtít podporovat. A tak, jak ho
tady představujete, ho občané chtít nebudou.

se zájmem jsem si ve Sladovně dne 26. 10. posle
chl besedu s tématem Singltrek. Zaujalo mne na ní
několik momentů. Jedním z nich byla opakovaná
vyjádření pana místostarosty Knota o předčasnosti
besedy. Naopak, domnívám se, že téma využívání
Píseckých hor soukromým podnikatelským subjek
tem je nutno začít projednávat s veřejností co nej
dříve. To proto, aby všichni zastupitelé znali názory
občanů na projekt a projekt byl i transparentní.
Prohlédl jsem si totiž materiály připravené pro
jednání rady ze dne 16. 4. 2015 a 25. 6. 2015 ohled
ně zadání studie proveditelnosti. Studie, objedna
ná za cenu 190.072,-Kč bez DPH, bude oficiálním
podkladem pro další rozhodování zastupitelů měs
ta Písek o podpoře této soukromé investici. Co je
zarážející – studie byla zadána i přes jasná a ostrá
negativní stanoviska k samému záměru projektu,
a to jak od správce – Lesů města Písku, tak i od
odboru ŽP. Navíc studie nebude a ani nemůže řešit
skutečné podmínky stavby, protože součástí zadání
studie proveditelnosti není žádný detailní projekt
připravované stavby Singltrek. I podle textu zadání
má řešit zejména marketingovou analýzu, dopad
na cestovní ruch a SWOT analýzu. Ostatní vztahy
k životnímu prostředí, ochrany přírody a právních
souvislostí budou pravděpodobně zpracovány pou
ze obecně a rámcově, zřejmě asi výčtem předpisů.
Jen pro dokreslení výpovědní hodnoty studie: do
sud nikdo ze zpracovatelů studie nekontaktoval
správce lokality, odbor ŽP, neprohlédl si dotčenou
lokalitu, ačkoliv i dílčí termín dle harmonogramu
prací toto určuje do 31. 10. 2015.
Obávám se zde jedné věci. O tom, že se jedná
o soukromou podnikatelskou aktivitu s využitím
veřejných prostředků a s výraznou podporou čás
ti vedení města, není pochyb. Bohužel asi jedinou
vážnou překážkou pro již rozjetý a následně těžko

zastavitelný projekt mohou být výhrady ředitele
LMP (který ovšem může protestovat pouze ome
zeně – jedná se o organizaci zřizovanou městem
Písek), dále pak výhrady odboru životního prostře
dí. Na základě připravených podkladů příslušným
odborem pak následně budou rozhodovat zastupi
telé o dalším osudu projektu. Prosím tedy všechny,
kterým také není zcela lhostejné dění v Písku, aby
dali svůj názor na vědomí svým zastupitelům, a ti
následně jednali opravdu v zájmu města.
V rámci besedy prezentoval projekt pan Kvas
nička. Doporučuji každému se podívat do are
álu Singltrek pod Smrkem, v dané oblasti s tím
nemám problém. Obhajoval výhody projektu a
snažil se vysvětlit, proč má být současně výhod
ný i pro naše město. Nemá cenu stále opakovat
zamítavé názory odborné veřejnosti a orgánů
ochrany přírody ve vztahu k projektu v Píseckých
horách, kde se zcela jinak hospodaří než v Lesích
ČR. Je nutné si i uvědomit, že lokalita Píseckých
hor a zejména situace města Písek je zcela odliš
ná od čtyřtisícového Nového Města pod Smrkem.
Pro zdar projektu je klíčový výchozí stav. Výchozí
podmínky oblasti byly zcela odlišné. Byla zde ob
rovská nezaměstnanost po zrušení jediné textilky,
téměř nulový turistický ruch, lidé zvyklí se nechat
zaměstnat a ne podnikat. Dle portálu MPSV je
tato oblast vedena jako sociálně vyloučená loka
lita, míra nezaměstnanosti činí cca 18 %. Zvýšení
počtu pracovních míst o 20-30, propagace horské
přeshraniční cyklistiky s Polskem, propojení s láz
němi Libverda bylo a je obrovským přínosem pro
turistický ruch v oblasti.
Jsem také vášnivý cyklista a zcela chápu poža
davky lidí na nové trendové způsoby využití volné
ho času. Jsem si ale jistý, že tato aktivita budování
speciálních zážitkových tras nepatří do ojedinělé
příměstské lokality přírodního parku Píseckých
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hor. Kouzlo komerčního Singltreku spočívá spíše
ve sjezdových partiích tratí a ne v dlouhém šlapání
do kopce. To je ale možné zbudovat pouze v nej
cennějších partiích píseckých lesů. Nejsem naivní,
jedná se o příležitost rozšíření turismu, navíc po
kud již někdo investoval plno času a peněžních pro
středků do tohoto projektu v Písku, tak se asi zcela
jednoduše nezruší. Určitě podporuji rozšíření akti
vit a cestovního ruchu v Písku. Pokud se objektivně
potvrdí výhodnost projektu, ke zvážení může být
třeba umírněná verze s využitím lokality Hradiště
a zde vybudovat trasy pro extrémní jezdce.
Pan místostarosta na besedě tvrdil, že není za
tím vybrána firma Singltrek. Vybrána opravdu
není, ale jasně a výslovně je tato společnost uvede
na v zadávací studii proveditelnosti. To je vcelku
zarážející skutečnost. Problém vidím v této netra
dičně úzké spolupráci pouze s jedním soukromým
subjektem. Proč zrovna firma Singltrek? Proč má
zde takovou podporu a stává se potenciálně jedi
ným hráčem na trhu? Je ale nutné zvednout va
rovný prst – jedná se pouze o firmu, která si jako
první právně zaregistrovala ochrannou známku
Singltrek v EU. Je otázka, zda další budování, pro
vozování a rozšiřování stezek nebude nějak práv
ně omezeno. Proč jsou v článcích uveřejněných na
webu iDNES zmiňovány údajné právní nejasnos
ti včetně podání trestního oznámení v souvislosti
se Singltrekem pod Smrkem (viz archiv iDNES)?
Slovo singltrek bylo a je normálně užíváno pro
danou aktivitu. Rovněž způsob vyjadřování
a chování pana Kvasničky na besedě mne rozhod
ně nepřesvědčil, že se jedná o bezproblémového
partnera. Své memento již Písek má v podobě Le
sovny a areálu kasáren.
To jsou již ale otázky, na které by zastupitelé měli
v době schvalování projektu znát odpověď.
Ing. Pavel Vilímek
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Mehelnický potok...

ňující nejen tranzit lidí, ale i údržbu celého
toku technikou. Příjemnou a zklidněnou lokalitou je možné dostat se pohodlně k Velkému
a Malému Hánovci, odkud je již kousek například k zapomenutému rybníku Beránkovec či
k nádherné kaskádě Klášterských rybníků.
Podél toku je pak možné vytvořit přirozenou
pěší osu i v prostoru Semic, vedoucí až Na Flekačky. Ta může sloužit jak místním obyvatelům
pro bezpečnou pěší a cyklistickou komunikaci,
tak i jako příjemná výletní trasa.

Hrozba, nebo šance pro naše město?

První víkend v říjnu opět patřil zvídavým občanům, kteří vyrazili
za poznáním prostředí, které je obklopuje. Díky vydařenému
počasí se na akci, kterou již pátým rokem uspořádal Písecký
svět v rámci celorepublikového festivalu Den architektury,
snažili objevit skrytý potenciál opomíjených veřejných prostor
v našem městě. Tentokráte jsme se vydali do dobrodružství
pod názvem MEHELNICKÉ BRO(ZRO)DĚNÍ
Po předchozích čtyřech ročnících, věnovaných převážně urbanismu města a významu
řeky Otavy, jsme letos uspořádali s kolegou
architektem Petrem Leškem (ateliér Projektil)
adrenalinovou procházku a zamyšlení nad potenciálem zdánlivě nevábného pravobřežního
přítoku Otavy – Mehelnického potoka.

Potok jako přirozená a důležitá
linie v krajině

Mehelnický potok a prostředí, které po tisíce
let utvářel, tu bylo dávno před námi. I díky jeho
tisíciletému působení vděčíme vzniku našeho
města právě tady. Bylo založeno v rozestoupené
kotlině u brodu přes Otavu v místě, které vzniklo jeho působením. Řeka Otava a její přítoky
Mehelnický potok a Jiher jsou proto pro naše
město zásadní. Jejich potenciál je dlouhodobě
nevyužitý. I proto jsme se před dvěma lety i letos
rozhodli věnovat nevyužitému potenciálu řeky
Otavy a jeho přítokům v našem městě, což je
možné dohledat na www.piseckysvet.cz. Vytvářejí totiž charakter příznivý pro vznik a fungování města. I proto jádro našeho města vytyčili
lokátoři v bezprostřední blízkosti ústí Mehelnického potoka do Otavy a zasluhuje si tedy naši
pozornost a zamyšlení, co nám může přinést.
Přírodní prvky jsou zásadní pro charakter
konkrétního sídla. Dávno před civilizačními
zásahy se vše přirozeně vyvíjelo a fungovalo.
Mehelnický potok od svého pramene Na Křižatkách si spolu s vlastními přítoky přirozeně
našel cestu přes Písecké hory, prostorem obce
Semice, okolo Smrkovic až k řece Otavě. Naši
předci začali potok využívat jako zdroj obživy,
a tak k němu i přistupovali: s náležitou péčí.
Na potoce vznikly postupně velké i malé rybníky a jejich kaskády (Šarlácký rybník, velký
a malý Hánovec, Klášterské rybníky, další malé
i zaniklé velké rybníky (U Báby Lišků) v Semicích, Nový rybník v Píseckých horách, ale
i rozsáhlá kaskáda rybníků u Putimi, zásobená

z Mehelnického potoka). Všechny sloužily jako
velmi výnosné hospodářské statky a zásobárna
vody v krajině. Jejich součástí byly i navazující mokřady a přirozeně meandrující charakter
potoka, např. přímo u ústí potoka do Otavy
v prostoru Bělidla (okolo bývalé Billy). V době
nedávno minulé se vnímání Mehelnického potoka a jeho významu výrazně proměnilo. Svou
činností jsme potok zredukovali na pouhou liniovou vodohospodářskou stavbu, která agresivním, místy i nevhodným způsobem zasáhla
do přirozené podoby původního toku a jeho
okolí. Potok jsme zregulovali do přímého koryta se zpevněnými boky, kde voda má co nejrychleji prosvištět. Naše zásahy a nárůst osídlení v okolí potoka vyústily v negativní přístup
k jeho vnímání. Přestal být přijímán s pokorou
k jeho původnímu prostředí a funkci v krajině,
a začal být vnímán převážně jako hrozba ohrožující nás povodněmi.

Potok jako hrozba

Když si dnes zadáte do vyhledavače výraz
Mehelnický potok, vyjedou vám odkazy jak
z černé kroniky: Mehelnický potok – povodně 2013, Místo omezující odtokové poměry
povodně 2002, Mehelnický potok bude méně
škodit, Vyschl Mehelnický potok...). O potoku
se tedy mluví jen jako o hrozbě v souvislostech
s povodněmi a nutnými opatřeními, které jim
mají zabránit. Ano, je to pochopitelné. Škody
na majetku, které v posledních letech povodně
způsobily, jsou značné.

Co je příčinou povodní?

Přílivová vlna na Mehelnickém potoce je
v současnosti do města schopna dorazit do tří
hodin. Není to právě důsledek našeho zacházení s tímto přírodním fenoménem? Potok je
vnímán jako vodohospodářská stavba, převážně ve vlastnictví Státního podniku Povodí Vltavy. Ten ale vlastní jen velmi malé pozemky
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kolem jeho toku v šíři od 2,5 do 9 m. Na těchto
pozemcích, které jsou naší letitou činností narovnány do co nejpřímějších linií, je pak velmi
těžké realizovat účinná protipovodňová opatření. Potok má ještě zákonem dané ochranné
pásmo v šířce 20 metrů. Současná kaskáda rybníků nemá žádnou velkou retenční schopnost
(zadržet vodu v krajině) z důvodu udržování
minimálních hladin vody pro chov ryb. Účinná
protipovodňová opatření ale není možné řešit
jen co nejrychlejším odvedením vody z území
ve zpevněných korytech toků. Vodu je třeba zadržovat především v horních částech toku, a to
zadržováním v nádržích a rybnících, retencí
v krajině v mokřadech a meandrech toku, kde
se může volně rozlít, například jako je tomu
v lesní části přítoků Mehelnického potoka v Píseckých horách. Nejúčinnější ochranou je však
vytvoření takzvaných suchých poldrů ve volné
krajině. To bývají suché rozsáhlé nádrže, které
se v případě záplav postupně naplní a zpomalí
přílivovou vlnu.

Územní plán a potok

V současnosti se tvoří nový územní plán našeho města, který by mělo vedení města zanedlouho schvalovat. Měl by fenomén řeky
a jeho přítoků řešit, a to jak po stránce přínosů pro město, tak vyřešení hrozeb. Bohužel
tomu tak v připravovaném návrhu vůbec není.
Ve 183-stránkové textové části návrhu ÚP je
o Mehelnickém potoku jen na několika málo
místech opakovaná zmínka, a to téměř výhradně v souvislosti s plánem „ohrázování pravého
břehu Mehelnického potoka“ u ústí do Otavy.
„Součástí ÚP Písek je dle zpracované koncepce
návrh na ohrázování pravého břehu Mehelnického potoka – kombinace hrází, ochranných
zdí a mobilního hrazení...“ S potenciálem řeky
Otavy a jejích přítoků se v návrhu vůbec nepracuje, pouze se zachovává jejich současný
neutěšený stav. Je to velká škoda a promarněná
příležitost.
Dle informací z místně příslušného vodoprávního úřadu na Odboru životního prostředí Městského úřadu Písek v současnosti
Povodí Vltavy projednává a připravuje k realizaci studii protipovodňových úprav na spodní
části Mehelnického potoka. Studie pracuje se
dvěma základními variantami míry a efektivity
ochrany území: varianta 1. je výška zdí podél
potoka cca jeden metr, s ochranou území před
stoletou vodou na Otavě a dvacetiletou na Me-
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Budoucnost potoka???

Na každé zastávce se rozproudila živá debata... Fotoreportáž na straně 31. Foto Zdenka Jelenová

helnickém potoce (zhruba stav povodně v roce
2013). Druhá varianta je masivnější: třímetrová zeď po obou stranách koryta s ochranou
proti stoleté povodni na Otavě i na Mehelnickém potoce.
Problematické je ale vlastnictví pozemků,
na nichž jsou úpravy plánovány. Spodní šíře
potoka ve vlastnictví povodí je totiž jen cca
2,7 metru v délce přibližně 45 metrů. Dalším
problémem je vedení teplovodu a pěší přemostění historickým mostkem u ústí potoka. Jak je
ale v současnosti obvyklé, studie řeší záležitost
pouze jako vodohospodářské dílo, které, krom
požadavků na protipovodňovou úpravu, nemá
další souvislosti a vazby na městskou strukturu
a urbanistické a rozvojové vize města.

Potok jako příležitost

Naše procházka no.5 MEHELNICKÉ BRO(ZRO)DĚNÍ se snažila nalézt nevyužitý potenciál zejména spodní části toku, což se nám dle
reakcí publika snad i podařilo. Více jak třicítka
účastníků s námi absolvovala zčásti zanedbaná bílá místa na mapě Písku. Sami návštěvníci
žasli, jak zajímavé zkratky, stavby, zanedbaná
zákoutí a snadno oživitelné prostory jsme společně na potoce objevili.
K čemu by nám tedy mohl být Mehelnický
potok v současnosti dobrý? Je to ideální pozvolná linie v krajině, podél které se dá přirozeně a téměř po rovině dostat pěšky či na kole
k úžasným přírodním lokalitám v blízkosti
města, jako například v současnosti nedostupným Klášterským rybníkům (pouhé tři kilometry od centra města s převýšením 20 metrů
od ústí potoka, sklon zhruba 0,6%), či pozvolný nástup do Píseckých hor z centra až Na
Flekačky (délka asi šest kilometrů, převýšení
70 m, max. sklon do 2%). Logické by bylo také
napojení pravobřežní pěší komunikace kolem

Otavy a její pravděpodobné dokončení v prostoru současného starého bazénu – napojení
od elektrárny podél řeky až k lávce. Klíčové je
pěší zprůchodnění podél potoka okolo Tumpachů, do prostoru za bývalou Billou, které
může sloužit jako příjemné nové pěší propojení s Hradištěm a nově plánovanou čtvrtí Za
Nádražím. Tento úsek je právě v současnosti
řešen v rámci protipovodňových opatření. Je
třeba při jejich plánování zvážit zprůchodnění, které je realizovatelné na pozemcích zásobní zahrady Technických služeb, které de facto
vlastní město Písek.
Mehelnický potok může dát smysl neutěšeným
„územím nikoho“ v našem městě, třeba prostoru Na Bělidle, tedy vedle parkoviště u bývalé
Billy, kde má vyrůst nové obchodní centrum,
jež s fenoménem potoka opět nepracuje a točí
se k němu zády. Město přitom má nástroje, jak
donutit investory těchto velkých staveb v území
tyto lokality zútulnit třeba náhradní výsadbou.
V úseku mezi Šarlackým rybníkem, protějším
supermarketem Tesco a rychle se proměňujícím areálem bývalé Rourovny je stav běžnému
obyvateli města téměř neznámý a více než neutěšený. Přitom stačí málo, zapojení potoka do
okolí převážně obchodních staveb by mělo patřit k běžnému přístupu kultivovaných obchodních řetězců, jak to třeba známe z přístupu řetězce Tesco v Anglii, kde uplatňuje přívětivou
environmentální politiku. Proč to nejde u nás,
kde upřednostňujeme obchodní krabice napojené na dopravní obslužnost bez vztahu ke
svému okolí? Za první, leč nedokončenou vlaštovku lze u nás považovat pokus nového JYSKu
upravit své okolí směrem k potoku. Bohužel
nedošel až k potoku.
Na levém břehu potoka by mohla vzniknout
příjemná mlatová stezka (jako třeba podél
Otavy směrem na Zátavský most) v šíři umož15

Celou tuto problematiku již před rokem koncepčně řešil a předal městu Ateliér FACT. Pracovali na tom architekti Vladimír Krajíc, Libor
Monhart a Martin Křenek. Na základě zadání
minulého vedení města zpracovali Studii proveditelnosti revitalizace Mehelnického potoka. Tato studie řeší i základní urbanistický a
krajinný koncept možných úprav celého toku
potoka, a to včetně návrhů možného řešení
komplexních povodňových opatření na horním toku – suché poldry, obnova zaniklých
rybníků, zpřístupnění a nástin tras stezek podél toku apod. Kdo má zájem se s ní podrobně
seznámit, má možnost na www.piseckysvet.cz,
nebo je k nahlédnutí u městského architekta.
Co je ale v současnosti důležité? Začít řešit,
nejlépe dílčími architektonickými a odbornými úlohami, celou problematiku komplexně.
Nelze udělat například jen protipovodňové
úpravy na dolním toku, bez vztahu k celkovému řešení, které by následně mohlo být již
nerealizovatelné.
Zrevitalizovat a zpřístupnit Mehelnický potok je běh na dlouhou trať, je to ale hodnota,
kterou si naše město zaslouží. Pojďme tedy
společně přesvědčit naše politické zástupce,
že zprůchodnění celé trasy kolem potoka nám
přinese podstatné zkvalitnění využití okolí našeho města, což je a nejspíš i bude dlouhodobě
preferovaná strategická hodnota Písku. Zasluhuje si tedy i náležitou politickou pozornost.
Kdo s námi NEBRODIL, možná tápe, ale zvídavým Písečákům vřele doporučuji se vydat na
individuální BRO(ZRO)DĚNÍ, a pak možná
vše lépe pochopí. Budování této nové komunikační osy za to totiž rozhodně stojí.
Akce byla součástí projektu „PÍSECKÝ SVĚT –
občanům otevřeno“, který je v rámci Fondu pro
nestátní neziskové organizace podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů; www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
MARTIN ZBORNÍK
Ateliér V KÓDU a Písecký svět
Fotoreportáž z procházky najdete na straně 31, článek o studii revitalizace potoka na
www.piseckysvet.cz.
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Co se chystá: Jaký program má
zastupitelstvo města 5. listopadu?
Na programu listopadového zastupitelstva je celá řada
zajímavých bodů a některé z nich se týkají každého občana města
Písek. Jelikož někteří zastupitelé – konkrétně místostarosta
Josef Knot – považují jednání zastupitelstva za svého druhu
veřejnou besedu s občany (viz článek začínající na protější
straně), určitě by přivítali větší zájem občanů...
Bude se například schvalovat cenová kalkulace vodného a stočného na rok 2016. Dochází
k rozšíření provozovaného vodohospodářského majetku, navýšení ceny vodného, a naopak
snížení ceny stočného, což by ve výsledku
mohlo přinést mírné snížení konečné ceny pro
spotřebitele.
Zastupitelé budou projednávat celou řadu záměrů prodeje majetku. Neuvedený žadatel má
zájem odkoupit pozemky v průmyslové zóně
pro výstavbu mycího centra. Firma Milan
Král a. s. předkládá nabídku na odkoupení pozemků v průmyslové zóně pro výstavbu areálu
Truck centra pro servis a služby pro nákladní
a užitkové vozy, které by chtěla v hodnotě až 45
milionů vybudovat do konce roku 2020.
Firma Kočí holding a. s. reagovala na výzvu
města z dubna letošního roku a podává nabídku na odkoupení pozemku před Sportovní
halou za necelé dva miliony, kde by v místě
dnešního parkoviště vybudovala bytový dům
s parkováním a restaurací. K prodeji má být
nabídnut také nevyužívaný vodojem Na Pěníku, jehož cena je i s pozemkem odhadnuta na
2,3 milionu.
Vykupovat se mají naopak pozemky na místě
nově vybudovaného chodníku v lokalitě Putimská Vysoká, kde majitelé požadují 800 korun za čtvereční metr, město si však představuje cenu 550 Kč. Město Písek se také zamýšlí
přihlásit do výběrového řízení Ministerstva
obrany ČR na odkoupení pozemků a lesní

cesty v areálu bývalého vojenského cvičiště
Oldřichov se stanovenou minimální cenou
necelý jeden milion korun.

Z výměníků nové byty

Společnost Kočí holding a. s. překládá podnikatelský záměr Výměníky 2017, který předpokládá odkoupení některých výměníků ve městě, renovaci jejich technologií a rekonstrukci
na bytové domy s nízkonákladovým bydlením.
Týkat by se to mohlo v první etapě výměníků v Otavské, Gregorově a Švantlově-Zeyerově ulici, později také v ulicích Dr. Horákové,
17. listopadu, Čapkově a na Jihu, které bude
Teplárna uvolňovat v letech 2018-20.

Začíná diskuze o teplárně

Důležité bude projednání bodu ekologizace
provozů Teplárny Písek a. s. v souvislosti s novou legislativou a přísnějšími emisními limity
na tuhé i plynné součásti spalin. Tato společnost má celkem 1620 akcionářů, 75,59 % akcií
drží město Písek, 14,58 % Jan Polata, předsedou
představenstva je zastupitel Miroslav Krejča.
Materiál do zastupitelstva obsahuje řadu neveřejných příloh. Podle neoficiálních informací sílí v poslední době tlak některých členů vedení města na vstup strategického partnera do
teplárny. Podle představenstva však teplárna
vstup žádného strategického partnera nepotřebuje. Dlouhodobě je v zisku, v roce 2014
byl její hospodářský výsledek 10,7 milionu.
Vstupem silného partnera by se mohlo město
připravit o svůj majoritní podíl v ziskové společnosti, která bezpochyby patří mezi důležitý strategický majetek města. Představenstvo
tedy navrhuje jiné řešení, jak může teplárna
vlastními silami s případnou podporou města
uhradit náklady na nezbytné technické úpravy.

Bude pokračovat debata
o podpoře sportu a o kultuře?
Teplárna Písek – potřebuje strategického partnera?

Zpozornět by měly také sportovní oddíly, protože k projednání míří nová verze Zásad pro
poskytování dotací na sportovní činnost.
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Schvalovat se bude také nové znění Obecně
závazné vyhlášky o opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
Obsáhlý materiál se týká Koncepce rozvoje
Sladovny, který směřuje k rekonstrukci zbývající části budovy a jejímu plnému zprovoznění.
Návrh vypracovala na základě Rozvojové studie III. etapy konverze od Kateřiny Melenové
ředitelka Tereza Dobiášová.
Na pořadu jednání bude také informace o likvidaci společnosti Centrum kultury Písek,
o. p. s. k 31. 12. 2015 a stanovení oprávnění ředitele nové příspěvkové organizace Centrum
kultury Písek. Šest zaměstnanců již dostalo
výpověď a výplata odchodného těmto zaměstnancům, z něhož je na rozdíl od odstupného
hrazeno zdravotní a sociální pojištění, může
dosáhnout 731 tisíc korun.
Již dnes je tedy zřejmé, že se náklady na transformaci Centra kultury na příspěvkovou organizaci vyšplhají mnohem výš, než bylo původně deklarováno.

Jak dál s destinačním
managementem?
Dalším zásadním tématem je návrh na založení
nové organizace Destinační management Písecka s právní formou s. r. o. Nové vedení města
od počátku poměrně tvrdě postupovalo proti
Kanceláři destinačního managementu, která od
roku 2012 fungovala pod Sladovnou a dokázala
za krátkou dobu dosáhnout v rozvoji cestovního
ruchu velmi slušných výsledků a rozjet řadu nových aktivit. Špatná spolupráce ze strany radnice
přiměla obě pracovnice k podání výpovědi.
Vytvoření samostatné a nezávislé organizace
by bylo samo o sobě pozitivním krokem, ale
přerušení kontinuity dosavadní organizace a jejích pracovníků, bude opět znamenat nutnost
začínat od nuly. Jako nevhodná se jeví i právní
forma s. r. o., která je narychlo zakládána pouze
samotným městem Písek bez důležitých strategických partnerů působících v cestovním ruchu. Je otázkou, zda do ní opravdu dodatečně
vstoupí, jak si předkladatelé představují. Omezené budou také možnosti s. r. o. pro čerpání
prostředků z veřejných zdrojů.
Zasedání zastupitelstva města se koná ve
čtvrtek 5. listopadu od 13 hodin ve velkém
sále Kulturního domu Písek, materiály (tedy
jen ty, které nepatří mezi tajné) ke všem bodům si můžete stáhnout na webu města,
nebo přes www.piseckysvet.cz.
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

www.piseckysvet.cz
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S Jaroslavem Volfem o tom,

že na ZŠ Tomáše Šobra se učitelé nenudí
Od 1. srpna 2014 nahradil bývalý učitel Gymnázia Písek
Jaroslav Volf Janu Máchalovou ve funkci ředitele ZŠ Tomáše
Šobra. Nastupoval ve velmi rozjitřené atmosféře, nedlouho
předtím vyvrcholila dlouhodobá medializovaná kauza sporů
mezi vedením této školy a ZŠ Svobodná, která sídlí v tomtéž
objektu. Záležitostí se opakovaně zabývala rada města, stejně
jako následnými protesty proti výsledkům konkurzu... A rok
poté? Škola uspěla jako jediná v jižních Čechách v programu
Kellnerovy nadace, chystá otevření pobočky městské knihovny
a mnoho jiného...

Ředitel Jaroslav Volf v jazykové učebně, z níž
vzniká pobočka Městské knihovny v Písku

Jak se cítíte, rok po nástupu do funkce?
Tak především mne to ohromně baví. A máme
i úspěchy. Největší akcí, o které chci mluvit,
je naše účast v programu Pomáháme školám
k úspěchu, který iniciovala a finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.
Obecně prospěšná společnost, která pro Kellnerovu nadaci tento program pořádá, se rozhodla rozšířit portfolio podporovaných škol – a
my jsme měli to štěstí, že jsme uspěli.
Co škole, žákům a učitelům projekt přinese?
Je to spojeno se značnou částkou, kterou můžeme během pěti let investovat do rozvoje školy,
celkem by mělo jít zhruba o deset milionů korun. Dosud jsme získali formou daru osm set tisíc, lze z toho hradit především zvyšování kompetencí učitelů, ale i exkurze pro děti a mnoho
dalších aktivit, vše záleží na našem zájmu a domluvě s nadací. Na škole máme pedagogickou
konzultantku, která je placená nadací a pomáhá
kantorům, poskytuje jim supervizi k hodinám,
podle potřeby poradenství a podobně. Nejdříve
z toho měli učitelé trošku strach, ale po necelých dvou měsících všichni vidí, že je to obrovský přínos. Velmi podnětný byl i třídenní seminář, kterého se celý pedagogický tým zúčastnil
– týkal se typologie osobnosti podle nejmodernějších metod. Kromě odborného obsahu měla
akce i svělý teambuildingový charakter, práce
v týmu a ve stresu.

Co vás dál v projektu čeká?
Přesný obsah není vůbec předepsán – v podstatě si ho určujeme sami, podle svých vlastních
potřeb si vytváříme plán rozvoje školy. A adekvátně jeho kvalitě a rozsahu nás nadace podpoří v dalších letech. Pokud vymyslíme kvalitní
a smysluplné aktivity, tak na ně můžeme získat
finance. Kromě tohoto společného plánu si svůj
vlastní plán rozvoje sestavuje i každý kantor –
a v budoucnu budeme společně sledovat, jak se
tyto plány bude dařit naplňovat. Jde především
o to, abychom se naučili pracovat sami na sobě.
Jaké konkrétní novinky chystáte?
Nadace klade důraz například na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, vyučování matematiky metodou profesora Hejného nebo třeba badatelské aktivity – tedy
činnosti, které dětem nikdo nenařizuje, ale
vycházejí z jejich zájmu a zaujetí. Na podporu
toho můžeme nakoupit pomůcky, vyslat učitele
na odborné školení, pozvat sem externí odborníky a podobně. Výuka na škole se také stává
více otevřenou – návštěva v hodině (kolegové
kantoři, rodiče), se po domluvě stává součástí
vyučovacího procesu. Nechceme a nemáme co
skrývat, návštěvník se ale nesmí na oplátku divit, bude-li do aktivit sám zapojen :-).
Rozvíjíte i další projekty?
Naprostou novinkou je párová výuka, kterou
letos začínáme testovat ve spolupráci se ZŠ
Kunratice, kde tento model vyvíjejí. Znamená
to, že ve třídě současně vyučují dva plnohodnotní kantoři, tedy nikoliv pedagogický asistent.
Společně dělají přípravy i řídí hodinu, mohou
se každý soustředit na část žáků nebo si rozdělit
úkoly dle potřeby. To samozřejmě náš školský
systém a katalog prací nezná a neumí zaplatit,
je to možné jen díky podpoře, letos to bude
z grantu České bankovní asociace, poté budeme

hledat jiné zdroje. Je to velmi novátorské, zatím
chybí metodika, ale dost si od toho slibujeme.
Spolupracujete i s městskou knihovnou...
Jedna z našich priorit je spolupráce s rodiči,
tam se musí vždycky začít. A s tím souvisí i náš
další nový projekt – kavárna pro rodiče, kterou
zřídíme společně s novou pobočkou Městské
knihovny v Písku. Tady na škole bylo dosud
výpůjční místo knihovny – a nyní ho ve spolupráci s panem ředitelem Dubem proměníme
v plnohodnotnou pobočku pro veřejnost, která
bude zároveň sloužit jako místo setkávání pro
rodiče našich žáků a v době vyučování například pro čtenářské dílny.
Jak jste spokojen s učitelským sborem? Opustil někdo školu po vašem nástupu?
Kromě bývalé ředitelky neodešel nikdo. A to
přesto, že učitelé teď dostávají velmi naloženo
a projekt jim přidává mnoho aktivit i v jejich
volném čase... Odcházejí jedině do důchodu –
a přicházejí noví, mladí a perspektivní kantoři.
Se sborem jsem absolutně spokojený, je velmi
harmonicky složený, všichni se zapojují do programu i do dalších aktivit, nikdo nereptá ani
nešíří nějakou nehezkou atmosféru...
Vidím tady v programu na letošní školní rok
spoustu zajímavých akcí, například 13. listopadu oblastní turnaj základních a středních
škol v piškvorkách...
Piškvorky jsou skvělá akce, kterou si organizují
žáci a studenti sami, přinesl jsem to sem z gymnázia, uvidíme, jak se bude líbit. Je to rychlé,
zábavné, týmové.
Vypadá to, že máte jen samé úspěchy ke chlubení – opravdu žádné problémy?
Musím přiznat, že potíže máme aktuálně v mateřské škole – ne se školkou, ta je opravená.
/Dokončení na str. 16/
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S Jaroslavem Volfem...
Materiální podmínky jsou ve školce úžasné, revitalizovaná nádherná zahrada, ale pedagogický
tým si bohužel nesedl... Školka je dobře vedená,
paní Slavíková má mou plnou důvěru. Je tam
ale hodně zlé vůle, vztahy jsou napjaté, objevily
se anonymy adresované paní starostce. Vznikl
spor kolem školního vzdělávacího programu,
jedna kolegyně hrozí škole žalobou, podle mne
je to absurdní a jde hlavně o nakupení letitých
animozit. Snažím se pracovat na řešení, ale je
v tom hodně emocí, moc mne to mrzí.

www.piseckysvet.cz

MESADA je nestátní nezisková organizace, původně občanské
sdružení, dnes spolek. Poskytujeme sociální služby osobní asistence a sociální rehabilitace v okrese Písek. Za dobu existence jsme pracovali s 63 klienty osobní asistence a 357 uživateli
sociální rehabilitace.
Jednomu člověku se věnujeme v osobní asistenci i několik let, je-li to třeba i 24 hodin denně, v sociální rehabilitaci až dva roky.

INZERCE

Ohlédnutí – a přítomnost

FAZOLE – Rodinné centrum s prvky Montessori pořádá

Sobota 21. listopadu 2015, 10–14 h
místo konání:

NATURAL PÍSEK, Budovcova 105

cena včetně zdravého bufetu:
500 Kč (400 Kč při platbě do konce října 2015)
Vstupenky k zakoupení v prodejně Natural Písek
nebo na e-mailu centrum@fazole-pisek.cz.
Jak výživa ovlivňuje zdravotní stav dětí, jejich chování
a později i výsledky ve škole? Proč bychom se měli
stravovat zdravě a jak nejlépe posuzovat
jednotlivé potraviny? Co jsou ty nejkvalitnější
potraviny? Jaká jsou nejlepší výživová doporučení?

Přednáší PharmDr. Margit Slimáková

Margit je odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala
farmacii a dietologii v USA. Vede poradenství, přednáší, píše články
a knihy, organizuje semináře a zabývá se problematikou výuky
zdravé výživy na školách. Je autorkou výživového doporučení
Zdravý talíř a odborným garantem Iniciativy Skutečně zdravá škola.

RC Fazole – Sedláčkova 472/06, Písek (Městský areál, bývalé MC Kvítek)
centrum@fazole-pisek.cz • www.fazole-pisek.cz • +420 605 727 528
Facebook: Fazole – rodinné centrum s prvky Montessori
Podporují nás:

Aktivity projektu „Rodinné centrum FAZOLE – zvyšováním rodičovských
kompetencí k lepším vztahům v rodině, v komunitě, i ve společnosti“ jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
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Jak se žije (v) MESADĚ

A jak se vyvíjejí vztahy se Svobodnou školou?
Myslím, že bezproblémově. O všem komunikujeme, zveme se navzájem na akce. Prakticky
jsme to ukázali například na jedné z nedávných
porad ředitelů, kdy jsme tu kolegy z ostatních
píseckých škol vítali s panem ředitelem Machačem společně, bylo to moc fajn. O týden později jsme si to zopakovali při výjezdním zasedání
rady města. Samozřejmě že školy jsou i navzájem konkurenty, navíc waldorfská škola má
značně odlišný systém práce – ale pokud lidé
chtějí, vždycky se dohodnou. A my chceme.
Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

Zdravá výživa pro
děti a rodiče

www.piseckysvet.cz

Petr Velkoborský:

MEZIČAS

V průběhu října si mohli zájemci v Prá
cheňském muzeu prohlédnout zajíma
vou výstavu fotografií s názvem Mezičas
Petra Velkoborského. Tento pražský vě
dec–fyzik, pedagog a fotograf si nedávno
s manželkou přestěhoval do Písku, čímž
získala početná skupina píseckých foto
grafů další pozoruhodný přírůstek. Ver
nisáž vyvolala poměrně velký zájem pí
secké kulturní veřejnosti. Výstavu můžete
navštívit ještě do 1. listopadu.
ZDENKA JELENOVÁ

Přijďte si změřit

glykemii!

Svaz diabetiků ČR, územní organizace v Písku
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne diabetu ve čtvrtek 12. listopadu v přednáškovém
sále Českého červeného kříže v Čechově ulici
454 od 9 do 15:30 hodin veřejné měření glykemie, tlaku krve a cholesterolu.
Akce je pořádána ve spolupráci s městským
úřadem, Střední zdravotnickou školou, VZP
a Českým červeným křížem. „Využijte této příležitosti zjistit svůj zdravotní stav,“ zve předseda územní organizace Svazu diabetiků Písek
Jiří Toman.
V pátek 13. listopadu se pak koná Pochod
proti diabetu, sraz před domem kultury ve
13 hodin. Diabetiků je v České republice více
než 850 tisíc – a těch, kteří zatím o svém onemocnění nevědí, odhadem dalších 250 tisíc.

Všechno to začalo před třinácti lety. Tři ženy
(socioložka a dvě sociální pracovnice) založily
občanské sdružení. Byly jsme nadšené, odhodlané, plné chuti do práce a sebedůvěry. Začaly
jsme se službou podporované zaměstnávání,
s níž jsme všechny měly zkušenosti. Získaly
jsme peníze na provoz služby, našly jsme práci pro první klienty se zdravotním postižením.
Pracovaly jsme, dále se vzdělávaly, začaly jsme
poskytovat osobní asistenci, přicházeli noví
kolegové a další klienti…
V současné době poskytujeme v Písku dvě
sociální služby – sociální rehabilitaci a osobní asistenci. Osobní asistence pomáhá dětem
a dospělým lidem se zdravotním postiženým
a seniorům zůstat tam, kde jsou rádi, se svými
blízkými, studovat, navštěvovat kulturní akce...
Prostě žít jako lidé jejich věku s ohledem na aktuální zdravotní stav. Sociální rehabilitace, tak
jak ji poskytujeme, je určena lidem se zdravotním postižením, kteří si neumí poradit v běžném životě, nerozumí rychle se měnícímu světu, mají dluhy, jsou osamělí, dlouhodobě nezaměstnaní... Na druhé straně jsou to lidé, kteří
chtějí ve svém životě něco změnit, kteří se roz-

hodli vzít svůj život do vlastních rukou. K získání dovedností, znalostí, schopností, které jim
umožní co nejvíce fungovat v běžném životě,
potřebují podporu, motivaci, vedení, prostor
pro vyjádření svých přání, potřeb, představ
o životě. Jsme jejich průvodci v té části života,
kdy se potřebují zorientovat, podívat se na svůj
život jinak, než byli dosud zvyklí. Stojíme na
straně našich klientů. To ale někdy znamená
říkat jim i věci, které jsou pro ně nepříjemné,
které si odmítají připustit, které nechtějí řešit,
za něž nemají chuť převzít zodpovědnost.

Příběhy

PANA JANA v šedesáti postihla cévní mozková příhoda. Zůstal na vozíku. Celých deset let
o něj pečovala jeho rodina, především manželka Marie. Marie byla nedávno hospitalizována a přitom jí diagnostikovali Alzheimerovu
chorobu. Jestli se vrátí domů, není jasné. Rodina probrala s Janem jeho představy o dalším
životě, zvážila své finanční a časové možnosti
a společně se rozhodli pro osobní asistenci.
Pan Jan zatím nechce odejít do žádného zařízení. Má dvě stálé osobní asistentky, asistenci
mu poskytujeme od pondělí do pátku dvanáct
hodin denně.
PANÍ GABRIELE je třicet let. Má mentální
postižení. O mladé ženě by nikdo, kdo ji potká
na ulici, neřekl, že má nějaké obtíže. Po ukon-

Ředitelka Tamara Skřivánková.
Foto archiv Mesady
čení zvláštní školy žila s rodiči, v osmnácti letech dostala plný invalidní důchod. Vdala se,
narodila se jí dcera. Péči o dceru nezvládala,
i péče o domácnost byla pro ni náročná. Po
rozvodu byla dcera svěřena do péče bývalému
manželovi. Tříletou dceru Gabriela pravidelně
navštěvuje. Kvůli snížení invalidního důchodu
potřebovala další příjem.
Když se na nás obrátila, neměla žádnou představu, co obnáší chodit do zaměstnání. Na
schůzkách se sociální pracovnicí se shodly, na
čem chce Gábina pracovat, čeho by chtěla pomocí služby sociální rehabilitace dosáhnout.
Chodily spolu do terénu – podívat se, jak vypadá ta či ona práce, na pohovory k zaměstnavatelům. Podařilo se najít práci pomocné
kuchařky. První dva měsíce s ní na pracoviště
docházela sociální pracovnice a pomáhala jí
zvládnout nejen samotnou práci (na co používat jaký prostředek, v jakém množství atd.),
ale také komunikovat s vedoucí a kolegyněmi.
Ve spolupráci pokračují, Gabriela chce bydlet
sama, bez rodičů. Potřebuje se naučit hospodařit, obstarat domácnost a další věci důležité pro
samostatný život.
/Dokončení na str. 20/

INZERCE

ODDLUŽNĚNÍ
vyřešíme i Vaše dluhy
zastavíme vymáhání či exekuce
rychle, diskrétně, spolehlivě
Písek – Velké náměstí 4
Strakonice – nádraží ČSAD

JÓGOVNA PÍSEK

OTEVŘENÉ LEKCE

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU!

Začínáme s jógou už ráno!
Ranní lekce v 7:30 a v 8:30 hodin
ve studiu na Alšově nám. 36 v Písku
www.jogou-k-sobe.cz
www.facebook.com/JogujKsobe

tel: 602 134 647

volejte – prozvoňte – sms

www.ab-finance.cz

tel.: 604 966 459
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Úsměvy

Mladý muž, mentálně postižený, poprvé cestoval sám autobusem do práce. Na zastávce ho
čekala kolegyně. Klient nepřijel. Řidič autobusu sdělil, že si muže všiml, vystoupil prý na
jedné zastávce asi v půli cesty. O pomoc byla
požádána i policie. Po třech hodinách někdo
zaklepal na dveře kanceláře. Mladík stál ve
dveřích a po důkladném vyzpovídání jsme se
dozvěděli, že potřeboval jít na toaletu a proto
vystoupil. U silnice někdo stál a mával, tak to
zkusil taky. A tak přijel stopem.
Paní Irena má trvalé následky po autonehodě. Po několikaměsíčním kómatu má porušené centrum rovnováhy. Často padá na pravou
stranu, někdy to končí na pohotovosti s tržnými ranami. Když ji osobní asistentka pomáhá
předejít pádu, klientka s úsměvem podotýká:
„Každá správná deka musí být pořádně prošitá.“

Zklamání

Klienti se na nás obracejí, aby se s naší pomocí „odrazili ode dna“, naučili se zvládat běžné
situace. Dáváme jim prostor a respektujeme
je. Nečekáme, že vše půjde „jako na drátku“.
Klopýtají, chybují. Podporujeme, pomáháme,
vedeme je. Zároveň však stále máme na mysli,
že každý je zodpovědný za svůj život a to jim
dáváme v průběhu služby jednoznačně najevo.
Milanovi je čtyřicet let, má po operaci páteře částečný invalidní důchod. Poslední tři

roky nepracoval. Měl dluhy a hrozilo mu vystěhování z bytu. První schůzky byly obtížné.
Sociální pracovnice se snažila zjistit, proč chce
Milan vstoupit do služby sociální rehabilitace
a na čem by vlastně chtěl pracovat. Nakonec
zformuloval svá přání a představy a byla podepsána smlouva o poskytování služby. Společně

KONTAKTY:
MESADA, občanské sdružení
Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek
tel.: 382 222 246
e-mail: mesada@pisek.eu
začali hledat práci a zapracovali na řešení dluhové situace. Po čtyřech měsících intenzivní
spolupráce se Milanovi podařilo nastoupit do
práce, do které ale po čtrnácti dnech přestal
docházet. O spolupráci s námi ztratil zájem,
služba byla ukončena.

Otazníky

V každé neziskové organizaci, která je poskytovatelem sociálních služeb, řeší sociální pracovníci spoustu problémů. Některé se týkají systému sociálních služeb, většinou však zabezpečení konkrétní poskytované služby. O potížích,
které řešíme, vypovídají následující otázky:

Budeme schopni udržet cenu 90,-Kč za hodinu osobní asistence i nadále? Dostaneme dotaci na služby i v příštích letech? Podaří se nám
konečně oslovit firemní dárce? Jak naši náročnou práci vnímá veřejnost?

Radosti

Každodenní práce v neziskovce jako je MESADA nepřináší jen starosti, ale především drobné i větší úspěchy. Vážíme si všech. Vybíráme
ty z letošního roku:
Dostali jsme dotaci na rok 2015. Povedla se
společná akce pro klienty „Malujeme s MESADOU“. Dostali jsme dopis s poděkováním od
bývalého klienta. „Nezaměstnatelní“ klienti
pracují. Konečně jsme našli novou kolegyni
do týmu osobních asistentek. Pomohli jsme
úspěšně klientům s odvoláním proti nepřiznání příspěvku na péči nebo snížení stupně
invalidity. Díky evropskému projektu jsme
podpořili 33 osob se zdravotním postižením
a 21 z nich získalo pracovní zkušenosti.

Konec (?)

MESADA a lidé v ní a kolem ní (klienti, spolupracující organizace, zaměstnavatelé, blízcí našich uživatelů a další) žijí své jedinečné životy.
A je odvážné, obohacující, objevné pro všechny mít část příběhu společnou.
TAMARA SKŘIVÁNKOVÁ
Autorka je ředitelkou Mesady.

Pošli knihu dál:
pokračujeme!

Tak jako v předchozím půlroce, i nadále se
nám v redakci scházejí stovky opuštěných a na
adopci čekajících knížek v rámci projektu Pošli knihu dál. Nápad, který vymyslela a uskutečnila Jindřiška Jelínková, se dobře uchytil.
S autorkou projektu jsme se domluvili na pokračování projektu, i z Moravy, kam přesídlila,
bude nadále pomáhat jakožto supervizorka projektu. A tak dál přinášejte knížky do redakce,
a nezapomínejte, že musí být zachovalé a čisté.
Darované knížky dále putují do nemocnice nebo
domů s pečovatelskou službou.

NEZISKOVÝ
ON-LINE BAZAR

Možnost bezplatné inzerce pro
všechny neziskové subjekty:

www.piseckysvet.cz/bazar

Congrass hrál pro Slona
Jednu z posledních opravdu pěkných podzimních sobot si vy
tipoval Spolek přátel domu U Slona k uspořádání charita
tivního koncertu výborné písecké kapely Congrass. Jejich vy
stoupení 24. října přilákalo do dvora oblíbeného domu poblíž
Kamenného mostu řadu diváků, kteří zaplacením stokoruny
vstupného přispěli na rekonstrukci tohoto historického objek
tu. Přítomní si v doprovodu majitele Josefa Stacha prohléd
li interiér domu a popovídali si o plánech na jeho postupné
zpřístupnění veřejnosti. Fotogalerie na www.piseckysvet.cz.
-zaj-
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ODJINUD

Život ve městě: Deggendorf a Písek
Jak radnice informují své občany?
V naší písecké kotlince bývá občas pěkná inverze, mlhy se válejí
nad řekou a vzdálené obzory si můžeme jen představovat.
Mnozí z těch, co do Písku přišli odjinud, kdo často cestují nebo
mají duši s rozletem světoběžníka, se shodují: Písečtí jsou až
přehnaně upnuti ke svému patriotismu, zahledění sami do sebe,
uzavřeni před okolním světem. Občas nezaškodí nakouknout
trochu přes plot a podívat se, kde co funguje jinak a lépe...
Třeba nová inspirace nabourá naše hluboce
zažité stereotypy, pootevře nám oči a rozváže
ruce, abychom si to tady trochu vylepšili a přiblížili se evropskému standardu.
Pojďme si udělat malý výlet za humna jižních
Čech. V Bavorsku máme partnerské město Deggendorf a jestli nemá být takové partnerství
jen oficialitou mezi radnicemi, pojďme se ptát,
co tam dělají lépe a jak. Naše města jsou srovnatelně velká a cestu zdoláme za 2,5 hodiny,
přesto má člověk pocit, že v přístupu radnice
k občanům nás zatím dělí tisíc světelných let.

Informace pro každého

Začíná to už u běžného informačního servisu
pro obyvatele města. Zabrousíme-li na webové
stránky www.deggendorf.de, neměli bychom
se nechat zmást jejich zdánlivou stručností.
Při důkladnějším rozkliknutí se nám rozbalí
přehledně systematizovaná škála komplexních
informací a služeb občanům i návštěvníkům
města, o jaké si v Písku můžeme nechat zdát.
Jestliže si v hlavním rozcestníku úvodní
stránky z pěti nabízených rubrik (Život v Deggendorfu, Radnice, Cestovní ruch, Kultura
a Ekonomika) zvolíme hned první, nestačíme
žasnout, co vše se nám otevře.
Pod odkazem Výstavba & bydlení najdeme
podrobné informace pro stavebníky, údaje o stavebních pozemcích, územním plánu, stavebním
řízení, firmách, možnostech účasti veřejnosti,
statistikách, formalitách při stěhování, příspěvcích na bydlení, přihlašování bydliště, žádostech
o byt, až po ubytovny pro bezdomovce.
Rubrika Úřady & městská zařízení obsahuje kompletní přehled všech organizací města
s prezentacemi, kontakty a údaji o činnosti.
Rubrika Vzdělávání & výchova zahrnuje veškerá vzdělávací zařízení, městská i soukromá,
od mateřských školek po vzdělávání dospělých, včetně kontaktů, otevíracích dob, kapacit
a upozornění pro uživatele služeb.
Pod názvem další rubriky Občanská práce
bychom si v Písku zatím bohužel stěží uměli

něco představit. Pod heslem „Občané pomáhají
občanům“ v ní deggendorfská radnice informuje o nejrůznějších komunitních projektech,
do nichž se pod záštitou radnice může zapojit
kterýkoli občan. Ať jsou to třeba patronáty nad
údržbou zeleně a úklidem veřejných prostranství, přerozdělování potravinových přebytků
potřebným, návštěvy dobrovolníků v seniorských domech a sociálně slabých rodinách,
charitativní prodejny oblečení nebo třeba pomoc v městském archivu.
V neuvěřitelně obsáhlé rubrice Rodina, mládež & senioři lze najít prakticky cokoli, co nás
může zajímat. Zdravotně postižení naleznou
kontakty na svého pověřence, konzultace, seznamy parkovišť, informace o bezbariérovosti
i finanční podpoře. Své zástupce mají na radnici
i mladí lidé, rodiny a senioři. Každá ze skupin zde
najde informace. Rodiny s dětmi mohou využít
rodinný pas, nabízející řadu slev a výhod, jsou tu
seznamy dětských hřišť, kontakty na organizace. Samozřejmostí jsou aktuální zprávy o narozených a zemřelých, pokyny pro životní situace
jako narození, svatba či úmrtí, výsledky anket.
Následuje rubrika Mobilita, kde jsou kompletní údaje o dopravním spojení, uzavírkách a stavbách, včetně interaktivní mapy města, systému
parkování, a tak dále.
V rubrice Sport & volný čas jsou podle jednotlivých tipů pohybových aktivit přehledně
setříděna veškerá sportovní zařízení a druhy
aktivit včetně aktuálních harmonogramů obsazenosti, popisy stezek a tras, kontakty organizací včetně všech důležitých údajů pro uživatele. V rubrice Životní prostředí & energie
město informuje občany o projektech v oblasti
životního prostřední, o systému sběru a třídění
odpadů, úsporách energií , to vše s praktickými
radami, jak se zapojit.
V Kalendáři akcí lze hledat podle data i typu
akce v téměř třiceti kategoriích. Vyčerpávající
výčet pak završuje rubrika Spolky, zahrnující
veškeré na území města existující neziskové organizace od hasičů přes církve, pěvecké sbory,
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sportovní kluby, charitativní organizace až po
profesní sdružení, setříděné do třinácti kategorií. Věřte nebo ne, napočítáte jich víc než 350!
Samozřejmostí je propojení veškerých uvedených údajů na vlastní webové stránky dotyčných organizací.
Dlužno zdůraznit, že ve výše jmenovaných
databázích nikterak nezáleží na tom, zda je
subjekt soukromý, státní, církevní, neziskový
nebo jakýkoli jiný. Podstatné je pouze to, že občan na jednom místě na hlavním webu radnice
nalezne veškeré důležité informace pro svůj
život ve městě. Toto je otisk fungující občanské společnosti. Takhle má vypadat komplexní
servis, který městský úřad poskytuje svým občanům, jež si ho platí ze svých daní.

Infocentrum u radnice

Mimochodem, informační turistické centrum
mají v Deggendorfu samozřejmě v přízemí
historické radnice uprostřed hlavního náměstí,
kde ho žádný návštěvník města nepřehlédne.
Na otázku, zda by nebylo lepší ho přestěhovat
do moderně zrekonstruované budovy knihovny, která se nachází vedle městského muzea
a galerie kousek od náměstí, nikdo z dotázaných ani na vteřinu nezaváhal: NEBYLO! IN
FOCENTRUM PATŘÍ K RADNICI!
Oproti tomu u nás v Písku si současné vedení
města prosazuje živelné nápady a chce experimentovat tam, kde věci dobře fungují – viz
nápad přesunout písecké infocentrum do nové
knihovny na Alšově náměstí. Pojďme raději investovat peníze, čas a energii do zlepšení informačního servisu a služeb městského úřadu pro
nás, pro Písečáky.
Již v prosincovém čísle měsíčníku Písecký svět
přineseme další inspirativní příklady o podpoře deggendorfské radnice při zapojování občanů do práce pro město. Díky podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti také některé
organizace osobně navštívíme a pro zájemce
z Písku zprostředkujeme výměnu zkušeností.
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
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Centrum péče o matku a dítě

tu není „jen“ pro maminky a děti...

KONTAKTY: Erbenova 2676, Písek
tel.: +420 382 217 154
e-mail: info@centrum-pece.cz
www.centrum-pece.cz
blog.centrum-pece.cz
facebook.com/centrum.pece
V kurzu pohybového vývoje nabízí maminkám
možnost naučit se a prakticky natrénovat zásady
manipulace s miminkem, správné vedení dítěte
a prevenci možných obtíži. Jde o kurz, který má
tři části podle věku dítěte – přibližně od narození do pěti, od šesti do devíti měsíců a od deseti
do šestnácti měsíců, samozřejmě v závislosti na
individuálním vývoji každého dítěte. „Zabývá
me se například i tematikou nošení dítěte v šátku,
vysvětlujeme co a jak může vývoj dítěte ohrozit,
proč pro některé dítě může být tato praktika i ne
bezpečná,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutického týmu Daniela Císařová: „Vždycky je
třeba myslet především na dítě – jak mu nejlépe

V kurzech se využívají nejrůznější vhodné pomůcky a typy cvičení. Foto archiv Centra péče o matku a dítě.
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KORNELIUS NOVAK:
Ale taky existuje Satan...
Tento poměrně netradiční čtyřicetiletý evangelický kazatel je
bývalým vicemistrem Německa v kulturistice, živil se dlouho
jako barový vyhazovač, založil klub křesťanských motorkářů
Holy Rieders Germany. Na Písecku měl v říjnu několik přednášek
– na SZŠ a Gymnáziu Písek, ve sboru Elim a dvakrát v Protivíně.

Centrum péče o matku a dítě zahájilo svou činnost začátkem
září. Navazuje na více než 20 let fungující soukromou ordinaci
praktické lékařky pro děti a dorost paní MUDr. Jitky Borošové,
která je hlavní iniciátorkou – má bohaté zkušenosti v péči o děti
a dovede velmi přesně poradit, co děti a jejich rodiče potřebují.
A to právě nabízí nové centrum.
prospět.“ Pro děti starší šesti měsíců si ukazují
další pohybové možnosti, postupně se dostávají i k problematice správných prvních botiček,
k tomu, jaká odrážedla nebo jiné hračky a pomůcky jsou vhodné a podobně. Vše se přitom
odehrává v úzkém kruhu maximálně čtyř maminek s dětmi a nabízí tedy maminkám i možnost sociálního kontaktu, komunikace s ženami
s podobnými problémy a zájmy.
Dalším typem aktivit je cvičení Jsme na to
dva. „Tady jde o to, aby maminka s dítětem
intenzivně spoluprožívaly společnou aktivitu,
která bude prospěšná pro oba dva,“ přibližuje
Daniela Císařová. Maminky se tímto způsobem rychle dostávají do dobré kondice, děti
společné aktivity milují.
Účast v kurzech je doporučována i maminkám, které třeba už mají několikáté dítě – leckdy totiž u nich přetrvávají nevhodné stereotypy a návyky, které je často možné poměrně
jednoduše odstranit – k jednoznačnému prospěchu dítěte. „A navíc trh se stále inovuje, tak
že je třeba se seznamovat i s novinkami – a do
zvědět se, které z nich jsou pro malé dítě vhodné
a rozvíjející, a které naopak můžeme nazvat
škodítky,“ tvrdí Daniela Císařová.

www.piseckysvet.cz

Největší zájem je o aktivity v bazénu s teplou
vodou. Foto archiv Centra péče o matku a dítě.

Nabídka pro padesát plus

Centrum vidí prioritu v péči o fyzickou pohodu a zdraví každé ženy. Nabídka centra se přitom vůbec nesoustředí pouze na těhotné ženy
a novopečené maminky.
„Dokážeme poradit v podstatě v každé životní
etapě – jak ženám, které mají potíže s početím,
tak těhotným, maminkám brzy po porodu i star
ším ženám, vítáme opravdu kohokoliv, kdo má
zájem o své zdraví,“ vypočítává výkonný ředitel MUDr. Ing. Pavel Boroš. Daniela Císařová
dodává: „Speciální nabídku například máme
pro dámy padesát plus – už se jich tu skupinka
schází pravidelně, na další se těšíme. I jim samo
zřejmě nabízíme nejdříve individuální poraden
ství, posouzení jejich fyzické kondice a doporu
čení vhodných pohybových aktivit.“

Na rozdíl od fitcentra...

Odbornice v centru jsou schopné klientce poradit vhodné aktivity a v případě komplikací
posoudit, zda je vhodné navštívit nejdříve odborného lékaře. A poté opět nabídnout rehabilitaci, individuální terapii, nebo třeba masáže.
„Právě tímto poradenstvím, individuálním
přístupem a důrazem na přiměřenost všech do
poručovaných aktivit se odlišujeme od fitcenter
– naším cílem je prospět v maximální možné
míře každé klientce,“ zdůrazňuje Daniela Císařová. A zve k návštěvě i ženy, které třeba vůbec
nikdy necvičily – není čeho se bát, všem dokáží
poradit, jak začít.
Největší zájem se ukazuje o cvičení v bazénu,
u všech věkovým kategorií klientek.
„Je možné přijít jen na jednotlivou lekci, ale
předplatitelům nabízíme desetiprocentní zvýhod
nění,“ vysvětluje Pavel Boroš: „Naše kurzy se po
měrně rychle zaplňují a maminky si mezi sebou
rády sdělují, s čím mají dobrou zkušenost – a to je
pro nás ta nejlepší reklama!“

Něco mezi rebelem a kazatelem – tak by se asi
dal charakterizovat Kornelius Novak. Jeho děde
ček pocházel z Čech, on sám se narodil němec
kým rodičům v Rumunsku, vyrůstal v Německu,
pár let žil v Norsku, nyní bydlí ve Švédsku a hod
ně cestuje po Čechách, Moravě a Slovensku, kde
pořádá přednášky. Základem atraktivity jeho vy
stoupení jsou skutečné příběhy a přirozené lidské
vystupování, jímž otevírá otázky etiky, smyslu
života a opravdových hodnot.
Z jakého důvodu často přednášíte právě
v České republice a na Slovensku?
Nevím, jestli to pochopíte, ale vede mne k tomu
Bůh. Byl to docela dlouhý příběh, který začal
v Norsku. Srdce mi řeklo, že se mám vydat
na české ulice, protože my pracujeme hlavně
na ulici. Odpověděl jsem Bohu, že je to úplně
bláznivé, že vůbec neumím česky a budou se na
mne dívat jako na šílence. Ale pak se všechno
sešlo tak, že jsem tady. Díky nenadálé pomoci
lidí, kteří se v mém životě „nečekaně“ objevili...

Na gymnáziu jste mluvil o špatných zkušenostech s Čechy, o tom, že se tu hodně krade
a jsme velmi ateističtí... Opravdu se to tolik
liší například od Německa?
Ono je těžké jakkoliv paušalizovat. To, že mi
párkrát někdo v Čechách vykradl auto, není
přece tak strašné. Ale co jsem zažil v Německu, mezi „civilizovanými“ německými občany,
když jsem dělal vyhazovače v baru, bylo opravdu to nejhorší. Problémem všech dnešních
společností je, že člověk nějak vypadá zvnějšku
a dělá jakoby dobré věci, ale co je uvnitř? Drahý oblek a kravata... a přitom ukradne miliony
z banky. Moderní lupiči neběhají s maskami
a pistolemi.

Chtěla bych se zeptat na důležitost odpuštění
v životě člověka – a v životě vašem, říkal jste,
jak důležité pro vás bylo, když vám odpustil
ten, koho jste málem zabil autem...
Existuje několik duchovních principů. Mohu
něco poslat dál, jen pokud to sám dostanu. Tak je
to se vším. Když mne Pán Bůh povzbudil, mohu
Můžete srovnat svou práci na ulici, ve školách i já povzbuzovat další. Pokud odpuštění dostanea ve vězení? Kde to má největší smysl?
te, můžete ho i sama dávat. Člověk těžko doopravTo nejde říct, i když tam všude bývám. Nemů- dy odpouští... Pomůže, když se nekoukám jen na
žete vidět do srdce člověka. Odevšad mám pěk- to, co mi druzí udělali, ale když si uvědomím i
svou vlastní vinu, možná ne v každé konkrétní siné zkušenosti a potkal jsem tam zajímavé lidi.
tuaci, ale celkově. Mnozí
INZERCE
tvrdí, že pokud přiznají,
že odpustili, tak tím prý
ukazují, že to vlastně
nebylo tak hrozné. Ale
Borovany u Bernartic, okr. Písek
to není pravda, mnoNabízíme hlídání Vašeho pejska
hé, co mi bylo učiněno,
v rodinném prostředí
bylo opravdu zlé. Ale
v době Vaší nepřítomnosti:
odpuštěním nepopírám,
• ubytování ve venkovních kotcích
že to bylo špatné, nýbrž
• ubytování doma
se snažím osvobodit
Venčíme 4x denně formou procházky.
od minulosti, odhodit,
Psi mají k dispozici oplocenou zahradu.
co mi druzí učinili, aby
Máme mnohaleté zkušenosti s prací se psy.
mne to po celý život neVašemu psovi jsme schopni aplikovat léky orálně i injekčně.
zatěžovalo, zbavit se té
Psi jsou 24h denně pod dohledem.
tíhy, kterou s sebou vleKONTAKT: www.viribus.eu, 608 854 599
ču jako jed, jenž protéká
mým tělem.

Hotel pro psy Viribus

Kornelius Novak při přednášce v aule gymnázia.

A když se vrátím k vašemu zážitku z mládí,
kdy jste vlastní chybou těžce zranil cyklistu?
Pro mne bylo jeho odpuštění opravdu zásadní.
Je to něco úplně jiného, než odpuštění od Pána
Ježíše, to jsou zcela rozdílné vztahy. Když mi Bůh
odpustí, je to pro mne velmi důležité. Ale neznamená to, že mi odpustili ti, kterým jsem ublížil...
Mluvil jste hodně o ovlivnění norské společnosti činem masového vraha Breivika. Mo
hlo to mít vliv i na současné velmi medializované kauzy poměrně přísného odebírání
dětí z rodin přistěhovalců?
Přirozeně že ano. Ale podle mne jde především
o to, že norská společnost se cítí být velmi „humanistická“ – je tím úplně nemocná. Usiluje
o naprosté zrovnoprávnění žen a mužů, homosexuálů a podobně. Tak, že třeba mají ženy a muži
společné záchody! Nemůžete si také například
dovolit uhodit své dítě – pokud to uděláte, půjdete prostě do vězení. Já jsem se narodil v Rumunsku a dostal jsem okamžitě facku, když jsem
zlobil – a dnes své matce děkuji, protože co by
ze mne jinak bylo? Ale v Norsku je realita úplně
jiná. A když tam přijde třeba česká nebo rumunská rodina, může vzniknout velká konfrontace.
Způsob, jak se v Čechách běžně mluví s dětmi,
v Norsku neuslyšíte, tam neexistuje žádný křik...
Ale je to správné?
No, to jsem snad vyjádřil tím poděkováním
mamince. Ale záleží na tom, co se společnost
rozhodne považovat za „normální“...
Věříte v Ježíše Krista a v pozitivní vliv této
víry na jedince i celkové jednání společnosti... Co když člověk věří něčemu jinému?
Samozřejmě že lidé, kteří věří v jiné náboženství,
ale i lidé úplně bez boha mohou být vysoce morálními bytostmi. Ale jen o to v křesťanství nejde.
/Dokončení na str. 24/
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K. Novak: Ale taky existuje Satan...
Jde o to, že existuje Bůh, který s námi chce žít v harmonii – a když existuje, tak máme problém, protože pak není pravda, že všechna náboženství
vedou ke stejnému bodu. Mám o tom celou přednášku, o důkazu Boha,
nemůžu to teď celé zopakovat, ale vlastně je to velmi jednoduché. Lidé žijí
s různými iluzemi o bohu, mohou se najít v ezoterice, vidět různé duchy...
Ale otázkou vždy je, co je za tou kulisou. Vše, v co člověk věří, má přímý
dopad na jeho život – a tím i na život celé společnosti. Bible nás ale učí,
že také existuje Satan a jeho andělé, kteří nás chtějí svést. A Satan se může
představovat i jako Anděl světla. A to je ten největší problém!
Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

DARUJEME krásná a přítulná koťata, stáří šest týdnů až
tři měsíce, Ranč IXION, tel.
606 704 404

INZERCE

PRONAJMEME obchod 86 m2,
velké výlohy, Budějovická ulice,
od února 2016, tel. 739 348 550

www.piseckysvet.cz

Líbí se vám
tato vize Písku?

PRODÁM kvalitní domácí med ze Strakonicka, 1kg za 130 korun.
E-mail: paperman@seznam.cz, tel. 722 920 766

STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA PÍSKU do
roku 2030 je definována. Je o nás a chceme
ji takovou? Cituji: „Písek je otevřené a pří
větivé město vzdělaných lidí, které spojuje
tradiční hodnoty a stabilitu se vstřícností
k moderním technologiím a jejich širo
kému využívání, s dostupnou přírodou
v blízkém okolí. Je přátelské k firmám, kte
ré v něm působí a přitahuje na znalostech
založené podnikatelské aktivity. Písek na
bízí všem generacím rozmanitou kulturu,
příležitosti pro aktivní život a moderní,
přizpůsobivé veřejné služby.“

PRODÁM pěkný 2+kk udržovaný byt v panelovém domě s balkonem,
Písek – JIH, bezproblémoví sousedé „starousedlíci“, světlý, pečlivě udržovaný a klidný dům, 4. p. BEZ VÝTAHU.. Byt je v původním stavu,
udržovaný. Cena 850 000 Kč, lze financovat hypotékou, tel. 607 777 993

Není tato vize formulována tak obecně, že
by stejnou mohlo mít každé druhé město?
Opravdu vystihuje naše hodnoty a žádou
cí směřování města Písku na 15 let?

NEKOMERČNÍ INZERCE:

Jedná se o zásadní dokument, který má řídit
směřování Písku do budoucnosti. Je ale s po
divem, že se takto zásadní téma s veřejností
vlastně vůbec neřeší. Nekonalo se jediné ve
řejné projednání, plán je tvořen úzkou sku
pinou lidí – komisí zastupující jen dílčí, a to
bohužel převážně vlastní zájmy, bez obecné
ho povědomí, kdo, jak a proč ji takto sestavil
(přesné složení a další informace najdete na
www.piseckysvet.cz).

PRODÁM stavební pozemek ve
Smrkovicích, cesta a sítě na pozemku, tel.: 602 857 562
PRODÁME dětskou postýlku,
tel.: 602 857 562

cena 40,- Kč (do pěti řádek), uzávěrka vždy do 20. v měsíci

inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550

Jak je již v posledním volebním období zvy
kem, zástupci veřejnosti v tomto procesu
nemají místo. Současné politické vedení
praktikuje striktně princip zastupitelské de
mokracie, takže se zvolení politici nominují
jako jediní zástupci všech zájmových skupin
v území. Škoda jen, že se ani neobtěžují nás
informovat o tom, jak chtějí o konkrétních
věcech rozhodovat, a o zpětnou vazbu ob
čanů–voličů stojí jen na oko, poté, co se vše
připraví, předjedná a rozhodne.
Funkční strategický plán by měl být zpraco
váván zadavatelem, poskytovateli a uživateli
SPOLEČNĚ. Pokud tomu tak není, je velké
riziko, že jej pak některá z uvedených sku
pin nepřijme, a tím se stává celý proces zby
tečným, protože má prachmalou naději na
zdárné uvedení v život. Vypadá to na další
promarněnou šanci. Město by mělo vážně
uvažovat o zaměstnání facilitátora debaty
s veřejností, když to samo neumí. Možná ale
spíše současné vedení nechce – a to je horší,
než když to nejde.
MARTIN ZBORNÍK
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za filmovým festivalem
Patnáctý ročník tradiční studentské akce skončil. Od čtvrtka
15. do neděle 18. října zaplnili písecké ulice soutěžící a účastníci
Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek, kteří zhlédli
spoustu zajímavých filmů a ocenili i rozmanité doprovodné
akce. Mezinárodní porotci na závěr rozdali ocenění nejlepším
filmům. Grand prix – Cenu Václava Kršky – získal maďarský
dokument Druhé patro, režie Hajni Kis.

Ředitelka festivalu Vladana Terčová a režisér festivalu Richard Blumenfeld, student hrané režie,
při slavnostním zakončení MFSF 2015 v kině Portyč. Fotoreportáž najdete na www.piseckysvet.cz.

Režisérka Hajni Kis ve svém snímku 2. patro
(2nd floor) přiblížila velmi intimně prostředí domova pro seniory. Film je ale především
portrétem neobyčejného ošetřovatele, který se
osobitým způsobem a láskyplně snaží rozveselovat své klienty. „Tento krátký dokument je o
důstojnosti života a posledních dnů na zemi a
o těch, kteří tu zůstanou po nás.“ (z anotace).
Porota se na tomto filmu shodla jednomyslně
„vzhledem k jeho lidským hodnotám a profesionálnímu zpracování.“ A film získal dokonce
i druhou velkou cenu – Cena Vladany Terčové,
zakladatelky festivalu, cena za humanitární počin, kterou věnuje Miloň Terč.

lé publikace je herec pražského Divadla Járy
Cimrmana, Písečák Petr Brukner. V další reportáži odpovídá na otázky písecký scénárista Karel Čabrádek, který je podepsán pod řadou filmových i televizních námětů a scénářů:

Festival objektivem kamery

Jak složité je vybrat ty nejlepší studentské filmy z celého světa? Vyšel mu tip na vítěze hlavní ceny festivalu? Připravuje nový scénář? Jak
vzpomíná na kameramana Miroslava Ondříčka?
Z dalších zveřejněných videoreportáží: Město
žere nejlepší filmy světa a vzpomíná se na Ondříčka. Inspektor vyřešil v přímém přenosu vraždu. Ředitelka Vladana Terčová má občanku.
A co dodat? Těšíme se na 16. ročník!
ZDENKA JELENOVÁ

Po celou dobu mezi soutěžícími, pořadateli,
porotci a diváky neúnavně pobíhal se svou kamerou spolupracovník Píseckého světa Tomáš
Ouředník. Exkluzivně na www.piseckysvet.cz
tak může zpětně část dění prožít i ten, komu
čas na osobní účast nevybyl.
Tomášovým okem můžete nahlédnout například na křest knížky Tři kamarádi z města P.
Nejznámějším z trojice spoluautorů ojedině25
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Rorýs obecný: náš nejrychlejší pták
Tentokrát přinášíme unikátní fotografii – autor tohoto
seriálu ji pořídíl ve vlastní
kuchyni, v paneláku na sídlišti Portyč, kterou jeho rodina pravidelně sdílí s rodinkou rorýsů.
Pravděpodobně mi budou mnozí oponovat, jelikož se v odborné literatuře jako nejrychlejší
pták uvádí sokol stěhovavý. Je třeba si uvědomit, že rychlost sokola je měřena při střemhlavém útoku, dá se říci při volném pádu. Kdo někdy sledoval honící se rorýse, tak mi určitě dá
za pravdu. Je to podívaná, která opravdu stojí
za to. Nejen, že jejich akrobatické „hrátky“ se
odehrávají v šílené rychlosti, ale ještě dokáží
měnit směr letu ve zlomku vteřiny v úhlech,
které až vyráží dech. Žádní piloti stíhaček se
jim nemůžou vyrovnat.
Rorýsi k nám přilétají koncem dubna až začátkem května, aby nás v půlce srpna zase
opustili. Během této krátké doby jednou vyhnízdí a vychovají zpravidla tři mláďata, jen
výjimečně to jsou pouze dvě.
K hnízdění využívají kdejaké štěrbiny ve větracích otvorech výškových budov, skuliny mezi
cihlami ve zdech, na trámech půd, kostelů, atd.
Důležité je, aby tam bylo sucho a bylo to dostatečně vysoko, jelikož rorýs nedokáže vzlétnout
ze země. Z místa, kde hnízdí, vlastně vyskočí
a potřebuje několik výškových metrů na „rozlet“.

Pokud najde vhodné místo k hnízdění, nanosí stavební materiál a pomocí slin vytvoří
mělké hnízdo. Materiál sbírá pouze v letu. Je to
peří a suchá tráva, které se za větrného počasí
vznáší v povětří. Na vejcích se střídají v sezení oba rodiče. Mláďata krmí výlučně hmyzem,
ten chytají doširoka otevřeným zobákem.
Rorýs má mnoho zvláštností oproti většině jiných ptáků. Nožičky má zakrnělé, sloužící pouze k zavěšení před vletovým otvorem
u hnízda. Chodit sice dokáže, ale je to jen nemotorné, kolébavé krátké přesunutí k hnízdu.
Křídla jsou natolik dlouhá a úzká, že spolu
v kombinaci s nefunkčními nohami, znemožňují rorýsům vzlétnout ze země. Pokud se rorýs ocitne na zemi, je odsouzen k smrti.
Protože rorýsi nemohou vzlétnout ze země
a pít musí, tak vodu pijí v letu (podobně pijí
i vlaštovky). Naberou rychlost, slétnou k hladině rybníka anebo řeky, kopírují vodní hladinu,
špičky křídel nasměrují vzhůru a roztaženým
zobákem si naberou vodu. Pro rorýse je to obrovský risk, proto ne každý pokus o napití vyjde.
Další zvláštností je, že díky vydatné stravě jsou mladí rorýsi před opuštěním hnízda
„obézní“. Rodiče mláďata přibližně dva až
čtyři dny před opuštěním hnízda přestanou
krmit a zmizí. Kam, to nikdo neví. K mláďatům se nevracejí ani na noc. Pravděpodobně
naberou kurs Afrika. Bez krmení mláďata začnou hubnout a cpou se co nejblíže k vletovému otvoru, aby jednoho dne opustila navždy
svůj domov.
Zajímavé je i to, že během hnízdění či sezení
na vejcích se jednotlivé páry ze sousedství na-

vštěvují. Návštěvy se nekonají přímo v hnízdě,
ale u vletového otvoru. Ostrými drápky se zachytí u „dveří“ a hlasitě pískají, sousedi jim odpovídají. Tuto soudružnost projevují nejčastěji
dopoledne a za slunečného počasí.
Protože jsou rorýsi neustále v pohybu, spotřebovávají neuvěřitelné množství energie, a tím
pádem potřebují stálý přísun potravy. Pokud
je delší dobu chladno a deštivo, létá venku
i podstatně méně hmyzu. Rorýsům se nevyplatí vynaložit tolik energie kvůli pár soustům.
S nedostatkem potravy se umí vypořádat tak,
že i na několik dnů dokáží hybernovat v hnízdě
a šetřit tak energii. Za potravou je vytáhne až
zlepšené počasí.

Ochrana: jen před člověkem

Rorýsi nemají téměř žádné přirozené nepřátele. Pomineme-li kuny a kočky, které se k rorýsům na hnízdech půd mohou dostat a poštolky, které vytahují mláďata z hnízd těsně před
vylétnutím. Žádný dravec, ani obratný a rychlý
ostříž je nedokáže ulovit. Jak už to tak bývá
v dnešní civilizaci, jediným opravdovým nepřítelem je člověk. Ne tím, že by je pro zábavu
lovil, ale tím, že jim ničí hnízdiště.
Než začal člověk stavět výškové budovy, hnízdil rorýs ve starých stromech, kde využíval dutiny po ulomených větvích a ve skalních štěrbinách. Tak, jak člověk přetvářel krajinu, začali se
rorýsi přizpůsobovat a využívat lidská obydlí.
Nejčastěji obsazují větrací otvory v panelových
domech, nebo škvíry mezi jednotlivými panely. Jsou dostatečně vysoko, je tam i teplo. Ideální prostředí pro výchovu mláďat.
Chápu, že je potřeba staré paneláky zkulturnit a zateplit. Ale už nechápu to, že firmy
provádějící tyto renovace, když zničí přístup
k hnízdům, už nevyvěsí pro rorýse budky, ačkoliv jim to ukládá zákon. Takzvané rorýsovníky. Už vůbec nelze pochopit zateplování ještě
v době, kdy mají rorýsi mláďata. Ještě několik
dnů po zakrytí vletových otvorů zateplovacími
deskami na paneláku na Dukle dělníky z jedné
velké písecké firmy jsem byl svědkem, jak se
rodiče snaží dostat k mláďatům. Pořád dokola naletovali do míst, kde byla jejich (už hlady
pošlá) mláďata…
Pokud by chtěl někdo ze čtenářů rorýsům
s hnízděním pomoci a bydlí od čtvrtého patra
výše v panelovém domě s větracími otvory do
kuchyně, může mne kontaktovat a ukáži mu,
jak na to. Fotografie jsou právě z mé kuchyně,
kde rorýsi za posledních šest let úspěšně odchovali přes 30 mláďat.
Více fotografií: www.naturfoto-duchon.com.
JIŘÍ DUCHOŇ
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Strašák jménem brownfield

Písecký plavecký bazén

bronz a večer to pak předvedl na diskotéce Ledeckého a Voříška v „Kafáči“. Prostě zlaté dobré osmdesátky...

dít se svěřenými penězi, které mají v městské
kase na „svoje“ čtyřleté období. A tak bazén
stojí dál, dál sem chodí lidi, ale začínají pokulhávat pravidelné investice do takto složitého
technologického zařízení. Lidé mohou navíc
cestovat a konfrontace se „západem“ je zdrcující. Tady už mají jiný fenomén – AQUAPARK.
Plavat a skákat do vody už nestačí.
První český aquapark vznikl v Liberci jako revitalizace brownfieldu bývalé textilky HEDVA.
Stal se součástí zábavního centra BABYLON
a letos slaví 16 let. Za tu dobu však vznikly podobné aqua-areály po celé republice.

A léta plynou...

Chceme taky aquapark (?)

Povídáním o plaveckém bazénu se rozloučíme se seriálem
o píseckých brownfieldech. Není to náhoda, že poslední díl je
věnován právě bazénu. Bazénu, který je skloňován už řadu
dlouhých let, či chcete-li, pár volebních období. Začneme však
v dobách dávno minulých, kdy Písek ještě žádný bazén neměl
a za plaváním se jezdilo do Strakonic a Českých Budějovic.
V roce 1982 bylo vystaveno stavební povolení
na stavbu plaveckého bazénu v Ostrovní ulici
pod píseckými hradbami, kde předtím bývalo
Zahradnictví Tumpach. Bazén tehdy vznikal
v rámci Akce Z a byli jsme na něj opravdu hrdí.
Když se k vnitřnímu bazénu přidala i venkovní
„padesátka“, byla to fakt paráda!
Rád na tohle období vzpomínám. V létě se
tady scházel skoro celý Písek, aby nachytal

/ dí l D E S Á T Ý – pos l e dn í /

Čas běží. Máme tu léta devadesátá, nový systém
politický i ekonomický, spousta věcí je jinak
a o městské areály a pozemky se starají námi
zvolení politici. A právě oni určují, co se bude

Stavba bazénu, rok 1983. Zdroj: Sbírky Prácheňského muzea v Písku.

Vizualizace vítězného návrhu, zasazení do terénu – ateliér PROJEKTIL ARCHITEKTI, 2015.

A je to tady! Když ho mají i v takových Horažďovicích, tak proč ne u nás v Písku?! Postavíme si taky aquapark. A nejlépe samozřejmě
na stejném místě, kde teď stojí bazén. Přidají
se nějaké ty tobogány, skluzavky, vířivky, a tak.
Na myšlence se začíná pracovat, stává se z ní
městský megaprojekt, který se málem dokonce i realizoval! Přestože vznikla postupem času
polemika, jestli vůbec Písek takový aquapark
potřebuje, kdo tam bude chodit, kde se bude
parkovat a podobně, pracovalo se prostě dál.
V listopadu 2011 iniciovala písecká odborná
architektonická veřejnost protest proti záměru
stavět budoucí aquapark právě pod historickými hradbami. Oslovili písecké občany a vlastně
„hotovou věc“ nabourali naprosto zásadním
způsobem.
Dalším krokem píseckých architektů pak
byla soutěž zadaná studentům Fakulty architektury ČVUT, aby pro zadaných osm lokací
vypracovali jako studentskou práci studii na
nový plavecký areál. Cílem bylo nabídnout a
hlavně ukázat Píseckým konkrétní řešení, jak
by to mohlo vypadat jinde, než pod hradbami.
A vyšlo to. Hurááá! Dotáhlo se to až k referendu, a to myslím dopadlo pro královské město
Písek velice dobře. Pod hradbami se nic stavět
nebude a vypíše se architektonická soutěž na
jiné vytipované lokace.
Architektonické soutěže vypsané městem Písek se v roce 2015 zúčastnilo v řádném termínu
celkem 21 projektů z projekčních kanceláři či
ateliérů. Zvítězil nakonec projekt od PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o., jehož spoluautorem
je Ing. arch. Roman Brychta, který v podstatě
navázal na původní studentský návrh pro tuto
lokaci. (Hodnocení poroty, její složení a další
informace na https://www.cka.cz/cs/souteze/
vysledky/plavecky-bazen-pisek).
/Dokončení na str. 28/
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A co s mrtvolou?

Starý dobrý bazén, jehož provoz oceňují hlavně pravidelní a stálí návštěvníci–plavci, vypadá
sice zvenčí unaveně, ale střeva má stále dobrá.
V žádném případě není v havarijním stavu,
jak jsem si jednou přečetl v novinách. O chvíli
později pak přišla informace od renomované
a nezávislé firmy, která toto katastrofické tvrzení negovala. Prostě je ten složitý a ne úplně
mladý areál zanedbaný a neudržovaný. Tím,
jak „se rozhodlo“, že tu bude aquapark, se ovšem přestalo počítat s investicemi do budoucí
„mrtvoly“. A je to samozřejmě vidět.
Současná radnice tak má před sebou dva
velké a nelehké úkoly. Postarat se o důstojný
„důchod a odchod“ starého bazénu a zároveň
stavět nový plavecký areál, což bude největší
investiční akce města za posledních zhruba
20 let. Starý bazén stále ještě stojí, nový se ještě
nestaví, a přesto už se naťuklo i téma, co bude
s tím velkým prostorem u řeky, až se bazén
zbourá. Toto v centru města už jediné místo
s přístupem k řece si určitě zaslouží velký respekt a citlivý přístup. Navíc je nutno počítat
s tím, že řeka se zde při zvětšeném průtoku
ráda vylévá z břehů. Převládají názory vytvořit
zde něco na způsob parku a otevřeného veřejného prostoru, který by sloužil Písečákům.
Osobně myslím, že se sem po dlouhé odmlce
nakonec vrátí zahrada, zeleň a otevřený prostor
až k řece. Jako Písečák si samozřejmě přeji, ať to
všechno doklapne dobře a těším se na „koupač-

V PÍSECKÉM ATELIÉRU

EVA CHOVANCOVÁ:

Plavecký bazén
Navíc se stalo hezkou tradicí, respektive praktickou věcí, vystavit všechny návrhy ve Sladovně. Každý má tak možnost si je prohlédnout.
Myslím si, že je to správný přístup, jak informovat a seznamovat písecké občany s tím, co
se s jejich městem zamýšlí. Bylo to poučné
i s modelem lávky U Václava.
Ale zpátky k novému bazénu (k tomu dosluhujícímu se ještě vrátíme...). Mně osobně se líbí
minimálně ta skutečnost, že nový plavecký areál
bude umístěn do sportovního areálu Spartak a po
vytvoření podchodu pod železniční tratí za budovou Elimu na Výstavišti se tak elegantně propojí
prostor od náplavky až po atletický stadion. Vyhlídky myslím pěkné. Obrovský sportovní a volnočasový areál s dostatkem parkovacích míst.
Jedna z podmínek, která by se v Ostrovní ulici,
kde zatím bazén stojí, nikdy nemohla naplnit. Na
to tehdy soudruh architekt evidentně nemyslel
a ani nemohl, protože byla úplně jiná doba...
Jdete-li někdy kolem a máte zrovna tu kliku,
že zde současně manipuluje autobus s dětmi,
shora od Bakalářů jedou auta a auta (vlastně
stačí jedno) se valí k bazénu i z Hradištské ulice, tak je to fakt někdy „na film“. Zažil jsem to
jenom párkrát a je to vskutku zajímavé.

Listopad 2015

Z věcí obyčejných dělat zvláštní
Poprvé jsem se s Evou Chovancovou sešel na některém z výtvarných kurzů blahé paměti v písecké Sladovně, která tehdy
ještě neměla přídomek Galerie hrou. Zato tam docházela za
tvůrčím hraním poměrně velká skupina dospělých. Kde ty loňské sněhy jsou… ale možná to nebyla zima poslední.

Vítězný návrh – vizualizace interiéru bazénové haly – ateliér PROJEKTIL ARCHITEKTI, 2015.

ku“ v novém bazénu, i když upřímně, jsem letitý
fanda staré plovárny a koupání v řece. A mám radost, že i tenhle malý „písecký Barrandov“ si vzali do parády architekti, zejména Petra Trambová.

Děkujeme!

Chtěl bych tímto za naše krásné historické
město na Otavě poděkovat píseckým architektům, bez jejichž prvotní revolty by to dnes
takhle vůbec nebylo, byli to Ing. arch. Vladimír
Krajíc, Ing. arch. Martin Zborník, Ing. arch. Libor Monhart, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch.
Vratislav Vokurka, Ing. arch. Jana Kantorová,
Ing. arch. Ladislav Kratochvíl, Ing. arch. Pavel
Veřtát a Ing. arch. Petra Trambová.
Z textu onoho prohlášení z 8. listopadu 2011
vybírám (zkráceně) důvody, proč architekti
nechtěli bazén na původním místě:
1. Je zde jedinečná šance očistit nejexponovanější
pohledy na město. Objekt bazénu je ve zvolené
variantě příliš velkou stavbou v kontextu stře
dověkého opevnění a historického centra.
2. Zachování stávající polohy bazénu koliduje
se snahou města vybudovat rekreační zklid
něnou trasu pro pěší a cyklisty od děkanského
kostela Narození Panny Marie na Bakalářích
směrem na lávku a pěší tranzit z centra smě
rem do Lipové aleje a na Hradiště.
3. Objekt občanské vybavenosti s regionálním
významem v daném objemu nelze v historic
kém centru umístit. Aquacentrum či bazén
přivede velké množství aut a autobusů. Urba
nistická a dopravní struktura místa tento ná
por nezvládne. Již stávající dopravní situace
je kritická!
4. Zvolený objekt nemá zajištěnu dostatečnou
parkovací kapacitu – dopravu v klidu podle
platných norem.
5. Plavecký bazén lze umístit mimo historické
jádro města do vhodnější lokality s lepší do
pravní obsluhou za srovnatelných nákladů na
stavbu.
Za spolupráci a poskytnutí materiálů o bazénu
pro zpracování tohoto dílu patří poděkování
Prácheňskému muzeu v Písku, paní kronikář28

ce města Libuši Kolářové a Odboru rozvoje a
investic Městského úřadu v Písku.
P.S.: Seriál o píseckých brownfieldech sice dnes
končí, ale i v dalších číslech Píseckého světa
zůstane zachován prostor pro architektonické
okénko – reportáže, rozhovory, projekty, urbanismus, postřehy odjinud a podobně.
LÁĎA BERAN ML.

Znáte LezeTop?
LC LezeTop Písek je jedno z největších lezeckých center s komplexními službami
v ČR. Nabízí 1500 m2 lezecké plochy, přes
150 lezeckých cest všech obtížností, boulder, dětské stěny, plně vybavenou půjčovnu
s lezeckým vybavením, obchod, bar s výhledem na halu a hracím koutkem pro děti.
Ve dnech 28.–29. 11. pořádáme závody
LezeTop Cup & Písecký Pavouk (dospělí
s dětmi), přihlásit se může každý, kdo chce
poměřit své lezecké schopnosti s ostatními.
Pro diváky je vstup zcela zdarma.
Více informací: www.stenapisek.cz.
Kontakt: LezeTop s. r. o., U Vodárny 1506
(Jitex Písek), info@stenapisek.cz,
recepce: 382 210 499, mob.: 731 108 254,
www.stenapisek.cz + FCB Lezecké centrum Písek.

Evu jsem tam nepotkal náhodou – prostě tam
musela být, protože, jak sama říká: „Začínala
jsem jako samouk. Možná právě proto se zúčast
ňuji nejrůznějších kurzů a workshopů zaměře
ných na kreativní činnosti.“
Vltavou křtěná Eva Chovancová, absolventka
Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy, přišla do Písku
v roce 1981, aby zde žila, vyučovala na několika
školách a následně i tvořila. Na Dukle i v nedalekých Miroticích – kde jí na chalupě přebudované z části starého mlýna už léta připravuje
tvůrčí prostředí manžel Jožko.
Ochotně přiznává, že dělat z obyčejných věcí
a materiálu věci zvláštní a překvapovat tak své
okolí, ji bavilo od mládí. Sama sice neuvádí
žádný konkrétní vzor ve výtvarném umění, ale
uvědomuje si – sama pedagožka, že zcela bez
učitelů to nejde. A tak už v roce 2000 začala
s kresbou a malbou na výtvarné škole pod vedením akad. sochaře a malíře Michala Jakeše.
Zvídavé otázky typu co, jak a čím však klade i
kolegům neakademickým.
Hledání – je asi tím nejlepším výrazem pro
Evino snažení a dělání. Sama to také zdůrazňuje, když se svěřuje, že každá oblast výtvarného
nebo užitého umění, každá technika, kterou
chce vyzkoušet, je pro ni velkou výzvou. Omezením jsou jí snad jen možnosti dané prostředím, ve kterém žije a tvoří: „Výtvarné techniky
zkouším všechny, ale protože je mým ateliérem
bývalý dětský pokoj, upřednostňuji „čistší“ po

stupy, jako je například malba akrylem.“ Podle
toho, co prezentuje na samostatných akcích i
společných výstavách, považuje za dům nezaneřáďující techniky kromě malování akvarelem, akrylem, temperou či olejem také enkaustiku, tkaní na stavu, paličkování i vyřezávání autorských šperků, které si už dávno našly
cestu k svým nositelkám. Široký záběr má i ve
volbě samotných malířských námětů: od krajin, přes zátiší až po portrét nebo figuru.
Není zde cílem podrobně se věnovat každé
z oblasti Evina tvoření. Aniž bych chtěl nějak
odbýt její výrobky z textilu, tkané, paličkované
nebo šité, které svou barevnou prostotu jako
by čerpaly ze severských vzorů, nebo dřevěné
šperky, které upoutávají jednoduchostí a čistotou svých tvarů, zastavím se při jejích výtvarných aktivitách. Ty totiž, alespoň mi to tak připadá, rozdělují diváky do dvou táborů. Jedni,
kteří možná od subtilní autorky čekají obrázky,
jakými se prezentovala ještě před několika lety,
nevycházejí v poslední době z údivu, s čím že
to Eva jde na výstavy dnes.
Dřívější obrázky, pro které může být typickou
např. Putimská brána, možná více odpovídaly
představě o volnočasové malířce s určitým
pedagogickým
výtvarným vedením. Obrázky z poslední
doby však nejenže narostly
co do formátu,
ale začala se
v nich projevovat jakási síla,
snad až brutální prýštění potřeby klást vedle sebe energicky se prosazující barvy.
Jejich výbuch
a tvrdé kladení
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vedle sebe nejsou zážitkem, který by bez úhony strávil každý. Typickým příkladem mohou
být Chryzantémy určené původně pro výstavu
v Bavorsku.
Eva Chovancová je zakládající členkou
Prácheňské umělecké besedy se sídlem v Písku
a nevynechá žádnou její aktivitu. Spolu s dalšími vystavovala své šperky už po několikráte
v Čížové a Milevsku, její obrázky byly součástí nedávných kolektivních výstav v Milevsku,
Vodňanech, Protivíně a samozřejmě i v písecké
Galerii Portyč.
Paleta tvůrčích činností Evy Chovancové je
hodně pestrá, ale přesto možná ještě neobsahuje
všechny barvy, protože, jak sama dodává: „Někde
v horoskopu pro své znamení jsem si přečetla, že
bych mohla využít své představivosti a kreativity
v nějaké tvůrčí činnosti. A text pokračuje: Zřejmě
budete mít blízko k hudbě, malířství, psaní či fil
mu. Máte mnoho energie, kterou byste měla pozi
tivně směrovat.“ Když k tomu přičteme její tolikrát zdůrazňovanou zvídavost, neklid a ochotu
zkoušet vždy něco nového, možná se ještě dočkáme dalších překvapivých zážitků.
ANDREJ RÁDY

Eva Chovancová: Putimská brána
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Kdo neví vše, není Čech!
Kdyby někdo z vás potřeboval vysvětlit, jak
funguje LHC, neboli velký hadronový urychlovač, jsem k dispozici. Mám na problematiku
urychlování částic potřebnou kvalifikaci, neboť
jsem v září strávil týden v Ženevě a jel jsem tam
jednou na kole kolem CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum).
Tato hluboká znalost jaderné fyziky ve spojení s faktem, že jsem Čech, mě nepochybně
opravňují k tomu, abych se k tomuto tématu kdekoliv a kdykoliv fundovaně vyjadřoval.
Dnes může totiž i díky internetu svoje názory
vytrubovat do světa kdejaká trubka, tak proč
bych měl zůstat stranou já?
Všeználkovství má v Čechách hluboce zakořeněnou tradici, ale v poslední době nabírá
nebývalých rozměrů. Především v souvislosti
s migrační krizí se vynořilo tolik amatérských
politologů, sociologů, etnologů, kulturologů
a religionistů, až člověku přechází zrak. Všichni mají najednou pocit, že mají k tomuto tématu co říct, a s gustem tak činí, ať už u tradičního
hospodského stolu nebo u stolu počítačového,
na sociálních sítích (což v podstatě vyjde nastejno, jen u toho druhého hrozí kocovina pouze morální).
Stává se mi čím dál častěji, že zachycuji
útržky rozhovorů, jejichž tématem jsou jacísi „oni“, kteří se chystají podniknout nájezd
na „nás“. Následuje rozbor toho, kdo ti „oni“
jsou (např. černoši s ajfouny, islámští teroristé, nemakačenkové z třetího světa), proč se ve
skutečnosti vydali na cestu a hlavně jak nás to

všechny ohrožuje. Zhusta lze tyto vývody slyšet
od lidí, kteří byli nejdál na pláži v Chorvatsku
(to v lepším případě), ale spíše jen u kedluben
na svojí zahrádce. Kolik z nich vidělo živého
uprchlíka jinde než v novinách nebo v televizi
a vyslechlo si jeho příběh? Milion lidí se rovná
milionu příběhů. Soudný člověk si dělá závěry
z vlastních poznatků. U těch zprostředkovaných by měl dvakrát vážit, jak jsou relevantní
či důvěryhodné. Nemluvě o tom, že řada lidí
s oblibou vyhledává „alternativní“ zdroje informací včetně různých pochybných webů, kde
se „nebojí říkat pravdu“. Ale to je jiná kapitola.
Kde tedy berou zdejší rozumbradové tu sebejistotu vyjadřovat se k věcem, o kterých houby
vědí? Kromě toho, že se zřejmě jedná o nelichotivý rys naší národní povahy, mají všichni
čeští všeználci svoje vzory v nejvyšších patrech
politiky. Už ing. Václav Klaus byl známý tím, že
je expert na všechno (legendární jsou zejména
jeho studie z oblasti ekologie), a jeho spřízněný
kohout z politického hnoje, ing. Miloš Zeman,
toho času prezident, v tradici šíření své všeobjímající moudrosti pokračuje.
Už tedy víme, že vyučený prognostik je kromě jiného i odborník na problematiku rodinné péče, vzdělávání hendikepovaných dětí, na
předválečnou žurnalistiku, na islám, na lidská
práva a tak dále. Každý seznam, kde nebude
všechno, bude nekompletní (víc toho ví už
jen Chuck Norris). Nelze se proto divit, že je
prezident inspirací i pro své občany. Mluvit
do věcí, o kterých nic nevím, je dneska pros-
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tě norma. Když se prezident nestydí poučovat
profesionální vojáky o tom, jak vést válku proti
teroristům, proč by se měl stydět hlásat svoje
moudra kterýkoliv jiný člověk oplývající „zdravým selským rozumem“ (což je další mantra
mudrlantů).
Mimochodem, jednu slabinu lze – kromě
pokročilého stádia alkoholismu a egománie
– u našeho tatíčka prezidenta přece jen najít.
A protože je to (kromě jaderné fyziky) jediná
věc, které opravdu, ale opravdu rozumím, pak
mi věřte, že Milošova angličtina je opravdu,
ale opravdu mizerná, a pokud svoje přebrebty typu „bubble bum“ místo „bubble gum“ (čili
„bublinatý zadek“ místo „žvýkačka“) nebo
„blue helms“ místo „blue helmets“ („modrá
kormidla“ místo „modré helmy“) nemíní jako
příspěvek do pokladnice světového humoru,
měl by se napříště na mezinárodních fórech
raději spolehnout na služby tlumočníka. To by
ovšem nesměl spadat do kategorie lidí, kteří
svůj příchod ohlašují větou „máte štěstí, že jde
kolem odborník“.
Ačkoliv tento článek není primárně o uprchlících – nemohu o nich psát, protože o nich nic
nevím – přece jen se k nim nakonec obloukem
vrátím. Při své návštěvě Ženevy, kde se ze mě
stal odborník na jadernou fyziku, jsem se také
nachomýtl k veliké demonstraci, která se konala i přes obrovskou průtrž mračen. V čele
nesli místní transparent s nápisem „Refugees, welcome!“. Kdo neví, co to znamená, ať se
obrátí na prezidentskou kancelář, na souseda
u hospodského stolu anebo jednoduše na slovník (pokud zrovna kolem nepůjde žádný odborník).
PETR PUTNA
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Z cesty za tajemstvím Mehelnického potoka
Nedlouho po prvním říjnovém sobotním obědě se u ústí Mehelnického
potoka sešlo asi třicet účastníků, aby si poslechli a hlavně prožili zají
mavou terénní přednášku architektů Martina Zborníka a Petra Leška.
Více o celé akci na str. 3, 14 a 15. Další fotografie na www.piseckysvet.cz.

Bohatí a šťastní...
Navzdory všem těm staletím, která prošla od doby, kdy to bylo napsáno,
Pavel se nemýlil. Začnu ale pěkně po pořádku. Mám kamarádku, která
ráda cestuje, a už je to nějaký čas, co jsme se jen tak potkali. Ale to, co mi
řekla, ve mně neustále rezonuje. Byla v Indii a v Pákistánu a nejsem si už
zcela jist, jestli to bylo v údolí Hunza, v údolí dlouhověkých a zdravých lidí,
není to teď podstatné. (Mimochodem, jejich životní styl je velmi zajímavý a
inspirující, ale o tom někdy příště.) V jedné horské vesnici se potkala s ame
rickou novinářkou. Povídali o všem možném a Američanka se zmínila, že
na tomto místě už byla před několika lety a dělala reportáž v této vesnici
v jedné z horských chatrčí. Kladla jim tehdy zajímavou otázku: Jestli se
cítí být bohatí a šťastní. Dobrá otázka. A ještě lepší odpověď. Poté, co se
rozhlédli po svém domě – měli vše, co potřebovali k životu. Ano... jsme
bohatí a štastní. A vidím jejich úsměvy a radost. I to štěstí tam muselo být
přítomno.
Uběhly roky a novinářka se vrací na místo, kde žijí bohatí a šťastní lidé,
vrací se na stejné místo a klade tutéž otázku. Jestli se cítí být bohatí a šťast
ní. Dobrá otázka. A ještě zajímavější odpověď... Ne, nejsme ani bohatí,

ani šťastní...?! Ale vždyť máte to, co jste měli před lety, a mnohé věci navíc.
Tehdy jste přece byli šťastní?! … Víte, za tu dobu, co jste tu nebyla, sem
pronikl turismus. Jedna výprava za druhou. Když se díváme na to, jaké
mají oblečení – a jaké my... Když se díváme, jaké mají jídlo – a jaké my...
Když se díváme na jejich stany, vybavení, nosiče... My jsme chudí. A ne
jsme z toho šťastní!
A tak jsem si uvědomil, že být bohatý a šťastný je umění pohledu. Pokud se
budeme srovnávat s těmi, kteří toho mají víc (a věci nikdy neudělaly člo
věka trvale šťasným), nikdy nebudeme prožívat vnitřní bohatství a štěstí.
Pokud se budeme srovnávat s těmi, kteří v našich očích mají méně, může
to zase vést k pýše a nadřazenosti. A pýcha předchází pád a pyšný člověk
nemůže být skutečně šťastný.
A tak možná proto píše apoštol Pavel v listě Židům: „Nedejte se vést láskou
k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte.“ (Žid 13:5)
Je to lehké, být spokojený s tím, co mám? Není. Je to umění. Ale je to cesta
ke skutečnému bohatství a štěstí.
ROSŤA HOMOLA
Foto ZDENKA JELENOVÁ
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Pohybovali jsme se poblíž centra, do třinácti minut pěší chůze
od Velkého náměstí, ve volně přístupných prostorech. Vaším
úkolem je napsat vždy k číslu název objektu, který (jehož část)
je na záběru. Stačí přitom tipnout si aspoň tři záběry.
Odpovědi zasílejte e-mailem (redakce@piseckysvet.cz) nebo
vhazujte do schránky na adrese Velké náměstí čp. 1.
Nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu!
Ceny do soutěže tentokrát věnovalo Lezecké centrum
LezeTop Písek. Z nejpřesnějších odpovědí vylosujeme dva
výherce, kteří získají časově neomezené volné vstupenky pro
celou rodinu. O aktuální nabídce LezeTop se dočtete na str. 28.

Ceny věnoval

LEZETOP Písek

1.
2.

Termín pro odpovědi: nejpozději středa 18. listopadu

3.

4.
6.

5.
7.
JAK TO DOPADLO MINULE?
Z doručených odpovědí postoupilo tentokrát do slosování patnáct soutěžících, kteří zodpověděli správně všech sedm otázek. Odměny do soutěže věnoval Ranč IXION na Křižatkách a vítěze vylosovala jeho majitelka paní Martina Jestřábová (na snímku).
Poukázku na hodinovou projížďku na koni na Ranči IXION získali:

Věra Kováčová a Martin Černý
A správné odpovědi z říjnového čísla?
1. Velké náměstí 103/8; 2. směrovka k elektrárně, křižovatka ulic Putimská
a Podskalí; 3. parčík na Harantově ul. (býval zde pomník K. Gottwalda);
4. plastika Otakara Jeremiáše, Komenského 87/6; 5) Žižkova 202 – Čajovna
U zeleného stromu; 6) sluneční hodiny – Svatotrojická 7 (Kozlovna
u Plechandy); 7) fontána u Café Bar U Fontány, Budovcova ul.

