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Kulturně-společenský občanský čtrnáctideník

O všem důležitém a zajímavém v Písku a širém okolí 
Čtěte, šiřte, diskutujte – a pište nám své názory...

CHCETE UŠETŘIT PENÍZE – ale nutně potřebujete, 
aby se o vás v Písku a celém okolí VĚDĚLO? 
PÍSECKÝ SVĚT = účinná a nejlevnější tištěná 
barevná inzerce, VYNIKNETE mezi čtivými články! 

inzerce@piseckysvet.cz, 739 348 550.

V Písku se už zase
 VAŘÍ dobré PIVO !

Co s pneumatikami 
na Hradišti ?

Masopust 
se v Písku slavil, 
slaví a slavit bude !

Přečtěte si:
• Za co město 

utrácelo loni?

• Je písecký SMART 
opravdu smart?

• Cestopis z Antil 
na pokračování

• Proč prodal J.Grégr 
Psychiatrickou 
nemocnici ?

• ROZHOVOR: 
Jiří Uhlík, ředitel 
průmyslovky

• Návrh na audit 
sportovních dotací 
zastupitelé zamítli
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Inzerce

stk Mirotice s.r.o.
s t a n i ce  te c h n i c k é  k o nt ro l y  
a   m ě ře n í  e m i s í

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

Zajišťujeme zákonem předepsané kontroly motocyklů, osobních motorových 
vozidel, nákladních vozidel do 3,5 t a jejich přípojných vozidel, dále traktorů 

i jejich přípojných vozidel.

JAK PODPOŘIT DALŠÍ VYDÁVÁNÍ 

PÍSECKÉHO SVĚTA 
• objednáním inzerce (nabízíme 

nejnižší ceny v regionu)
• různými formami partnerství
• objednáním donášky do schránky 

(10,- Kč za číslo jde přímo 
DO ROZPOČTU REDAKCE)

• že nás čtete, šíříte a doporučujete :-).
Více na zadní straně obálky, e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.
Č. účtu: 5015117001/5500 (Raiffeisenbank). 

Za jakoukoli podporu velmi děkujeme!

ŠVAGR hledá dobrovolníky 
– táborové vedoucí

Kdo je Švagr?  Spolek, který pořádá tábory 
pro děti a  mládež se sociálním, zdravotním 
a mentálním handicapem. Jádro dětské sku-
piny tvoří děti ve věku 4–17 let z dlouhodobě 
spolupracujících dětských domovů (Písek, 
Zvíkov, Staňkov, Volyně), i  z  rodin. Trávíme 
společně jarní, velikonoční, letní, podzimní, 
mikulášské i zimní prázdniny – podmínkou 
ale není účast na všech akcích.
Koho hledáme? Věk min. 17 let, s  chutí si 
hrát, zodpovědný a spolehlivý. Nemusíš mít 
sociální či pedagogické vzdělání, uvítáme 
kapku tvořivosti a tolerance.

Co získáš? Neopakovatelné zážitky, odrea-
gování, popř. praxi v sociální oblasti (vhodné 
pro SŠ, VOŠ, přijímací zkoušky), příležitost 
pro dobrý skutek a pocit, že život má smysl.
Nejbližší akce: Jarní tábor se ŠVAGRem, od 
soboty 24. 2. do pátku 2. 3., Zátoň u Větřní.
Dobrovolníkům hradíme ubytování, stravu 
a  dopravu. Pokud jsme tě zlákali, tak nás 
kontaktuj co nejdříve ;-).

VLAĎKA ZBORNÍKOVÁ, 777 020 914, 
vladka@svagr.net, www.svagr.net.

Inzerce

AKTUÁLNĚ

PÍSECKÝ SVĚT – čtrnáctideník, zdarma.

Číslo 4/2018, redakční uzávěrka: 7. února 2018. 

Evidenční číslo MK ČR E: 211 63, ISSN 2464-7519.
Vydává Občanské sdružení Písecký svět, z.s., 
Budějovická 102/5, 397 01 Písek, IČ: 22827765, 
zapsaný spolek na podporu občanské společnosti, 
registr. MV 20. 11. 2009.  Web www.piseckysvet.cz,
e-mail redakce@piseckysvet.cz. Bank. spojení: 
5015117001/5500 (Raiffeisenbank).

REDAKČNÍ RADA: Mgr. Magdalena Myslivcová, 
myslivcova@piseckysvet.cz; Ing. arch. Martin 
Zborník, zbornik@piseckysvet.cz; Mgr. Zdenka 
Jelenová,  jelenova@piseckysvet.cz; 

Zveřejněné texty obsahují názory autorů, nevyja-
dřují (pokud není výslovně uvedeno) ani stano-
visko OS Písecký svět, ani názor redakční rady. 
Za obsah inzerátů a článků ručí inzerenti a autoři. 
Přetiskování a  citování obsahu povoleno pouze 
s přesným uvedením zdroje. 

Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178

© OS Písecký svět, z.s., 2018

PIŠTE a posílejte své názory! 
Rádi přijímáme dopisy, ohlasy, náměty i kri-
tické názory. Pozor však: NEZVEŘEJŇUJE-
ME ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ! Piš-
te e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
vhoďte příspěvek do schránky na dveřích na 
adrese:  Budějovická 102/5, Písek. 

Z OHLASŮ 
NA VOLBU PREZIDENTA ČR
TOMÁŠ FRANCŮ, projektant:  Rozhodla pě-
tiletá permanentní kampaň za peníze krajů. 
A  k  tomu hrubý populismus modifikovaný podle 
konkrétního publika, opakované laciné bonmoty 
a nehorázné lži vnímané a obdivované jako poho-
tová rétorika. Je tedy rozhodnuto pro bohorovné-
ho, sebestředného politického matadora, egoistu, 
nafoukance a lháře. Na rozdíl od lidského a repre-
zentativního „nepolitika“, slušného a  vzdělaného, 
který umí naslouchat a proto se rychle učí. Na hra-
dě zůstane hrubost umocněná staronovou prezi-
dentskou partou. Miloš Zeman nemá co ztratit (do 
dalších voleb již nepůjde), a  tím bude ovlivněno 
jeho chování a konání v ČR i v zahraničí. Společ-
nost zůstane nadále rozdělená.

ZBYNĚK KONVIČKA, publicista: Prezident-
ské volby by vyhrál Jiří Drahoš, pokud by se ko-
naly pouze v Písku. Naše město preferovalo Jiřího 
Drahoše, který ve městě nad Otavou porazil Mi-
loše Zemana v poměru 51,01% : 48,98%. Osobně 
jsem za to velmi rád. Jiří Drahoš získal 7.984 hlasů 

a  Miloš Zeman 7.667 hlasů. Voleb se zúčastnilo 
67,06 %. Nejlepší výsledek měl Jiří Drahoš ve vo-
lebním okrsku č.1, a to 66,33 %.
Zásadní fakt je ovšem ten, že národ není rozdělen 
na poloviny, ale na třetiny. Když při volební účasti 
66,6 % (jak symbolické číslo), zůstala jedna třeti-
na doma a  volby ji nezajímají, tak zbývající dvě 
třetiny jsou sice rozděleny na skoro stejné a často 
nesmiřitelné tábory, ale je to pouze jedna větší tře-
tina populace, která tady chce Miloše Zemana za 
prezidenta... Menší třetina by raději viděla Jiřího 
Drahoše a té zbývající třetině to je úplně šumák...

JOSEF ŠLEHOBR, právník v důchodu: Tak pře-
devším díky Pánu Bohu, že je Zeman presidentem. 
Rozdíl mezi Drahošem a Zemanem je v Písku pou-
hých 317 voličů. V  Písku je 29 volebních okrsků 
a z toho ve 14 okrscích ( 4,5,6,10,11,13,18,19,20,21
,22,26,27,29,) zvítězil Zeman. Nejlepší výsledek pro 
Zemana byl v okrsku 29, kde ho volilo 79,10 % vo-
ličů. Volby skončily a zajímavější je teď, co se děje. 
Politici se shodli, že země je rozdělená v důsledku 
přímé volby presidenta, že je rozdělena nesmiřitel-
ně, a že to Zeman ani Drahoš nedá dohromady. Po-
zitivní, že to rozdělení občanů není vina Zemana.

NOVÍ OBČÁNCI: Už dvakrát se od začátku roku konalo na 
písecké radnici vítání nových občánků. Zúčastnilo se celkem 16 
děvčátek a 14 chlapečků se svými rodiči.

PTÁK ROKU: Pro rok 2018 vy-
brala Česká společnost ornitolo-
gická sýčka obecného – už dávno 
nevěští smrt, ale sám je na kraji 
vyhynutí a symbolizuje tak osud 
druhů zemědělské krajiny...

CENA PRO PÍSEČAN: Folklorní soubor Písečan se stal prvním držitelem Ceny starostky města, kterou 
3. února na reprezentačním plesu města předala starostka Eva Vanžurová. Kandidáty mohli navrhovat 
občané města, z osmi nominovaných kulturní komise doporučila a zastupitelé v  lednu schválili právě 
Písečan – a to za dlouholetý přínos městu, každoroční organizaci Mezinárodního folklorního festivalu 
v Písku, reprezentaci města v zahraničí i práci s dětmi v souboru Písečánek. „Cena udělená Písečanu je 
rovněž symbolickým poděkováním Milanu Bečkovi, který stál u jeho zrodu,“ doplnila starostka.

ODPOVÍDÁ JOSEF KNOT: 
Podsouváte mi, že se ve zmíněné záležitosti vehe-
mentně bráním externímu auditu. To není pravda. 

Jen nesouhlasím s tím, aby měst-
ské prostředky byly vynakládány 
zbytečně. A  v  tomto případě by 
šlo o řádově statisíce korun. 

V  minulosti byly zadány dva 
interní audity, v r. 2004 a 2009, na 
prověření smluv a všech dodatků 
mezi městem Písek a Městskými 

službami Písek. V r. 2010 MS Písek nechaly pro-
vést revizi všech smluv. V  r. 2014 byl proveden 
externí audit firmou BDO Praha za bezmála 300 
tisíc korun, který byl navíc zaměřen i na ekono-
mickou výhodnost činností MS a nebyly shledá-
ny žádné závady. 

Obecně je potřeba si uvědomit, že jednotlivé 
smlouvy byly uzavírány v jiné době a za různých 
podmínek i  na základě různých vlastnických 
vztahů, neboť některé objekty na sportovištích 
nejsou v majetku města. Toto je velmi těžko po-
rovnatelné. Každá provozovaná a  městem pod-
porovaná sportovní činnost vyžaduje jinak nasta-
vené podmínky pro provoz i správu. Proto není 
možné nastavit jednotnou smlouvu, která by 
všechny zásadní, avšak odlišné, podmínky sjed-
notila. Přímá podpora sportu je ošetřena nově 
přijatými „Zásadami pro poskytování dotací na 
sportovní činnost“, které byly přijaty ZM s účin-
ností od 1. 1. 2017. 

K  vaší podotázce: pokud se rozhodnete pra-
covat jako veřejně činná osoba v komunální po-
litice, musíte počítat s  vyšším stupněm kritiky, 
která navíc může být tvrdší a adresnější. Jednání 
zastupitelstva obvykle není debata nad šálkem 
kávy. Každý se snažíme hájit zájmy lidí, kteří nám 
dali svůj hlas, a přitom nalézt společnou řeč, aby 
naše rozhodnutí byla v souladu s názorem větši-
ny obyvatel města.

torovi návrhu, jeho kompetencích, jeho stranické 
příslušnosti, politické zkušenosti či dokonce předvo-
lební agitaci a celkovou náladu podpořili diskutéři 
tím, že se domáhali po autorovi vyřčení ceny, urče-
né pro provedení auditu, aby se jí (a autorovi návr-
hu) mohli vzápětí vysmát. Podstata věci: „Záměrem 
je vypracovat podrobný finanční a majetkový audit 
současné úplné smluvní přímé i  nepřímé podpory 
sportu v  Písku ze strany města Písku pracovníky 
městského úřadu.“ V diskuzi zaznělo, že současný 
systém vyhovuje, že je sice nepřehledný, ale to je 
vlastně v pořádku. Místostarosta se nejvíc zajímá, 
zda jde o předvolební akci, a že slovy o nezákonné 
podpoře jde o  strašení lidí. Sám potom straší lidi 
tím, že předpovídá, co se s opuštěnými sportovišti 
stane. Podstatu projednávané věci smete větou „Ter-
mín předložení a jeho forma je skandální!“ A najed-
nou je mu peněz na audit líto, dáme je raději dětem. 
A paradoxně si o chvíli později řekne místostarosta 
o 13 a půl milionu na cyklostezku, a bez problémů 
je dostane a navýší tak schodek rozpočtu na tento 
rok. Diskuzi si poslechněte, je poučná.“ Část této 
diskuse přinášíme na straně 7, stejně jako násled-
nou reakci píseckých Pirátů.

Zároveň byl na webu www.piseckysvet.cz polo-
žen dotaz místostarostovi Josefu Knotovi, který 
přínášíme zde spolu s celou odpovědí.
PTÁ SE ZBYNĚK KONVIČKA: Proč se tak vehe-
mentně bráníte externímu auditu nepřímé podpory 
od města Písku do sportovních areálů a sportovišť? 
Je-li vše tak, jak uvádí interní audity města – tedy 
v pořádku, není se čeho obávat. Naopak by se pak 
město mohlo pyšnit svou transparentností. A podo-
tázka: Přijde vám důstojná vaše komunikace coby 
zastupitele občanů k  vašemu kolegovi Martinu 
Brožovi, přestože je to opoziční zastupitel? 

V minulém čísle jsme na str. 5 přinesli podrob-
nou informaci o  tom, že Kontrolní výbor upo-
zorňuje  na neprůhlednost financování sportu. 

Předseda kontrolního výboru, zastupitel za 
Českou pirátskou stranu Martin Brož předložil 
zastupitelům Návrh na změnu systému smluvní 
podpory sportu v  Písku. Na základě provedené 
kontroly navrhl vypracovat podrobný finanční 
a majetkový audit smluvní přímé i nepřímé pod-
pory sportu v  Písku a  ihned napravit nezákon-
nosti v poskytování dotací z veřejných peněz for-
mou veřejnoprávní smlouvy. Na základě auditu 
by pak bylo možné vypracovat varianty komplex-
ního řešení podpory sportu v  Písku a  nastavit 
pravidla korektní pro všechny subjekty. 

Připomeňme, že pravidla financování sportu 
byla přijata zastupiteli 1. 12. 2016, a to po velkých 
diskusích a  opakovaných protestech představi-
telů některých, především menších sportovních 
klubů. Místostarosta Hořánek tehdy sliboval ob-
čanům a všem, kteří měli pochybnosti, že po roce 
bude provedeno veřejné vyhodnocení fungování 
nového systému. K tomu ovšem nedošlo.

Ve velmi bouřlivé debatě na zasedání zastupi-
telstva města koaliční zastupitelé doslova smetli 
pirátský návrh a  Martina Brože vystavili velmi 
ostré kritice, která chvílemi hraničila se zesměš-
ňováním. Názor občanky Písku Michaely Šťastné: 
„Nejsem zastupitel, a  tak si se zájmem vyslech-
nu všechny diskutéry a  jejich argumenty, protože 
si mohu udělat představu o  přehledu zastupitelů 
k projednávané věci, o jejich představách nebo po-
stojích. Naprosto cíleně byla odsouvána podstata 
věci u návrhu M. Brože na změnu systému podpory 
sportu a na provedení auditu. Každý z diskuze po-
znal, že se nejedná o problému samotném, ale o au-

Zeptali jste se: Proč se vedení města
 brání auditu sportovních dotací?
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Písek si našel téma, pro které je 
slavný nejen v ČR, ale doslova po 
celém světě. Tím zázračným té-
matem je SMART City. Tedy měs-
to inteligentní, fungující a chytré. 
Představitelé města navštěvují 
celý svět, nejčastěji Taiwan, a naše 
město propagují. Doslova růžová pohádka.

O  to překvapivější je, že občané Písku z  tak 
slavného projektu neprojevují kdovíjaké nadše-
ní. Vždyť už přece mají dvě SMART parkoviště!!! 
Že je systém zatím ne zcela funkční a  čísla na 
cedulích o počtu volných parkovacích míst se spí-
še nemění, to je přece malý detail, a kdo na něj 
poukazuje, je zcela jistě hnidopich. Tím je zce-
la určitě také ten, kdo není nadšen ze SMART 
zastávek. Co na tom, že nebyly úplně nejlevnější 
a zatím nefungují, protože je solární panely ne-

dokáží nabíjet. Vždyť už k nim přece prokopá-
váme (SMART) elektrické kabely!!! A  SMART 
parkovacích automatů, do kterých můžeme dá-
vat nejen mince, ale bankovky, platit kartou, či 
dokonce DMS, se jistě také brzy dočkáme. Proto-
že v této oblasti jsme zcela ANTISMART.

A navíc už sbíráme první ocenění!!! Za projekt 
EPC!!! Tedy ten projekt, který ve dvou lidech při-
pravila někdejší vedoucí oddělení školství Len-
ka Škodová s  někdejší místostarostkou Hanou 
Rambousovou. V r. 2014 za něj dokonce město 
Písek dostalo nominaci na energetického Oskara 
v soutěži Energy Globe Award ČR. Tedy v roce, 
kdy o SMART City ještě nebyla řeč, město Písek 
nemělo zřízen útvar SMART a nejezdilo na Tai-
wan... Přesto za tento projekt nyní sbírá ceny, 
jako za skvělé SMART City řešení. On totiž není 
SMART jako SMART.

ONDŘEJ VESELÝ, poslanec PČR

Inzerce

NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

Rýžový olej SURINY
Jednodruhový olej z otrub 
z Thajské jasmínové rýže. 
Balení 700 ml

Rýžové chlebíčky 
Racio BIO  

Z ekologického zeměděl-
ství. Balení 140 g

Pšeničná mouka 
celozrnná BIO 
HARMONIE 
Jemně mletá mouka vhodná k přípravě koláčů, 
cukroví a chleba. Balení 1 kg

Rýžové vločky  
COUNTRYLIFE    
Z celozrnné rýže, rychlé na přípravu.  
Balení 250 g

Himálajská jedlá sůl 
růžová mletá  

Má vyvážený obsah až 84 minerálních látek 
a stopových prvků v panenské 

podobě. Balení 1 kg

Rýžový sirup BIO 
COUNTRYLIFE

Panensky sladký a výživný. Balení 250 ml

Rýžová mouka hladká
BIO HARMONIE
Bez lepku, k zahuštění omáček, 

polévek i k pečení. Balení 300 g     Balení 300 g     
AKČNÍ CENA

28,- Kč

AKČNÍ CENA

104,- Kč

Ovocný tvaroh 
s jogurtem BIO 

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

AKCE NA ÚNOR 2018

Rýžová mouka hladká
PŮVODNÍ CENA

35,- Kč

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

PŮVODNÍ CENA

20,- Kč

PŮVODNÍ CENA

31,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

a stopových prvků v panenské 
Balení 1 kg PŮVODNÍ CENA

134,- Kč

Rýžový olej 
PŮVODNÍ CENA

120,- Kč

20,- K
AKČNÍ CENA

16,- Kč

36,- K
AKČNÍ CENA

29,- Kč

120,- 
AKČNÍ CENA

94,- Kč

36,- 

AKČNÍ CENA

29,- Kč

PŮVODNÍ CENA

62,- Kč62,- 
AKČNÍ CENA

47,- Kč

AKČNÍ CENA

24,- Kč

Celou akční nabídku najdete na www.piseckysvet.cz, 
prodejnu NATURAL na adrese Písek, Budovcova 4/105, 
tel. 382 213 435, 736 706 756, www.naturalpisek.cz

AKTUÁLNĚ

Ad: Co s petardami?
(reakce na článek otištěný v č. 3, str. 6 )

Stejně jako v jiných městech, i v Písku se dotazo-
val opravdu vysoký počet občanů na používání 
pyrotechniky. A nemálo z nich připojilo svůj ná-
vrh na řešení omezením, vyhláškou nebo jiným 
řešením. Odezva ze strany vedení města byla 
neuvěřitelně a nečekaně rychlá. Celou věc hned 
v lednu probrala jak rada města, tak zastupitel-
stvo. Vyhlášce s omezením používání pyrotech-
niky se město nebrání, ale zavádět ji nebude. 

Zábavné jsou argumenty, proč   vyhláška nebu-
de. Tak proto, že se tato problematika objeví jen 
jednou v roce, v určitou dobu, a trvá jen pár týd-
nů. Také proto, že by se vymáhání takové vyhlášky 
špatně dodržovalo, tedy že by byl problém lumpa 
chytit, usvědčit a potrestat. A také proto, cituji: „…
že nechceme zvyšovat míru regulace chování občanů 
další vyhláškou...“.  Tady ta rychlá akce končí. 

Ani já si nemyslím, že na všechno musí být vy-
hlášky nebo zákony. Naproti tomu jsem nikde ne-
našla, že je užívání pyrotechniky povoleno, komu 
je povoleno a kdy je povoleno. Jde tedy o jednání 
v režimu – co není zakázáno, je povoleno – a ne-
vzniká zde žádný nárok se této aktivity domáhat 
nebo protestovat proti jejímu postihu. Jenže. Tam, 
kde ustává rozum, kde se začíná svoboda zaměňo-
vat za anarchii, je potřeba najít řešení, třeba za cenu 
represí. Taková vyhláška postihne opravdu jen zlo-
mek občanů, tedy by byla většinou přijata kladně, 
většina občanů petardy na Mikuláše nehází. 

Podívejte se třeba v Německu – co tam je vy-
hlášek a omezení pro lidi! Sklo do kontejnerů se 
smí vyhazovat jen v určeném čase, třeba v pole-
dne a po osmé večer se to nesmí. Třídí se dětské 
plenky. Zálohují se plastové láhve, od limonád 
a  nápojů. A  konečně zábavní pyrotechnika: smí 
se prodávat teprve tři dny před Silvestrem. Ješ-

tě podivnější na tom je, že se lidi nediví a  že to 
respektují. V poledne spí malé děti, řinčení skla 
v kontejneru je vzbudí. Večer o to také nikdo ne-
stojí. Jednorázové pleny se na skládce nerozloží. 
Plasty obecně jsou problém, tak jsou výrobci nu-
ceni ke zpětnému odběru láhví. V Německu jsou 
ohňostroje povoleny jen krátce mezi Silvestrem 
a  časnými hodinami Nového roku. Zcela zaká-
zány jsou mimo jiné v blízkosti kostelů, dětských 
útulků, domovů důchodců a nemocnic. 

V Maďarsku jsou pravidla na používání zábav-
ní pyrotechniky podobná, legální prodej zábavné 
pyrotechniky pouze od 28. 12., používat takto 
nakoupené ohňostroje lze jen na Silvestra po 18.  
hodině do 6. hodiny ranní na Nový rok. 

Rakousko to má jinak, přestože ohňostroje zde 
můžete pouštět prakticky v průběhu celého roku, 
jde to pouze na vybraných místech. Téměř vůbec 
nemůžete zábavní pyrotechniku používat ve měs-
tech. Speciálně ne poblíž kostelů, nemocnic, ma-
teřských škol, domovů pro seniory nebo zoo. 

Polsko – pyrotechniku zde mohou zakoupit 
pouze dospělí nad 18 let a její odpalování je ome-
zeno na 31. prosince a 1. ledna ráno. 

Na Slovensku to má každé město jinak. Napří-
klad v  Bratislavě, Košicích nebo Bánské Bystrici 
je používání zábavní pyrotechniky během celé-
ho roku zakázáno pod pokutou mezi 100 až 300 
euro. Výjimkou je silvestrovská noc, kdy si pyro-
techniku můžete užít od 23 do 2 hodin.

Některým naším občanům vadí mravokárci 
a zákazy, mně zase zaměňování svobody za anar-
chii. Domnívám se, že se lidem ve zmíněných 
zemích stižených zákazy nežije špatně, že netrpí 
těžkou nesvobodou, a troufám si tvrdit, že drtivá 
většina žije spokojeně. Chápou význam vyhlášek, 

Není SMART jako SMART

NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

Rýžový olej SURINY
Jednodruhový olej z otrub 
z Thajské jasmínové rýže. 
Balení 700 ml

Rýžové chlebíčky 
Racio BIO  

Z ekologického zeměděl-
ství. Balení 140 g

Pšeničná mouka 
celozrnná BIO 
HARMONIE 
Jemně mletá mouka vhodná k přípravě koláčů, 
cukroví a chleba. Balení 1 kg

Rýžové vločky  
COUNTRYLIFE    
Z celozrnné rýže, rychlé na přípravu.  
Balení 250 g

Himálajská jedlá sůl 
růžová mletá  

Má vyvážený obsah až 84 minerálních látek 
a stopových prvků v panenské 

podobě. Balení 1 kg

Rýžový sirup BIO 
COUNTRYLIFE

Panensky sladký a výživný. Balení 250 ml

Rýžová mouka hladká
BIO HARMONIE
Bez lepku, k zahuštění omáček, 

polévek i k pečení. Balení 300 g     Balení 300 g     
AKČNÍ CENA

28,- Kč

AKČNÍ CENA

104,- Kč

Ovocný tvaroh 
s jogurtem BIO 

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

AKCE NA ÚNOR 2018

Rýžová mouka hladká
PŮVODNÍ CENA

35,- Kč

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

PŮVODNÍ CENA

20,- Kč

PŮVODNÍ CENA

31,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

a stopových prvků v panenské 
Balení 1 kg PŮVODNÍ CENA

134,- Kč

Rýžový olej 
PŮVODNÍ CENA

120,- Kč
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AKČNÍ CENA
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29,- Kč

120,- 
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PŮVODNÍ CENA
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AKČNÍ CENA
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Inzerce

chápou potřeby ostatních lidí nebo zvířat, nemys-
lí jen na sebe. Kvalita jejich života jistě není horší 
než ta naše. Navíc mají disciplínu – a tu lze přená-
šet do všech ostatních sfér života.

MICHAELA ŠŤASTNÁ

Ad: Odpadkové koše 
na cyklostezce 
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu mís-
tostarostovi Josefu Knotovi za dodržení slova 
a pomoc při instalaci nových košů na cyklostez-
ce do průmyslové zóny. Zaregistrovala jsem tři 
nové koše. Doufám, že i ostatní chodci a cyklisté 
tuto změnu nebudou ignorovat a přispějí k udr-
žení čistoty a pořádku v této lokalitě.

Zároveň se chci zeptat, kdy a kde město plá-
nuje umístění sběrných nádob na kovy, popř. 
na olej? Má radnice dlouhodobý strategický plán 
na výchovu obyvatel k třídění opadů a k ochra-
ně životního prostředí? Děti a studenti  se všech-
no dozví ve škole, ale starší generace obyvatel 
bere třídění jako ztrátu času. Vím, jak reaguje 
návštěva v mém bytě, když v kuchyni uvidí šest 
odpadkových košů. Děkuji za odpověď. 

JAROSLAVA BELLOVÁ
Tématu se budeme v PS dále věnovat.

I u nás to mnohde jde...
Michaela Šťastná ve své reakci popisuje situaci 
v jiných státech. Pro podobný příklad ovšem tak 
daleko nemusíme. Vyhlášky, které regulují nebo 
zcela zakazují používání pyrotechniky, totiž exis-
tují i na mnoha místech v naší republice. 

Jen namátkou, co jsem našla během pár minut – 
tady všude práskání petard a rachejtlí omezují: Mi-
kulov, Pardubice, Most, Vlašim, Planá nad Lužnicí, 
Postoloprty, Chudenice, Česká Lípa, Velké Meziříčí, 
Harrachov, Velké Hamry, Ostrožská Nová Ves, Tře-
bíč, Neratovice, Nové Město na Moravě... Dál už 
mne hledat nebavilo. Podle ministerstva vnitra 
jsou obce oprávněny vyhláškou přistoupit k regu-
laci používání pyrotechnických předmětů na svém 
území. „Takový zákaz lze stanovit nejen ve vztahu 
k  veřejným prostranstvím, ale i  jiným prostorům, 
vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejné-
ho pořádku například s ohledem na potřebu ochra-
ny před hlukem,“ stojí v metodickém doporučení.

V Praze platí omezení pyrotechniky už od roku 
1999 (několikrát novelizováno). Nyní tu lze kromě 
1. ledna a 31. prosince volně prodejné pyrotech-
nické výrobky odpalovat v době od 10 do 22 ho-
din, ale výhradně na místech vyjmenovaných ve 
vyhlášce, která začala platit loni v únoru – jedná se 
o pouhých 14 míst. Při porušení vyhlášky můžete 
zaplatit až pětitisícovou pokutu na místě, ve správ-
ním řízení až 30 tisíc korun. Pochopitelně, že všu-
de platí, že se pachatelé chytají těžko a usvědčují 
ještě obtížněji – ale vedení měst a městští strážní-
ci na to prostě nerezignují předem. Písečtí radní 
problém projednali – a řešení nenalezli.

ZDENKA JELENOVÁ

 

 
Nabízíme Vám vyzrálé hovězí maso z našeho chovu plemene Limousine. 
Maso kuchyňské úpravy, vakuově balené, balíčky o hmotnosti 1,0 – 2,5 kg 
(přední 219,- Kč/kg, zadní 299,- Kč/kg vč. DPH).   
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle: +420 607 022 292,  
e-mail: maso@farmasemice.cz.  

K Píseckým horám 176, Písek - Semice 

vyzrálé HOVĚZÍ MASO 

bez sociálních dávek byli schopni hradit 20 tis. 
na osobu a měsíc. Případně firma uvažuje i o da-
tovém centru a aktivitách pro děti. Stavba by byla 
ze 70 % financována bankou. Firma zatím nemá 
zaměstnance, pouze dva jednatele, manžele Ma-
rešovi. Osobní zkušenosti se seniory nemá, počí-
tá s nimi do týmu.

Mezi zastupiteli se rozvinula spletitá diskuse, 
výsledkem bylo odložení projednání na 8. března: 
Marek Anděl: „Záměr se mi líbí, ale mám tam 
zásadní problém, zatím všechna naše usnesení ob-
sahovala podmínku prodeje „při stávajícím neko-
merčním využití podle platného územního plánu“. 
Při změně na komerční účel může přijít deset dal-
ších zájemců s vyššími nabídkami.“

Jiří Hořánek: „Navrhuji prodat a neřešit územní 
plán. Prodat to teď tak, jak to stojí, leží a běží.“
Jan Mareš: „Záměr se neslučuje s platným územ-
ním plánem. Jsme ochotni podepsat smlouvu 
o smlouvě budoucí, kdy zaplatíme kupní cenu, až 
vstoupí v platnost nový územní plán.“
Luboš Průša: „Z materiálu nevyplývá, zda byl zve-
řejněn záměr, na který nabídka firmy KEJA navazu-
je, a zda podmínky záměru plně splňuje. Zastupitel-
stvo musí nejdřív schválit odpovídající záměr, jinak 
by byla smlouva neplatná. Bylo by lepší nejprve 
schválit změnu územního plánu a pak znovu zveřej-
nit záměr, protože okruh zájemců se může rozšířit.“
Zdeněk Kulič: „Je to trochu zbrklé, dát to den dva 
před jednáním zastupitelům do mailu. Je to důle-
žitá věc, která měla projít i majetkoprávní komisí. 
Jinak se z toho stane precedens.“

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Sad na Pakšovce k rozprodeji
Přes nesouhlasné stanovisko odboru životního 
prostředí schválili zastupitelé záměr rozprodat po-
zemky Na Pakšovce zájemcům o zahrádky. Jedná 
se o  pozemek s  parc. č. 962/24 o  ploše 5.429 m2 
směrem k STK, který má být po nutné změně ÚP 
rozdělen na jednotlivé zahrady a nabídnut ve vý-
běrovém řízení obálkovou metodou s  minimální 
cenou 300 Kč / m2. Pozemek je v ÚP dosud veden 
jako ochranná a izolační zeleň, kde není zřizování 
zahrádek povoleno, a nachází se v ochranném pás-
mu železnice.  Odbor životního prostředí varoval: 
„V případě rozprodeje na zahrady zde dojde k ma-
sivnímu odstraňování zeleně a  začnou problémy 
s hlukem. Zároveň konstatujeme, že případné inten-
zivní zahrady nemají téměř žádnou izolační schop-
nost ve vztahu k hluku a schopnost zadržovat vodu 
a tvorba vhodného mikroklima je také diskutabilní.“ 
Zastupitel Zdeněk Kulič je opačného názoru: 
„Místo bylo v  minulosti pro zahrádky využíváno 
a  v  současnosti není zeleň udržována. „Vypadá to 
tam strašně, jsou tam torza plotů, divoce rostoucí 
stromy a nálety. Také jsou tam „houmlesáci“, bezdo-
movci. Těm se tam strašně líbí, mají tam příjemné 
prostředí, studnu, potok a střechu nad hlavou a kou-
sek ke krámu. Zamyslete se nad tím, jestli byste je 
chtěli mít kousek od domova. Měli bychom odzkou-
šet možnost, dát lidem zahrádky.“ Zastupitel Petr 
Hladík se domnívá, že „zahrádky budou zajíma-
vé především pro obyvatele řadovek Na Pakšovce, 
kteří nemají kolem svých domů zeleň. Zastupitel 
Karel Vodička doplnil, že „zahrádky využívali 
vlastníci zdejších domů do okamžiku, kdy město 
zdražilo nájem. Každý pozemek má mít svého pána, 
který se o něj stará, a město není ten správný pán.“

Honzíček k demolici 
pro movité penzisty?
Původně prvorepublikový hotel v  lůně Píseckých 
hor, v posledních desetiletích využívaný jako Psy-
chiatrická léčebna U  Honzíčka, zřejmě čeká ne-
slavný konec. Město Písek chátrající objekt s jedi-
nečnou polohou vyřadilo jako nepotřebný majetek 
a od dubna 2016 neúspěšné hledá zájemce o kou-
pi, který by byl ochoten garantovat zachování stá-
vajícího nekomerčního využití. Cena se postupně 
snížila z původních osmi milionů na současných 
šest, zájemci o koupi přicházejí a opět mizí. 

Na lednovém jednání dostali zastupitelé na-
rychlo na stůl nabídku aktuálního zájemce firmy 
KEJA s. r. o., která nabízí za Honzíčka 6,1 mil. 
Jako podmínku si však klade změnu územního 
plánu ze současného nekomerčního využití na 
plochu občanského vybavení – komerční zaří-
zení. Jednatel firmy Jan Mareš představil KEJU 
jako zakoupenou jednoúčelovou investiční fir-
mu. Investorem je občan Čínské republiky žijí-
cí v  Německu, který by rád nemovitost zboural 
a postavil za cca 74 mil. objekt s téměř 50 pokoji, 
které by sloužily jako „lepší bydlení pro seniory“. 
Bylo by určeno movitějším penzistům, kteří by 

Zastupitelé řešili Honzíčka a sad
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+420 604 333 444
REZERVACE@KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ

WWW.KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ

VALENtýNsKé mENU
14. - 18. 2. 2018

si pro Vás připravila

-------------------------   Předkrm   -------------------------

Tartar z lososa s bylinkovým crème fraîche, rozpečený toast,  
chips z červené řepy 100 g    . . .   147 CZK

Koláčky z listového těsta s jemně nakrájenými plátky roastbeefu,  
pestem a salátkem 100 g    . . .   127 CZK

-----------------------   HLAVNí CHOD   -----------------------

Steak z telecí vysoké roštěné s restovanou zeleninou  
a demi-glace 300 g    . . .   397 CZK

Filátko z mořského vlka v tymiánovém másle, salát z kapustiček a jablek, 
celerové pyré 200 g    . . .   257 CZK

Vepřová panenka balená v listovém těstě se sušenou šunkou, 
omáčka z portského vína a brusinek, grilované brambůrky  

ve slupce 150 g    . . .   217 CZK

-------------------------   DEZERt   -------------------------
Čokoládový krém z mascarpone a Baileys s čerstvým ovocem zdobený 

sněhovými pusinkami 150 g    . . .   67 CZK

ré jsou „bariérové“. Spoje, které mají být obsluhová-
ny bezbariérovými autobusy, jsou v jízdních řádech 
označeny symbolem vozíčkáře. I na těchto spojích je 
však občas dočasně nutné (např. v případě poruchy, 
revize, údržby atp.) nasadit náhradní „bariérový“ 
autobus. V žádném případě však nelze požadovat, 
aby město pro tyto případy obstaralo ještě jeden – 
náhradní nízkopodlažní autobus, který bude nasa-
zován pouze v těchto výjimečných případech.

Skládka pneumatik a vybudování závory: Pan 
Pichlík ze Svazu technických sportů Prácheňsko 
přišel informovat o nepořádku v lese a u motoká-
rové dráhy, kde se hromadí velké množství použi-
tých pneumatik. Upozorňuje tak na neukázněné 
řidiče, kteří odkládají použité pneumatiky do 
lesa, čímž vzniká skládka. Navrhuje řešení v po-
době závory na dvou místech. Osadní výbor Hra-
diště se přiklání k návrhu a znovu žádá o řešení, 
jak upravit vjezd do areálu, např. v podobě závory 
za domem p. Kohela. Druhá závora, kterou by si 

Osadní výbor Hradiště žádal o úpravu časového 
posunu (zpoždění) spoje č. 10 na lince č. 22 cca 
o 10 minut v návaznosti na ukončení školního vy-
učování na ZŠ. Vyjádření ČSAD: Při posunu spoje 
365322/10 o  10 minut by muselo dojít z  důvodu 
turnusových oběhů k posunu i dalších spojů. Vyjá-
dření odboru dopravy: K požadavku na posun od-
jezdu jednoho spoje MHD o cca 10 minut, aniž by 
současně došlo k posunu i všech následujících spojů, 
sděluji, že tomuto požadavku nelze vyhovět.

Osadní výbor žádal autodopravce, aby nena-
hrazoval nízkopodlažní autobusy autobusy zá-
jezdovými (aby i maminky s kočárky mohly na-
stoupit). Vyjádření odboru dopravy: K požadavku 
na 100% pokrytí všech spojů obsluhujících Hradiště 
pouze nízkopodlažními autobusy sděluji, že město 
nemá k  dispozici tolik nízkopodlažních autobusů, 
aby jimi bylo možné pokrýt veškeré spoje v systému 
MHD Písek. Proto ve špičkách dochází k nasazová-
ní posilových autobusů z mimoměstských linek, kte-

Pneumatiky, parkování, mamky s kočárky

Leden na Hradišti
Z  lednového jednání Osadního výboru Hradiště vybíráme několik citací. 
Vyplývá z  nich, že obyvatelé okrajových částí Písku se potýkají s  řadou 
každodenních problémů, které v našem SMART CITY nenacházejí řešení...

Svaz TS Prácheňsko vybudoval na vlastní nákla-
dy, by byla v místě hranice pozemku Města Písek, 
p. Kohela a Svazu technických sportů. Osadní vý-
bor také žádá Město Písek nebo Městské služby 
o pomoc s likvidací pneumatik.

Snížení rychlosti: Pan Šebelle (vlastník nemovi-
tosti č.p.31) přednesl návrh na snížení rychlosti na 
30 km/h v ulici Na Rozhledně v úseku od hospody 
U Srnků nebo od prodejny potravin až po začátek 
návsi, jelikož vozidla, která tímto úsekem projíž-
dějí, zde jezdí velmi rychle (nedodržují předepsa-
nou rychlost). Osadní výbor navrhuje řešit sníže-
ní rychlosti přes náves, kde nejsou chodníky pro 
chodce, ani přechody. Vyjádření odboru dopravy: 
Ing. Kovařík vysvětlil přítomným, že se vybudoval 
nový chodník a rozšířila komunikace, která splňuje 
standardní parametry. Proto není důvod zde dávat 
značku omezující rychlost. Dále uvedl, že komu-
nikace se budovala proto, aby se zde mohlo jezdit 
rychlostí, která je povolena (50 km/h.) Důvodem 
pro snížení rychlosti je, že není splněn nějaký před-
poklad normy, tudíž je takový úsek vozovky nebez-
pečný. Jiným problémem je náves – to je jedna velká 
křižovatka, kde je to s  omezením rychlosti velmi 
komplikované, protože křižovatka omezení rychlos-
ti ruší. Osadní výbor žádá o posouzení možnosti 
omezení rychlosti v úseku od křižovatky Ke Střel-
nici po náves oběma směry z důvodu bezpečnos-
ti chodců nebo žádá o  předložení návrhu řešení 
rychlosti v tomto úseku a především na návsi.

Šance přesně pro vás ?
Realitní kancelář REMAX vypisuje 

výběrové řízení na nové spolupracovníky.
Co potřebuje zájemce mít a znát? 
„Úplně postačuje středoškolské vzdělání. 
Naše práce je rozmanitá, propojuje různé 
profese. Zájemce by měl být trochu psycho-

log i šikovný obchodník, orientovat se v mapách a v regionu, nebát se lidí, 
řídit auto, ovládat fotoaparát i počítač. HLAVNÍ JE ALE MOTIVACE 
– chuť jít do toho, vyzkoušet něco nového. Co ne-
umíte, můžete se s Remaxem doučit na profesních 
školeních,“ říká ředitel pobočky Aleš Kudrlička 
a zdůrazňuje: „Realitní činnost je služba pro lidi. 
Pokud vás teď napadlo, že je to šance pro vás, tak 
to vyzkoušejte. Začít lze i souběžně s jinou prací, 
ideální příležitost pro maminky na mateřské.“

Při práci na IČO a s mandátní smlouvou 
pro RE/MAX Optimal můžete: 

•  využít všechny výhody a zázemí silné značky na trhu 
(RE/MAX prodává nejvíc nemovitostí na světě)

•  využít vše, co jste se zatím naučili, a dál se zlepšovat 
•  být pánem vlastního času.

Velmi zajímavý je provizní systém písecké pobočky, takže dobrou 
motivací pro zájemce může být i razantní zvýšení vlastního příjmu.

Co zbývá? Zavolejte: 731 110 367, napište: ales.kudrlicka@re-max.cz.
Domluvte si schůzku a ptejte se na vše, co potřebujete vědět k zásad-
nímu rozhodnutí: začít novou práci.

•  RE/MAX Optimal, tř. Národní svobody 181, Písek

Návrh na audit dotací 
na sport: zamítnut Bylo, nebylo město, ve kterém se dělají audity, 

různé studie, projektové dokumentace na vše, 
od kultury počínaje, až po různé lávky, cyklo-
stezky, protihlukové studie a průmyslové zóny 
konče. Koho by překvapilo, že jeden ze zastu-
pitelů chtěl rozklíčovat rovněž přímou a  ne-
přímou podporu sportu, na které se v  tomto 
městě už řadu let nesáhlo...

Vždyť na tom není nic špatného, že by město 
mělo mít přehled o  tom, kam jdou peníze na 
sport a  jestli jsou účelově čerpané. Zda něja-
ký klub nemá lepší podmínky než ten druhý 
jen proto, že jemu se koupí nová rolba na led 
či o zimní stadion se stará městská organizace 
zdarma a přitom se tento či onen areál dál pro-
najímá a peníze z pronájmů jdou klubům.

Bohužel ale v tomto malém velkém městě se 
jedná spíše o  předvolební kampaň, i  takto by 
mohla začínat naše pohádka. Opak je ale smut-
nou pravdou, není to pohádka, je to příběh 
z naší radnice, a to hlavně ze zasedání posled-
ního zastupitelstva, kde se v přímém přenosu 
zvrhla debata o nastolení rovných pravidel pro 
všechny ve sportu v předvolební kampaň. Za tu 
bylo označeno téma: Proč jeden ze zastupitelů 

se podepisuje na předkládané materiály Mar-
tin Brož – Česká pirátská strana. Nikoho z pří-
tomných neudivovalo, že zmíněný zastupitel se 
na všech předkládaných materiálech za posled-
ní čtyři roky takto podepisuje, průšvih to je až 
teď pár měsíců před komunálními volbami a je 
to označováno za účelovou kampaň.

Nikoho bohužel ani nezajímá, že se v  tomto 
malém velkém městě vyhazují peníze za pro-
jekty, které jsou zcela mimo hranice chápání, 
jako jsou protipovodňové zdi v lokalitách, kam 
voda stejně nateče, ať tam zeď bude nebo ne, že 
se utrácejí peníze za nesmyslné lávky a  cyklo-
stezky jen proto, že peníze tečou z evropských 
fondů. Že si radní nechávají schvalovat pro-
tihlukové vyhlášky, protože je ruší motokárová 
dráha, i když je tam 40 let. Přitom chtějí postavit 
obrovskou průmyslovou halu svým spoluobča-
nům za barákem a ještě se jim smějí, že se o to 
měli zajímat dřív. Koho by pak překvapovalo, 
že v  takovémto městě je zprůhlednění podpo-
ry sportu nežádoucí? Ptáme se jen na jediné, 
opravdu jsou peníze a lobbing to jediné, co vět-
šinu těch, co o nás rozhodují, zajímá?

PIRÁTI PÍSECKO

Předvolební kampaň v plném proudu?!
Podpora sportu ze strany města a její transparent-
nost– tomuto bodu věnovali zastupitelé na ledno-
vém zasedání více než hodinu. Martin Brož jej 
uvedl velmi krátce: že chce přispět ke zprůhled-
nění městských financí plynoucích do sportu.

Josef Knot: „Přiznám se, že jsem z  materiálu 
rozpačitý. Doposud jsem si nevšiml, že by byl někdy 
některý materiál do zastupitelstva byl podepsán po-
litickou příslušností předkladatele – nevím, zda se 
tím materiálem má zastupitelstvo vůbec zabývat. 
To je politicky motivovaný materiál! Podpora sportu 
byla auditována už dvakrát, mám pocit, že v letech 
2004 a 2009, a nic nebylo shledáno. Ten materiál mě 
rozčílil! Termín a formu považuju za skandální!“

Martin Brož: „Za poslední tři roky, co sedím 
v  zastupitelstvu, jsem úplně každý materál pode-
pisoval úplně stejně – můžete mi říct, proč to nikdy 
předtím nevadilo, a teď najednou ano?“

Ondřej Veselý: „Sám za sebe jsem nikdy nedoká-
zal ani za svého starostování zjistit, kolik ty jednot-
livé kluby, které užívají městská sportoviště, z nich 
dalším pronajímáním a na reklamách vlastně získá-
vají peněz – to bychom asi vědět měli a proto bych 
návrh kontrolního výboru podpořil.“

Zastupitelé Brožův návrh zamítli.               -zj-
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převzali v  červenci 2009) se proto rozhodli ne-
mocnici předat společnosti, která se v posledních 
dvou letech zařadila mezi významné poskytova-
tele lékařské péče u nás i na Slovensku.

Penta Hospitals vlastní Nemocnici Ostrov, kde 
jsou na rozdíl od Písku psychiatrická akutní lůž-
ka, dále Nemocnici Vrchlabí, polikliniku v  Kar-
lových Varech, provozuje nemocnice v Sokolově 
a  Sušici. První českou nemocnici koupili v  roce 
2016, na Slovensku vlastní 16 nemocnic, poli-
kliniky a zdravotní pojišťovnu Dôvera. V minu-
losti měla Penta zájem i o nemocnice v Roudnici 
nad Labem, Rumburku, Litoměřicích a pražskou 
Nemocnici Na Františku. „Písecká psychiatrická 
nemocnice zapadá do dlouhodobé strategie naší 
společnosti budovat stabilní síť zdravotnických za-
řízení,“ uvedla v médiích po podpisu smlouvy ře-
ditelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

„Doufám, že se novým majitelům podaří při-
vést do nemocnice nové kvalitní lékaře. A opravdu 
věřím, že to bude nejen pro nemocnici, ale i  pro 
město Písek přínosem,“ dodává Jaromír Grégr. 
Penta Hospitals převzala Psychiatrickou ne-
mocnici Písek s  veškerým personálem a  všemi 
doprovodnými aktivitami. „Jsem přesvědčený, že 
celá transakce bude ku prospěchu všech zúčastně-
ných. Jsou připraveni dále investovat, je to velký 

KAUZA

Studentka z Písku zkoumala:
Jak kdo plní své sliby? (3.)

„ANALÝZA PLNĚNÍ VOLEBNÍCH PROGRAMŮ stran a  hnutí zvolených do 
Zastupitelstva města Písku ve funkčním období 2014 – 2018.“ Tak se jmenuje 
práce, kterou napsala studentka politologie z  Písku Tereza Horažďovská 
v  rámci své praxe v  redakci Píseckého světa. V  čísle 1/2018 jsme otiskli 
úvod, kde popisuje, jak jí většina zastupitelů města Písku na zaslané otázky 
vůbec neodpověděla (kromě Ondřeje Veselého z  ČSSD a  Jiřího Hořánka 
z ANO 2011, po termínu dokončení práce pak ještě napsal Jiří Lejčar (KSČM).

Rok 2018 bude opět rokem komunálních voleb, 
kdy budou občané rozhodovat o  novém složení 
obecních a  městských zastupitelstev. Je tedy snad 
na místě malé ohlédnutí... V prvním díle to bylo 
téma Doprava a parkování ve městě, minule téma-
ta Nový bazén a Odpolitizování městské správy.

4. ŽIŽKOVA KASÁRNA
Vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu býva-
lých Žižkových kasáren a  jeho revitalizaci mají 
ve svém programu strany TOP 09 („je třeba co 
nejrychleji uzavřít nedořešené majetkové vztahy 
v areálu bývalých Žižkových kasáren“) a KSČM 
(„podpoříme dořešení majetkových vztahů v ob-
jektu bývalých kasáren“); v tomto směru pak bylo 
v  uplynulé části volebního období zastupitel-
stvem jednomyslně odhlasováno a  učiněno ně-
kolik zásadních kroků:
•	 v  lednu 2015 byla podána žaloba o  určení 

vlastnického práva na společnost TERABET 
s.r.o., a žaloba na společnost Žižkov center s.r.o. 

na vydání bezdůvodného obohacení za užívání 
areálu Žižkových kasáren bez právního důvo-
du na základě neplatné nájemní smlouvy

•	 v roce 2016 Nejvyšší soud ČR rozhodl, že vět-
šina areálu bývalých Žižkových kasáren patří 
Městu Písek (o  druhé žalobě na společnost 
Žižkov center s.r.o. není dle dostupných infor-
mací zřejmě dosud pravomocně rozhodnuto)

•	 v roce 2017 byla schválena a v areálu proběh-
la demolice objektů a likvidace stavební suti za 
cenu cca 6,5 mil. Kč; v současné době je již vy-
klizena plocha o velikosti 3,5 ha a vedení města 
zde zvažuje výstavbu sportovní haly. 

V zásadě je tak možno konstatovat, že vyřešení ma-
jetkoprávních vztahů v areálu bývalých Žižkových 
kasáren se stalo jedním z programových bodů, na 
jehož zdárné realizaci se shodly napříč politickým 
spektrem všechny zúčastněné politické subjekty.

5.  HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
A INVESTICE
Hospodařením města a  investicemi se ve svých 
programech opět zabývají téměř všechny zastou-
pené subjekty: ANO 2011 („zamezíme únikům 
peněz z  rozpočtu města, aktualizujeme pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek“, „smysluplné 
investice“), Písecký patrioti-Republika („nepro-
jíme peníze z prodaných bytů, budeme rozšiřovat 
majetek města“), ČSSD (vyrovnaný rozpočet, 
získávání dotačních titulů na akce města, čerpá-
ní úspor pouze na velké investiční akce), ODS 
(„rozpočet musí být vyrovnaný, přehledný, trans-
parentní a  veřejností kontrolovatelný“), KSČM 
(„hospodárné využívání majetku města“) a TOP 
09 (investice do nového plaveckého bazénu, nové 
úpravny vody a do městské knihovny).

Dle informací dostupných na webových strán-
kách města hospodařilo Město Písek v roce 2014 
s  přebytkem 52 mil. Kč (na účtech města bylo 
ke konci roku cca 400 mil. Kč), v roce 2015 pak 
s přebytkem 64 mil. Kč (na účtech zůstatek cca 
480 mil. Kč). Finanční prostředky byly získány 
především prodejem majetku města, z  vyšších 
daňových příjmů, pronájmů, a dotací. Ačkoli pro 
rok 2016 byl zastupitelstvem schválen schodek 
rozpočtu ve výši 61 mil. Kč, k  datu  31. 12. 2016 
vykazoval městský rozpočet přebytek zhruba ve 
stejné výši. 

Pro rok 2017 byl plánován schodek rozpočtu ve 
výši cca 150 mil. Kč. Výše schodku byla vedením 
města zdůvodněna plánovanými vyššími výdaji 
zejména na dvě velké investiční akce – výstavba 
nové úpravny vody na Hradišti a  rekonstrukce 
bývalé školy J. A. Komenského, resp. její přestavba 
na městskou knihovnu (plánované výdaje na obě 
akce činí celkem 312 mil. Kč). Jako další investiční 
akce v roce 2017 bylo pak do rozpočtu zahrnuto 
doprojektování nového plaveckého bazénu (dle 
posledních informací budou činit výdaje na jeho 
výstavbu přibližně 283 mil. Kč), rekonstrukce ly-
žařského svahu nebo demolice objektů v  Žižko-
vých kasárnách, přičemž schodek měl být pokryt 
zejména z přebytků rozpočtu z minulých let. 

V  letech 2016 a  2017 město zrealizovalo též 
několik investičních akcí menšího rozsahu, jako 
byly např. celkové rekonstrukce ulic Jeronýmova 
(2016) a Svatotrojická (2017), rekonstrukce říční 
plovárny u sv. Václava či II. etapa revitalizace loka-
lity Bakaláře. Zejména poslední jmenovaná akce 
byla obyvateli Písku hodnocena poněkud rozpo-
ruplně, neboť díky ní v této lokalitě ubylo zeleně 
a květin, a z městské pokladny byla odčerpána ne-
zanedbatelná částka 15 mil. Kč, kterou bylo mož-
no podle některých občanů utratit smysluplněji.

V lednu 2018 starostka Eva Vanžurová informo-
vala o výsledku hospodaření za rok 2017. Celkový 
schodek rozpočtu je 11.770.924 Kč, což je výrazně 
níže oproti očekávání. Příjmy se naplnily na 104 
% a dosáhly tak 748 691 tis. Kč. Výdaje se naplnily 
z 89 % a dosáhly tak výše 760 462 tis. Kč. Došlo 
ke snížení finančních prostředků města– zůstatek 
na účtech činí 445 994 tis. Kč, tj. pokles o 103 mil.

Mezi další městem plánované a  zastupitel-
stvem odsouhlasené investice lze zahrnout akci 
Regenerace sídliště Jih – III.etapa, stavbu cyklo-
stezky spojující lokalitu Hradiště s centrem města 
a průmyslovou zónou, a výstavbu protipovodňo-
vé zdi na sídlišti Portyč.

Co se tedy týče investic, skutečně se vedení 
města snaží, a to ať již pokračuje v některých za-
počatých investičních akcích, nebo (tak trochu 
i v rozporu se svými programovými prohlášení-
mi o zamezení únikům peněz, smysluplných in-
vesticích a  vyrovnaném rozpočtu) připravuje či 
realizuje stále akce nové. Vzhledem k úbytku fi-
nančních prostředků města a schodkovému roz-
počtu by však asi vedení mělo pečlivě zvažovat, 
které investice jsou pro město v tomto volebním 
období skutečně potřebné. Na letošní rok je před-
pokládán schodek 207,5 milionů korun. 

/NA POKRAČOVÁNÍ/
TEREZA HORAŽĎOVSKÁ

AKTUÁLNĚ

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ  PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

ÚT, ČT  14 – 16 hod
nebo po tel. domluvě

Tel: 725 828 814
602 134 647

Email:  info@ab-finance.cz
AB finance s.r.o.,  www.ab-finance.cz

Inzerce

Jaromír Grégr prodej 
Psychiatrické nemocnice 
pro Písecký svět v  den 
předání zařízení nové-
mu majiteli okomen-
toval: „Zástupci Penta 
Hospitals za námi přišli 
loni v  létě s  návrhem na 
odkoupení nemocnice. 
Několik let předtím jsme 

nejrůznější podobné nabídky odmítali, ale nako-
nec jsme se ve vedení Písecké zdravotní a. s. shodli 
na tom, že už v  podstatě nemáme nemocnici do 
budoucna co dát. Začali jsme porovnávat jejich 
a naše možnosti pro její další rozvoj a vyznělo to 
velmi jednoznačně...“

Nemocnice se v poslední době potýkala s ne-
dostatkem lékařů. „Najít nové lékaře není v  Če-
chách v  současné době lehké. V  psychiatrii je 
v  tomto směru ještě složitější situace než obecně 
ve zdravotnictví, protože psychiatr musí s  paci-
entem dobře komunikovat v  jeho řeči, dost dobře 
nelze přijmout sebelepšího lékaře třeba z Ukrajiny, 
pokud nemluví skvěle česky – což například v chi-
rurgii nebo ortopedii není problémem,“ vysvět-
luje Grégr. Po téměř deseti letech provozování 
psychiatrického zařízení (léčebnu U  Honzíčka 

byznysový hráč, který se může v budoucnu v regi-
onu projevovat pozitivně i v nejrůznějších dalších 
oblastech, například ve sponzoringu kulturních či 
sportovních aktivit a podobně. Nevidím v tom nic 
negativního nebo riskantního pro budoucnost Psy-
chiatrické nemocnice.“ Léčebna, původně umístě-
ná U Honzíčka, pro něj přitom byla dlouho téměř 
srdeční záležitostí: „Vzpomínám, jak za námi teh-
dy přišla paní primářka Kadlecová s  tím, že má 
být nemocnice zrušena jako detašované pracoviště 
nemocnice v Dobřanech. Byla to jedna etapa naše-
ho života a taky velká škola. Ale život jde dál,“ říká 
Jaromír Grégr.

V souvislosti s minulostí ještě zmiňuje, poněkud 
s  hořkostí, stále neuzavřené dění kolem prodeje 
městského objektu U Honzíčka, kde psychiatrická 
léčebna dlouhá léta fungovala: „Mrzí mne, že jsme 
v minulosti nenašli s městem řeč, že nám zastupitelé 
odmítli projekt prodat. Dneska je Honzíček v pod-
statě zcela zdevastovaný a městu se stále nedaří ho 
prodat – ani za cenu, kterou jsme tehdy nabízeli,“ 
říká Grégr. V budoucnu se hodlá více orientovat 
na developerské projekty především v Praze a na 
další rozvoj Technologického centra Písek, které 
spolupracuje mimo jiné i  na rozvoji kvalitních 
projektů Smart city v Praze i jinde mimo Písek. 

ZDENKA JELENOVÁ

Psychiatrickou nemocnici 
koupila Penta Hospitals

Penta Hospitals z koncernu Penta (mj. vlastník Deníků Bohemia) převzala 
v úterý 6. února Psychiatrickou nemocnici Písek od dosavadního vlastníka 
– RG Investment. Začlení ji do stávající sítě nemocnic a  zdravotnických 
zařízení, kterou provozuje. Na důvody prodeje jsme se zeptali Jaromíra 
Grégra, spolumajitele a  jednatele společnosti, která nemocnici v  areálu 
bývalých Žižkových kasáren vybudovala a provozovala.

Inzerce
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a  společenských akcí různého 
typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný kalen-
dář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat redakci 
informace, případně plakát či jiné materiály.

Co se děje 9. – 23. ÚNORA v Písku a okolí
KALENDÁŘ AKCÍ

I o malířce Zdence Braunerové bude řeč na 
přednášce o ženách 19. století ve čtvrtek 

8. února v Prácheňském muzeu (viz str.  18)

Pátek 9. ÚNORA
18.00 Sladovna  Premiéra představení Smysl Kura – loutk.
18.00 Kino Portyč Největší showman – titulky
19.00 KD  Maturitní ples SZeŠ Písek – 4.A a 4.B
20.00 DPČ  Imodium+Totální nasazení; Mikro tour 2018
20.30 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky

sobota 10. ÚNORA
9.00 MK  Cyklická máma – přednáška o cykličnosti 
    – vede Zuzana Dvořáková
9.30 Strom setkávání  Zhong yuan Qigong – kurs I. stupně
14.00 Kino Portyč Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu 
    – dabing, 3D
16.00 Sladovna  Představení Smysl Kura – loutk. inscenace
16.00 Kino Portyč Alenka v zemi zázraků
18.00 Kino Portyč Největší showman – titulky
19.00 KD  73. Baráčnický ples 
    – hrají kapely Samsonka a Strings
20.30 DPČ  Depeche Mode Revival - koncert
20.30 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky

Neděle 11. ÚNORA
9.30 Strom setkávání  Zhong yuan Qigong – kurs I. stupně
10.00 KD  Písecký Šturmovik 
    – soutěž a výstava plastikových modelářů
10.00 KD  Zvířátka a loupežníci, Kohoutek a slepička 
    – hraje Ochotnický soubor Copánek
13.00 Park Na Trubách  Zimní vycházka do Píseckých hor 
    – pořádá KČT Turista
14.00 Kino Portyč Sněhová královna:Tajemství ohně a ledu;dab. 
16.00 Kino Portyč Alenka v zemi zázraků
18.00 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky
20.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Pondělí 12. ÚNORA
7.45 Strom setkávání Osho meditace Mandala
8.30 MK  Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
10.00 Senior Point DFŠ  Cestování po Peru – V. Mikulíková 
15.00 MK  Pohádková klubovna: pohádky pro děti 
16.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků 
16.15 KD  Jóga – pod vedením Kamily Ševčíkové
17.00 Kozlovna  Za němčinou do Kozlovny 
    – německá konverzace zdarma 
17.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20.00 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky

Úterý 13. ÚNORA
16.00 ulice města Masopustní rej – průvod od ZŠ Svobodná
17.00 DPČ  Masopustní veselice – zakončení průvodu
    – pořádá ZŠ Svobodná 
17.00 MK  Creative Café – Háčkujeme s Andělkou: 
    Háčkované chňapky
17.30 MK  Písecké četnické humoresky aneb 
    Jak to bylo s píseckou pátračkou 
    – beseda s Ladislavem Beranem

17.30 MK  Nástroje Google – pro pokroč., Petr Pavelka
17.30 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky
19.00 DFŠ  Malina Brothers – host Kateřina García
19.00 KD  Taneční pro pokročilé
19.30 Lázně Vráž Fautores Flautae – flétn. soubor V. Holuba
20.00 Kino Portyč Nejtemnější hodina – titulky

středa 14. ÚNORA
9.00 JHK Písek Ranní káva s „ajťákem“ – Martin Řehka 
10.00 Senior Point DFŠ  Paragrafy kolem nás – Jaroslav Háva 
17.00 ZŠ Svobodná Rodič, průvodce dítěte – Anežka Janátová
17.00 Sladovna  Otevřené pohybově-divadelní dílny 
    pro mládež 
17.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
18.45 Vykulená sova Dnes pijeme kávu s… Jar. Joe Hübl live
19.00 Sladovna  Otevřené pohyb.-divad. dílny pro dospělé
20.00 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky

Čtvrtek 15. ÚNORA
7.45 Strom setkávání  Osho meditace Mandala
16.00 PM  Východní Makedonie – Libor Drahoňovský 
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.15 MK  Čtení z Bible – Rost. Homola a Mir. Sládek
17.30 Kino Portyč Ewa Farna10: Neznámá známá
18.00 Sladovna  Fusion: Hudeb. dílny pro mládež 13-21 let
18.00 Strom setkávání  Základy mystiky – Duchovní srdce
19.00 DFŠ  Každý rok ve stejnou dobu 
    – Divadlo Bez zábradlí 
19.30 Lázně Vráž Zpívání s kytarou – Madam Mici a Pedro
20.00 KD  Neil Zaza – král světového melodického 
    rocku – koncert amerického kytaristy
20.00 Kino Portyč Black Panther – dabing, 3D

Pátek 16.  ÚNORA
10.00 DFŠ  Trapas nepřežiju – školní představení 
18.00 Kino Portyč Black Panther – dabing, 3D
19.00 DPČ  18. Maškarní ples Podčáry 
    – téma „Za první republiky!“ 
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.30 Kino Portyč Tvář vody – titulky

sobota 17. ÚNORA
7.15 Velké nám. Lyžařský zájezd na Šumavu – KČT Otava
9.15 a 10.30  MK Učíme se od mistrů oboru: 
    ARANŽOVÁNÍ – workshop SOU 
14.00 Kino Portyč Coco – dabing, 3D 
16.00 Kino Portyč Ewa Farna10: Neznámá známá
18.00 Kino Portyč Black Panther – dabing, 3D
19.00 KD  8. Trubačský ples – hraje orchestr Saturn 
    a trubači
19.30 Lázně Vráž Operně klavírní koncert 
    – Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
20.00 DPČ  IV. Sportovní ples TJ Hradiště 
    – hraje Elizabeth
20.30 Kino Portyč Tvář vody – titulky 

OHLÉDNUTÍ

Dům kultury Protivín
čtvrtek 15. března od 19.30 hod.
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS 
„TV upoutávka“
Premiérový pořad oblíbené skupiny 
pod vedením Ladislava Černého.

VSTUPNÉ 
v předprodeji 240 Kč,
na místě 260 Kč.
Předprodej: tel. 382 251 806, 
knihovna@kultura-protivin.cz; 
internet: www.mujbijak.cz

KRÁLOVSKÁ ŠKOLKA 
v Písku a nově v Heřmani

Královská školka si klade nemalé cíle. Děti se v  ní 
musí cítit jako královny a králové, princové a princez-
ny, jako středobod světa, kde se jejich přání hrát si na 
cokoliv plní ve skutečnost. „Chtěla bych, aby se našim 
dětem vybavily vzpomínky asi takovéto: Celý den se 
nám věnovaly naše učitelky, četly nám pohádky, chodi-
la za námi kouzelná babička s pohádkami, s dětmi jsme si společně hráli na 
všechno možné, naše třídy byly nádherně barevné a k jídlu jsme dostávali 
dobroty. Také jsme hodně chodili ven a každý den jsme se tam těšili,“ říká 
zakladatelka školky Jaroslava Králová.

Písecká školka je momentálně naplněná – šance je ale v Heřmani. Vše, 
co vás zajímá, nejlépe zjistíte při návštěvě v KRÁLOVSKÉ ŠKOLCE na 
adrese V Koutě 91, Písek. „V lednu jsme otevřeli druhou školku v Heřma-
ni – po 20 letech se tak v Heřmani objevilo zařízení pro děti. Nabízíme ještě 
několik volných míst. U nás jsou děti opravdu šťastné, na 12 dětí jsou dvě 

učitelky a můžeme vzít už děti od 1 roku věku. Otevírací dobu přizpůsobu-
jeme potřebám rodičů, pokud potřebují zůstat v práci déle, stačí se domlu-
vit,“ vysvětluje Jaroslava Králová. Dále bude školka své aktivity rozšiřovat 
do Strakonic: na jaře bude vyhlašovat konkurs na nové učitelky.
KONTAKT: Asociace jihočeských rodin z.s., Palackého sady 68, Písek, 
tel. 725 436 873, e-mail: jaroslava.kralova@kralovskaskolka.cz, 
web: www.kralovskaskolka.cz.

Zač a nač město Písek utrácelo v roce 2017

Plánovaná revitalizace centra ještě nezačala a  její schvalování provázejí pro-
testy občanů, ale projekční práce architektonické kanceláře MCA atelier s.r.o. 
odčerpaly v roce 2017 z rozpočtu 680 tis. (750 tis. v roce 2016). Projekční prá-
ce na novém bazénu u kanceláře Projektil Architekti s.r.o. vyšly v r. 2017 na 3,6 
mil. (v r. 2016 více než 4 mil.). Arch. Karel Lapka dofakturoval autorský dohled 
na II. etapě rekonstrukce Bakalářů za 48 tis. (v roce 2016 nás jeho dohlížení 
stálo 245 tis.) Spoluautorka projektu rekonstrukce Bakalářů arch. Kateřina Vá-
vrová nakreslila návrh infotabule za 7 tis., výroba vyšla na 43 tis. 

Právní služby u firmy Havel, Holásek & Partners s.r.o. nás stály 406 tis. 
Procesní audit Sladovny od společnosti BDO Audit s. r. o. vyšel na 151 tis. 
Mediální spolupráce s vydavatelem Píseckého deníku stála 147 tis. a s na-
kladatelstvím Mafra a.s. 49 tis. Sponzorský vzkaz v České televizi stál 40 tis. 
Náklady na vydávání Zpravodaje města Písku se vyšplhaly na 373 tis. Služby 
destinační kanceláře Píseckem s.r.o., vedené grafikem Michalem Jánským, 
nás tentokrát stály téměř 1,5 mil., z toho například vydání bulletinu Písek 
a Písecko 98 tis., dotazníkové šetření bezmála 50 tis.

Městské služby Písek pečují o městskou zeleň. Přesto se každoročně řada 
činností objednává u externích firem a na chemickém ošetření a hnojení se 
nešetří. Například zdravotně bezpečnostní řezy a kácení stromů od firmy Vla-
dimíra Lišky vyšly ve městě na více než 1 mil. Firma Ing. Jiřího Hájka fak-
turovala více než 1,5 mil.:  na jaře zásobní hnojení alejových stromů za 117 
tis., výsadba stromů k lomu Semice za 60 tis., dosadba stromů u lesní správy 
a hřbitova v Semicích za 52 tis., sadovnické úpravy na Zátavském nábřeží za 
105 tis., prořez ovocných stromů za 42 tis., výsadba aleje v Sadu Na Cvičišti 
a údržba za 120 tis., projekt na akci Lesní pěšinou podél řeky Otavy – 2. etapa 
za 35 tis., zemní práce pro sadovnické úpravy v parku Na Trubách za 92 tis., 
výsadba zeleně v Semicích na svahu u hřiště za 80 tis., projekty na biologickou 
rekultivaci za 42 tis., zálivka vysázených stromů za 120 tis., chemické ošetření 
a hnojení v parku Flekačky za 60 tis., údržba remízu u Purkratic za 58 tis. a vý-
sadba stromů v Purkraticích za 203 tis., chemické odplevelení alejí za 21 tis., 
ošetření a přihnojení trvalek v Semicích za 33 tis., hnojení alejí v Novém Dvo-
ře, na Flekačkách, v Semicích a Smrkovicích za 120 tis., hnojení u Sv. Václava 
za 60 tis. a výsadba vzrostlých tisů v Palackého sadech za 117 tis.

Také druhá firma pana Hájka ml. Green engineering s. r. o. dodávala 
podobné práce: jarní hnojení stromů za 60 tis., výsadba Na Trubách za 78 
tis., chemické ošetření v Semicích, Novém Dvoře a Smrkovicích za 110 tis., 
hnojení alejí v průmyslové zóně za 60 tis. Firma zajistila také skluzavku a la-

vičku v Okružní ul. na Hradišti za 70 tis., sportovní stezku na Americe za 
1.172 tis. a ochranná opatření pro migraci obojživelníků U Vodáka za 2 mil. 
O odchyt holubů ve městě se postarala Záchranná stanice živočichů Makov 
za 100 tis. Na ubytovně v ulici Dr. M. Horákové, kterou spravuje DBS města 
Písku, se muselo od dubna do října šestkrát zasahovat proti štěnicím a ná-
klady na provedené dezinsekce se vyšplhaly na 103 tis. Matematický model 
vodárenské sítě města Písku za 914 tis. dodala firma DHI a. s. Společnost 
City Smart Parking s. r. o. inkasovala za implementaci softwaru a navigační 
systém pro parkování 786 tis. Firma Hrdlička spol. s r.o. zajišťovala správu 
a provoz dat GIS, DTMM a GEODATA za 636 tis. SmartPlan s.r.o. dodal za 
355 tis. analýzy a studie pro informační a komunikační systémy.

Mezi každoročními výdaji figurují náklady na rekreace zaměstnanců 
města, které se pohybují od několika tisíc až po desetitisíce. V loňském roce 
vyčerpal rekordní částku za rekreační pobyt více než 42 tis. strážník městské 
policie Karol Kardos, pan Liška pouze ve výši 26 tis. Permanentky na bow-
ling, služby a občerstvení ve Sportcentru vyšly na 74 tis. Kurzy sebepoznání 
a sebeřízení stály 33 tis. Projedly se stravenky za celkových 3,4 mil.

Firma Manutan dodala na radnici luxusní kancelářskou židli včetně pod-
hlavníku a  područek za bezmála 15 tis. Dodatečně doobjednané opěrky 
nohou už vyšly jen na necelé 4 tis. Plakety od Agentury N+N s.r.o. stály 
26 tis. Dámské peněženky s krabičkami vyšly na 24 tis., sady peněženek 
s klíčenkou na 18 tis., polaminované nákupní tašky na 13 tis., třídílné sady 
na víno na 22 tis., za 42 tis. jsme nakoupili kreditní USB kartu, potisk disků 
a obaly na USB disky.  V prosinci ještě stihla radnice poslední peníze utratit 
za zcela speciální hračku – USB Flash disk 8 GB s otočnou kovovou tryskou 
a  laserovým gravírováním „Písek“ od firmy ADP Group spol. s r.o. vyšel 
naši městskou pokladnu na 24.775 Kč!

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

V  listopadu a v prosinci jsme uvedli výběr z  toho, jak 
město Písek utrácelo finance z  městské pokladny 
v letech 2015 a 2016. Na www.infoprovsechny.cz jsou 
veřejně dostupné vyžádané přehledy faktur města 
z uplynulých let. Ani loni se na radnici příliš nešetřilo...

Inzerce
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Pojďte na výstavu
PÍSEK V TANCI
Městská knihovna, do 28. 2. 
Výstava fotografií. Královské město Písek, 
balet, fotografie, krásné dívky, děti a líčení. 

OBRAZY, OBRÁZKY A TO OSTATNÍ
Galerie Portyč, do 3. 3.
Retrospekt. výstava výtvarníka a pedagoga 
Josefa Kaliby.

ANTONIO LOPOMO – VÝSTAVA OBRAZŮ
Sladovna, do 25. 2.
Impresionismem inspirované obrazy francouzsko-italského malíře An-
tonia Lopoma, který v současné době žije a tvoří ve Vimperku.

VLADIMÍR NOSEK – VÝSTAVA OBRAZŮ 
Sladovna, od 28. 2.
Výstava obrazů Vladimíra Noska v Bílých a Debatních trámech Sla-
dovny – vernisáž 28. února od 17 hodin.

ROK 2017 OBJEKTIVEM MILANA BUBENÍČKA
Divadlo Pod čarou, do 14. 2.

HNÍZDO ILUSTRACE A MRAVENIŠTĚ
Sladovna, stálé expozice

VÝSTAVA FRANTIŠKA TRÁVNÍČKA
Kavárna Psychiatrické nemocnice
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Neděle 18. ÚNORA
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba
13.00 Sport. hala Zimní vycházka – pořádá KČT Otava
14.00 Kino Portyč Coco – dabing 
15.00 KD  Velký dětský karneval – mod. M. Mudroch 
15.00 LD Nitka  Písecké pověsti, O Píseckém kostlivci, 
    Krvelačný medvěd
16.00 Pam.A.Heyduka  Já, Eliška Přemyslovna, královna česká 
    – uvádí Stanislava Hošková
16.00 Kino Portyč Ewa Farna10: Neznámá známá
18.00 Kino Portyč Black Panther – dabing
20.30 Kino Portyč Prezident Blaník 

Pondělí 19. ÚNORA
7.45 Strom setkávání  Osho meditace Mandala
8.30 MK  Jak na počítač – pro zač., Petr Bruncvík
15.00 MK  Tvořivá klubovna – kreativ. dílna pro děti
16.00 MK  Přírodovědný klub, pro děti ze 2. st. ZŠ 
    – vede Hana Rambousová
16.15 KD  Jóga – pod vedením Kamily Ševčíkové
17.30 Kino Portyč Prezident Blaník 
20.00 Kino Portyč Black Panther – dabing 

Úterý 20. ÚNORA
10.00 DFŠ  Pískomil se vrací – školní představení 
17.00 Kavárna PN Poezie v textech – hudebně poslechový 
    pořad Milana Prince
17.30 MK  Nástroje Google – pro pokroč., P. Pavelka
17.30 Kino Portyč Tvář vody – titulky 
19.00 KD  Taneční pro pokročilé
19.00 Strom setkávání  Mužský kruh
20.00 Kino Portyč Hmyz – režie Jan Švankmaje 

středa 21. ÚNORA
10.00 Kino Portyč Ztracen v džungli – předst. pro seniory
16.00 Seniorský dům Duo Přiměřeně – hudební, 
    nejen kytarové odpoledne 
17.00 KD  Senior večer se Strings 
17.00 Sladovna  Otevřené pohyb.-divad. dílny pro mládež 
17.30 PM  Albrecht Dürer a záalpská renesance 16. st.
    – přednáška Viktora Kubíka, pořádá 
    Městská knihovna Písek
17.30 Kino Portyč Black Panther – dabing, 3D
19.00 Sladovna  Otevřené pohyb.-divad. dílny pro dospělé
20.00 Kino Portyč Tvář vody – titulky

Čtvrtek 22. ÚNORA
7.45 Strom setkávání  Osho meditace Mandala
10.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků 
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 MK  Čtenářský klub – setkání nad knihou 
    Dagmar Šimkové „Byly jsme tam taky“ 
    – moderuje Štěpánka Činátlová
17.30 Kino Portyč Pračlověk – dabing 
18.00 sv. Trojice  Večer španělské a latinskoamerické hudby 
    – Mariia Mikhailova, Libor Janeček 
18.00 Sladovna  Fusion: Hudeb. dílny pro mládež 13-21 let
19.00 DFŠ  Sólo – Radim Vizváry 
19.30 Dům kult. Protivín Zamilovaný sukničkář – Div. spol. Háta
19.30 Lázně Vráž Lidové písničky vesele
    – Muzikanti od Otavy
20.00 Kino Portyč Akta Pentagon: Skrytá válka – titulky 

Pátek 23. ÚNORA
KD  Dny dětské endokrinologie 2018 
18.00 Kino Portyč Pračlověk – dabing 
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.00 DPČ  French Touch - koncert
20.30 Kino Portyč Věčně tvá nevěrná

Pořadatelé a kontakty
CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. máje 1605, Písek, 
tel. 382 734 711, recepce@centrumkultury.cz, www.centrumkultury.cz
•	 Kino Portyč – tel. 382 734 720
•	 DFŠ – Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
•	 Galerie Portyč, Čechova 406
•	 Sv. Trojice – Koncertní síň sv. Trojice

DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek, el. 774 598 332, 
podcarou@podcarou.cz
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek,  tel. 773 996 543, 
www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek: Vladislavova 490,  
tel. 382 212 940, info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna-vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek (bývalá restaurace Avion 
Air) – Klub pro ženy Minerva 21, tel. 739 611 094, www.minerva21.net
Loutkové divadlo (LD) Nitka Písek: Bakaláře 43/6, Písek; rezervace: 
divadlo@nitka-pisek.cz, www.nitka-pisek.cz, tel. 605 845 890 – Dagmar Černá.
Lázně Vráž: Vráž 1, tel. (recepce): 382 737 111,  www.lazne-vraz.cz
MK – Městská knihovna Písek: Alšovo náměstí 85, Písek, tel. 382 201 811, 
www.knih-pi.cz
Music Club Divadelka: Tylova 69/8, Písek,  
tel. 604 270 527, www.facebook.com/divadelkapisek
PM – Prácheňské muzeum: Velké nám. 114, tel. 382 201 111, 
info@prachenskemuzeum.cz, www.prachenskemuzeum.cz
•	 Památník Adolfa Heyduka – Tyršova 438, Písek, tel. 382 215 040

Seniorský dům: Čelakovského 8, Písek, 382 201 730, info@seniorskydum.cz, 
www.seniorskydum.cz
SLADOVNA Písek, o.p.s.: Velké náměstí 113, tel. 387 999 997, 
info@sladovna.cz, www.sladovna.cz
STROM SETKÁVÁNÍ: Nová 99, Písek, tel. 777 571 529, www.strom-setkavani.cz
•	 Hatha jóga – Jana Kozová www.jogapisek.cz 
•	 Škola energie MEL – Milada Dolejšová, www.skola-energie-mel.cz
•	 Poradna ájurvédy – Radoslav Nahálka, www.ajurmed.cz
•	 Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy K.Čápové, kacabacapova@seznam.cz

Vykulená sova: tř. Národní svobody 32/11, www.vykulenasova.cz, 608 448 595.

POZVÁNKY

Sladovna má nyní otevřeno déle!

Otevírací doba do 18. března:
Po: zavřeno
Úterý až sobota: 9 – 18
Neděle: 9 – 17
•	 Aktuální informace o výstavách: 

www.sladovna.cz.

Velkým lákadlem, které ve Sladovně najdete, je 
unikátní divadelní představení Děti Lví srdce, 

v němž si zahrajete hlavní roli právě vy – dětští 
návštěvníci Galerie hrou (viz foto). Vstoupíte do 
děje a pomůžete dovyprávět dobrodružný příběh 
plný hry, zábavy, ale také nástrah, k jejichž překo-
nání budete potřebovat odvahu? 

Ve Sladovně najdete také obří dřevěné Mrave-
niště s desítkami metrů chodeb, mnoha komůr-
kami, mosty, úkryty, se skluzavkou, jezdícími 
mravenci, audiovizuálními efekty a  hromadou 

Galerie hrou Sladovna pro své návštěvníky i nadále chystá bohatý program, 
z  něhož vyčnívá čtveřice živých interaktivních výstav, na které si můžete 
sáhnout, můžete je prožít a stanete se jejich součástí. Navštívit je nyní,  do 
18. března, můžete každý den kromě pondělí až do pozdního odpoledne.

17/5
Divadlo Fráni Šrámka

www.centrumkultury.cz

Inzerce

NEIL ZAZA
(USA)
~
světový
král
melodického
rocku

15/2 > KD Písek
www.centrumkultury.cz

Výběrové řízení 
na pronájem kavárny 
v prostorách Sladovny
Chcete si otevřít kavárnu na atraktivním 
místě v  Písku, v  budově, kterou v  loňském 
roce prošlo přes 50 tisíc návštěvníků? Při-
hlaste se do výběrového řízení, které vypsala 
Sladovna Písek, o. p. s.  Písemné přihlášky 
musí být doručeny nejpozději dne 28. února 
2018 do 12 hodin. Kompletní informace na-
jdete na webu: www.sladovna.cz.

dalších překvapení. Mraveniště se ve své původ-
ní verzi stalo nejoblíbenější a nejnavštěvovanější 
výstavou dětské galerie a nyní je ještě lepší.

Ale to není zdaleka všechno. Ve Sladovně dál 
pokračuje bádání v kreativní Laboratoři, kde ak-
tuálně vládne tvořivá technika zvaná kašírová-
ní – neboli papírmaš. Už jste někdy kašírovali 
vééélkého žraloka?

Zkrátka nepřijdou ani milovníci dětské kniž-
ní ilustrace, pro které máme v  Písku celé patro 
věnované dnešním i historicky prověřeným ilu-
strátorům a dobře se u nás budou cítit i úplně ty 
nejmenší děti, které si mohou vyhrát ve fantastic-
kém herním prostoru – v Pilařišti. 

Těšíme se na vás!
PETR BRŮHA, Sladovna



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

14 15

04 / 2018 04 / 2018

Po 65 letech se začalo vařit
opět písecké pivo !

Jeho zakladatelé se 
rozhodli navázat na 
dávnou  tradici vaření 

piva v našem městě, kterou v roce 1952 přerušilo 
nucené uzavření posledního píseckého pivovaru 
z moci úřední. Ačkoli zahájení provozu v symbo-
lickém termínu 28. října 2017 neprovázela velká 
publicita, milovníci piva si sem rychle našli cestu. 
Ve varné dny totiž prosycuje Palackého sady neza-
měnitelná lákavá vůně a kdo jednou nové písecké 
pivo ochutnal, rád se vrací.

Pivovarská restaurace čepuje prozatím tři zá-
kladní druhy piv – Písecký ležák, Vídeňský ležák 
a Písecký Florián, a speciál zvaný PIPA (Písek In-
dia Pale Ale), které podle vlastních originálních 
receptů připravují sládci Ing. Jiří Bodlák a  Josef 
Talafa. V nabídce nechybí teplá kuchyně a speci-
ality k pivu po celý den, od 11 do 15 hod navíc 
také polední menu. Zájemci si mohou objednat 
prohlídku minipivovaru a odnést si lahvové pivo 
vařené v  pivovaru s  sebou. Brzy začne pivovar 
zveřejňovat konkrétní termíny vaření a prohlídek 
pro širokou veřejnost, a zahájí také rozvozy lahvo-
vého i sudového piva po Písku a okolí.

Podle slov zakladatelů pivovaru „...myšlenka 
vařit pivo v  Písku se zrodila jednoho teplého let-
ního večera v  píseckém parku nad půllitrem piva 
při debatě o historii jeho vaření v Písku. Při násled-
ném pátrání po pramenech informací o pivovarnic-
tví pomohla především kniha Petra Fraňka, která 
o  této části píseckých dějin pojednává vyčerpáva-
jícím způsobem. Přišlo nám zvláštní, že i přes vý-
znamnou tradici pivovarnictví dnes v Písku žádný 
pivovar není. Shodli jsme se, že udržování tradic 
vnímáme jako něco, co nám nabízí určitou jistotu 
a dává nám pocit, že někam patříme, a že by tedy 
i Písečáci měli mít své vlastní pivo!“ 

Jedinečnou atmosféru místa mezi městskými 
hradbami a náměstíčkem V Koutě umocňuje od-
kaz Josefa Faschingbauera, dlouholetého předsedy 
správního výboru Měšťanského pivovaru v Písku, 
který právě V Koutě dlouhodobě působil a  jehož 
portrét zdobí spolu s dalšími dobovými dokumen-
ty pivovarskou restauraci. Moderní technologii 
minipivovaru dodala česká firma J. Hradecký, spol. 
s r.o. z Pacova. Varna umístěná přímo v restauraci 
je vybavena dvěma měděnými nádobami o kapaci-
tě 500 až 550 litrů, spilka má k dispozici tři nere-
zové kvasné kádě a ležácký sklep s tanky o objemu 
1000 a 500 litrů. Už dnes je jasné, že si hned první 
letní sezóna pivovaru vyžádá rozšíření kapacity. 

Co vás přimělo i přes důchodový věk přijmout 
nabídku vařit pivo v novém píseckém pivovaru? 
J. Bodlák: Prošel jsem v životě různá úskalí pivo-
varského řemesla, od sládka přes vedoucího labo-
ratoře až po ekonoma. Pracoval jsem v pivovarech 
v Č. Budějovicích, Humpolci a Protivíně. Bylo pro 
mě důležité, že zakladatelé pivovaru přišli se zá-
měrem, který vypadal reálně. V minulosti jsem už 
potkal mnoho lidí, kteří chtěli zřídit minipivovar, 
ale stavěli jen vzdušné zámky. Tady už bylo všech-
no v chodu, a tak jsem se rozhodl, že si to řemeslo 
na stará kolena trošku zopakuji. Jsem zaměřený 
spíš na klasiku ležáků, a protože pro experimen-
tování jsme dřív neměli prostor ani možnosti, tak 
jsem pro náš pivovar vytvořil vlastní recept Písec-
kého ležáku. 

Čím jsou vaše piva charakteristická?
J. Talafa: Základem naší nabídky je světlý Písecký 
ležák 11° podle receptu pana Bodláka. Vyznaču-
je se plnou chutí s dobrým řízem, hustou pěnou, 
chmelovou vůní a  výraznou hořkostí. Vídeňský 
ležák 11° je tmavší díky sladu vídeňského typu, 
který mu propůjčuje unikátní jantarovou barvu, 
sladší plnou chuť a sladovou vůni. Písecký Florián 
je třikrát chmelený žateckým chmelem Premiant, 
jenž mu dává nezaměnitelné chmelové aroma. Já 
se specializuji na vaření „nových typů“ svrchně 
kvašených piv a připravil jsem recept pro Písecký 
India Pale Ale 12° ve stylu anglického piva, které 
se výrazně liší od českého především chmelením. 
Chystáme i další speciály, například Písecký Bi-
tter 13°. I ve vaření piva hrají roli módní trendy, 
které se poměrně rychle mění. Ale u nás stejně 
zatím převažuje ležák.

Z jakých surovin vaříte?
J. Bodlák: Využíváme vodu z vodovodního řadu, 
která je relativně měkká a mírně kyselá, což od-
povídá našim potřebám. Slady, převážně ječné, 
nakupujeme z české produkce. Jen některé speci-
ální slady pocházejí z Německa. Chmely odebírá-
me také převážně z tuzemska. Jsou to především 
odrůdy Žatecký poloraný červeňák a  Sládek, na 
naše speciály jsme použili anglické chmely. Kvas-
nice si vozíme z protivínského pivovaru. Během 
vaření se nás hosté často vyptávají a žádná osvěta 
není marná. Vyrobit dobré pivo chce svůj čas, na-
příklad Písecký ležák potřebuje pět týdnů, než ho 
můžete dostat na stůl. Varný postup je sice nejdů-
ležitější, ale je to jen krátká epizoda v životě piva.

Písecký Hradební pivovar obnovil starou pivovarskou tradici města. 
V jednom z nejmalebnějších zákoutí bývalých píseckých městských hradeb 
– na nejmenším píseckém náměstíčku V koutě - se na podzim nenápadně 
zabydlel nový soukromý pivovar s  restaurací pod společnou značkou 
Písecký Hradební pivovar.

Čím je vaření v minipivovaru specifické?
J. Bodlák: Každou várku musíme vařit zvlášť 
a trvá to celý den, uvaříme 500 litrů, tedy 1000 piv. 
Ráno začínáme našrotováním sladu a várka trvá 
11 až 12 hodin, podle druhu piva odpovídá i po-
čet rmutů. Po vaření má mladina kolem 95 stup-
ňů a musíme ji zchladit, k čemuž slouží zásobník 
ledové vody a chladič. Zchlazená mladina se pak 
v kádích zakvašuje a později putuje do ležáckých 
tanků. Díky kvalitní technologii dokážeme po ce-
lou dobu přesně regulovat teplotu, a to je důležité 
z  hlediska nežádoucího množení bakterií. Dříve 
se v lednu a únoru ledoval led z řeky a muselo se 
ho uložit obrovské množství. Když jsem v  roce 
1980 nastoupil do pivovaru v Humpolci, s  ledo-
váním tam právě končili. Každou zimu museli na-
vozit 1100 valníků ledu, který do září roztál. Proto 
během švestkové sezóny už bývalo pivo všelijaké. 
Dnes díky moderní technologii podobné problé-
my neřešíme, a  navíc by za dnešního nestálého 
a teplejšího klimatu bylo vaření piva bez umělého 
chlazení téměř nemožné.

Jak si Písečáci zvykají na nové pivo?
Pracovnice restaurace Veronika Veisová (na fo-
tografii na titulní straně): Máme otevřeno od října 
a  zatím jsem neslyšela jedinou negativní reakci. 
Hosté si pivo chválí a  díky péči našich sládků 
jim chutná. Nejoblíbenější je Písecký ležák, ženy 
upřednostňují sladší chuť Vídeňského ležáku 
a mladší generace ráda ochutnává náš speciál.

Co vás na práci sládka nejvíc baví?
J. Talafa: Líbí se mi výsledek té práce. Když pak 
člověk přijde do hospody a  vidí, že lidem pivo 
chutná, je to pěkný pocit.
J. Bodlák: Pro mě už je to tak trochu stará ves-
ta, ale stejně je to krásná voňavá práce. Když jste 
u  toho a vidíte, jak pivo vzniká, máte z  toho ra-
dost. Jako čtenář Karla Maye, zvláště pak Vinne-
toua, musím říct, že ve druhém díle vydání z roku 
1966 je tento citát: „Vinnetou se napil piva, údajně 
plzeňského, zálibně mlaskl a  prohlásil: „Manitou 
bledých tváří naučil své děti mnoha dovednostem 
a umění vařit dobré pivo není na posledním místě.“

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Písecké pivo vaří a na otázky odpovídali 
Ing. Jiří Bodlák (vpravo) a Josef Talafa

zrcadloAKTUÁLNĚKŘÍŽOVKA O CENY

Na obrázku je písecký most a hrad v roce 1910. Abychom pokračovali v tématu: v Písku bydlelo 
zhruba 15 tisíc lidí, rodili se ....... /tajenka 1/ a nejoblíbenější dívčí jména byla ......... /tajenka 2/. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat e-mailem: redakce@piseckysvet.cz nebo vhodit do schránky 
na adrese Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu do vnitrobloku Budovcova). Nezapomeňte připojit 
své jméno a kontaktní telefon! Termín pro odpovědi: nejpozději ČTVRTEK 15. ÚNORA. 
Tajenka z minulého čísla: Josef, Karel, Jan, František a Václav. Obdrželi jsme 
38  správných odpovědí. KLÁRA ČERNÁ A  SOŇA SÁDLOVÁ vyhrály po dvou 
volných vstupenkách na FRESH FESTIVAL v Českých Budějovicích 9.-10. června. 
Dnešní výherce získá rodinnou vstupenku do Muzea dob dávno minulých 
v Jungmannově ulici.
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Ing. Jiří Uhlík maturoval na písecké průmyslovce, poté vystudoval technickou 
kybernetiku v Plzni, pracoval ve firmách a poznal dobře odbornou praxi, ale 
pak se na píseckou školu vrátil jako učitel, doplnil si pedagogické vzdělání, 
několik let zastával funkci zástupce ředitele a  od roku 2013 je ředitelem 
Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Písku.

ROZHOVOR

Jiří Uhlík, ředitel SPŠ a VOŠ: 
Naši maturanti na úřadu práce nekončí

Jak jste spokojen s učiteli na škole?
Současný stav našeho učitelského sboru je vyho-
vující, problémy ale máme s  hledáním nových 
odborných učitelů. Sehnat člověka, který je skvělý 
ve své odbornosti a zároveň aby vyhověl legislati-
vě ohledně pedagogického vzdělání, to je dneska 
skoro nemožné. IT-specialistu za nabízený plat 
neseženete, ve firmě mu nabídnou násobky té 
částky… A ještě bych na něm měl chtít, aby stu-
doval pedagogiku? Věřím, že se podaří dosáhnout 
v této oblasti nějaké změny, protože to neskutečně 
komplikuje práci mnoha odborným školám.

Jste už několik volebních období zastupitelem, 
má to pro školu nějaké výhody?
Rozhodně máme s  městem velmi dobré vztahy. 
Zaujal nás například současný projekt Smart City, 
chceme se do něho jako škola zapojit, právě při-
pravujeme podpis smlouvy s ČSAD, kdy bychom 
měli spolupracovat na dalším vývoji chytrých za-
stávek MHD. Partnerů má škola více, mezi výbor-
né patří například ČVUT Praha nebo ČEZ, a. s.

Jak toho konkrétně využíváte?
Naši učitelé jezdí na krátkodobé stáže do Prahy na 
ČVUT, pro naše nejlepší studenty jsou zase při-
pravovány zhruba dvakrát ročně zajímavé vzdělá-
vací akce ve školicím středisku ČVUT v Temešvá-
ru. Organizační i  finanční stránku také zajišťuje 
ČVUT Praha. ČEZ organizuje pro vybrané žáky 
školy tzv. Jadernou maturitu apod.

S partnery školy jste tedy v úzkém kontaktu... 
V  poslední době se snažím uskutečnit takovou 
svou myšlenku: založit jakýsi poradní sbor ředi-
tele, kde by se neformálně scházeli zástupci našich 
partnerů. Umožnilo by nám to méně oficiální kon-
takt, kdy každý z nich může školu velmi obohatit.

Zdá se, že jste nabitý nápady a energií...
I když je mnoho, především byrokratických věcí, 
které život ředitelům znepříjemňují, je pravda, 
že zatím mne to v naší škole a s našimi studenty 
opravdu baví.

ZDENKA JELENOVÁ

Čím bychom měli začít rozhovor?
Rád bych se nejdříve zaměřil na aktuální nabídku 
pro deváťáky. Nyní nabízíme tři obory vzdělání, do 
kterých se mohou zájemci o  studium hlásit. Prv-
ním je klasická elektrotechnika, náš nejstarší, ale 
stále oblíbený obor, druhý vychází také z elektro-
techniky, ale jde o  novinku: Počítačové projekto-
vání. Třetím oborem jsou Informační technologie.

Přibližte prosím ten nový obor…
Posílili jsme v  něm výuku některých předmětů 
a specializujeme se na zcela nové obory – odborné 
předměty jsou zaměřeny do oblastí projekčních 
systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství 
a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, CNC za-
řízení, oblast 3D tisku a skenování… Zajímavý je 
projektovací systém ePLAN, na který jsme získali 
potřebné licence a můžeme školit žáky. Naučí se 
pomocí tohoto programu vytvářet projekty, získají 
certifikát, který jim může pomoci najít velmi zají-
mavé pracovní uplatnění. V novém školním vzdě-
lávacím programu jsme posílili také výuku mate-
matiky a cizích jazyků, cílíme především na žáky, 
kteří mají namířeno na vysokou školu, mělo by 
jim to usnadnit i přijímací řízení na vysoké školy. 
Jde vlastně o obdobu technického lycea, nebo spí-
še něco mezi průmyslovou školou a lyceem.

Máte přehled o uplatnění vašich absolventů?
Rozhodně žádní naši absolventi nekončí na úřadu 
práce. Velké procento jich odchází po maturitě na 
vysoké školy. Ve firmách by sice naše středoškolá-
ky uvítali, mají o ně velký zájem, ale dnes je spíše 
trend vystudovat vysokou školu – a protože je jich 
nadbytek, dostanou se na ně téměř všichni. I ti, pro 
které by podle mne bylo mnohem lepší jít rovnou 
do firmy, kde jsou volné dobré pozice s velmi sluš-
ným platem... Zástupci firem u  nás dělají různé 
náborové akce, ale mají úspěch spíše u jednotlivců.

Jak by asi měl vypadat zájemce o přijetí na SPŠ?
Musí zvládnout státní společnou přijímací zkouš-
ku, ale bereme v potaz i studijní výsledky za 8. tří-
du a  první pololetí 9. Žádnou hranici dopředu 
stanovenou nemáme, vyhodnocujeme průměry 
a podle toho plus výsledků přijímaček stanovuje-
me pořadí zájemců o studium. Pro všechny, které 
by studium u  nás mohlo zajímat, pořádáme dny 
otevřených dveří. Teď v poslední době měly velký 
úspěch workshopy, kde si zájemci o studium mohli 
vyzkoušet praktické dovednosti a různé úkoly.

Většina uchazečů jsou asi chlapci...
Určitě máme velký zájem i o dívky, i když se jich 
zatím hlásí jen minimum. Ale ty, které u nás stu-
dují, mají velmi výsadní postavení, myslím, že se 
tu mají velice dobře. Rozhodně i dívky se mohou 
v technických nebo IT oborech výborně uplatnit.

Co zajímavého můžete zájemcům nabídnout?
Vybudovali jsme například nové workoutové hřiš-
tě, které je hodně oblíbené. Bohužel nemáme vlast-
ní tělocvičnu – potřebovali bychom ji, ale nemáme 
žádné další rozvojové prostory, kde by ji bylo mož-
né postavit. Není to ale velký handicap, využíváme 
sportovní halu a jiná sportoviště. Wifi připojení je 
k dispozici v celém objektu školy, přístup neome-
zujeme. Studenti platí jen minimální poplatek jako 
příspěvek na spotřebovanou elektrickou energii.

Na škole vychází zajímavý časopis Průmkařiny…
Za to bych rád poděkoval redakční radě a něko-
lika ochotným učitelům, kteří se na něm podílejí. 
Obsah je vždy velmi pestrý, rozhovory, fotky, re-
cenze, společné školní zážitky... Na tvorbě se podí-
lejí žáci všech ročníků, nemáme problém s nedo-
statkem zájemců o práci v redakci. Teď se nám tu 
objevila skupina extra šikovných žáků, kteří jsou 
velmi všestranní – kromě studia zvládají časopis, 
natáčení videí i školních reklamních spotů.

Propagační videa, která máte na webu, tvořili 
studenti sami?
Ano, jsou velmi mediálně zdatní. Vždycky, když 
chceme nějaké video vytvořit, tak se obrátíme na 
studenty, protože oni to vidí jinýma očima, vědí, 
co je třeba, aby to bylo zajímavé pro mladé.

Máte tady školní parlament?
Ano máme, to je spíše taková oficiální školní zá-
ležitost, ale všechny zmíněné aktivity vznikly 
naprosto spontánně, stejně jako například školní 
kapela, kluci navzájem zjistili, že hrají na různé 
nástroje, dali se dohromady a teď kapela účinkuje 
na nejrůznějších akcích.

Mnohé takzvané „vošky“ v poslední době zanik-
ly, jak se drží ta vaše?
Vyšší odborná škola je na tom dobře, máme dosta-
tek zájemců, jak z našich maturantů, tak z  jiných 
středních škol. O  absolventy naší VOŠ je totiž 
v praxi velký zájem, většinou získávají dobré místo 
už v průběhu posledního, třetího ročníku studia.

Josef Knot: „Ta situace je hrozná, firma Robstav je absolutní neštěstí, v  rámci 
celého Jihočeského kraje, firma, která vysoutěžila takřka vše, nedělá skoro nic. My 
můžeme dělat, co chceme, ale je to na zhotoviteli. Kvalita jejich prací neodpovídá 
standardu, který by měl být, bohužel stav je neuspokojivý. Stav je ale takový, 
že prostě vysoutěžíš na cenu a  bohužel ti nezbývá, než to tomu zhotoviteli dát, 
přesto, že od prvopočátku takřka každý věděl, jak to s tou firmou bude vypadat, 
bohužel nestavěla u nás první věc, stavěla třeba Bakaláře, už tam jsme registrovali 
prodlení… A   sídliště Jih je další ukázkou kvality práce firmy ROBSTAV. Nemůžu 
dělat nic jiného než se omluvit všem občanům.“

O zvláštních zakázkách jedné  firmy...
I kdybych hodně chtěla nevidět v tom nic, než 

běžný postup u  staveb, nejde to a  mám pochyb-
nosti o této souhře náhod. Napřed je zadána stu-
die rozšíření parkovacích ploch pro sídliště, z ní je 
vyňata část parkoviště u školky, pokácí se v před-
stihu stromy v rozporu se zákonem, je zadána ve-
řejná soutěž pouze na cenu zhotovení, termín za-
hájení stavby koliduje se stavbou Teplárny, a pak 
už to známe, samé potíže, nečekané překážky, ne-
čekané potrubí vody a plynu, nakonec i parovodu, 
jedna chyba v projektové dokumentaci vedle dru-
hé – a  stavba roku je světě. Smlouva podepsána 
v srpnu, konec stavby v říjnu, pak do Vánoc, pak 
v lednu... Nu, a dnes, dnes, na začátku února, jsme 
snad konečně na konci...

V průběhu ale přicházejí dodatky k dokončení 
stavby, jednání o penále, a šup, je tu smlouva pro 
Městské služby, které tato firma nevyužívá pro fi-
nální úpravy po stavbě (aspoň v posledních letech 
ne). Vypisuji se tu s tím jen proto, abych objasnila 
důvod, proč tu náhody nevidím. Ne, nevidím.

Už se nechci zajímat o to, proč stavba parkovi-
ště, vypočítaná na dobu zhotovení 60 dnů, získa-
la roční termín k realizaci. Ani o to, jak se stalo, 
že vůbec došlo k realizaci této stavby, zda to byli 
komunisté, kdo prosadil parkování auty až pod 
okny domu, či to byla spolupráce s TOP 09, obě 
strany se chlubí stejně. Dneska je mi už jedno, 
jestli se vůbec kdy dostaví, celé parkoviště. Zají-
má mě však něco dalšího.

Moc chci vědět, proč se stavbou započalo 
i  přesto, že všichni věděli o  plánované výměně 
potrubí Teplárnou v loňském roce, a hlavně plá-
nované výměně potrubí plynu v  letošním roce. 
Obě plánované výměny totiž mají potrubí v zemi. 
To znamená, že se bude kopat, podvrtávat, roze-
bírat a frézovat. To vše na místě, kde se vyskytuje 
nedokončené parkoviště. Z logiky myšlení správ-
ného hospodáře by se totiž se stavbou parkoviště 
mělo začít až po těch všech výkopových pracích, 
protože těmi se naše slavné parkoviště asi drobet 
pocuchá. No nešálí vás zrak, na Jih se co nevi-
dět vrátí bagříky, hromady hlíny, výkopy a binec. 
Do míst, kde se už kopalo, i tam, kde ještě ne. Na 
řadě je totiž E.ON s plynem.

Já, jako majitel pozemku, na který mi hodlá 
vstoupit Teplárna a půl roku nato E.ON s výměnou 
potrubí, bych NIKDY nepovolila v mezidobí nad 
těmi výkopy na tomto místě vybudovat parkoviště. 
Majitelé pozemků na Jihu, tedy naše město Písek, 
si to troufli i s rekonstrukcí komunikace. Parkovi-
ště se logicky mělo začít budovat až po těchto vý-
měnách potrubí, pak by bylo jisto, že se několik let 
nebude pod ním nikdo hrabat a vrtat.

Tohle mi připadá jako správné dovršení 
celé anabáze, parádní třešeň – co bylo přetěžce 
a zdlouhavě zbudováno, bude vzápětí zase částeč-
ně rozebráno. Vážení, hlavně si dobře pamatuj-
me, kdo prosadil tenhle a i další podobné projek-
ty, abychom věděli, s kým v říjnu účtovat!

MICHAELA ŠŤASTNÁ

Starostka Eva Vanžurová: „Já s tím souhlasím, fir-
ma ROBSTAV vždycky svatosvatě slíbí datum, a pak 
se tam nic neděje. Ale my nejsme schopni je nějak 
donutit!“

Tyto komentáře zazněly k  problému neko-
nečně dlouho prodlužované stavby parkoviště 
u  školky na sídlišti Písek–Jih, zazněly v  samém 
závěru jednání zastupitelstva města dne 7. pro-
since 2017, v bodě „interpelace zastupitelů“. Bylo 
týden před jednáním rady, která firmě opět pro-
dloužila termíny dokončení stavby. Navzdory 
těm komentářům. 

Mezitím si ovšem ROBSTAV objednal u Měst-
ských služeb 11. 12. 2017 úpravu terénu po stavbě 
a smlouva byla zveřejněna pouhý den před jedná-
ním rady města o zmíněném dodatku prodlouže-
ní termínu dokončení stavby:

11. 12. 2017, objednatel: ROBSTAV, dodava-
tel: Městské služby Písek; Objednávka reali-
zace vegetačních úprav na akci Písek, MŠ Jih. 
Cena: 311 502,- Kč

Za poslední dva roky to byla vůbec první ob-
jednávka tohoto typu, která směřovala od ROB-
STAVu k  městským službám. Nemám přehled 
o  obvyklých cenách těchto úprav, ale pro torzo 
kopce vyjdou úpravy na 311 502,- Kč? Na trávník, 
keře, asi i strom? Není to až moc? Ovšem po za-
slání této objednávky jedná rada a výsledky zná-
me, jsou pro firmu více než příznivé. Navzdory 
doporučením příslušných odborů. Náhoda?

Ačkoliv ROBSTAV nevyužil Městské služby Pí-
sek za poslední dva roky pro žádnou zakázku, ne 
tak v opačném případě. Vzhledem k citovanému 
ostrému ohodnocení firmy místostarostou je pře-
kvapující, že firma ROBSTAV získala od Měst-
ských služeb Písek v letech 2016 – 2017 zakázky 
za celkovou cenu (u mnou v registru nalezených 
smluv) 6.290.000, – Kč (!).
Plátcem v  následujícím přehledu jsou vždy 
Městské služby Písek, dodavatelem vždy firma 
ROBSTAV stavby k. s.: 

1. 12. 2017: Dodatek č.1, č.2 ke smlouvě o dílo 
– Oprava vnitrobloku ulice   Kollárova, Písek; 
1 149 259 Kč
1. 12. 2017: Dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo – 
Oprava povrchu příjezdové komunikace k plo-
várně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Pís-
ku; 285 080 Kč
31. 8. 2017: Smlouva o dílo-Oprava vnitroblo-
ku ulice Kollárova – Písek; 1 144 114 Kč

24. 8. 2017: Smlouva o dílo – Oprava komuni-
kace ul.Václava Kršky, Písek; 236 640 Kč
23. 8. 2017: Objednávka – zhotovení akce 
– Oprava komunikace ulice Václava Kršky – 
v Písku; 236 640 Kč
31. 7. 2017: Dodatek č.2 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace Šobrovy ulice, 
Písek; 179 201 Kč
28. 6. 2017: Dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace Šobrovy ulice, 
Písek; cena neuvedena
31. 7. 2017: Dodatek č.2 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace Na Houpač-
kách, Písek; 370 948 Kč
28. 6. 2017: Dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace ulice Na Hou-
pačkách, Písek; cena neuvedena
31. 7. 2017: Dodatek č.2 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace ulice U Vodár-
ny, Písek; 222 541 Kč
28. 6. 2017: Dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo – 
Povrchová oprava komunikace ulice U Vodár-
ny, Písek; cena neuvedena
22. 6. 2017: Smlouva o dílo – Oprava povrchu 
komunikace ulice Na Houpačkách v  Písku; 
375 886 Kč
22. 6. 2017: Smlouva o dílo – Oprava povrchu 
komunikace Šobrovy ulice v Písku; 184 283 Kč
22. 6. 2017:  Smlouva o dílo – Oprava povrchu 
příjezdové komunikace k plovárně u Sv. Václa-
va na Zátavském nábřeží v Písku; 248 635 Kč
22. 6. 2017: Smlouva o  dílo – Oprava povr-
chu komunikace ulice U  Vodárny v  Písku; 
226 539 Kč
2. 8. 2016: Smlouva o dílo – Zhotovení veřej-
ného osvětlení na akci Písek – Rekonstrukce 
lokality Bakaláře, II.etapa; 1 427 729 Kč.

Kujme pikle, kujme...
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CVTube 
– Curriculum Video
Naše škola – Obchodní akademie  Písek – 
se zapojila v roce 2016 do mezinárodního 
projektu s  názvem CVTube - Curriculum 
Video. Cílem je vytvoření interaktivní 
webové platformy, která dokáže propojit 
především mladé nezaměstnané s potenci-
álním zaměstnavatelem.
Platforma CVTube 
umožní uživatelům 
nahrát prezentační 
video (video CV), které by mělo doplnit je-
jich profesní životopis a zvýšit tak šanci na 
získání zaměstnání. Takto doplněný životo-
pis umožní personalistům možnost dotvořit 
si představu o  uchazeči, o  jeho dovednos-
tech, sebevědomí, kreativitě, charisma. Vi-
deonahrávka zvýší konkurenceschopnost 
studentů na trhu práce. 
V letošním finálním roce si studenti 2. a 3. 
ročníků natočí vlastní videa jako dopl-
něk jejich portfolia. Po ukončení projektu 
v červnu 2018 bude tato platforma zveřejně-
na a  nabídnuta všem potenciálním zájem-
cům s návodem, jak si natočit vlastní video.  

Partnery projektu jsou: 
• Europrofis Praha , Česká republika – 

koordinátor
• EDIT Value Braga, Portugalsko
• Westfallische Hochschule Gelsenkir-

chen, Německo
• ANCED Madrid, Španělsko
• Cámara Badajoz, Španělsko
• Universidade Do Minho Braga, Por-

tugalsko
JITKA BOČKOVÁ

Obchodní akademie Písek

Únor v Prácheňském muzeu: 
Přednášky o ženách, Makedonii a renesanci

POZVÁNKA/ZÁBAVA

Ve čtvrtek 8. února v 16 hodin dorazí mladá his-
torička Zuzana Pavelková Čevelová z Univerzity 
Pardubice, aby posluchače zavedla do každoden-
nosti slavných i obyčejných žen 19. století. Co je 
trápilo? Co si zapisovaly do svých deníků? Oprav-
du se jejich život odehrával podle scénáře Kinder, 
Küche, Kirche? Pojďte se vydat za M. D. Rettigo-
vou, E. Krásnohorskou či Zdenkou Braunerovou. 
O týden později, tedy ve čtvrtek 15. února, na stej-
ném místě pohovoří o východní Makedonii ces-
tovatel Libor Drahoňovský. Balkánskou zemi na-
vštívil autostopem na sklonku léta roku 2017 a pro 
své povídání vybral méně známou východní část. 
Posluchače tak zavede například na planinu Ovčí 
pole, do středověkých klášterů, do města Strumica, 
rodiště baby Wangy či do památníku Matky Terezy 
v místě jejího rodného domu ve Skopje. 
Poslední únorová přednáška se koná ve středu 
21. února v  17,30 hodin. Do muzejního sálu 
zavítá píseckému publiku dobře známý historik 

umění Viktor Kubík, aby pohovořil o Albrechtu 
Dürerovi a záalpské renesanci 16. století. Půjde 
o první přednášku z cyklu „Umění a civilizace 16. 
století“ a pro další dvě si můžete rezervovat ter-
mín 21. března a 28. března, kdy by se přes Itálii 
měl dostat až k  českému rudolfinskému umění. 
Povídání organizuje Městská knihovna Písek ve 
spolupráci s muzeem. 
Jednou v únoru ožije i Heydukův památník a to 
v neděli 18. února, kdy sem v 16 hodin můžete 
zavítat na literární odpoledne v podání Stanisla-
vy Hoškové z Dobříše. V lednu publiku předsta-
vila Kunhutu Uherskou, tentokrát uvede Elišku 
Přemyslovnu. Trilogii o českých královnách za-
končí březnové setkání s Eliškou Rejčkou. 
O březnovém programu budeme informovat opět 
v předstihu, pro nedočkavé pouze prozradíme, že 
si do diářů můžete poznamenat datum 1. března 
17 hodin a 2. března opět 17 hodin. Jsou to ter-
míny dvou prvních letošních vernisáží: čtvrteč-

ní bude patřit Blance Dvořákové a její dceři Maře 
Infedelius, které představí akvarely a  komiksy, 
páteční pak desítce výtvarníků z  celé republiky, 
které spojuje technika malby na porcelán. 

Aktuální program a  novinky sledujte na webu 
www.prachenskemuzeum.cz, na www.facebook.
com/pmpisek, na plakátech a vývěsce před radnicí. 

KLÁRA KOUBOVÁ
Prácheňské muzeum v Písku

Divadélko Nitka – únor
18. 2. od 15 hod.  PÍSECKÉ POVĚSTI
Krvelačný medvěd – pověst jak to bylo s posledním 
píseckým medvědem; O píseckém kostlivci – kaž-
dé město mělo svoje strašidlo a Písek není výjimkou.

KONTAKT: loutkový spolek Nitka, 
Bakaláře 43/6, Písek (vedle Charity)
web: www.nitka-pisek.cz, 
tel. 605 845 890, Dagmar Černá

REZERVACE VSTUPENEK
 nejlépe e-mailem: 

divadlo@nitka-pisek.cz

Přijměte pozvání na několik únorových přednášek do píseckého muzea. 
V únoru stále ještě zůstává muzeum pro veřejnost zavřené, v expozicích se 
montuje kamerový systém, v Galerii a dalších sálech kurátoři instalují nové 
výstavy na březen, je třeba také vyčistit všechny vitríny a vyspravit jemné 
sítě pro ornitologa na další sezónu. Program nabízí několik přednášek. 

Do východní Makedonie zavede posluchače 
cestovatel Libor Drahoňovský

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek
pořádá ve čtvrtek 22. února 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
prohlídka školy v době školní výuky, v 11:00 a ve 14:00 

* odborné učebny – výpočetní technika, automati-
zace, inteligentní instalace, elektronické zabezpečo-
vací systémy, měřicí systémy, praktické vyučování, 
elektrolaboratoře, učebny CISCO, MikroTik 
* jazykové učebny * informační středisko INFOS 

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni zodpovědět všechny 
Vaše dotazy o studiu na naší škole. 

Karla Čapka 402, tel: 382 214 805, www.sps-pi.cz, info@sps-pi.cz

V den, kdy byli žáčci, žáci a studenti odměňováni 
za své úsilí v prvním poločase školního roku, si 
děti ze ZŠ Cesta připravily vystoupení pro celou 
školu. A  co bylo tématem této show? No přece 
jejich talent – činnost, ve které vynikají. A někteří 
třeba měli jen kuráž.

V porotě zasedli kromě učitelů i rodiče. A bylo 
na co se dívat! Dvě hodiny písniček, hry na hu-
dební nástroje, baletních či artistických čísel, 
scénky... Diplom dostali všichni účinkující. Ka-
ždé vystoupení bylo něčím zajímavé, originální. 
K pestrému programu přispěla i nevšední návště-
va: Martin Chmelík s taneční partnerkou Karolí-
nou Vaníškovou ze souboru Písečan nám před-
vedli několik tanců. Ještě jednou jim děkujeme.

A jak se akce líbila dětem? Zde několik ohlasů:
• Nejvíc se mi líbili Maty a Niky
• Mně se to moc líbilo, hlavně jedna holčička 

z  1. třídy, která chodí na balet. A  Vítek zvládne 
taky hru na klavír na 4 strany. Timík měl hezké 
přednášení, Anetka s  Daníkem měli tu písničku 

moc hezkou. Sice já jsem se móóóc styděla, ale 
zvládla jsem to. Bylo to moc těžké, jmenovalo se to 
Taneček Sněhurky s pravou, levou rukou a pedál.

• Vystoupení s bráškou se mi líbilo. Taky jak Ti-
mík četl Zlou tetu. A Maruška jak hrála na kla-
vír, i když se bála.

• Chtělo by to, aby vyhrál jenom jeden. Jinak to bylo 
velmi dobré, hodně lidí podle mě improvizovalo.

• Líbila se mi na tom soutěživost a snaživost sou-
těžících.

MIRIAM SULKOVÁ, ZŠ Cesta

TALENT SHOW na Cestě
 (aneb kterak si žáci připravili odměnu za vysvědčení)

V  sobotu 20. ledna třináct žáků naší školy složi-
lo mezinárodní zkoušku z  angličtiny Cambridge 
Exams. Jeli jsme do Českých Budějovic na Gym-
názium J. V. Jirsíka, kde jsme se sešli s  ostatními 
studenty a zástupci Evropského jazykového centra.

Zkouška má tři části: poslechovou, práci s tex-
tem a konverzační. Dětem se zdál nejtěžší poslech 
a v ústní části vymýšlení příběhu podle obrázků. 
Nejvíce se na zkoušku těšili asi ti nejmladší – žáci 
4. a 5. ročníku, kteří skládali kategorii Starter – Fi-
lip Novák, Antonín Hašek, Martina Zborníková, 
Michaela Štědronská, Ella Šťastná, Kateřina Hvěz-
dová a Viktorie Mohňanská. V kategorii Mover se 
zúčastnili dva žáci, Kryštof Vazač a Jan Novotný, 
a  kategorie Flyers byla zastoupena čtyřmi žáky, 
kteří skládali již třetí, nejvyšší stupeň žákovských 
zkoušek – Natálie Habichová, Anna Reinišová, 

Pavel Cváček a Dominik Smola. Nakonec všichni 
zvládli všechny části zkoušky v pohodě.

Teď nezbývá než čekat, až nám z  Cambridge 
pošlou certifikáty. Zadání těchto mezinárodních 
zkoušek, které mají téměř stoletou tradici, je vy-
tvořeno v Cambridge a také se tam testy posílají 
k  vyhodnocení. Výstupem je nejen dobrý pocit 
ze svých znalostí angličtiny, ale také krásný certi-
fikát University of Cambridge.

V září opět otevřeme přípravný kurz na Cam-
bridge Exams. Těšíme se na další pilné studenty, 
kteří mají chuť něco nového vyzkoušet a  ověřit 
si své znalosti v angličtině. Současně také u nás 
ve škole probíhá příprava na podobné zkoušky 
z němčiny – Fit In Deutsch 1, které probíhají ve 
spolupráci s Goethe Institutem v Praze.

PAVLÍNA REINIŠOVÁ, ZŠ J. K. Tyla

Cambridge Exams na Tylově škole již pošesté

SUDOKU: Vaším úkolem je co nejrychleji doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném 
sloupci, řádku, a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. Vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.
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Stejně jako dnes, i  tenkrát se říkalo, že lépe již 
bylo. Vyprávělo se, že mladí se již bavit neumí, 
že dříve bylo vše mnohem lepší, vtipy vtipnější 
a zábava zábavnější. 

Zaznívaly však i  hlasy opačné – jak se vůbec 
mohli staří Písečané bavit a  tancovat, když ještě 
v polovině 19. století neměli ve městě žádný ale-
spoň trošku větší sál? K dispozici v té době býva-
ly dva. Jeden v hospodě U Lva (dnešní obchodní 
dům Baťa) na Velkém náměstí a pak snad ještě ten 
v hospodě Na Štychu (křižovatka ul. Pražské a Tří-

dy Nár. Svobody). „Ale nebyly ty sály ničím jiným 
nežli velkými světnicemi,“ vzpomínal však na tyto 
prostory týdeník Otavan. Obě tyto tančírny se roz-
hodně nemohly rovnat na sklonku století postave-
nému hotelu U Zlatého kola nebo Sokolovně. 

V  našem městě masopust začínal vždy na za-
čátku ledna plesem píseckých c. k. ostrostřelců. 
Následovala řada bálů spolkových a jiných. „Ko-
runou“ masopustu bývaly v Písku šibřinky, kona-
né ve dvoraně Sokolovny. Právě ty mívaly největší 
výpravu a nejvíce masek. „Nechť každý opatří sobě 
aspoň nějakou část kostýmu maškarního, ať jest to 
již čapka neb nějaký nos,“ vyzývali organizátoři, 
nebo chcete-li  „přípravné komité“. 

Třeba v  roce 1904 se vzhledem k  „meziná-
rodním zápletkám na dálném východě Asijském 
mír evropský ohrožující“ odhodlal písecký Sokol 
k výpravě do Japonska a Číny k seznání tamních 
poměrů. Nemuselo se tedy cestovat dále než do 
Sokolovny, ta však byla proměněna do podo-
by města v  čajové říši. Celou dvoranu i  okolní 
prostory vyzdobil malíř Hanš (autor sv. Václava 
v Táborské ulici), v hlavním sále byly kulisy ja-
ponského města, v menší galerii a na jevišti stály 

čajovny, chrám a čínské divadlo. Rekvizity a oz-
doby se zapůjčily v Praze, zakoupilo se na sedm 
set lampionů. V roce 1891 se zase konal kouzel-
ný rej v  Podsvětí. Pekelné dekorace obsahovaly 
pestrou směsici duchů, bohů, zlobohů, nočních 
příšer a jiných bytostí smyslných i nadsmyslných, 
příslušnému tématu pak měly odpovídat i kostý-
my přicházejících. 

„V neděli, kdo procházeje naším městem, mohl 
slyšet samou hudbu a  výskající tanečníky,“ kon-
statoval nejednou v době masopustní zdejší tisk. 
Písek v  únoru zkrátka vířil. Doba plesů, tanců 
a dalších společenských událostí však svou zvý-
šenou emoční vypjatostí a  hlavně nadměrnou 
konzumací alkoholických nápojů přinášela i čas-
té fyzické střety rozvášněných slavících.   „...krve 
bylo druhý den jak u  Solferina,“ použil novinář 
pro Písek více než výstižné přirovnání a pokra-
čoval: „ale k soudu nikoho nevedli, vždyť je maso-
pust a to ví přec každý, že se něco státi musí.“ O to 
větší překvapení tedy přinesly první měsíce roku 
1881, jež proběhly ve všeobecné mírumilovnosti. 
Citujme z článku s titulkem Zvláštnost: „Povšim-
nutí zasluhuje letošní masopust, poněvadž po celý 
čas ten neudála se, jak ve dne, tak v noci, žádná 
výtržnost, by stráž veřejné bezpečnosti služebně 
zakročiti musila. Pročež zasluhuje, aby tento rok 
zaznamenán byl pro památku.“

Masopust je období s  proměnlivou délkou, 
začíná po svátku Tří králů a končí v úterý o půl-
noci před Popeleční středou. Noviny vždy pře-
dem hlásily, jak dlouhá bude ten rok doba zábav 
a hodování. Pokud byla nezvykle krátká, dávaly 
pro jistotu dobré rady: „...vdavkychtivý hleďtež vše 
zrychliti, aby při otálení masopust neuplynul.“ Ří-
kalo se, že všechno má na světě konec, jitrnice má 
konce dva a jedině masopust tři – neděli, pondělí 

a úterý. Kdo po celý masopust bláznil, ten to prý 
teprve v  těchto posledních třech dnech „dotrh-
ne“, a kdo sekal celou dobu dobrotu, ten si to na 
konci vynahradí. Když pak masopust opravdu 
skončil a všechny sály se ztišily, „uschoval bůžek 
lásky své šípy do kuše a odevzdal je k broušení na 
příští sezónu. Nyní slaneček vstoupil ve svá práva.“ 
Ano, začala doba postní a  tak „místo vepřoviny 
musíme teď papat zase herynky, ementálský, vajíč-
ka a jiné postní delikatesy.“ 

Článek o  masopustu a  úplně chybí tradiční 
průvody maškar, které jsou tak vyhlášené třeba 
v  nedalekém Milevsku. Že to kdysi i  v  našem 
městě vypadalo tak jako u sousedů, svědčí vzpo-
mínkový novinový zápis z roku 1896. „Kde jsou 
ten starý Bachus, žid se židovkou, dítě v nůši, čert 
a  jiné podařené figury? Vzpomínáte, že naše ná-
městí bylo nabito jako o vzkříšení? Co tu bylo smí-
chu a  legrace! A proč to vlastně teď býti nesmí?“ 
táže se pisatel. Odpověď je jednoduchá – ve měs-
tech velikosti Písku se úřady přeci jenom neor-
ganizovaných slavností bály, a tak v historických 
záznamech nacházíme řadu zákazů a  vyhlášek 
omezující „divokost“ masopustních oslav. Proží-
vání tohoto období se tak přesunulo do relativně 
spořádaných společenských sálů. 

Venkov a menší městečka nikdo neomezoval, 
a proto si zachovaly onu osobitou tradici, dodnes 
na mnoha místech připomínanou, mnohde i čer-
stvě kříšenou. Písecký novinář si však našel ještě 
jeden důvod, proč maškarám v Písku a jinde na 
přelomu 19.a 20. století odzvonilo: „Jest prý mno-
ho důvodů k  tomu, hlavní asi bude ten, že dnes 
chodí po celý rok po světě tolik maškar, až to dívání 
na ně člověka omrzí.“

JAN KOUBA
Autor je etnograf Prácheňského muzea

„Už je konec masopustu, už je konec muziky,“ zazníval ze všech koutů 
Písku v  úterý roku 1900 plačtivý „...ten refrain, v  němž skrývalo se tolik 
bolu pro ztracené dny veselí a smíchu.“ Ale jak se v Písku vlastně po staru 
„masopustilo“, zajímali se již na začátku 20. století měšťané právě v měsíci 
únoru, během probíhajících plesů a zábav, zkrátka v době masopustu.

Proč v Písku maškary 
v minulosti nikdy nechodily

Pozvánka na šibřinky ze sbírek Prácheňského muzea.

Po slavných píseckých plesech se dnes dochovaly jen 
pozvánky. Ze sbírek Prácheňského muzea.

Ze sbírek Prácheňského muzea.

Inzerce

Vítáme a loučíme se...
22. 1. Dianě Dymešové z Chrastavy syn Vítek
22. 1. Jiřině Waldmannové z Mutěnic 
 dcera Aneta
23. 1. Tereze Křížové z Mirotic dcera Viktorie 
24. 1. Renatě Bártové ze Sedlice 
 syn Jaroslav Višvader
24. 1. Veronice Miklové z Písku dcera Adina
24. 1. Margitě Čapóové z Ravúcy na Slovensku 
 syn Oliver Kancner
25. 1. Kristině Venclíkové z Písku 
 dcera Tamara Petereková
26. 1. Martě Klímové z Mužetic-Sedlice 
     dcera Anežka

Pohřební služba Foitová – Vrba, 
  Harantova 415, Písek

23. 1. Miluška Jechová, Probulov, 83 let
24. 1. Zdenka Kašparová, Písek, 60 let
25. 1. Josef Svatoš, Vodňany, 84 let
25. 1. Marie Škochová, Písek, 83 let
29. 1. Miroslav Bašus, Písek, 83 let 
2. 2. Tomáš Brückler, Písek, 83 let   
3. 2. Pavlína Králová, Písek, 88 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek,
  Lesní hřbitov v Písku
23. 1. Jana Podrábská, Štěkeň, 55 let
27. 1. Marie Hrubcová, nedožitých 79 let

Narodili se v lednu / únoru

Zemřeli 
v lednu / únoru

26. 1. Tereze Žílové Kadlecové z Radomyšli 
 syn Vilém Žíla
26. 1. Kateřině Hůlkové z Č. Budějovic 
 dcera Fleur Nadine Ludačková
28. 1. Anně Řeřichové z Písku syn Václav
29. 1. Ivaně Pincové z Tábora dcera Zuzana 
30. 1. Lucii Popové z Nové Vsi dcera Tereza
30. 1. Veronice Novákové z Mirovic 
 dcera Natálie Siblíková
30. 1. Janě Kubové z Písku 
 dcera Rozálie Nesnídalová
30. 1. Ksenii Debinské z Písku dcera Lena 
31. 1. Radce Houškové z Písku dcera Hana
3. 2. Veronice Makovcové z Oblajovic/Chýnova 
 syn Radim
3. 2. Kateřině Adamcové z Písku 
 dcera Marie Pommerová
3. 2. Tereze Schreiberové z Protivína syn Erik
4. 2. Pavlíně Honnerové z Písku syn Lukáš
4. 2. Evě Vobrové z Opavy syn Vincent
4. 2. Magdaléně Furišové ze Strunkovic n. Blanicí 
 syn Tadeáš
4. 2. Kristýně Pavlátové z Dražic 
 dcera Amálie Studenovská
5. 2. Michaele Janouškové z Protivína 
 dcera Nicol Votavová
5. 2. Petře Pixové z Putimi syn Jakub

Diakonie Písek ELEKTROMOBILNÍ
Od 6. února do 6. dubna zapůjčí společnost E.ON Diakonii Písek elek-
tromobil Volkswagen e-up.

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku od února vyzkouší svůj první 
elektromobil. Společnost E.ON zapůjčí, prozatím na dva měsíce, elektro-
mobil Volkswagen e-up pracovníkům terénních služeb střediska. Smlouva 
byla podepsána a 6.2 si pojedeme do Českých Budějovic pro elektrické auto.

Pracovníci Diakonie tro-
chu s  obavami, ale záro-
veň s velkým očekáváním, 
vyhlížejí nový vůz. Stále 
dostávám dotazy, jak je 
to s  řazením a  s  plynem, 
jak se brzdí, kam to do-
jede, jestli je to bezpečné 

a podobně. Na celou řadu otázek neumím odpovědět, protože jsem sám 
ještě nikdy elektromobil neřídil, ale věřím, že v průběhu těch dvou měsíců 
budu mít nejen já, ale i naši zaměstnanci, přesnou představu o tom, co 
to znamená mít elektromobil a jak vše funguje. Věřím také, že se podaří 
do budoucna, třeba i s pomocí města, kraje nebo státu, elektromobily pro 
naše sociální služby pořídit. Mimo jiné tento koncept docela dobře kore-
sponduje s projektem Smart City, který se snaží Město Písek realizovat.

O průběhu testování vás budu po celé dva měsíce informovat.
PETR HLADÍK, ředitel střediska

Otištění poděkování, vzpomínky 
a jakýkoliv další inzerát lze domluvit 

e-mailem: inzerce@piseckysvet.cz, 
tel. 739 348 550.

Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109

INZERCE
•	 Koupím staré známky, bankovky, po-

hledy, mince i   celé sbírky, pozůstalosti. 
Obrazy, vzduchovky, rádia, hodiny, porce-
lán, knihy , šavle, vojenské předměty a jiné 
staré věci. Tel 722777672

•	 Prodáme ZAHRÁDKU 300 m2 se sklení-
kem – v zahrádkářské osadě U Martínka 
(nad restaurací U Sulana) v Písku.  

     Tel. 739 348 550.

•	 Koupím malotraktor VARI-TERRA
     i v horším stavu. Tel: 722 422 223.

• Nabízím doučování ČEŠTINY, vč. přípravy 
na přijímačky, i cizince. Tel. 607 777 993.

SENIORSKÝ DŮM PŘIJME:
•		pomocného	kuchaře/kuchařku, nástup ihned, mzda 13 000, příspě-
vek na životní poj, 13 plat, závodní stravování, praxe výhodou. 
•		kuchaře, nástup možný ihned, mzda 19 000, příspěvek na životní poj, 
13 plat, závodní stravování, vyučen v oboru, praxe výhodou.
•		pracovníka	přímé	obslužné	péče, nástup možný ihned, mzda 17 500, 
příspěvek na životní poj, 13 plat, závodní stravování, trestní bezúhonnost.
KONTAKT: Jaroslava Kučerová: 603 800 109, kucerova@seniorskydum.cz
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Jen si vzpomeňte, jak snadno se u piva vyhrávají 
bitvy rodinné i vojenské, jak snadno se řeší pro-
blémy pracovní i  celosvětové a  jak lehce se řídí 
stát. Není divu, vždyť platí pořekadlo: In vino ve-
ritas, ale u nás spíš česká verze In pivo taky!

Bylo to v roce 1992 na Semináři zoologů mu-
zeí a státní ochrany přírody ve Starých Splavech 
u  Máchova jezera. Unaveni celodenním jedná-
ním jsme zašli načerpat energii a  inspiraci do 
hospody. Nevypili jsme ještě ani dvě piva a inspi-
race byla tady. Vypadala jako čtyři muzejní kole-
gové, kteří si ke mně přisedli. A že prý jestli bych 
se nechtěl stát členem jejich spolku. 

Nebyl jsem zrovna v žádné straně, několik spol-
ků mi nedávno zrušili a z několika jsem dokonce 
vystoupil sám, tak proč ne? Tržní myšlení bylo 
právě v rozpuku, a tak jsem se živě zajímal, co mi 
to vynese. V  tomto směru mne jejich odpovědi 

příliš neuspokojily. Ale zato mi daly naději na 
splnění mého klukovského snu. Mluvili a mluvili 
a já v duchu viděl korálové útesy, kokosové palmy 
lemující bílé pláže, zelené šero tropického pralesa 
s  křikem pestrobarevných papoušků a  do nebe 
se tyčící vrcholy vulkánů. I ta pěna v půllitru mi 
připadala jako hřebínek na vlně tropického moře. 
Možná proto, že jsem zapomněl i pít a pivo zatím 
notně zteplalo. Byl jsem potěšen jejich zájmem 
a definitivně polapen.

Následující den po vystřízlivění jsem se nad 
včerejším večerem jen pousmál. Probíraný plán 
byl tak fantastický, že bylo zbytečné se jím vážně 
zabývat. Posuďte sami. Přišel s ním Tonda Kůrka, 
zoolog Národního muzea v  Praze. Kdysi byl se 
studentskou cestovkou na Kubě a  od té doby se 
mu po Karibské oblasti stýskalo. Kdo by se divil? 
Na Kubu se ale dnes dost dobře jet nedá. Alespoň 
pokud jste zoolog. Dovedete si představit, kam by-
chom se na Kubě asi dostali, ověšeni dalekohledy 
a fotoaparáty, vybaveni mapami a kompasy a v ze-
lených uniformách. Myslím tak nejdál k  celnici 
a pak už rovnou do ťjurmy. A tak když už Tonda 
nemohl do Karibiku vyjet, alespoň si o těch mís-
tech četl a snil. Přitom asi hledal jiná vhodná mís-
ta a do oka mu padly právě ostrovy Malých Antil. 

Se svým snem se svěřil čtyřem kamarádům, se 
kterými byl rok předtím na zoologické expedici 
v Turecku. A ejhle, to, co bylo pro jednoho Tondu 

jen neuskutečnitelným snem, se po rozložení na 
bedra dalších zdálo být již o něco pravděpodob-
nější. Zřejmě jim ale k uskutečnění chyběla ještě 
jedna bedra. Znáte přeci pohádku O veliké řepě. 
K vytažení obří bulvy, kterou bylo zorganizování 
uvažované expedice, potřebovali ještě pomoc od 
myši. A tou jsem měl být já. Chyběla jim totiž pro-
fese ornitologa. Seminář skončil a my se vrátili do 
běžného kolotoče každodenních starostí.

 A tak jsem na vše pozapomněl. Ale časem plán 
ze Starých Splavů opět vyplaval na povrch. My-
šlenky na výpravu do exotické přírody Karibské 
oblasti se stále častěji vracely. Nakonec jsem na to 
myslel tak často, že její uskutečnění se z katego-
rie „nereálné“ překlopilo do „za jistých okolností 
uskutečnitelné“. Začal jsem o těch podmiňujících 
okolnostech přemýšlet. A  jak jsem zjistil, nebyl 
jsem v tom sám. Všichni jsme na tom byli stejně. 
Stalo se to kolektivní posedlostí. Bylo jasné, že 
musíme podniknout něco konkrétního.

KAREL PECL 
ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB

CESTOPIS – 1. díl: Kdo za to může?
Přinášíme vám na pokračování ukázky z  připravované knihy známého 
píseckého ornitologa Karla Pecla o první expedici Společnosti Zoogeos na 
ostrovy Malých Antil.

Osobně se obávám, aby 
nakonec nebyl problém 
nikoliv s  revitalizací, ale 
spíš s  resuscitací, možná 
i  vzkříšením z  mrtvých. 
Jsem v  Písku více než 40 
roků – tedy hodně stará 
naplavenina. Navíc jsem 
pracovala více než 15 let 

v muzeu – má profese historika byla provázána ve 
spolupráci s archeology, což je můj druhý obor.

Proto nejen v  odborné literatuře, ale in situ 
(přímo na místě) jsem se seznámila s  hlubšími 
polohami centra města – a jeho podzemím. Vý-
zkumy byly vedeny v celé lokalitě hradu, pravda, 
mimo areál, tj. pod náměstím ne, o tom by mohli 
referovat mladší kolegové – do hlubin náměstí se 
při pracích pro inženýrské sítě (tj. plynovod a po-
dobně) či pro odpadní prostory kopalo. Byly pro-
váděny i průzkumy při přestavbách budov kolem 
náměstí (vše v Muzejním věstníku).

Takže krátce moje poznatky: aniž bylo dříve 
uvažováno při modernizaci počátkem 20. století, 
že město je napájeno z potoka Trub, a to po celé 
věky, v rámci modernizace byly likvidovány kaš-
ny, jak na Velkém náměstí, tak i na dalších mís-
tech. Nynější vodní projekty jsou (včetně fontány 
v muzeu) napájeny ze zdrojů pitné vody. Kašny, 
které nejen že byly estetické, také zásobovaly 
vodou celé město. A scházely se u nich služebné 
a staraly se i o osvětu (drby?).

Jak jistě víme z fyziky, voda se stlačit nedá a ně-
kam se vždy přelije. Kam zde? Víme, že pod domy 
na náměstí nejsou jen sklepy současné, ale ještě 
dvě patra starších, historických. Ty jsou „zásobár-
nou“ této vody. Zvolna se staly jakýmsi polštářem, 
při úmyslech vyčerpat vodu bych si dovolila varo-
vat: vyčerpané prostory by hrozily zřícením! Skle-
py jsou – prý – ještě pořád průchodné, jsou však 
stoprocentně zatopené. 

Voda se zde drží snadno: hrad totiž stojí na 
skále a ta moc vody nepropustí. O odtocích spá-

dem bude mít snad více informací správce inže-
nýských sítí.

Chtěla bych promluvit k vyděšeným podnika-
telům, kteří se obávají krachu pro omezení par-
kovacích ploch. Přátelé, jezdíte auty a nedíváte se 
vůbec pod nohy. Všimli jste si někdy nerovností 
a propadů dlažby? Tak šišatou dlažbu mají snad 
jen města v  Orientu! Já jsem důchodce, o  holi, 
koukám pod nohy. 

Nemám vůz, jen musím koukat, aby mi ty 
nohy ještě pár let vydržely. Kdo je na tom takto, 
tak stejně – jako vy – nekouká po krásách měs-
ta. To náměstí se skutečně propadá! Možná, že 
to pár let vydrží. Možná. Rozhodně to nebude 
boom obchodní, ale turisti budou koukat – do 
díry, která byla centrem města!

To není legrace. Nevím vlastně proč, ale mám 
to tu ráda. Živé, pěší náměstí s velkými stromy 
stojí za pár kroků pěšky, nebo ne?

JIŘINA POSPÍŠILOVÁ – PANÍ TROI
historička a publicistka

Ke sporu o revitalizaci náměstí – tzv. Velkého

Malé Antily je pás ostrovů ve východní části Karibiku; 
součást souostroví Antily a jsou to sopečné ostrovy.

Je období chřipek. Jižní Čechy 
zasáhne chřipková epidemie. 
Mnohé třídy zejí prázdno-
tou. Pacienti v  nemocnicích 
jsou v ohrožení, aby se jejich 
zdravotní stav ještě více ne-
zkomplikoval. V  některých 
nemocnicích je zákaz ná-
vštěv. I  my jsme s  dětmi na 

pololetní prázdniny odjeli na Šumavu, abychom uje-
li tomu všemu, a odtud taky píšu… A může být ješ-
tě něco horšího než chřipková epidemie. Vzpomněl 
jsem si na článek Bída Mary Mallonové, který jsem 
kdysi četl.

Život Mary Mallonové se zpočátku odvíjel nená-
padně. V rodném Irsku nezažila nic zajímavého, jen 
v dětství prodělala tyfus a vyléčila se. Velkou událostí 
jejího života byla cesta do Ameriky. Plná očekávání 
začala nový život v New Yorku. Zanedlouho po pří-
jezdu našla místo kuchařky v zámožné rodině. Po ně-
kolika měsících tři členové rodiny onemocněli. Mary 
si našla nové místo. I tam se po několika měsících ob-
jevil tyfus. Další místo si našla u farmáře na venkově 
ve státě Maine. Celou 11člennou rodinu zachvátila 
nákaza tyfu. Otec rodiny dal Mary zvláštní odměnu 
za vše, co musela u nich prožít. V roce 1903 se vrátla 
do New Yorku. Tentokrát epidemie tyfu zasáhla celé 
okolí domu, v němž pracovala jako kuchařka. Poprvé 
se to objevilo v úředním záznamu. 

Rok nato pracovala ve státě Rhode Island. Čtyři 
členy rodiny, pro níž vedla domácnost, postihl tyfus. 
Její další pohyb můžeme sledovat poměrně přesně 
podle výskytu tyfu. Nastoupila u  nové rodiny, při-

pravila dezert z čerstvého ovoce, její zkušené ruce ho 
uměly nádherně nazdobit. Za pár dnů se u několika 
členů rodiny  projevily první příznaky nemoci,  byl to 
tyfus. Mary se přestěhovala na další místo. 

Tentokrát se o ni ale začal zajímat odborník na 
tyfus, doktor G. A. Soper. Pozorně sledoval, co se 
bude dít na jejím novém pracovišti u bohaté rodiny 
na Park avenue. Brzy v domě onemocněla pradle-
na, ale vyléčila se. Pak onemocněla dcera majitelů 
domu – a nemoci podlehla. Doktor Soper oznámil 
Mary své přesvědčení, že ona je nositelkou náka-
zy. Se zlou se ale potázal. Kdyby mu další členové 
domácnosti nepomohli, asi by nevyvázl z kuchyně 
bez zranění. Na druhý den u domu zastavila sanit-
ka s lékařkou v doprovu tří policistů. Násilím byla 
převezena do nemocnice. Podezření se potvrdilo. Její 
organismus si vypěstoval imunitu, ale stala se no-
sitelem smrtonosné nákazy. Nemocnice jí poskytla 
oddělené ubytování, dostala značnou míru svobody 
s podmínkou, že nebude cestovat daleko a že nebude 
mít kontakt s potravinami pro kohokoliv jiného. Po 
třech letech slíbila, že si najde jiný druh zaměstnání 
a z nemocnice ji propustili. 

Na svobodě si změnila jméno a zmizela. Nejdříve 
pracovala v  prádelně, ale nakonec dostala nabíd-
ku práce v kuchyni – a neodolala. Znovu se začaly 
objevovat případy tyfu. Jakmile se věcí začal znovu 
zabývat doktor Soper, kuchařka záhadně zmizela. 
Paní postižených domů ji popsali, takže doktorovi 
bylo naprosto jasné, co se stalo. V roce 1915 se obje-
vilo na dvacet případů tyfu v jedné z newyorských 
nemocnic. Pacientky tam přišly s jinými problémy 
a nakazily se v nemocnici. Doktor Soper navštívil 

nemocnici, prohlédl si pacientky a pak spěchal do 
kuchyně. Nemýlil se. Kuchařka se jmenovala jinak, 
ale byla to Mary Mallonová. Tentokrát se už ani 
nebránila, když ji odváděli do karanténního bytu 
v nemocnici. Strávila tam celkem 23 let. Jednou jí 
dovolili, aby krátce navštívila své přátele. Dostalo se 
jí však tak chladného přijetí, že už vícekrát nikam 
cestovat nechtěla. Všichni ji považovali za příliž vel-
ké nebezpečí a hrozbu pro své zdraví i život. Histo-
rik poznamenal: „Po třicet let nákaza tyfem, která 
přinášela ostatním hrozné utrpení a krutou smrt, 
její život naplňovala hořkostí a trápením ducha.“ 

A může být ještě něco horšího, než nákaza tyfem, 
co nás naplňuje také hořkostí, trápením ducha, utr-
pením a nakonec krutou smrtí. Nákaza zla – Bible 
tomu říká hřích. Udává i počet nakažených. Všich-
ni!!! „Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, židé 
i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno – nikdo 
není spravedlivý, není ani jeden...“ (Řím 3: 9–12). 

Dokonce predikuje i velmi jasnou prognózu, stej-
ně bolestivou pro všechny nakažené. Smrt. Dokonce 
věčnou smrt. (Řím 6, 23) Díky Bohu text pokraču-
je a říká, že se našel lék. Je zdarma a dostupný pro 
všechny: „Ale darem Boží milosti je život věčný 
v  Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Teď jde o  to, abych 
pochopil, že jsem nemocný. Mary to trvalo docela 
dlouho...

Jak často se člověk, který je na tom dobře, alespoň 
zdánlivě, stává příčinou tragédie pro jiné. Po právu 
je možné také říct: Zárodky zla, které nosíme a pěs-
tujeme ve svém srdci, zaručeně přinesou bolest a utr-
pení nám samotným, ale možná ještě více jiným. Teď 
jde o to, abych pochopil, že jsem nemocný. 

ROSŤA HOMOLA 
Oddělení spirituální péče – Nemocnice Písek

Bída Mary Mallonové

INFOCENTRUM do knihovny nepatří P.U.B. – prostor pro umělce
Písek je městem mnoha přívlastků, ale ten nej-
trefnější zní Písek město kultury. Snad od dob 
Šrámka neztratilo město nic ze své pověsti. De-
sítky amatérských i profesionálních spolků šíří 
i přes mnohdy existenční starosti tento věhlas. 
Nebál bych se říci, že jedním z nejaktivnějším 
je volné sdružení výtvarných umělců a tvůrců 
z  dalších uměleckých oborů, organizovaných 
v Prácheňské umělecké besedě.

Jako člen P. U. B. jsem si uvědomil při vý-
ročním setkání, že společných aktivit bylo 
nepočítaně. Vždyť naprostá většina kulturní 
prezentace ve formě výstav je organizována 
právě P. U. B. Ačkoliv se jedná o relativně mla-
dé sdružení, které vzniklo v roce 2011 při se-
tkání pár nadšenců, dnes má své příznivce za 
hranicemi okresu i České republiky.

Popřejme nově zvolenému vedení sdružení, 
jemuž předsedá PhDr. Andrej Rády, mnoho 
kreativity do dalších dnů a čestnému předse-
dovi, zakladateli P. U. B Mgr. Ondřeji Kryšto-
fu Kolářovi, poděkujme za jeho myšlenku dát 
prostor amatérským umělcům v rámci P. U. B.

FRANTIŠEK HAVLÍČEK

Komise pro partnerské vztahy a  cestovní ruch 
přitom na svém jednání 12. června loňského roku 
jednoznačně doporučila tuto myšlenku opustit 
a  namísto toho infocentrum v  zimě 2017/2018 
přestěhovat v  rámci Sladovny do Malé galerie, 
aby získalo samostatný prostor. 

Na jednání 31. ledna však starostka Eva Van-
žurová uvedla, že proběhlo několik prohlídek 
prostor Malé galerie spolu s  dotčenými orgány 
(hygienická stanice, hasiči), kteří údajně shleda-
li potencionální prostory určené pro provoz TIC 
jako nevyhovující – bez zázemí pro zaměstnance 
(chybí vodovodní a kanalizační přípojky, bez při-
pojení k PC, wifi atd.). 

Rekonstrukce prostor do vyhovujícího stavu by 
byla podle starostky finančně náročná. 

Starostka proto znovu navrhuje, aby bylo TIC 
přemístěno do budovy nové knihovny. Zásadní 

problém, že knihovna leží mimo hlavní proud 
turistů mířících od Kamenného mostu, má vy-
řešit jakési provizorium – mobilní kontejnerový 
stánek u Kamenného mostu v období hlavní tu-
ristické sezóny. 

Členové komise pro partnerské vztahy a  ces-
tovní ruch znovu jednomyslně odhlasovali, že 
nepovažují přemístění TIC do nové Městské 
knihovny za vhodné. Není vyřešena dopravní ob-
služnost Alšova náměstí, knihovna není turistický 
cíl, existuje obava z nízké návštěvnosti TIC a opě-
tovného stěhování. Podle komise by umístění 
nového TIC mělo mít dlouhodobou perspektivu 
a mělo by vést k maximálnímu využití potenciálu 
jak ze strany návštěvníků, tak místních občanů. 

Za nejvhodnější řešení nastalé situace se čle-
nům komise v  současné době jeví ponechání 
TIC v budově Sladovny. Dále bylo navrženo, aby 
v rámci projektu studie využitelnosti řeky Otavy 
bylo zadáno i architektonické zpracování TIC na-
příklad v místě stávajícího tzv. Skleníku či v blíz-
kosti Kamenného mostu nebo Karlovy ulice.

Situací se budou zabývat i další komise a Rada 
města Písku.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

V novém roce se na stůl znovu vrací 
evergreen současné písecké radnice: 
snaha o  přestěhování Turistického 
informačního centra (TIC) z  písecké 
Sladovny do budoucí nové městské 
knihovny na Alšově náměstí.
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NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

Rýžový olej SURINY
Jednodruhový olej z otrub 
z Thajské jasmínové rýže. 
Balení 700 ml

Rýžové chlebíčky 
Racio BIO  

Z ekologického zeměděl-
ství. Balení 140 g

Pšeničná mouka 
celozrnná BIO 
HARMONIE 
Jemně mletá mouka vhodná k přípravě koláčů, 
cukroví a chleba. Balení 1 kg

Rýžové vločky  
COUNTRYLIFE    
Z celozrnné rýže, rychlé na přípravu.  
Balení 250 g

Himálajská jedlá sůl 
růžová mletá  

Má vyvážený obsah až 84 minerálních látek 
a stopových prvků v panenské 

podobě. Balení 1 kg

Rýžový sirup BIO 
COUNTRYLIFE

Panensky sladký a výživný. Balení 250 ml

Rýžová mouka hladká
BIO HARMONIE
Bez lepku, k zahuštění omáček, 

polévek i k pečení. Balení 300 g     Balení 300 g     
AKČNÍ CENA

28,- Kč

AKČNÍ CENA

104,- Kč

Ovocný tvaroh 
s jogurtem BIO 

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

AKCE NA ÚNOR 2018

ZDRAVÉ STRAVY

Rýžová mouka hladká

 CENA

PŮVODNÍ CENA

35,- Kč

Z českého BIO mléka z ekologických farem.
Balení 140 g

PŮVODNÍ CENA

20,- Kč

PŮVODNÍ CENA

31,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

a stopových prvků v panenské 
Balení 1 kg PŮVODNÍ CENA

134,- Kč

Rýžový olej 
PŮVODNÍ CENA

120,- Kč

20,- K
AKČNÍ CENA

16,- Kč

36,- K
AKČNÍ CENA

29,- Kč

120,- 
AKČNÍ CENA

94,- Kč

36,- 
AKČNÍ CENA

29,- Kč

PŮVODNÍ CENA

62,- Kč

BIO 
COUNTRYLIFE

62,- 
AKČNÍ CENA

47,- Kč

AKČNÍ CENA

24,- Kč

Jasmínová rýže BIO HARMONIE
Dlouhozrnná rýže s jemnou vůní. Balení 500 g    

Rýžový nápoj sušený 
natural TOPNATUR

Bez lepku, laktózy a kaseinu, 
ztuženého tuku. Balení 350 g 

Banánové 
plátky 

BIO 
COUNTRYLIFE

Obsahují kokosový olej 
a třtinový cukr. 

Balení 100 g 

Rýžový dezert PROVITA (3 druhy)  
Neobsahuje sóju, lepek a laktózu. Balení 150 g

Psyllium + gluco-
mannan TOPNATUR
Doplněk stravy v rámci nízkoenergetické 
diety � t & slim. Balení 200 g

Rýžová kaše  
COUNTRYLIFE 

Instantní výrobek 
z 97% loupané rýže 
a 3% kukuřičné krupice. 

Balení 300 g

Denuts tyčinka 
s medem   

(různé druhy) 
Pistácie a slunečnice, bez lepku 

a konzervantů. Balení 35 g

Kokosové BIO raw dezertní kuličky RAWMEO (různé druhy)
100 % Raw Food Quality. Balení 57 g     

AKČNÍ CENA

51,- Kč

Jasmínová rýže 
Dlouhozrnná rýže s jemnou vůní. 

 CENA

PŮVODNÍ CENA

70,- Kč

Rýžový dezert 
PŮVODNÍ CENA

16,- Kč

PŮVODNÍ CENA

64,- Kč64,- 
AKČNÍ CENA

48,- Kč

16,- 
AKČNÍ CENA

12,- Kč

NATURAL Písek – Pavlátová Jitka
Budovcova 4/105, 397 01 Písek 
Tel.: 382 213 435, 736 706 756 

E-mail: naturalpisek@volny.cz, 
naturalprodejna@seznam.cz
www.naturalpisek.cz

PŮVODNÍ CENA

145,- Kč

Psyllium + gluco-

145,- 
AKČNÍ CENA

114,- Kč

Hořické trubičky 
Amálka BIO

S demineralizovanou 
syrovátkou a kakaovou 

náplní. Balení 40 g    

Amálka BIO

Balení 40 g    

PŮVODNÍ CENA

22,- Kč

PŮVODNÍ CENA

29,- Kč

PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

Balení 100 g 

PŮVODNÍ CENA

26,- Kč

PŮVODNÍ CENA

55,- Kč

Balení 40 g    Balení 40 g    22,- 
AKČNÍ CENA

18,- Kč

a 3% kukuřičné krupice. 29,- 
AKČNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

11,- Kč

26,- 
AKČNÍ CENA

20,- Kč

Kokosové BIO raw dezertní kuličky RAWMEO (různé druhy)

55,- Kč
AKČNÍ CENA

43,- Kč
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Od ledna 2018 vychází Písecký svět KAŽDÝ DRUHÝ 
ČTVRTEK a je distribuován ZDARMA.
Nejbližší čísla vyjdou: 22. 2., 8. 3., 22. 3. , 5. 4., 19. 4. 2018.
Časopis si můžete vyzvednout na některém distribučním místě nebo 
objednat za 10 Kč/ks donášku do schránky – objednávejte e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz nebo telefonicky: 739 348 550. 
Seznam hlavních distribučních míst (stále rozšiřovaný):

•	 Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	 Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 85/14
•	 Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	 Divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	 Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1, Zimní stadion, Na Výstavišti 493
•	 Sportovní hala, Tylova ulice
•	 Dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	 Základní umělecká škola, Nádražní 1032/27
•	 Natural, Budovcova 105/4/1
•	 Knihkupectví Elim, Velké nám. 8, Janáčkova ul.
•	 Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	 Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	 Farmářský obchod Moje Lhota
•	 Farmářský obchod Johanka
•	 Prodejna Bez obalu
•	 Ráj sýrů Drlíčov
•	 Pekárna Pekar
•	 Pekárna Bernartice – Racek
•	 Psychiatrická nemocnice
•	 Samoobsluhy Jednota, Pogrr, Pramen, Spar 
•	 ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop), restaurace Na Knížecí
•	 DOBEV – smíšené zboží
•	 MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	 PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	 PUTIM – restaurace U Cimbury, obecní úřad

18. MAŠKARNÍ PLES PODČÁRY
V letošním roce slavíme dvě významné události. Podčáře je 18 let a zá-
roveň si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Téma je tu-
díž jasné: Za první republiky! Tak již chystejte dobové úbory (budou se 
vám ještě mnohokrát hodit, neboť město Písek chystá v tomto duchu bě-
hem roku několik oslav). Hrát nám budou CHLAPI V SOBĚ, zatancují 
ZIPáci, čeká na vás i nějaké to překvapení. Proběhne soutěž o nejlepší 
kostým, tombola, přichystán bude fotokoutek a plackování. Večerem již 
tradičně budou provázet Stáňa a Sylva ze Studia dell´arte. Pro každého 
kostýmovaného návštěvníka je připraven malý dárek. Přijďte si prostě 
užít spousta zábavy a tance. Těšíme se na VÁS!

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce
– celobarevný kulturně-společenský magazín s pestrým obsahem
– vychází každý sudý týden (zpravidla ve čtvrtek), náklad 6.000 ks, distribuce ZDARMA 
v Písku a v regionu Písecka; v elektronické podobě na www.piseckysvet.cz
– CENY JSOU KONEČNÉ, v Kč, nejsme plátci DPH.

TIŠTĚNÁ INZERCE: základní ceny + rozměry 
(vždy šířka x výška v centimetrech; základní sazba je třísloupcová, šířka sloupce 6,5 cm)

• 450,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 850,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm nebo 10 x 6,5 cm 
 nebo 13,5 x 4,2 cm 

• 1.600,-  čtvrtstrana na šířku nebo na výšku 
 = 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2.100,-  třetina  = 6,5 x 26,5 cm (celý 1 sloupec) 
 nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 2.950,-   půlstrana na šířku n. na výšku 
 = 20,4 x 13 cm nebo 10 x 26,5 cm n. 13,5 x 20 cm

• 5.700,-  celá strana  = 20,4 x 26,5 cm 

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory (zpracování od 500,- Kč), 
propagační videa a videozáznamy akcí (HD kvalita, od 3.000,- Kč), facebookové kampaně 
(dle zadání např. oslovení určitého typu lidí v celých jižních Čechách, v Praze apod.)

Grafické zpracování inzerce (návrh + 2x korektura): dle náročnosti 500 – 900,- Kč.

SLEVY:  opakování 3x – sleva 10 %;  opakování 5x – sleva 15 %

SMLOUVA NA ROK (24 vydání):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro smluvní partnery :    1/16 strany: 337,-   1/8  strany: 637,-   
čtvrtstrana: 1.200,-  třetina: 1.575,-  půlstrana: 2.212,-   strana: 4.275,-

Exklusivně:  titulní strana +200 %;  zadní strana +100 %;  str. 2 +50 %;  str. 4 a 5 +25 %

SAMOSTATNÁ INZERCE NA WEBU   
• v rámci celoroční spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
• BANNER s prolinkem: 1.000,- / měsíc
• KOMERČNÍ ČLÁNEK: 500,- / jednorázové publikování
• KOMERČNÍ řádkový inzerát: 100,- / měsíc

KONTAKT:  inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550

1/16 str.
od 337,- 

1/4 str.
od 1200,- 

1/3 str.
od 1.575,- 

1/8 str.
od 637,- 

ŘÁDKOVÁ INZERCE: 50,- Kč za jeden inzerát do 120 znaků, v jaké-
koliv rubrice (prodej / koupě / výměna / zaměstnání / poděkování / auta / zví-
řata / nemovitosti / seznámení / doučování / služby / různé).
KONTAKT: inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550
UZÁVĚRKY: každé sudé pondělí (2 dny před tiskem).


