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Nadace Karla Janečka

Co nabízí Písecký svět?

Vznikla v roce 2014 a jejím primárním účelem je podpora rozvoje aktivní
občanské společnosti, vzdělávání a podpora zdravěji fungujícího státu.
Více informací na www.nadacekj.cz.

Svobodný prostor pro vaše názory na vše, co se děje v Písku a okolí na
adrese www.piseckysvet.cz.
Nezávislý web Písecký svět přináší od května 2009 veřejnosti informace
a názory na dění ve městě Písku a okolí. Není svázán s žádnou politickou
stranou či hnutím ani s jinými skupinovými zájmy.
Rádi zveřejníme všechny názory a příspěvky, které neporušují zásady slušnosti a respektují Kodex přispěvatelů. Neziskovým organizacím
a školám poskytujeme bezplatnou propagaci. Úředníkům a politikům
prostor pro komunikaci s občany a vysvětlování jejich rozhodnutí. Podnikatelům nabízíme prostor pro oslovení klientů.
REDAKCE: Velké nám. čp. 1, 1. patro
pondělí 9–12, 13–15, středa 9–12, 13–17, pátek 9–12

Nadace oSF Praha
Nadace Open Society Fund Praha vznikla v ČR. Od roku 1992 přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení
demokracie v ČR. Prostřednictvím Fondu otakara Motejla, který Nadace OSF spravuje, podporuje organizace, které rozvíjejí právní stát a usilují
o vytvoření transparentního a nekorupčního prostředí v České republice.
Více informací na www.osf.cz a www.motejl.cz.
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Doprovodné fotograie byly pořízeny v průběhu Píseckého předvolebního kotle.
-red-

Kotel se vyvedl – přijďte na druhý!

Foto PS/Martin Zborník

První ze dvou předvolebních besed s kandidáty,
které pořádá Písecký svět, se odehrála ve středu
17. září v podvečer v Debatních trámech Sladovny. Dorazilo celkem deset zástupců kandidujících
stran a uskupení. Jihočeši 2012 a Volba pro město
diskuzi s občany a ostatními lídry předem odmítli. A zástupce kandidátky Zelená pro Písek byl ve
Španělsku.
Zájem občanů vyvolal Písecký předvolební kotel poměrně veliký – zvědaví voliči zaplnili připravené řady
skoro beze zbytku. A mnozí z nich přišli diskutovat
o konkrétních problémech, které je pálí. Nejdřív ale
přítomní kandidáti odpovídali na dotazy moderátorky Lenky Dobiášové. Asi nejvíc pozornosti – i u diváků, kteří dostali slovo ve druhé části besedy – stá-

le poutají tradiční evergreeny: lávka před Václavský
jez, bazén nebo akvapark a související závaznost
referenda, Žižkova kasárna. K těm se velmi razantně vyslovil mimo jiné i přítomný starosta Novosedel
Zdeněk Vituj, který vyjádřil podiv nad tím, že vůbec
k takové záležitosti mohlo dojít, a především, že za
ni dosud nebyl nikdo žalován. Více názorů zveřejňujeme na www.piseckysvet.cz, kde najdete i videozáznam celého Kotle.
Vzhledem k rychle plynoucímu času se na všechny
tazatele nedostalo, což ale vůbec nevadí, protože
akce bude mít pokračování ve středu 1. října. A do
Kotle, který možná s blížícím se datem voleb zvýší
svou teplotu, se i na podruhé chystá většina lídrů
píseckých komunálních kandidátek.
(zaj)
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Milé čtenářky,
vážení čtenáři,
za pár dnů jsou tady komunální volby – a tedy příležitost vyměnit celé vedení tohoto města, poslat
do 27 křesel zastupitelstva nové neokoukané tváře – anebo tam naopak ponechat ty, s nimiž jsme
jako občané města byli v uplynulých čtyřech letech
spokojeni. Na následujících stránkách proto dáváme slovo těm, kteří se o hlasy Písečáků letos ucházejí. Na třináct otázek Píseckého světa odpověděli
zástupci všech sdružení a stran, které v Písku jdou
do volebního boje. Je jich taky třináct – tedy máte
před sebou třináct na druhou odpovědí, které mohou pomoct při výběru.
Projekt Písecký svět si klade dva cíle. První vyplývá
ze samotné podstaty činnosti neziskových sdružení a spolků: chceme co nejvíc občanů podněcovat
k aktivnějšímu zájmu o věci veřejné – tedy o vše,
co přesahuje zájem jednotlivce. V našem systému
ovšem o mnohém rozhodují zastupitelé – vlastně
o celé budoucnosti místa, kde žijeme…
A tady je druhý zmíněný cíl: Je dobré, když těmto
(vy)voleným co nejčastěji „nastavujeme zrcadlo“,
když se zajímáme, jakým způsobem oni ty zájmy
celku, tedy nás, hájí a spravují. Někdy na to zapomínáme, a pak se až pozdě divíme, jak ten „náš“
hlas zní a co vše bylo „naším“ jménem rozhodnuto… Proto vybírejme pečlivě.
Od listopadu bude Občanské sdružení Písecký
svět vydávat měsíčník, který bude ukazovat, čím
žije písecká občanská společnost – a to v nejširším slova smyslu. Tedy činnost neziskových organizací, zajímavosti ze života píseckých škol, živá
neoiciální kultura a umění, neformální občanské aktivity, ale také chceme hlouběji popisovat
nejrůznější písecké kauzy, týkající se veřejného
prostoru a věcí veřejného zájmu, komunikace
občana s úředníky a podobně.
Dnešní číslo přináší malou ukázku takových témat – podrobněji si rozebereme kauzu opuštěného Domu U koulí, navštívíme neziskovou organizaci Fokus Písek, můžete také blíže poznat názory
architekta Josefa Pleskota, který se před pár dny
stal Architektem roku 2014.
Na podobě a náplni občanských novin Písecký
svět by se měli co nejvíce podílet sami Písečáci –
a tak nám pište, čemu bychom se měli věnovat,
jaké zajímavé projekty a aktivity byste chtěli propagovat, co ve vašem spolku chystáte, nebo jaký
problém řešíte ve vztahu k městu.
Zkrátka: Pokud máte cokoli zajímavého na srdci,
NAVŠTIVTE nás v redakci na Velkém náměstí čp. 1,
ZAREGISTRUJTE SE na www.piseckysvet.cz, nebo se
ozvěte E-MAILEM na redakce@piseckysvet.cz.
ZDENKA JELENOVÁ
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1 ROZPOČET MĚSTA

Kde vidíte možné úspory?  Máte představu, jakou rezervu má Písek
k dispozici? Jak s ní naložíte?  Vyjmenujte 3 – 5 zásadních investičních
akcí + časovou představu realizace.

1. ČSSD
Za poslední 4 roky jsme dosáhli úspor v mandatorních výdajích radnice o více než 5 milionů ročně
(přesoutěžení služeb, snížení počtu úředníků). Další snížení počtu úředníků už by znamenalo zhoršení komfortu občanů, zejména na přepážkách. Další
snížení cen u soutěží by bylo možné pouze v případě sdružených soutěží (např. s podnikatelskými
subjekty). Jedná se však již pouze o desítky, maximálně stovky tisíc korun ročně. Vzhledem k tomu,
že všechny rozpočty od r. 2011 skončily přebytkem,
další drastické šetření není nutné. Velmi bych varoval před snižováním investic – město tím nejen
vylepšuje svou tvář, ale také oživuje pracovní trh.
Písek má úspory cca 373 milionů. Dle mého názoru
by je měl využít na velké investiční akce – rekonstrukce bývalé ZŠ na Alšově náměstí na městskou
knihovnu (2015–2016), nový plavecký bazén (2018–
2020), případně všesportovní hala (2017–18), rekonstrukce bývalé budovy OA (2020–22). Rozhodně
by úspory neměly být projedeny a rozpuštěny na
běžný chod města.

2. Strana Práv Občanů
Možné úspory v rozpočtu města vidím hlavně
v tom, aby se do budoucnosti město vyhnulo
předraženým projektům, jako v minulosti, např.
rekonstrulce Kulturního domu, Sladovny, předražená přestavba bazénu nebo plánovaná předražená Pleskotova lávka.
Pokud mám dobré informace, mělo by město
Písek mít inanční rezervu 350 mil. Je třeba investovat do projektů, které vytvoří nové pracovní
příležitosti. Část peněz je možné investovat např.
do dluhopisů, nebránil bych se ani koupi lesů.
Jako zásadní investici vidím výstavbu kvalitního
krytého plaveckého bazénu, s venkovním bazénem
– ne akvacentra. Rekonstrukce Žižkových kasáren.
Postavení již několik let odkládané sportovní haly.
Další akce dle Územního plánu města.

3. KDU-ČSL
Ekonomičtější využití, případně prodej nemovitostí, které nejsou historické a jejichž opravy a údržba
převyšuje značně příjem z těchto nemovitostí. Snížení počtu místostarostů.
Rezerva: cca 300 milionů. Využití: v investičních
akcích. Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet.
Zásadní investice: Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ
Komenského pro potřeby knihovny – během prvních dvou let, oprava plaveckého bazénu a jeho
modernizace tak, aby byl využitelnější, nežli dopo-

sud – v nejbližších dvou letech; Pokračování v revitalizaci sídlišť (M. Horákové, Hradiště, zbývající
část sídliště JIH) v horizontu pěti let; Garážový dům
naproti poště – v horizontu pěti let; Pokračovat ve
výstavbě sítě cyklostezek, budovat logickou návaznost cyklostezek v rámci města, vytváření cyklistických pruhů na stávajících komunikacích – průběžně dle možnosti získání inančních prostředků.

4. Zelená pro Písek
Energetika
• Struktura a funkce městských organizací
• Hospodaření s městským majetkem
• Podpora místních podnikatelů
Rezerva: Zhruba 270 mil. Rezerva je důležitá z důvodu neočekávaných událostí, jak ostatně plyne
z názvu, a proto není primárně určena k podnikání
či investování. V rámci strategického plánu je možné stanovit potřebný rámec rezervy a nadbytek
dále využít fornou participativního rozpočtu, kdy
o využití rozhodnou občané.
Zásadní investice: Křižovatka u lesnické školy, aby
bylo možné sjet z obou směrů rychlostní komunikace a využít parkovací kapacitu na Výstavišti. Příjezdové komunikace osadit naváděcím systémem.
Městská knihovna – multifuknční centrum. Snížení energetické náročnosti městských budov. Propojení výstaviště a sportovního areálu pod Střední
lesnickou školou. Cyklotrasy pro denní pohyb dětí
ve městě (kroužky, docházka do školy a pod.).

5. Svobodní
Podle Svobodných obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvaliikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí
prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona
o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu. Proto i my
budeme hlavně prosazovat vyrovnaný rozpočet.

6. ODS
Úspory vidíme ve zmařených investicích do projektů, tzn. výdaje na projekty k akcím, které se
nikdy neuskutečnily (komunitní centrum, původní
návrh akvaparku, všesportovní hala…). Omezením
množství rozpracovanosti projektů. Účelným plánováním investic akcí zajistit jejich dokončení tak,
aby nevznikaly projektové pomníky.
Rezerva: cca 400 milionů. Rezerva by měla sloužit
pouze pro nezbytné a nečekané výdaje.
Zásadní investice: Bazén – v případě politické vůle
možno zrealizovat do tří let. Dokončení rekonstruk-
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ce Sladovny – rok. Knihovna – dva roky. Sloučení
městského úřadu do jedné budovy – do čtyř let.

7. Písecký patrioti
Úspory: Zrušení zbytných investic (lávka), odsun
investic, které nejsou nutné, na dobu, kdy se podaří získat dotace (stěhování knihovny, plavecký bazén, sportovní hala). Dnešní vedení = nové
monstrózní stavby na zelené louce. Patrioti =
opravme a udržujme to, co máme, a teprve až si
našetříme, stavme nové. Také úspory na straně
podpory kultury.
Rezerva: Cca 300 milionů. Necháme ji na horší
časy, určitě přijdou. Po diskusi s partnery část investovat do projektů, které budou generovat proit pro město (odsíření teplárny, odkup skládky
Vydlaby od Strakonic do plného vlastnictví, nákup
dalších lesů, výkup pozemků za nádražím).
Zásadní investice:
Plavecký bazén – ano, ale až získáme dotaci aspoň
na část z těch 250 – 300 mil. Kč, do té doby opravíme stávající bazén. 15 – 20 let.
Knihovna v Komenského škole – projekt nezastavíme, ale nebráníme se myšlence vrátit se k přestěhování knihovny do Sladovny. 5 – 10 let.
Nová sportovní hala – preferujeme možnost prodloužit stávající halu Sokola, uvědomujeme si ale
technické problémy. Dlouhodobě spojení sportovní haly a plaveckého bazénu pod Lesnickou
školou. 10 – 15 let.
Revitalizace Žižkových kasáren – pokud nenalezneme smírné řešení, musíme to rozseknout i za
cenu podání určovací žaloby k soudu. Pak projekt
dokončit v horizontu 5 – 10 let.
Odsíření Teplárny – nechceme Teplárnu Písek
prodat ČEZ Teplárenská. 10 – 15 let.

8. Jihočeši 2012
Úspory: Zcela jistě v nákladech na administrativu, řízení městských organizací, v lepším řízení projektové přípravy a odborné realizaci městských investic.
Úřad i městské organizace mohou plnit své úkoly
úsporněji. Poměrně hodně prostředků je vynakládáno na oblast kultury, příspěvky Centru kultury i Sladovně dosahují okolo 10 mil. Kč, navíc, vedle těchto
výdajů, je městem provozován i nákladný kulturní
grantový systém, jehož přínos je sporný. Větší podpora rozvoje podnikání a větší investice města přinesou navíc Písku i vyšší příjmy z daní.
Rezerva by měla činit něco kolem 400 mil. korun,
téměř stejně jako na začátku volebního období.
Je třeba ji použít na to, na co měla být použita již
dávno, tj. na nový bazén, sportovní halu a budování
parkovacích kapacit v okolí centra.
Zásadní investice: Dokončení revitalizace Žižkových
kasáren v procesu řízeném městem a pod jeho kontrolou (horizont do 8 let – 2 volební období), vybudování nového plaveckého stadionu včetně propojení
Výstaviště a sportovního areálu u Sv. Václava podchodem (do 4 let – do skončení volebního období),
velkokapacitní parkoviště pro centrum – alespoň

www.piseckysvet.cz
jedno do čtyř let o kapacitě min. 500 míst, zajištění dokončení staveb komunikace I/4 Lety-Čimelice
a Dubenec-Skalka do 4 let (tato akce sice není kryta
z městského rozpočtu, ale město musí zvýšit úsilí,
jak přinutit ŘSD a vládu k rychlejší realizaci).
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Možné úspory je třeba hledat v mandatorních i nemandatorních výdajích, tj. v okamžité i dlouhodobé
spotřebě města dle obligatornosti plnění. Písek se
nemůže v budoucích letech spolehnout na další
velké prodeje městského majetku, mělo by se tedy
k rozpočtu přistupovat nejen jako k vyrovnanému,
to by mělo být automatikou, ale město by mělo
hospodařit ještě efektivněji, aby mu na případné
velké investiční pobídky zbývaly inance.
Neznáme konkrétní výši zainvestované rezervy,
nicméně Písek aktuálně hospodaří s téměř 380
milionovým inančním zůstatkem. Jsme pro vyčlenění konkrétní částky jako rezervy města pro
nenadálé události a jsme pro vyčlenění určitého
inančního obnosu pro participiální rozpočet. Tato
suma by se měla postupně navyšovat.
Zásadní investice: plavecký bazén, parkoviště/parkovací dům, zvířecí útulek, víceúčelová sportovní
hala.

Odstraníme případné „duplicity“ v činnostech zaměstnanců MÚ – např. pokud dva různé odbory
na MÚ pracují na tom samém zadání. Do všech
městských společností se pokusíme dosadit odborníky v daném oboru – nebude tak docházet ke
zbytečnému plýtvání inančních prostředků. Pokusíme se ve větší míře získávat inanční prostředky
z různých dotačních programů, grantů, atd. Jsme
velmi kritičtí k postupu, kdy se tzv. „do šuplíku“ (za
poměrně vysoké inanční částky) připravují investiční projekty, které jsou od samotného počátku
jen velmi těžko realizovatelné (jako např. rozsáhlý
projekt propojení synagogy s bývalou Alšovou ZŠ,
projekt výstavby plaveckého bazénu na stávajícím
místě „pod hradbami“ a jiné…)
Rezerva: Dle dostupných informací se jedná o cca
370 mil. Rezervu město uchovává „na horší časy“,
její případné čerpání musí schválit zastupitelstvo.
Zásadní investice: Plavecký stadion a přilehlé
parkoviště, všesportovní hala, sportovní volnočasový park (podrobnosti viz dále). Dokončení
rekonstrukce ČOV, rozhodnutí o budoucnosti
UV a dokončení rekonstrukce škol a hřišť. To vše
v horizontu následujícího volebního období, v případě sportovního parku jeho první fáze v tomtéž
časovém úseku…

10. KSČM

12. ANO 2011

Město Písek má v současné době připravené inanční prostředky na další investice ve výši více
než 350 milionů korun. Jsou to prostředky hlavně
z prodeje městských bytů a její větší polovina je
určena na výstavbu plaveckého bazénu.

Rozpočet města má příjmy a výdaje rozdělené
na dvě části – provozní a kapitálovou. Úspory lze
získat zvýšením příjmů (zde navrhujeme prodej
nepotřebného majetku a pokračování v aktivním
získávání dotací) a snížením výdajů (zde navrhujeme zastavení realizace některých plánovaných
investic, například lávky).
Podle závěrečného účtu města za rok 2013 mělo
město přebytek 34 milionů a na účtech 373 mil.
Ukazatel dluhové služby 2,07 % je velmi příznivý. To
je dostatečný polštář pro rozvoj města i pro námi
navrhované snížení některých místních poplatků.
Jako zásadní investiční akce podporujeme:
• dokončení rekonstrukce Sladovny
• výstavbu parkovacího domu u pošty
• opravy komunikací, parkovišť a ostatních ploch
uvedených v plánu oprav komunikací
• výstavbu plaveckého bazénu
• budování cyklostezek

9. Česká pirátská strana

Mezi investičními akcemi by v příštím volebním období nemělo chybět vybudování bazénu. Dále by se měla
dořešit otázka bývalých kasáren, pokračovat v rekonstrukci Sladovny a v revitalizaci sídlišť. Z komunikací
by měla přijít na řadu rekonstrukce části ulice Karla
Čapka od nemocnice kolem záchranné služby a garáží k železniční trati, která je ve velmi špatném stavu
a ve spodní části není ani veřejné osvětlení. Ve špatném stavu je také komunikace před hlavním nádražím
a nedělá městu dobrou reklamu.

11. Volba pro město
Podrobíme detailnímu rozboru náklady na provoz radnice a všech městských irem a organizací.

Foto PS/Martin Zborník

5

Data realizace bude třeba koordinovat s projektovou připraveností i aktuální možností dotací.

13. TOP 09
Stav inančních prostředků na účtech města představoval k 31. prosinci částku necelých 375 miliónů korun, k srpnu tohoto roku to bylo necelých
445 miliónů korun. Ke konci roku ale počítáme, že
stav inančních prostředků bude zhruba 305 miliónů korun. Průběh peněžních toků totiž kopíruje
„klasickou každoroční křivku“. Na účtech města je
největší objem prostředků právě nyní, po prázdninách ale dojde na úhradu investičních faktur z léta,
a dá se tedy předpokládat, že se objem prostředků
na účtech města sníží.
Co se týče investičních akcí, Písek by měl v průběhu
příštího volebního období řešit nedostatek parkovacích míst v celém městě, v centru by pomohlo
zřízení parkoviště naproti poště. To umožní revitalizaci Velkého náměstí. Je třeba realizovat stěhování městské knihovny do lépe vyhovujících prostor
bývalé školy J. A. Komenského. Měli bychom dotáhnout rekonstrukci plovárny u Sv. Václava, a konečně realizovat projekt výstavby nového plaveckého
bazénu. Investice by měly směřovat i do rozvoje
areálu bývalých kasáren a průmyslové zóny.
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2 MĚSTSKÝ MAJETEK
Co dál s nevyužitými objekty v majetku města? (bývalá obchodní akademie, městská knihovna po přesunu do zrekonstruované Komenského školy, Dům U koulí, nerekonstruovaná část Sladovny, areál kasáren…)  Která instituce zřizovaná či vlastněná městem nefunguje správně – proč?

1. ČSSD
Budova bývalé OA by měla být přebudována na budovu městského úřadu – úřad by byl na jednom místě a navíc by se podařilo částečně bezbariérově zpřístupnit současnou radnici (to není s ohledem na její
památkovou ochranu dosud možné). Dům U koulí
je jednoznačně budovou pro kulturní činnost. Stávající budova knihovny (po přesunu) je podle mého
typickým prostorem vhodným pro komerční využití
(pasáže typu na Floriáně).
Ve Sladovně bychom měli (v případě dotací) postupně dokončit nadzemní podlaží pro kulturní činnost.
To ostatně činíme již teď ve středové části. Současný
tým Sladovny považuji za záruku rozvoje těchto částí jako kulturního a návštěvnického centra. Spodní
části Sladovny (k řece) považuji za atraktivní prostory
pro podnikatelský záměr typu – malý pivovar, stylová restaurace. Žižkova kasárna: Jedná se o lokalitu,
kde by měla vzniknout tradiční městská čtvrť smíšené funkce – bydlení, služby, obchod, právě tady by
mohla stát všesportovní hala. Bezprecedentní krok
bývalého starosty města nás však drží v situaci, kdy
se kasárna nemusí posouvat i několik let.
V tomto volebním období jsme provedli audity
DBS, Centra kultury a MSP. U DBS znamenal výsledek auditu razantní změny v organizaci a jsem přesvědčen, že se její fungování výrazně zlepšilo. Centrum kultury i MSP vyšly z auditů bez ztráty kytičky,
v případě CK budeme muset řešit obsazení pozice
ředitele z důvodu dlouhodobé nemoci. Fungování
Sladovny se razantně zlepšilo nástupem nové ředitelky. Za problémové považuji fungování ZŠ Šobra – uvidíme, jak si poradí nový ředitel.

2. Strana Práv Občanů
Možná by bylo vhodné propojit bývalou obchodní
akademii s budovou radnice, vznikly by tak prostory
pro město a ta část městského úřadu z Budovcovy
ulice by se mohla přestěhovat do budovy bývalé
akademie, tímto by byl městský úřad pohromadě
v centru. Dům u koulí: rozumně pronajmout, zřídit
galeri nebo např. museum hudby.
V areálu Žižkových kasáren vybudovat kvalitní plavecký bazén, pokud se nenajde lepší vyhovující prostor, domov seniorů nebo denní stacionář, oddechovou zónu – park, popřípadně bytovou zástavbu.
Zcela jednoznačně a viditelně nefunguje vedení –
provoz plaveckého bazénu a jeho údržba, která
je i snad záměrně dlouhodobě zanedbávána, to,
co technické služby města Písku při účasti města
předvádějí, nemá obdobu, to, co se na plaveckém

stadionu děje nebo spíš neděje, je pomalu na podání trestního oznámení.

3. KDU-ČSL
Obchodní Akademie – pronájem NNO, školským
subjektům apod. do doby možnosti přesunout
část městského úřadu, sídlící v Budovcově ulici.
Dům u Koulí – využít pro některou z uměleckých
škol nebo jiný školský subjekt, aby byla zachována
kontinuita a logika využití tohoto krásného prostoru, Sladovna – řešit využití v případě zajímavého záměru, na který bude možno čerpat grantové
prostředky, areál kasáren – v případě navrácení
Městu Písek prodat se závazkem výstavby.
Městské organizace: Nemáme dostatek informací
ke konkrétnímu fungování jednotlivých organizací, v případě bližšího seznámení (audit, inanční
kontrola, odpovídající analýza) s jejich chodem
budeme schopni otázku seriozně zodpovědět.

4. Zelená pro Písek
Domníváme se, že nic není dokonalé a všude je
vždy prostor pro zlepšení. Jako součást strategického plánu bude zpracována mapa městského
majetku. Veřejné investice budou konzultovány
s občany a součástí strategického plánu budou
i varianty strategie nakládání s majetkem města.
Bude zpracována i mapa nevyužívaných městských pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití, a to i krátkodobé.
Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu
městského majetku, veřejných prostorů a provozních nákladů – aby bylo možné srovnávat různé
části a optimalizovat.

5. Svobodní
Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami
nesmí deformovat tržní prostředí, proto budeme
prosazovat převážně komerční pronájem nevyužitých prostor, kde budeme upřednostňovat
kulturní využití. Svobodní jsou proti tomu, aby se
z veřejných peněz vytvářela nespravedlivá konkurence podnikatelům. Město se nesmí podnikatelům plést do života a nesmí samo podnikat.

6. ODS
Do bývalé obchodní akademie přesunout Městský
úřad z Budovcovy ulice a vytvořit moderní, otevřený
a bezbariérový úřad spojený s radnicí v jeden celek.
Budovy v centru města zachovat a neprodávat je.
Město by se mělo snažit tyto budovy pronajmout

6

www.piseckysvet.cz
a naopak budovy v okrajových částech města prodat.
Na zvážení je hospodaření Městských služeb s. r. o.
a irmy Odpady Písek s. r. o. Jejich provoz je dražší
ve srovnání podobných irem v okolí Písku.

7. Písecký patrioti
Obchodní akademie – v horizontu 8 let tam přestěhovat zbytek úřadu z Budovcovy ul. Toto volební
období projektově připravit přestavbu obchodní
školy, další volební období stavět. Knihovna – viz
předchozí, kdyby ten projekt nebyl již rozjet, zastavíme jej a vrátíme se k myšlence přestěhování
knihovny do Sladovny. Dokončíme všechny projekční a přípravné procesy a budeme intenzivně
hledat dotace. Do té doby nezruinujeme kvůli obrovské krásné nové knihovně městskou kasu.
Dům u koulí – nechat si jej a pronajmout na delší
časový úsek jednomu subjektu s možností nového využití. Malá regionální galerie, Fráňa Šrámek,
Ševčík, František Doubek.
Sladovna – nejsme přesvědčeni, že Muzeum sladovnictví bude trhák. Ale na projektu je odpracováno
kus práce. Necháme jej tedy běžet tak, jak je nastartován. Žižkovy kasárna – co funguje (Technologické
centrum), ať funguje dál. Ostatní zkusit znovu a jinak, s jiným partnerem, s menší vizí, skromněji.
„Městské“ organizace: CK – dům kultury nabízí obsah, který je předmětem setrvalé kritiky kulturní
veřejnosti a přitom není schopen na sebe vydělat.
Odpady Písek – skládku máme „doma“, ale vlastníme
jen 45 %, zbytek má město Strakonice a akciová společnost se sídlem ve Strakonicích. Proč?
Vodárenská správa Písek – vůbec, víte o ní někdo
něco? Kromě toho, že město ji platí cca 1 mil. Kč z rozpočtu na provoz. Městské služby – část nefunguje tak,
jak by měla, část ano. Rozhodně je nechceme privatizovat. Ale zefektivnit provoz a tam, kde to nefunguje
(plavecký bazén), to může udělat externista.

8. Jihočeši 2012
Město musí vypracovat strategii oživení centra.
Prvotní je vytvoření parkovacích kapacit, utlumení
parkování v centru a oživení centra dalšími úpravami veřejného prostranství (obdobně např. jako
nádvoří Sladovny). Musí existovat jasná představa
oživení s veřejnou podporou této představy a spolupráce s místními podnikateli při realizaci. Některé
budovy jsou využitelné pro městské instituce, u jiných bude třeba systematickou nabídkou získat zájemce o investice a provozování, jak z řad veřejných
institucí, tak z řad soukromých investorů.
Působení městských institucí je rozpačité jako celek, neboť od vedení města nemají jasná zadání,
tak jen přežívají. Neví, zda spíše usilovat o zisk,
nebo plnit veřejně prospěšné služby. Bude třeba
se zamyslet i nad tím, že město nemá žádnou organizaci, která by se systematicky zabývala sociální prací s nepřizpůsobivými občany. I díky tomu
roste napětí a odpor k sociálně slabým skupinám.
Nenavyšování inančních prostředků pro městské
služby po mnoho let za sebou přineslo zhoršení
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stavu úklidu veřejných prostranství. Město je špinavé a špatně udržované.

9. Česká pirátská strana
Jedná se o velmi lukrativní objekty v centru města.
Až na areál kasáren může město s těmito budovami disponovat v dlouhodobém horizontu. Z hlediska investic vidíme budoucnost v udržení těchto
strategických nemovitostí, a buď přesunutí části
městem zřízených úseků právě do těchto městských nemovitostí, nebo dlouhodobý pronájem
s inančním přínosem pro město Písek. Nyní nám
nepřísluší říkat, co bychom kam přestěhovali, jelikož nemáme podrobnou analýzu.
Nemyslíme si, že nějaká instituce ve městě by fungovala vyloženě špatně. Co se týká potenciálu, zapracovali bychom na fungování těchto zařízení, kde
vidíme jisté rezervy: Městské služby Písek, s. r. o.;
Centrum kultury, o. p. s. a Infocentrum Písek.

10. KSČM
Budovy v centu města a jejich využití je věc složitá
a hlavně citlivá. Každý nevhodný zásah by určitě
narušil vzhled této historické části města. Tyto budovy, bývalá obchodní akademie a bývalá městská knihovna, stejně jako Dům U koulí, by se měly
využívat pro kulturu a vzdělávání. Naopak mimo
centrum, v blízkosti sídliště Dukla, kde je zoufalý
nedostatek parkovacích ploch, by bylo potřebné realizovat parkovací dům, třeba v prostoru bývalých
kasáren místo plánovaných bytových domů, kterých
je ve městě dostatek. Trh bytů je ve městě naplněn.
Na práci organizací založených a řízených městem
dohlíží město nejen tím, že má v řídících orgánech
své zastoupení, ale dělá pravidelné kontroly a audity. Nejvíce jsou vidět Městské služby, slouží obča-

nům každodenně a patří mezi nejlepší. Nejméně je
slyšet o práci Městské vodárenské správy a občané
možná ani neví, že existuje a čím se zabývá.

11. Volba pro město
V zásadě jsme proti prodeji zmiňovaných
historických objektů, v první řadě bychom chtěli mít
jasnou představu o inanční náročnosti jejich „provozu“. Do diskuse o využití objektů bychom zainteresovali i občany, instituce, podnikatele (formou výzvy, konkursního řízení atd.) Deinitivní řešení areálu
kasáren si vyžádá „oběti“ (pravděpodobně i inanční)
v podobě nutné, a pokud možno co nejrychlejší dohody s majiteli dotčených budov a pozemků, jsme
připravení intenzivně hledat kompromis tak, aby byla
tato ostuda města Písku co nejdříve „odstraněna“.
Činnost kanceláře destinačního managementu vnímáme jako velmi rozpačitou, nejsme schopni vyhodnotit její přínos pro město Písek (vzhledem k infomačnímu vakuu a nezřetelné prezentaci výsledků
práce). Rekonstruovaný kulturní dům vzhledem ke
své cenové politice neplní dle našeho názoru svoji
předpokládanou roli. Zajímalo by nás, proč jsou např.
Městské služby Písek nuceny neustále rozšiřovat svoji působnost v oblasti podnikání (pohřebnictví, plavecká škola, atd.), přičemž jsou tyto služby ve městě
dostatečně „pokryty“ soukromým sektorem…

12. ANO 2011
Rozhodnutí o nepotřebnosti nevyužitého majetku
musí udělat zastupitelstvo města. Správa a údržba
takového majetku je neefektivní, proto by se měl
prodat a za obdržené prostředky opravit ten majetek, který si město ponechá, včetně bytového fondu.
Pro zajištění jeho smysluplného využití zřídíme u objektů tzv. rodinného stříbra předkupní právo.

Všechny instituce zřizované či vlastněné městem
fungují tak, že zajišťují služby, pro něž byly zřízeny. Pro zlepšení jejich činnosti je třeba nastavit
informační toky mezi zástupci města ve správních
a dozorčích radách, aby byla zajištěna zpětná vazba
a bylo možné usměrňovat jejich aktivity. Proto do
těchto pozic prosadíme odborníky.

13. TOP 09
Dům U koulí je historicky unikátní nemovitost,
a proto nedoporučujeme prodej. Chtěli bychom
vypsat výběrové řízení na investora, který by si jej
dlouhodobě pronajal a ideálně zainvestoval podle
předem stanoveného záměru. Stejný postup navrhujeme i pro objekt bývalé knihovny.
Jako vysloveně chybný krok vnímáme usnesení
zastupitelstva přestěhovat MÚ z objektu v Budovcově do bývalé obchodní akademie. Objekt
není pro tyto účely vhodný především kvůli památkové ochraně, která značně omezí možnosti
rekonstrukce. Výsledek nemusí vyhovovat požadavkům. Přestěhování navíc přijde na 150 miliónů.
A nadto nám jako koule u nohy zbude opuštěný
objekt v Budovcově ulici, který na rozdíl od bývalé
obchodní akademie nelze kvůli smlouvě se státem
prodat do roku 2022. Nejjednodušším řešením je
proto prodej.
Areál bývalých Žižkových kasáren potřebuje, abychom přestali přešlapovat na místě a zatlačili na co
nejrychlejší uzavření nedořešených majetkových
vztahů, což je podmínka pro další rozvoj lokality.
V případě Sladovny se chceme zasadit o dokončení rekonstrukce, a to i za pomoci dotačních
prostředků. Potenciál Sladovny je velký a mohla
by nabízet v celorepublikovém měřítku jedinečný
a atraktivní program pro školy i veřejnost.

INZERCE

Formát

Barva

A3
(SRA3)

1/0

3

4

5

10

333

484

666

847

1 029

1 331

4/0

363

545

726

908

1 089

1 573

1/0

212

363

545

726
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1 089

4/0

242
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787
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Rozměry
(mm)
320 x 450
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297 x 420

čtverec

320 x 320

A4

210 x 297
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Barva
Barvy
vazeb
a
háčků

stříbrná

Formát

2

černá

A4

Cena celkem za množství
1

Vysvětlivka

1/0

tisk černý, jednostranný

4/0

tisk barevný, jednostranný

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tiskárna Miraprint
Tyršova 63/18, 397 01 Písek – Tel.: (+420) 381 001 572 – E-mail: info@miraprint.cz – www.miraprint.cz
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Tiskneme na ekologický papír s certiﬁkátem FSC Mixed Credit
a odolnosti proti stárnutí, neobsahující zdraví škodlivé látky.

Nástěnný kalendář s vlastními fotkami!
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Jak dál s Domem U koulí?
jednou z nejcennějších píseckých budov je dům, který mnoho Písečáků důvěrně zná z doby, kdy sem docházeli
na hodiny klavíru nebo výtvarné výchovy. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka historické prostory před
prázdninami deinitivně opustila a přesunula své aktivity do nově rekonstruovaného sídla v nádražní ulici.
nejstarší dům v Písku osiřel – a zatím není vůbec jasné, jaká budoucnost jej čeká…
První zmínka o tomto domě, který stojí na skále přímo v opevnění města, pochází z r. 1546. Byla však
vyslovena i domněnka, že zde původně byla tvrz,
k níž patřila osada jménem Drlíčov, která zanikla ve
13. století. Dům byl součástí jedné ze tří středověkých městských bran – Putimské. Při bourání brány
v r. 1836 byly do průčelí domu zasazeny zde nalezené dělové koule. Na fasádě jsou zachovány zbytky renesančních sgrait. Bydleli zde známí umělci,
například básník Adolf Heyduk, jako student na
podnájmu spisovatel Josef Holeček a nejproslulejším obyvatelem domu byl básník a spisovatel Fráňa Šrámek, jehož roky dětství a mládí zde prožité
inspirovaly k románu Stříbrný vítr a divadelní hře
Měsíc nad řekou. V domě a okolí byla obě Šrámkova díla zilmována zdejším rodákem Václavem
Krškou. Na nádvoří domu je umístěn pomníček
houslového pedagoga Otakara Ševčíka.
Budova je ve vlastnictví města a Jihočeský kraj tu
za pronájem platil více než 330 tisíc korun ročně,
energie a údržba vyšly na další téměř milion.
V roce 2012 ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová na
dotazy Píseckého světa vysvětlila: „Aby ZUŠ zůstala
v těchto prostorách, není možné ze dvou důvodů. Za
prvé to jsou důvody inanční, škola by musela razantně zvýšit školné, což by znamenalo částku přes pět
tisíc ročně. Za druhé prostory v budově jsou velmi
studené, a tudíž se zde po většinu roku topí, jsou období, kdy se topí i v červnu. Dále celý den musí být
učebny osvětleny, v přízemních prostorách je vlhko
a celoročně jsou v nich umístěny vysoušeče.“
Zůstat ve stávajícím objektu si ředitelka ZUŠ dovedla představit „snad jen v případě, kdyby město do
budovy investovalo 100 a více miliónů, přestavěl by se
celý vnitřní prostor a odkoupily by se sousedící budovy,
čímž by se zvětšil prostor. Což je, myslím si, utopie.“
Když se v roce 2013 o budoucnosti domu diskutovalo, tak zatímco tehdejší VPM radila dům určitě neprodávat a vypsat soutěž na využití, TOP 09
chtěla hledat vhodnou náplň ideálně se soukromým investorem a k hledání vhodného využití
formou pronájmů se klonili i sociální demokraté
a komunisté. Senátor Miroslav Krejča opakovaně
kritizoval, že město a kraj nedokázaly zabránit
opuštění domu U koulí ZUŠ: „Považuji to za zločin,
kterého se dopustili jak představitelé města (vlastník),
tak představitelé kraje (zřizovatel ZUŠ). Stále se opájím myšlenkou, že ZUŠ bude i nadále působit v těchto historických objektech. Jestli je ale opustí, obávám
se, že už je možná cílový uživatel či vlastník kýmsi
vybrán a že si tedy s těmito atraktivními prostorami
nemusíme lámat hlavy. Sbohem, stříbrný větře…“

„Vybraný vlastník či uživatel“ se zatím neukázal – je
ovšem otázkou, co se stane po letošních komunálních volbách. Každopádně většina kandidujících
politických stran a uskupení se shoduje, že tomuhle
objektu by slušelo kulturní či umělecké využití.
V roce 2013 o osudu budovy jednalo zastupitelstvo a přijalo usnesení č. 282/13, jímž rozhodlo
„U objektu č.p. 131 Šrámkova ulice částečnou rekonstrukci s pronajmutím celého objektu.“

Z materiálů pro jednání ZM
Jedná se o jednoposchoďový dům vsunutý do
jihozápadního rohu jádra města při Putimské
bráně a hlavní hradbě. Má dosti nepravidelný
čtyřkřídlý půdorys, jenž svým rozsahem odpovídá klasicistním úpravám v první třetině
18. století. Při předposlední opravě byly odkryty zbytky starší (renesanční) výzdoby uliční
fasády. Využití objektu pro účely školy s výukou
hudební se datuje od roku 1961, kapacita žáků
ZUŠ byla 719, pedagogů 33. Škola sídlí v areálu
budov č. p. 131, č. p. 128, č. p. 134.
Využitelná plocha:
čp. 131: 1009 m2, čp. 128: 72 m2, čp. 134: 90 m2.
Spotřeba energií za rok 2012 – Čevak: 25 960,–;
Elektřina: 107 000 kWh – 439 684,– Kč.
Budoucí možné využití:
Objekt je památkově chráněn, jedná se o nejstarší objekt v Písku. Vzhledem ke skutečnosti, že se
v objektu nachází značná vlhkost, je nutný režim
současného 24 hodinového provozu s neustálým
větráním všech vnitřních prostor. Řešením může
být kompletní instalace vzduchotechniky – inanční
odhad cca 2 miliony, řešení může opět komplikovat skutečnost, že objekt je památkově chráněn.
Předběžný zájem o pronájem objektu projevila
Vyšší odborná škola restaurátorská. Překážkou
jsou ovšem vysoké náklady zejména na elektřinu – vytápění přímotopy. Pronajmout objekt více
nájemníkům je vzhledem k charakteru objektu
obtížné. U objektu je v horizontu asi pěti let nutná rekonstrukce krovu s výměnou střešní krytiny.
Odhad základních oprav rekonstrukce
krovu a střešní krytiny: 3.500.000,–
Oprava kanalizace: 150.000,–
V případě změny vytápění z el. přímotopů
na vytápění plynové je nutno uvažovat
o investici cca 1,2 mil Kč.

8

Co si myslí kandidáti?
o návrzích, jak s Domem U koulí v budoucnu
naložit, diskutovali 17. září kandidáti do zastupitelstva v rámci Předvolebního kotle.
Petra Trambová (TOP 09): Jsem přesvědčena, že
by ho město prodat nemělo. Jedná se o historickou
budovu, která má tradici a je pro Písek velice významná. Můj osobní názor je, že by se měl hledat takový
nájemce a využití, které by využilo přístup veřejnosti.
Marek Anděl (ANO 2011): Když jsem zmiňoval, že
nepotřebný majetek by mělo město prodat, tak Dům
U koulí jsem na mysli neměl. Tady se shodnu s kolegyní, že je to rodinné stříbro... Doneslo se ke mně, že
o to mají zájem písecké neziskové společnosti – a tomu
bych fandil.
Karel Vodička (KSČM): Tady se asi shodneme – neprodat, každý Písečák má k tomu domu nějaký svůj
vztah. Myslím, že by se měl využít pro kulturu a mohla
by se sem rozšířit i část knihovny – abychom se hlavně
nedostali do stavu, že budeme vlastnit spousty nemovitostí a nebudeme pro ně mít využití.
Martin Brož (Piráti Písecko): Dům U koulí bych
také městu ponechal, je velká škoda, že už tam není
umělecká škola – jít okolo a poslouchat tóny klavíru
bylo úžasné…
Radek Boček (Písecký patrioti): Mně by se tam nejvíc líbila galerie, která by vystavovala místní umělce,
Doubek nebo Dragoun by mi tam náramně pasoval.
V části si dokážu představit i komerční využití, ale to gró
by měla být galerie.
Vladimír Homola (ODS): Rozhodně neprodávat,
hudba v té ulici bude chybět, živé provozy typu škol
centrum města vždycky oživují a pomáhají obchodníkům i životu v centru.
Pavel Hubka (Svobodní): Dům U koulí je i pro mne
srdeční záležitostí, studoval jsem tam hru na klavír,
nicméně nechtěl bych tady populisticky říkat, že bychom měli vytvářet další galerie a podobně, já bych
rád připomněl, že by bylo vhodné spočítat, kolik nás
bude stát další galerie a jestli na to město má a zda
by nebylo vhodné třeba dlouhodobým pronájmem
zajistit, aby se ta budova sama inancovala.
Petr Hladík (KDU-ČSL): Rozhodně neprodávat,
taky mne velmi mrzí, že základní umělecká škola odtud musela odejít a je velkou otázkou, jestli se tomu
nedalo zabránit. Neziskové organizace myslím mají
potenciál, aby tam měly své místo, eventuálně nějaká
další škola nebo její část.
Zdeněk Kudrlička (SPO): Jsem taky proti prodeji,
mohla by tam být i galerie nebo muzeum hudby, přičemž to nemusí provozovat město, ale třeba nezisková
organizace.

www.piseckysvet.cz
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Ondřej Veselý (ČSSD): Troufám si tvrdit, že ten dům
nebudeme prodávat, o tom už rozhodlo zastupitelstvo, pochybuju, že by se někdo tak odvážný našel,
pokud jde o využití, tak rozhodně takový způsob, který
umožní přístup veřejnosti a konkrétně kulturní bez nároku na rozpočet města, už jsme na té myšlence i začali pracovat, ale nejsme ve fázi konkrétních výsledků.

Pro kulturu a umění? Ale jak?

Už koncem léta se objevily zprávy o tom, že určité využití by pro Dům U koulí měla Sladovna
Písek. Zeptali jsme se proto ředitelky Sladovny
Terezy Dobiášové, jaké jsou její představy.
Co by v domě mohlo vzniknout?
Tereza Dobiášová: Vnímám komplex domu U koulí
jako – z hlediska jeho identity – jeden z nejdůležitějších
domů v Písku. Jsme město se silnou kulturní tradicí, hrdostí a patriotismem. Proto je při rozhodování o další
budoucnosti tohoto objektu třeba citlivě navázat na
tradici. Základní umělecká škola byla ideálním nájemníkem, který nesl „vzdělání“ i „umění“. Myslím, že v této
tradici by se tu mělo pokračovat – že by se Dům u koulí
měl zachovat pro vzdělávací a kulturní funkce.
Konkrétní využití objektu si umíte představit?
V tuhle chvíli nevidím v Písku kulturní nebo vzdělávací
subjekt, který by byl schopný postarat se o celý komplex těchto budov, ale zároveň by ho byla velká škoda
dělit. To, co ale vidím jako možnost, je poptat potřeby
kulturních a vzdělávacích organizací, uskupení, a najít funkční model sdílení tohoto prostoru, tak, aby
vyšel vstříc potřebám jednotlivých organizací a aby
tu vznikl prostor, kde se mohou potkávat a kde bude

i přirozeně vznikat základ pro další spolupráci. Tento
model je v Evropě velmi běžný a evropská města v Západní Evropě ho dnes cíleně podporují, protože ví, že
jsou pro ně prospěšné: proitují z inovací vznikajících
jako vedlejší produkt kreativity, z pozitivního a živého
image města pro cestovní ruch a potřebují i prevenci
sociopatologických jevů, která tvoří u kultury jednu
z jejích hlavních funkcí. To ve výsledku samozřejmě
generuje i výrazný prospěch i pro ekonomiku.
Znáte nějaký příklad?
Takovým projektům se říká kulturní klastry. To je označení pro shluk kulturních organizací, slavný a mimořádně úspěšný je třeba obrovský vídeňský Museumsquartier. U nás se teprve rozjíždějí. V Plzni vzniká Světovar,
silné projekty se formují v Brně a Ostravě. Jsem přesvědčená se, že v Domě u koulí takový kulturní klastr
vzniknout může.
Kdo by se na tom v Písku mohl podílet?
Je tady Vyšší odborná restaurátorská škola, Filmová
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akademie Miroslava Ondříčka, Písecký komorní orchestr, Prácheňská umělecká beseda, Sladovna by
byla schopná využívat objekt částečně, například pro
rezidenční byty. V tomto složení už jsme začali mluvit o tom, jak by takový projekt mohl konkrétně tady
vypadat. Shodli jsme se na zájmu o spolupráci a na
základních obrysech projektu a myslím, že se postupně objeví i další subjekty nebo jedinci, například architekti, graici, kteří by do něj mohli vstoupit a kteří
budou vítáni. Potenciální uživatelé tu jsou, ale půjde
o nalezení vhodného funkčního modelu, o prostředky
na zainancování nutných investic, o konkrétní jasné
dohody, kvalitní přípravu toho projektu a v neposlední řadě i o politickou vůli, ochotu a angažovanost řešit problém všech zúčastněných.

Kdyby to věděl Fráňa Šrámek…
Inspirativní citace z článku v píseckém týdeníku Za
lepší život. Začátkem 60. let píše tehdejší vedoucí
odboru kultury Antonín Rybák: „A tak starý „Šrámkovský dům u koulí“ je opuštěn – pravda v měsíčním
svitu zhlíží se v řece Otavě, stojí zde zticha ve vzpomínkách na Šrámnkova studentská léta, na Ratkinovy milostné vzdechy a marně čeká na nový vzrušující
život… Chceme se letos dočkat toho, že nynější nevlídný klid v domě bude vystřídán spletí radostných – více
méně lahodných tónů všech hudebních nástrojů, které sem budou přestěhovány…“
V domě poté, po rekonstrukci za v té době značnou částku více než 700 tisíc Kčs, od 60. let sídlila
základní umělecká škola. Jak dlouho bude smutný
vyprázdněný dům čekat nyní?
ZDENKA JELENOVÁ
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3 ÚZEMNÍ A STRATEGICKÝ PLÁN
Co budete prosazovat jako zásadní témata pro rozvoj Písku v rámci nového Územního plánu města a v rámci strategického plánu města (max. 5 témat)?  Kolik obyvatel má mít naše město v roce 2035?

1. ČSSD
Musím se přiznat, že jsem zpracováním současného
územního plánu zklamán. Podle mého by měl řešit
brownieldy uvnitř města a převádět je na smíšené
funkce – bydlení, služby, drobné podnikání, sport.
Zapojovat nevyužívané plochy kolem vodních toků
do života města, nalézat na okraji intravilánu města
nové rozvojové plochy. Vyjma posledního bodu (a to
jen částečně) jde o čistě úřednický plán, bez ambice
strategického rozvoje města. Zpracovávaná strategie pro aglomeraci Písek se zaměřuje zejména na
dopravu (infrastrukturu a obslužnost) a lidské zdroje a zaměstnanost (zejména provázání potřeb trhu
práce s nabídkou vzdělání).
Město Písek je nastaveno ideálně na počet obyvatel, kteří v něm bydlí. Jsem proto přesvědčen, že pokud by se měl měnit, tak maximálně o nárůst několika stovek nových, ekonomicky aktivních, obyvatel.

2. Strana Práv Občanů
Pokud má nyní město Písek zhruba 29 700 obyvatel, domnívám se že v roce 2035, což je 21 let,
mohl by mít Písek cca 35 tisíc obyvatel.

3. KDU-ČSL
Lokalitu pro výstavbu rodinných domů v místech
za vlakovým nádražím, prostor pro parkování kamionů se zázemím pro řidiče v blízkosti průmyslové zóny, parkovací dům pro osobní automobily
naproti poště, úprava náměstí, jeho zatraktivnění
pro turisty a zároveň zachování jeho dostupnosti
a využitelnosti pro místní občany.
Něco málo přes 30 tisíc obyvatel, nepočítáme
s enormním nárůstem populace s ohledem na demograické analýzy.

4. Zelená pro Písek
Strategický plán bude výsledkem široké diskuse
a bude obsahovat i graickou část s vyznačením
záměrů, investic, mapy majetku obce a časového
plánu plnění.
Územní plán bude obecně srozumitelný dokument nad rámec zákonných povinností. Péče
bude v rámci územního plánu mimo jiné věnována cyklostezkám, plaveckému bazénu, propojení
řeky a města, dopravní situaci i propojení obce
s krajinou.
Město má mít tolik obyvatel, kolik v něm může
spokojeně žít.

5. Svobodní
Preferujeme rozšíření parkovacích míst v obytných zónách.

V průmyslové zóně budeme prosazovat možnost
odstavného parkoviště pro kamiony.
Rozšiřování ploch pro vznik nových obytných zón.

V roce 2035: 35 tisíc obyvatel – a chceme být druhé největší jihočeské město. Tábor bude až za
námi. Jsme přeci Patrioti!!!

6. ODS

8. Jihočeši 2012

Především je zapotřebí dbát názorů odborníků
z urbanistické komise.
Počet obyvatel ve městě se má rozšiřovat přirozenou cestou. Záleží na spokojenosti občanů a pracovních místech v okolí. Pokud budou lidé spokojeni, budou se do našeho města rádi stěhovat.

Otázka nedává smysl. Není nám známo, že by
současné vedení města připravovalo strategický
plán rozvoje města. Bez existence strategického
plánu rozvoje města je téměř nemožné zhotovit
kvalitní územní plán. V Písku je nyní vše obráceně, než má být. Nejprve se naslepo dělá územní
plán, pak se teprve snad zhotoví nějaký plán strategický. To nemůže dobře dopadnout. Je třeba
urychleně zhotovit strategický plán rozvoje města
a podle jeho závěrů a úkolů doplnit a přepracovat
plán územní.
Při současném tempu stagnace města za poslední
čtyři roky pochybujeme, že by mohlo město mít
více než současných 30 tisíc obyvatel, spíše bude
tento počet nižší.

7. Písecký patrioti
Územní plán je dnes z 95 % hotov, měl by být vydán
v prosinci, kdyby jej vedení města svým diletantským přístupem o půl roku nezdrželo už při výběru projektanta. Pět témat, co už tam jsou: severní
obchvat, dostavba průmyslové zóny, nová čtvrť za
nádražím, nová silnice na Zátaví mimo Hradiště, zachování nových ploch pro bydlení ve Smrkovicích
a Semicích… Otázka by tedy měla být: „Co by mělo
být předmětem první další změny ÚP po jeho vydání?“ Dořešení lokality za sídlištěm Portyč směrem
na Topělec. Třeba pro další obytnou čtvrť. Vyřešení
kolizních míst na sjezdu ze silnice I/20 (typicky nemožnost odbočit k Václavu u Cadillacu).
Strategický plán – víme, že radnice připravuje
nový, ale jaksi v tajnosti. Ty hlavní témata toho
dnešního jsou pořád aktuální:
Revitalizace objektů a ploch pro podnikání – začněme jednat s majiteli JITEX o odkoupení do
vlastnictví města a udělejme z toho inkubátor
pro začínající podnikatele. Nebo jednejme třeba
s podnikatelem roku Hlavatým, ať tu rozjede další
závod JUTA…
Integrovaný plán rozvoje města – pomoc při integraci nepřizpůsobivých by měla být doplněna
i účinnou ochranou slušné většiny před jejich osobitými projevy.
Rekonstrukce škol a objektů pro sociální účely –
ano dalšímu zateplování a postupné obnově hřišť,
ne experimentům s dálkově ovládanými ventily
od topení, kdy úspory končí u neprůhledné irmy
kdesi daleko, ne uzavírání hřišť po 19 h. jen proto,
že tam pár výrostků chodí popíjet. Ano podpoře
vzniku nového domova pro seniory a řešení situace pro bezdomovce (azylový dům).
Regenerace a rekonstrukce kulturních památek,
objektů pro kulturu a rozvoj cyklistické infrastruktury – ano rekonstrukci synagogy na multikulturní
prostor, ano dalším cyklostezkám, velké ano vyznačeným jízdním pruhům a piktokoridorům na
stávajících komunikacích pro cyklisty.
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9. Česká pirátská strana
Pro nás jsou zásadní témata rozvoje revitalizace zbývajících sídlišť, využití potenciálu prostoru
u Výstaviště, například pro sportoviště se širším
zaměřením v otázce dopravy, poté sjezd „Na Kuchyňce“, a konečně i nájezdový pruh z obchodní
zóny na České Budějovice. Jsme toho názoru, že
územní plán má odrážet vizi města v širší urbanistické koncepci. Naše idea je vtažení celkového
rozvoje do města, do centra a do vnitřních lokalit,
tzv. brownieldů.
V současné době má Písek téměř 30 tisíc obyvatel. Rádi bychom vytvořili takové sociální prostředí
a podmínky k životu, aby lidé neodcházeli za prací
do velkých měst, jako jsou Praha a České Budějovice. Pokud populace města bude střídmě narůstat, budeme jen rádi.

10. KSČM
Územní plán je dnes ve fázi veřejného projednávání a je nyní na zastupitelstvu města, aby rozhodlo,
kterým námitkám vyhoví a které zamítne. Protože se jedná o námitky a připomínky velmi různé
a týkají se velmi rozdílných částí města, je nutné,
aby nové zastupitelstvo rozhodovalo o každé samostatně.
Jedna z nejdůležitějších oblastí je péče o zeleň ve
městě. Postrádám jakýsi generel zeleně, který by
byl součástí územního plánu a vymezoval by zelené ploch, které nelze zastavět. Jde hlavně o zeleň
v zastavěné části města. Zabránilo by se tím nežádoucího zhušťování obyvatel do jednoho místa.
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To pak přináší problémy s parkováním, sousedské
problémy končící stížnostmi a peticemi jako je
tomu třeba ve vnitrobloku Gregorova.
Město by se mělo rozrůstat hlavně do šířky, do
volné krajiny, jak je vidět i z podaných připomínek
občanů při veřejném projednávání návrhu územního plánu.
Nepředpokládám nějaký velký nárůst obyvatel
v našem městě, spíše stagnaci na čísle okolo třiceti tisíc. Je to zapříčiněno politikou státu.

11. Volba pro město
Našimi prioritami ve vztahu k novému územnímu
plánu a ke strategickému plánu města jsou následující:
• severní obchvat města Písku
• nová obytná zona nad cihelnou (nad hlavním
vlakovým nádražím)
• dokončení průmyslové zony
S jemnou ironií a nadsázkou říkáme 33.333 obyvatel… pokud poněkud zvážníme – těžko lze předvídat demograický vývoj, ale domníváme se, že
současná technická infrastruktura města by mohla „absorbovat“ 40 až 45 tisíc obyvatel… Město
Písek by mělo vytvářet podmínky pro růst počtu
obyvatel (nabídka pracovních míst, rozvojové zóny
pro výstavbu bydlení, atd.), synergickým efektem
je mezi jinými zvýšený daňový výnos do rozpočtu města, růst koupěschopné poptávky obyvatel
s pozitivním dopadem na místní podnikatele, větší
počet dětí ve městě = podpora činnosti školských
zařízení, sportovních klubů, kulturních a zájmových organizací atd., atd.

12. ANO 2011
Posoudíme parametry zadání nového územního
plánu a umožníme občanům uplatnit připomínky
při jeho projednání.
Strategický plán rozvoje má tři části: podnikání,
lidské zdroje a cestovní ruch. Navrhneme jeho aktualizaci s důrazem na spolupráci s místními podnikateli – vytvoříme systém informování místních
podnikatelů o investičních záměrech města, o nabídce volných prostor a umožníme jim propagaci
na akcích města.
Naše město nepotřebuje aktivně lákat migranty
a snažit se zvýšit počet obyvatel.

13. TOP 09
V rámci nového Územního plánu města vidíme
jako prioritu revitalizaci centra – dostavbu proluk,
zavedení parkovacích zón, revitalizaci Velkého náměstí, zpřístupnění centra lidem a jeho propojení
s řekou, která by měla poskytovat rekreační zóny.
Je třeba vyřešit problém kasáren. Rozvíjet průmyslovou zónu. Jako přínos vidíme dokončení cyklookruhu či revitalizaci lyžařského svahu. ÚP by měl
také zajistit, aby se dále nerozšiřovala zastavěná
území okolo města, ale maximálně se využily dostupné plochy v jeho intravilánu. Přesto ÚP počítá
i se stavebními parcelami pro rodinné domy.

4 KULTURNÍ INSTITUCE
Jak jste spokojeni s činností, spoluprací a rozdělením působnosti v Centru
kultury Písek, Sladovně a Městské knihovně (plánované komunitní centrum) – Jak by měly fungovat v budoucnu?  Je v Písku správně nastaven
systém grantové podpory kultury?

1. ČSSD

4. Zelená pro Písek

V Písku bylo správně nastaveno, že Centrum
kultury vytváří mainstreamovou kulturu pro
obyvatele města, Sladovna je dětským a návštěvnickým kulturním zařízením s nadregionálním
přesahem, a Městská knihovna Písek je kulturně
vzdělávacím zařízením s komunitními funkcemi. S ohledem na to, že Sladovna poslední dva
roky skutečně funguje v režimu, pro který byla
v r. 2006 zřízena, zbývá poskytnout nové prostory knihovně, aby mohla skutečně poskytovat
prostor pro komunitní dění. S vedením Sladovny
a knihovny jsem velmi spokojen. V případě Centra kultury jsem již zmiňoval výše nutnost hledání
nového ředitele.
Grantový systém je podle mého názoru nejtransparentnější způsob přidělování veřejných
podpor a písecký systém je velmi propracovaný. V tomto směru jej tedy považuji za správný.
Nicméně, zejména s ohledem na dobu jeho fungování, začíná docházet k jisté degradaci obsahu žádostí (kopírování stále stejných informací
bez pokusu o větší invenci). Začali jsme proto,
ve spolupráci s odborným subjektem, pracovat
na upgradu tak, abychom i potencionální příjemce grantů donutili k inovaci návrhů. Podle
upravených pravidel by se mělo žádat o granty
na r. 2016.

Centrum kultury Písek by mělo být více otevřené
širší veřejnosti, rozšířit různorodost publika, více
přístupné aktivitám NNO a podobně.
Grantová podpora je nastavená dobře, nicméně
chybí některé konkrétní kategorie, například pro
celoroční provozování kulturních akcí.

2. Strana Práv Občanů
Centrum kultury pořádá poměrně dostatečné
množství akcí pro občany města, nejsem spokojený s provozem a kulturními akcemi v Kulturním domě, je mnoho víkendů, kdy je KD prázdný,
opuštěný, nic – žádná akce. Na druhé straně si
studenti musí od prvního ročníku šetřit peníze,
aby si mohli dovolit ten přepych uspořádat maturitní ples a pronájem KD uhradit.

3. KDU-ČSL
Domnívám se, že tyto subjekty fungují a zajišťují
širokou škálu kulturních akcí prakticky ve všech
oblastech. Umím si představit větší míru koordinace v rámci destinačního managementu a širší
spolupráci s dalšími organizacemi zajišťujícími
kulturu v regionu.
Dle mého názoru je systém grantové podpory kultury nastaven dobře, líbí se mi rozdělení na podporu činnosti, malé a velké akce a zároveň nutná
spoluúčast žadatelů s rozdělením na podnikatelské a neziskové.
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5. Svobodní
Svobodní si myslí, že Centrum kultury Písek je monopolní organizací, která se odtrhla od obyvatel
města Písku a zneužívá své monopolní postavení.

6. ODS
Je zapotřebí zefektivnit činnost a spolupráci všech
kulturních institucí v Písku.
Podle našeho názoru není potřeba na systému
grantové podpory kultury nic měnit. Je pouze zapotřebí se vyvarovat některých drobných chyb.

7. Písecký patrioti
Centrum kultury v Písku potřebuje nutně transformovat. Kulturní dům z něho vyjmout a zkusit znovu
pronajmout, třeba i za symbolickou 1 Kč. Kino pronajmout externímu subjektu s podmínkou uchování provozu a s možnou dotací. Divadlo provozovat
jako samostatný subjekt. Sv. Trojici provozovat přímo městem. Centrum kultury je pro nás v dnešní
podobě neprůhledný a neproduktivní moloch.
Sladovna – funguje až překvapivě dobře. Vyšla
sázka na mladou „holku“ z Budějovic nezatíženou
píseckými stereotypy. Jen tak dál. V prostřední
části muzeum pivovarnictví, je to rozjetý projekt,
s dotací, když vyjde, dobře, zrekonstruujeme prostřední část. V pravé části, při pohledu od náměstí, může být po nezbytné rekonstrukci a přičlenění
ke Sladovně třeba stálá dětská dílna. Anebo se
můžeme vrátit k původní myšlence přestěhování
knihovny právě sem, místo do Komenského školy.
Systém grantové podpory kultury: Ne, vzorem je
pro nás Kubera a Teplice. Systém, kdy v komisích
sedí ti samí lidé, kteří si ty peníze mezi sebe rozdělují, a na zastupitelstvu se to vydává za odborný
názor nestranných expertů, se musí změnit. Raději levnější teplo, městkou za 5 Kč, parkování do
půl hodiny v centru zdarma a zrušit poplatky za
popelnice, než nadhodnocené granty pro přátele
přátel vedení radnice. Granty určitě ano, zachováme je, ale vždy po individuálním projednání v ZM.
A také výše nájmů by měla Rada města předkládat
u dotovaných akcí zastupitelům.
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8. Jihočeši 2012

10. KSČM

12. ANO 2011

Systém by měl být sjednocen pod jednotné řízení.
Současný systém je nekoordinovaný a umožňuje
rozsáhlé překrývání i zbytečné vícenáklady.
Je v Písku správně nastaven systém grantové podpory kultury? V žádném případě. Jako celek nedává smysl. Nedává možnost podpory každoročních
akcí a víceleté systematické podpory významných
akcí. O tom se ostatně na vlastní kůži přesvědčili
i hlavní autoři tohoto systému, například ti, kteří
žádali o víceletý grant pro Česko-německou společnost. Navíc nepodporou některých tradičních akcí,
jako Festival nad řekou a rozpačitou podporou dalších (Bienále, Tourpropag) upadl Písek v celostátním měřítku do úrovně bezvýznamnosti. Jiné akce
alespoň regionálního významu, s výjimkou pivních
slavností, nový grantový systém nepřinesl.

Řídit kulturu ve městě je složité, a proto je nutno
ji řídit přesnými pravidly. Město může podporovat
jen takovou kulturu, kterou občané a návštěvníci
chtějí. Rozhodně by neměl platit názor: Přišli jsme
do města dělat kulturu, dejte nám podporu. Město si samo rozhodne, jaké kulturní akce ve městě
potřebuje, jestli je podpoří a jak. Pokud se rozhodne, podpoří akce buď přímo, nebo může vypisovat
soutěže a granty.

Pokud by se ukázalo právně komplikované sloučení všech organizací působících v oblasti kultury
do jedné, podpoříme harmonizaci jejich dramaturgických plánů navzájem i s jinými subjekty (muzea, divadla, galerie). Upravíme ceník služeb v Kulturním domě, snížíme cenu za pronájem prostor
pro maturitní plesy. Rozpočet města to unese.
Systém grantové podpory kultury je funkční. Pro
jeho případnou aktualizaci zohledníme názory
příjemců dotací a příspěvků.

9. Česká pirátská strana
K fungování Sladovny a Městské knihovny Písek
nemáme výhrady a souhlasíme s pokračováním
koncepce. Co se týče působnosti Centra kultury
Písek o.p.s., myslíme si, že by mělo více vycházet
vstříc kulturním potřebám obyvatel města. V souvislosti s tímto bodem si představujeme sestavení
dlouhodobé vize k dosažení kulturních cílů.
Co se týče přerozdělování dotací, vznikají velmi
dobré projekty, ale i mírné přešlapy. Tato politika
města by měla být podřízena dlouhodobé představě o směrování kultury města.

11. Volba pro město
Pozitivně hodnotíme činnost Městské knihovny
Písek. Podstatné zlepšení bychom požadovali od
činnosti Infocentra (domníváme se, že prezentace města jeho prostřednictvím není příliš výrazná,
chybí např. širší škála propagačních materiálů
města, suvenýrů, upomínkových předmětů s motivy Písku). Určité výhrady máme k činnosti kanceláře destinačního managementu a kulturního
domu (viz náš komentář výše v textu)… Komunitní
centrum není, domníváme se, prioritou města Písku (jeho vznik zpochybňují i ti občané města, v jejichž prospěch by mělo být případně vystavěno…),
ve své podstatě je celá myšlenka vzniku komunitního centra dle našeho názoru kontraproduktivní,
vedla by spíše k další separaci dotčených sociálních skupin obyvatel.
4.2 – Systém grantové podpory považujeme v zásadě za spravedlivý…
INZERCE
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13. TOP 09
Ačkoli oceňujeme práci Centra kultury, je třeba
ještě zapracovat na využití marketingových nástrojů k medializaci kulturních akcí. Je třeba nastavit fungující systém pravidelných newsletterů,
aktualit na sociálních sítích nebo v místním tisku.
Výrazně také zlepšit vizuální stránku propagace.
Vzhledem k vysokým dotacím města pro kulturní
akce nestačí jen čekat na diváky nebo posluchače,
je třeba je aktivně vyhledávat a zvát.
Musíme vyzdvihnout pozitivní vývoj, ke kterému
došlo ve Sladovně, která dokázala najít zajímavou
programovou náplň a přitáhnout návštěvníky,
kteří se rádi vracejí.
Rozvoj knihovny je do značné míry závislý na jejím co nejrychlejším přestěhování do odpovídajících prostor, aby se mohla rozvíjet a udržela krok
s rychle se proměňující dobou.
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5 BAzÉN
Co přesně chcete stavět (akvapark,
plavecký bazén…)  Kde – za kolik
– kdy?  Jak budete naplňovat závaznou 2. část výsledku referenda
(„Po dobu výstavby bude zachován
provoz v bazénu stávajícím.“)?

1. ČSSD
Byť jsem byl příznivcem aquacentra na stávajícím
místě, zcela respektuji výsledky referenda a rozhodnutí zastupitelstva z tohoto roku a budu podporovat
výstavbu plaveckého bazénu pod lesnickou školou
do částky 200 milionů korun (tedy částky, za kterou
by stálo aquacentrum na stávajícím místě). Reálnou
dobu výstavby vidím od r. 2018 – do nového volebního období chceme dokončit stavební program pro
zadání architektonické soutěže a zrušit regulační plán,
který stavbu v současné době blokuje.
2. část referenda je svérázná – zatímco před referendem se jeho iniciátoři dušovali, že touto otázkou se
míní pouze to, abychom bazén nezavřeli samovolně,
dnes, kdy je z technických důvodů na zavření, se tváří, že je povinností města do starého zařízení investovat a jeho provoz udržet za každou cenu.
Nicméně se budeme maximálně snažit udržet
provoz do zbudování nového zařízení, ovšem
pouze náklady na údržbu, nikoliv investicemi do
zařízení, které se má kolem r. 2020 zbourat.

2. Strana Práv Občanů
Zcela určitě jsem pro výstavbu kvalitního plaveckého bazénu s osmi dráhami (ne akvacentra) s venkovním bazéném a malým dětským bazénem pro
neplavce, saunou a parními komorami. Prostě
krásný, účelný bazén pro zábavu, ale i pro výuku
plavání, kondičního plavání a jiných aktivit.
Pokud budeme vycházet ze znaleckých posudků, že stávající bazén při minimálních investicích
(a město již konečně vloží nějaké prostředky, které
několik let zanebávalo, a nic do chátrajícího bazénu neinvestovalo), vydrží bazén fungovat 5 – 7 let,
máme dostatek času v tomto časovém horizontu na vytvoření KVALITNÍHO projektu a výstavbu
KVALITNÍHO PLAVECKÉHO BAZÉNU, který by nám
okolní města záviděla.
Chce se to už ale probrat a začít něco dělat! Skoro dva roky po referendu je pořád stejná situace
a bazén ve stejném zanedbaném stavu.
Tímto zároveň odpovídám i na další otázku: Ano,
jsem jednoznačně pro – po dobu výstavby zachovat provoz v bazénu stávajícím!

3. KDU-ČSL
Opravit a modernizovat stávající plavecký bazén
s minimálními možnými náklady, nepřebudovávat

jej na akvapark s venkovními tobogány, které by
ještě více hyzdily pohled na historickou část města. Pokračovat v jednání o potřebnosti akvaparku.
V co nejbližší době zrealizovat opravu tak, aby se
co nejméně omezil provoz bazénu a opravený
bazén mohl sloužit nejméně dalších deset let (byl
by dostatek prostoru pro hledání vhodných dotačních titulů na stavbu nového bazénu na jiném
místě v Písku).
„Po dobu výstavby bude zachován provoz v bazénu stávajícím.“ – V tomto případě není možno
tento požadavek akceptovat, ale při rekonstrukci
předpokládám uzavření bazénu pouze na cca půl
roku (březen až září) s možností využívat v letních
měsících plovárnu U Václava.

4. Zelená pro Písek

7. Písecký patrioti
Primárně chceme zachovat plavecký bazén pod
hradbami. Nový vybudovat v souladu s referendem, až na něj budou dotační peníze. A hlavně
žádné aquacentrum. Prostě plavecký bazén se
zachováním charakteru sportovního zařízení, tedy
8 plnohodnotných drah v 25m bazénu.
Kde – za kolik – kdy? Tam, kde to řekne územní
plán a vydané územní rozhodnutí. To není loterie…
Dokážeme si představit všechna tři diskutovaná
místa (lesnická škola, Žižkova kasárna, u Šarláku).
Každé má svá pro a proti. Ale hlavně – pokud nám
někdo řekne, že v Technologickém centru udělá
záložní centrum pro Střední Evropu Googlu s podmínkou, že vedle bude mít bazén, aby nemusel
těch 1000 serverů chladit jinak, řekneme JO!

Stávající bazén by měl být opraven na dobu životnosti 10 – 15 let, v rámci které bude řádně připravena
investiční akce nového plaveckého bazénu s atrakcemi, v případě, že v rámci strategického plánu bude
zjistěno, že se jedná o adekvátní investici.

„Po dobu výstavby bude zachován provoz v bazénu stávajícím.“ – 100%, prostě jej udržíme v provozu i za 20 mil. Kč. 30tisícové město ve střední
Evropě by mělo (musí) nabídnout svým občanům
možnost si jít zaplavat své děti naučit plavat. Dokážeme si představit i doplnění o malý tobogán.

5. Svobodní

8. Jihočeši 2012

Přijímáme výsledky referenda jako závazné, proto
nemáme prostor tyto otázky řešit.

Plavecký bazén s 8 drahami.
Když už je konečně určeno místo, tak pod lesnickou školou. Náklady lze dostat bez DPH pod 200
mil. Kč. Bazén se určitě dá dostavět do r. 2018.
Víme jak. Ale okamžitě po volbách musí být zadán projekt a vytvořen systém řízení realizace
projektu z lidí schopných stavbu uskutečnit.
Provedeme drobné opravy venku i uvnitř, aby
bazén ještě tři až čtyři roky vydržel. Pokud bude
vše dobře připraveno, nepřesáhne cena této dílčí
opravy 10 milionů korun. V sezóně 2015 již může
být venkovní část otevřena.

6. ODS
Plavecký bazén s jednoduchými atrakcemi.
Respektujeme usnesení zastupitelstva a umístění
bazénu pod lesnickou školou. Cena do 200 milionů a dokončení je možné do tří let (viz naše odpověď na otázku 1).
Budeme respektovat výsledek referenda a budeme udržovat bazén v provozuschopném stavu
s nezbytnými náklady na údržbu.
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9. Česká pirátská strana
Jsme pro zachování sportovního charakteru plaveckého bazénu, který by odpovídal požadavkům republikových plaveckých soutěží. Podle
našeho názoru Písek neuživí aquapark, který by
sloužil jen k zábavě. Na otázku, kde má stát plavecký bazén, odpovídáme, že jsme pro otevření diskuse
a „znovuvyvolání“ referenda, zda má stát plavecký
bazén v zastupiteli vybrané lokalitě, nebo se navrátit
k původnímu záměru revitalizace.
Vypsané referendum ani anketa bohužel nenabízela možnost zachování stávající lokality, kde jsou již
vybudovaná sportovní hřiště a sítě. Pokud by byly
vyřešeny majetkoprávní vztahy, jsme pro stavbu
v kasárnách a zachování výsledku referenda, která
je pro nás závazná.

10. KSČM
Před čtyřmi roky mělo vedení radnice platné stavební povolení na bazén pod hradbami. Kdyby
volby opět vyhráli, tak jsme se dnes koupali v novém bazénu.
Nejsem dnes spokojen s výběrem místa pro stavbu nového bazénu pod lesnickou školou. Předpokládám, že bude potřeba ho v budoucnu rozšířit o bazén venkovní a takový areál s parkovištěm
se sem prostě nevejde. Nevyhovující je i přístup,
který je ještě horší než ten, hodně kritizovaný,
který je dnes ke stávajícímu bazénu. Jsem přesvědčen, že k tomuto problému se město vrátí
a jako nejlepší řešení vidím již diskutované místo
za Šarlatským rybníkem vlevo od silnice do Smrkovic hned za sídlištěm Jih. Nebo se vrátit k původnímu řešení pod hradbami.
Oprava a provoz stávajícího bazénu jsou závislé

na době jejího provozu. Investice 10 milionů do
opravy, která bude sloužit ještě 10 let, je asi odůvodnitelná, ale pokud by sloužil jen na dva roky,
tak pro to ruku nezvednu.

11. Volba pro město
Podporujeme výstavbu plaveckého stadionu s atrakcemi (ne akvapark!), chceme, aby
součástí nového areálu byl i venkovní bazén.
Žádná lokalita v Písku není pro vybudování bazénu ideální – umíme si tedy představit jeho umístění pod Lesnickou školou. Investice by neměla
dle našeho názoru překročit rámec 200 milionů
korun.
Výstavbu nového plaveckého areálu bychom chtěli zahájit pokud možno co nejdříve (s ohledem na
objektivní proces přípravy projektu očekáváme
zahájení výstavby přibližně v polovině roku 2016).
Zároveň bychom chtěli zvážit všechny možnosti
synergie výstavby bazénu a nové sportovní haly.
Plně respektujeme a dodržíme závaznou 2. část
výsledku referenda!

www.piseckysvet.cz

13. TOP 09
Preferujeme plavecký bazén s osmi drahami, oddělenou relaxační zónou s teplou vodou a bazénem pro
děti doplněným o zábavní prvky, příjemnou venkovní
pobytovou plochou a dostatkem parkovacích míst.
Projekt by měl do budoucna počítat i s možností rozšíření o venkovní bazén. Souhlasíme s výstavbou bazénu pod lesnickou školou. Stavba včetně projektu by
měla přijít zhruba na 200 miliónů korun.

12. ANO 2011
Písek zařízení na koupání potřebuje. Postavit na
zelené louce veliký aquapark je lákavé, ale je třeba
počítat nejen s prostředky na postavení, ale také
s nemalými každoročními náklady na provoz. Proto jsme pro „obyčejný“ plavecký stadion.
V anketě se občané vyjádřili pro lokalitu v kasárnách, proto podporujeme jeho naprojektování
tam (podpoříme revokaci usnesení zastupitelstva
o umístění pod lesnickou školu).
Stávající bazén je třeba opravit s minimálními
finančními náklady co nejdříve.

Pokud nebudeme hledat důvody, proč něco nejde, můžeme do konce roku 2014 vypsat architektonickou soutěž.
Vzhledem k plánované investici do nového plaveckého bazénu považujeme za rozumné rekonstruovat stávající bazén pouze v rozsahu nutném pro
zachování provozu po dobu zhruba pěti let.
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S architektem Josefem Pleskotem
o lávce a poetickém městě na dlani
Více než měsíc byl ve Sladovně vystaven
třímetrový model lávky přes Václavský jez.
Vytvořil a představil ho autor projektu, písecký
rodák a Architekt roku 2014 josef Pleskot. Po
skončení rušné besedy odpověděl na naše otázky.

Ing. arch. josef Pleskot (* 3. prosince 1952, Písek) je
český architekt. Od poloviny 90. let 20. století patří
mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce,
za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě
organizované časopisem Relex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.

Co říkáte tomu, že otázka, zda lávka bude, nebo nebude, se stala výbušným píseckým volebním tématem?
Stavby a stavění obecně je, a i v minulosti vždy bylo, politickým tématem –
tomu samozřejmě nezabráním. I když jde o projekt pro lidi, pro všechny. Každopádně volebním tématem se tahle písecká lávka stala proto, že si to celé
vymyslel sociálně-demokratický starosta a že to nenapadlo nikoho jiného.
Osobně se mne to nedotýká vůbec, jinak bych už dávno musel viset na nějakém stromě, protože moje jméno je prostě v souvislosti se stavbami frekventované a je jedno, jestli v Litomyšli, v Praze nebo v Ostravě. Bohužel v Písku
se některým ten projekt lávky stal doslova trnem v oku – ale myslím, že se ten
odpor nepersoniikuje proti mně osobně.

Některé realizace: 1993 a 1995 Továrna Megafyt R ve
Vraném nad Vltavou, 1995 rekonstrukce radnice v Benešově (Grand Prix Obce architektů – hlavní cena), 1995 rekonstrukce Lvího dvora na
Pražském hradě, 2001 Generální konzulát České republiky v Mnichově, 2002 průchod
valem Prašného mostu na Pražském hradě (Brick Award – hl. cena), 2002 úprava sídliště Komenského náměstí v Litomyšli a úprava nábřeží reky Loučné v Litomyšli, 2004
Výchovně-vzdělávací zařízení ZOO Praha, 2006 Ústředí ČSOB Group v Praze-Radlicích
(Grand Prix Obce architektů – hl. cena), 2006 rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli, 2010-2012 revitalizace průmyslového areálu Vítkovických železáren, Ostrava.

Jako další protiargument zaznívá problematická zimní údržba…
Tak v zimě se tam asi nějaká větší technika nedostane, to je pravda. To je
ale myslím jednoduše řešitelné cedulkou „Přechod na vlastní nebezpečí“ –
a co je na tom špatného? Celkově je lávka naprojektována pokud možno
bezúdržbově.

Můžete shrnout, proč lávku a proč zrovna v tomto místě?
Protože to místo je pro propojení břehů stvořené, byl tam v minulosti brod
a pak přívoz, a od 30. let 20. století se lávka v tomto místě objevuje v píseckých územních plánech.
Proč ne pod jezem?
Umístění pod jezem jsem pečlivě zvažoval, ale ta lávka svou podstatou podle
mne patří tam, kde jsme ji vyprojektovali. Když jde člověk na procházku, po
levé straně k Václavu, tak zcela přirozeně dojde až ke kostelu, to je václavský
atribut, meta, od níž se dá teprve přejít na druhou stranu bez pocitu ztráty
zážitku. To je samozřejmě mentální, psychologická záležitost, ale pro mne
hlavní odůvodnění. Jinde podle mne lávka nesplní svůj účel.

Dalším argumentem proti je názor, že v současné době je třeba šetřit
a lávka je příliš drahá „legrace“…
Ano, například i někteří zastupitelé tvrdí, že „nejsou proti lávce – ale ty peníze“… 28 milionů není na město velikosti Písku podle mne příliš, projekt je
řešen maximálně úsporně. Lávka ovšem samozřejmě není pragmatismus – je
to především něco, co přináší radost. A v Písku se zvláště v poslední době pro
radost příliš věcí nevyprojektovalo. Na druhé straně se tu promarnilo mnoho
šancí a utratilo řádově více peněz na mnohem zbytečnějších projektech.

Někteří místní stále tvrdí, že lávka se tam nevejde, že bude překážet…
Lávka v tomto místě vůbec překážet nebude, to vidíte na modelu, místa je
tam dost… U některých kritiků jde vyloženě jen o pocit, že do „jejich“ prostoru
přichází jakýsi agresor, cizí prvek. Ale ono jde o prostor veřejný.

Pracujete na nějakém podobně kontroverzně hodnoceném projektu?
Podobně zpolitizované téma je stavba radnice v Praze 8, kolem které se strhly
velké diskuze. Pro Prahu 8 je to ovšem důležitější projekt než lávka pro Písek…
/pokrač. na další straně/
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Řadu věcí, které vyvolávají zájem a diskuze, ale ne takto vyhrocené, vyvolávají naše projekty v Ostravě. Aktuální je například Velký svět techniky, který
se otevírá koncem září. Jde o interaktivní muzeum vědy, ukazující fungování
přírodních zákonů, vědecké objevy a nejmodernější techniku. V Ostravě také
navrhujeme univerzitní kampus, nástavbu s vyhlídkovou kavárnou na bývalé
vysoké peci v Dolních Vítkovicích a další stavby.
K tomu, abyste lávku navrhl, vás prý přesvědčila vaše manželka?
Naprosto. Když mne oslovil starosta Ondřej Veselý, zda bych něco pro Písek
nevytvořil, nechtělo se mi do toho, protože doma není nikdo prorokem –
moje manželka mne ale přesvědčila, že když jsem Písečák, měl bych v tomto
městě něco udělat. A tak se mnou chodí i na veřejné diskuze…
Co pro vás Písek znamená?
Já bydlím kousek odsud, v Čížové, a Písek vnímám z čížovského kopce jako úžasné
město na dlani, které odtamtud celé přehlédnu a přímo se do něj projektuju… Je
to domov, Písek je pro mne městem studií a doby, kdy byl člověk mnohem citlivější a vše prožíval mnohem intenzivněji. Písek je uměle založené přemyslovské
město, a je tedy velmi dobře založeno. I když složitosti terénu zapříčinily, že není
založeno tak pravidelně podle přemyslovských zásad, jako třeba České Budějovice, protože to vzhledem k terénu nešlo udělat. Písek proto má určité deformace,
chyby, které jsou půvabné. Je to město poetické, které má velkou řeku, což je pro
město velká výhra, a překrásnou okolní krajinu. Vracím se sem moc rád, i když
jsem zjistil, že jsou města, kde mne asi mají radši než v Písku, teď třeba ta Ostrava.

to schválili a vedení města pak u mne model objednalo. Já s tím samozřejmě
souhlasil a udělal jsem ho skutečně velmi levně. Mám opakovanou zkušenost,
která se tady v Písku znovu potvrdila, že když lidi vidí model, tak se z nich stávají
děti – obdivují postavičky, chtějí si hrát. Celkově myslím, že model poskytl všem
dost jasnou představu, jak lávka zapadne do širšího prostředí – a snad i přesvědčil mnohé váhavce.

Představit projekt pomocí modelu asi byl dobrý nápad…
Ten podnět vzešel z komise pro urbanismus, mne to překvapilo, když slyším
jejich diskuze o penězích, tak jsem čekal, že jim bude líto peněz, ale zastupitelé

Kdy se po lávce poprvé projdeme?
Jo, to se zeptejte těch politiků…
ZDENKA JELENOVÁ

INZERCE

Přijďte 4. října:
vycházka s architekty

Nejvìtší nabídku EXKLUZIVNÍCH nemovitostí v Písku
najdete v realitní kanceláøi REALITY GRÉGR s.r.o.
www.realitygregr.cz
Prodej bytového domu
v ulici Komenského, Písek

9.500.000 Kè
Prodej nového bytu 3+1
s garáží v ul. Krokova

1.850.000 Kè
Prodej bytu 2+1 na sídlišti JIH,
ulice Pøátelství

960.000 Kè
Prodej stavebního pozemku
v lokalitì U Høebèince v Písku

Foto ©2.150
PS/Zdenka
Jelenová
Kè/m2

Prodej bytového domu
"TERASY Mlýnská"

od 25.000 Kè/m2
Prodej zdìného bytu 3+1
na Mírovém nám. v Písku

1.470.000 Kè
Prodej zdìného bytu 2+1
v uiici Èechova v Písku

1.270.000 Kè

Prodej rekreaèní chaty
Na Vápenici v Zátaví u Písku

První říjnový víkend bude i letos patřit zvídavým občanům se zájmem o architekturu, kteří vyrazí do ulic svých měst. V Písku je bude čekat komentovaná
prohlídka zajímavé ukázky kvalitní soudobé architektury: Domu s pečovatelskou službou na Portyči. Zájemce tu bude doprovázet autor projektu DPS,
architekt Petr Lešek z ateliéru Projektil. Vycházka bude pokračovat workshopem architekta Martina Zborníka (Písecký svět ) na téma bezbariérové řešení
parteru měst na přilehlém prostoru a levobřežní otavské náplavce.
Sraz v sobotu 4. října v 15:00 u hlavního vstupu do DPS, akce se koná u příležitosti
Světového dne architektury a je součástí projektu PÍSECKÝ SVĚT- Občanům otevřeno. Užitečné odkazy a program: www.denarchitektury.cz, www.kruh.info,
www.projektil.cz. Foto z píseckého happeningu v rámci Dne architektury 2013.

420.000 Kè
Prodej nadstandartního bytu
3+1 v Písku

2.950.000 Kè
Prodej nového bytu 1+1
na nábøeží 1. máje

590.000 Kè

Prodej stavebního pozemku
v Krašovicích

Prodej stavebního pozemku
v Putimi

650 Kè/m2

500 Kè/m2
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6 LÁVKA
Podporujete výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Václavský jez podle
návrhu architekta Josefa Pleskota?

končení revitalizace kasáren, bazén, sportovní, hala,
stav místních komunikací, kde nebyly dokončeny rekonstrukce (Erbenova, Žižkova apod.). Máme za to,
že v dalším volebním období, pokud budeme rychle
realizovat akce s vyšší prioritou, na lávku nezbude.

9. Česká pirátská strana
Lávka sama o sobě nepatří mezi naše politická
témata, ale nesouhlasíme s přístupem současné
radnice, podobou inancování a způsobem realizace. Jedná se o jasnou ukázku toho, jakou moc
má rada města a starosta při možnosti odsouhlasení inancování projektů do jednoho milionu korun, a to i bez podpory zastupitelstva.

10. KSČM

1. ČSSD

4. Zelená pro Písek

Jsme jednoznačně přesvědčeni, že lávka se má
stavět, respektive měla být postavena již dávno (v územních plánech města se objevuje od
r. 1914). V době, kdy se prudce rozrůstají čtvrti
Hradiště a U Václava, je její potřeba čím dál větší.
Tuto investici považujeme za jednu z nejdůležitějších infrastrukturních investic na území města.
Jméno architekta Pleskota je navíc zárukou skvělého řešení a atraktivity výsledku.
Pokud jde o částku, pak upozorňuji, že město
v současné době dává na investice cca 200 milionů korun za rok a investice do 30 milionů je běžnou, nikoliv velkou investiční akcí.

Zvýšenou péči budeme věnovat kontrovezním problémům města, jako je lávka přes Václavský jez, aby
byly řešeny celkově se zapojením kvalitních odborníků a participací veřejnosti. Tyto problémy k řešení budou vytipovány v rámci participace na tvorbě
strategického plánu během prvního půl roku a postup jejich řešení zahrnut do strategického plánu.

2. Strana Práv Občanů
Obávám se, že co občan, to jiný názor na stavbu
lávky – je to rozhodnutí, které aby bylo opravdu
dle přání občanů města, by vyřešilo místní referendum. Dokáži si představit, že si zkrátím cestu
od Václava na Hradiště, ale já osobně výstavbu
lávky pro pěší přes Václavský jez podle návrhu
architekta Josefa Pleskota nepodporuji. Na jiném
místě je možné o stavbě lávky polemizovat, ale na
tomto místě a za tyto peníze bych ruku
za vybudování lávky nezvedl.

3. KDU-ČSL
Výstavba lávky není naše priorita, ale pokud bude
možno získat finanční prostředky z grantových titulů, nebráníme se realizaci tohoto projektu. Slyšel jsem zajímavou myšlenku, není moje vlastní,
ale líbí se mi, a to je realizace přívozu místo lávky.
Byla by to zajímavá turistická atrakce, méně finančně náročná a splňující daný účel.

5. Svobodní
Ne.

6. ODS
Nepodporujeme. A to z inančních důvodů. Je zapotřebí dokončit jiné naléhavější akce. V případě
vyhlášení referenda však budeme respektovat
vůli občanů.

7. Písecký patrioti
NE, NE, NE. Jo, má to být sice výrazný pomník, ale
ten raději udělejme vojákům z II. světové války
u Hřebčince. Myšlenku propojení Hradiště a Václava ale nezatracujeme. Až přijdou osadní výbory
Hradiště a Sv. Václav, že většina lidí tam chce lávku,
budeme o propojení přes řeku znovu mluvit, a pokud bude poptávka po lávce, bude se stavět. Dokud bude vzbuzovat kontroverze, tak… nepotřebujeme ani zmíněný pomník, ani zadat spřátelené
stavební irmě nutně nějakou zakázku. Do té doby
používejme, prosím, zdravý selský rozum a opravme a zprovozněme pro pěší železniční lávku.

8. Jihočeši 2012
Nic proti ní nemáme, ale není to naše priorita, Písek
nyní trápí větší problémy s vyšší prioritou, např. do-
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Rozvoj města se plánuje, máme územní plán, který
se postupně doplňuje. Otázkou zůstává jeho realizace a myslím, že tomu tak je i pokud se týká lávky
přes Václavský jez. Prostudoval jsem „plány upravovací“ vyhotovené Ing. Ivo Benešem a schválené
píseckým obecním zastupitelstvem v prosinci 1936
– a požadavek lávky v tomto místě byl už tehdy. Pro
mne to znamená, že se jedná o historický požadavek občanů, který prošel připomínkovým řízením
a jestli se zrealizuje v roce 2015, nebo o deset let
později, není podstatné. Důležité je, aby stavba do
prostoru zapadla a nenarušovala okolí.

11. Volba pro město
Principiálně podporujeme propojení obou břehů
v oblasti Václavského jezu (lávku pana Josefa Pleskota považujeme za architektonicky velice zajímavou).
Toto případné spojení sehraje ve střednědobém
horizontu (2 – 4 let) důležitou roli v kontextu sportovně-volnočasového komplexu, jehož případná realizace je jedním z našich klíčových volebních témat
(chceme prosazovat projekt postupného propojení
sportovišť v oblasti Výstaviště a Městského sportovního areálu, a následné propojení se sportovišti
v areálu bývalého Jitexu a rekonstruovaného areálu
s umělým lyžařským svahem). Na projekt jako celek
bychom chtěli získat inanční prostředky z evropských fondů, v takovém případě bychom chtěli získat podporu i na nezbytnou technickou infrastrukturu (komunikace, podchody, chodníky), jejíž je
plánovaná lávka nedílnou součástí.

12. ANO 2011
Dotaz na potřebnost výstavby lávky pro pěší a cyklisty přes Václavský jez měl být položen především občanům místních částí Hradiště a Sv. Václav ještě před
tím, než byl požadavek architektu Josefu Pleskotovi
zadán. Současný návrh je zbytečně megalomanský,
zcela by postačoval méně okázalý typ stavby.

13. TOP 09
Lávka je pro město jistě zajímavá a prospěšná, ale
s ohledem na její inanční náročnost ji považujeme v současně době za zbytnou. Je potřeba nejdříve dokončit započaté investiční akce.
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7 PODPORA PODNIKÁNÍ A TRANSPARENTNOST
Co a jak je třeba v našem městě podporovat pro udržení a zajištění nových pracovních příležitostí?  Budete
zveřejňovat na internetu smlouvy s dodavateli města?  Jaká mají být preferovaná kritéria ve výběrových řízení?

1. ČSSD
V tomto volebním období jsme otevřeli poslední
etapu průmyslové zóny a je nutné ji ve spolupráci
s agenturou Czechivest vhodně obsadit. V průmyslové zóně nás čeká ještě hledání vhodného
partnera pro zřízení vybaveného záchytného parkoviště pro kamiony. Pokud se podaří nalézt nového investora a stávající zaměstnavatelé (nejen
v zóně) udrží své pracovní pozice, bude potřeba
trhu práce (co do počtu míst) pro Písek v podstatě pokryta. Daleko složitější pak bude u kulatého
stolu za účasti zaměstnavatelů, JHK, úřadu práce,
Jihočeského kraje a jím zřizovaných škol nastavit
vzdělávací systém tak, aby odpovídal potřebám
trhu práce. Na modelu však již pracujeme.
Již teď zveřejňujeme veškeré smlouvy projednávané v orgánech města a smlouvy a objednávky
zadávané nad částku 100 tisíc korun. Pokud dokáže stát přistřihnout křídla Úřadu pro ochranu
osobních údajů, jsme schopni zveřejnit vše, co se
ve městě šustne.
Bez ceny, jako základního kritéria výběrového řízení, to nepůjde. Jednak z důvodu znění zákona
o zadávání veřejných zakázek a jednak z důvodu
obecného mínění o transparentnosti zakázky. Pokud by nicméně zákonodárce upravil zákon, což
je nyní avizováno, tak, že může být vyloučen dodavatel, který v minulosti odvedl nekvalitní práci,
velmi by to procesu a kvalitě staveb a dodávek
pomohlo. Jiná situace je u zpracování projektů,
kde bychom i nadále rádi široce využívali architektonických soutěží a upřednostňovali tak zejména
kvalitu navržených řešení.

2. Strana Práv Občanů
Je třeba investovat do projektů, které vytvoří nová
pracovní místa (např. rekonstrukce Žižkových kasáren.)
Ano chceme zveřejňovat smlouvy s dodavateli na
internetu – máme to i ve volebním programu.
Určitě cena, ne nejdražší ani nejlevnější zakázka je
vždy správná cesta, ale kvalitní nabídka za přiměřenou cenu, rychlost dodání – termín dokončení,
vhodnost projektu – urbanistické řešení… Nelze
jednostranně určit.

3. KDU-ČSL
Podpořit místní podnikatele při zřízení provozoven v průmyslové zóně, usilovat o větší propojenost učňovského školství v Písku s místními
podnikateli a živnostníky, dále usilovat o rozvoj
cestovního ruchu (viz bod 10), kde by mohla vzniknout nová pracovní místa.

Zveřejňování smluv na internetu: Budeme pokračovat v této praxi.
Vzhledem k tomu, že ze zákona je určující cena, je
obtížné toto kriterium obejít, ale v rámci možností tlačit na kvalitu (co nejpřesnější zadání a sankce v případě neplnění) dále na čas zpracování
zakázky.

4. Zelená pro Písek
Je nutné podporovat a udržovat kvalitní životní
prostředí (podnikatelské, sociální, kulturní), které
udržuje a přitahuje kvalitní lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“.
Zveřejňování smluv na internetu: Ano.
Kritéria výběrových řízení: Cena / reference / záruky / provozní náklady/ kvalita.
Výběr zpracovatele veřejných zakázek pouze podle ceny bez ohledu na kvalitu, zdůvodňovaný
strachem z obvinění ze subjektivního hodnocení,
by mohl mít za následek, že by se např. sólista
opery vybíral pouze podle ceny bez ohledu na
jeho kvalitu. Zejména u projektů se ale rozhoduje
i o ceně budoucí stavby a nákladech na její provoz,
tedy o 10-100 násobně větší investici. Bez posouzení akce jako celku dochází k plýtvání městskými
inancemi. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby
a jejího provozu. Ve výběrech budou přednostně
používány poroty s nadpoloviční většinou nezávislých odborníků (platí zejména pro projekty).
Pro výběr budou využity soutěže s předkládáním
návrhů. Tento postup bude použit i pro soutěže
malého rozsahu, od 50 tisíc korun. Jiný způsob výběru bude detailně zdůvodněn.

5. Svobodní
Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní
prostředí.
Zveřejňování smluv na internetu: Samozřejmě a je
to jeden z našich hlavních bodů programu
Kritéria pro výběrová řízení musí být individuální a transparentní. Stejná kritéria jsou svazující.
Zdravý rozum má vítězit nad striktními pravidly.

6. ODS
Snížení administrativní zátěže podnikatelům a živnostníkům. Podpora učňovského školství a technického vzdělání dětí, se kterým budou mít vyšší
šance najít zaměstnání.
Zveřejňování smluv na internetu: Ano.
Kritéria výběrových řízení: Cena, kvalita a platební
morálka irem vůči subdodavatelům.

18

7. Písecký patrioti
Rozhodně chceme další rozvoj Severní průmyslové zóny. Pokusit se revitalizovat areál JITEX.
Vyřešit, odkoupit, a nastartovat areál bývalého
stavebního podniku Písek (za píseckými jatkami).
A především: nebráním administrativními překážkami a zbytečnou byrokracií místním podnikatelům v jejich každodenním byznysu. Vypůjčíme
si citát od Kubery: „Město by mělo nepodnikat
a nepřekážet.“ Nesouhlasíme úplně, ale proč mají
městské služby pod sebou pohřební službu a Plaváčka k tomu? Ano, nebudeme to rušit, ale musí
být rovné podmínky, pro „městského Plaváčka“
a pro toho soukromého.
Zveřejňování smluv na internetu: Zcela jistě. Kdybychom mohli a měli na to v zastupitelstvu sílu,
děje se tak již nyní.
Kritéria výběrových řízení: Odbornost, pracovitost, dosažené výsledky. Tituly samy o sobě jsou
na nic. Lepší pracant s maturitou nebo s výučním
listem než lempl s doktorským titulem.

8. Jihočeši 2012
Vedení města musí změnit přístup k podnikatelům. Podnikatelé nejsou nepřátelé města a jejich
aktivita je pro úspěch města zásadní. Z rozhodování radnice musí cítit podporu. Případ odmítnutí
prodeje pozemku panu Žofkovi za cenu odhadu, čímž město přišlo o stomilionovou investici
a o padesát pracovních míst, se nesmí opakovat.
Je třeba vytvořit nová pravidla pro prodej pozemků s přihlédnutím ke kvalitě pozemku, k významnosti a rozsáhlosti investice, předpokládaným
nákladům, zaměstnanosti. Změníme-li přístup,
budou i nové a kvaliikované pracovní příležitosti.
Zveřejňování smluv na internetu: Nemáme s tím
sebemenší problém, budeme zveřejňovat všechny od 50 tisíc korun, ne až od 500 tisíc, jako dosud.
Kritéria výběrových řízení: Otázka není položena
způsobem, který by byl srozumitelný. Nicméně
níže je pokus o srozumitelnou odpověď (pokud
jde opravdu o veřejné zakázky): Většinou je nejvýhodnější pro město vybírat podle ceny, ale musí
být kvalitní zadávací dokumentace. Kvalitu díla či
dodávky lze zajistit odkazem na normy a standardy. V případě zakázek, kde je podstatné technické
nebo estetické řešení, včetně projektového nebo
architektonického, je možné volit vícekriteriální
soutěže.

9. Česká pirátská strana
Chceme podporovat udržení a rozvoj regionálních
malých a středních podniků a tím vytvoření no-
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vých pracovních míst. Úlevy na daních a investiční
pobídky by neměly být jen pro mezinárodní irmy.
Všechny smlouvy obce umístíme na internet. Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.
Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.
Také podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky. Dále budeme
koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze
dosáhnout množstevních slev a městské úřady
povedeme k úspornému hospodaření.
Preferovaná kritéria výběrových řízení by neměla
být vždy jen cena, ale i transparentnost, solidnost
dodavatele a obchodní podmínky, jako jsou záruka a přidaná hodnota. Vysoutěžená cena musí být
konečná a zavazující!

10. KSČM
Myslím, že každý občan má právo vědět, jak město hospodaří. Aby si mohl udělat správný obrázek,
je třeba, aby znal obsah smluv a sjednané podmínky. Proto by měly být smlouvy zveřejněny na
internetových stránkách města, ale musí z nich
být odstraněny (začerněny) citlivé údaje. Kdyby
byla v minulosti takovým způsobem vystavena
třeba smlouva o nájmu a budoucím prodeji kasáren, mohla veřejnost pomoci problém vyřešit.
Zveřejňování smluv na internetu: Nutno ale připomenout, že podobnou myšlenku prosazovali
politici už v parlamentnich volbách, ale požadovali tuto povinnost jen po státních organizacích.
Zatím má tento připravovaný zákon mnoho otazníků, neboť by podniky zřizované městem měli

zveřejňovat kompletně své obchodní smlouvy, ale
ostatní soukromé irmy by tuto povinnost neměly.
V takovém případě by ale měly konkurenční výhodu, která by mohla vést až k likvidaci městských
organizací. Dokud nebude tato povinnost platit
pro všechny, nemělo by město se zveřejňováním
spěchat.
Ve výběrových řízení vyhlášených městem by nabídnutá cena neměla být rozhodujícím ukazatelem pro výběr zhotovitele, důležitá je kvalita a záruka za odvedenou práci.

11. Volba pro město
Za klíčovou považujeme podporu rozvoje průmyslové zóny města Písku, musíme jednoznačně
zhodnotit její stále rostoucí potenciál. Nedílnou
součástí strategie a podpory v tomto smyslu je
minimalizace administrativních a byrokratických
překážek směrem k soukromému sektoru a podnikatelům.
Zveřejňování smluv na internetu: Ano, tuto myšlenku zásadně podporujeme!
Navrhujeme kritéria jakými jsou kvalita provedení
(na základě dosavadních zkušeností) s upřednostněním místních irem a podnikatelů, reference,
dlouhodobá udržitelnost pracovních míst a v neposlední řadě cena (nicméně současný trend výběru dle nejnižší cenové nabídky nepovažujeme
za „samospasitelný“, důkazem nechť je nám řada
staveb a projektů, které byly realizovány v nízké
kvalitě a s nedodržením smluvních termínů dokončení). Ve všeobecné rovině bychom chtěli klást
důraz zejména na celkovou ekonomickou výhod-

nost pro samotného objednatele, jímž je v tomto
případě město Písek.

12. ANO 2011
Budeme podporovat další rozvoj průmyslové
zóny, zlepšíme spolupráci se stávajícími investory a budeme též aktivně lákat nové investory
k výstavbě nových závodů a vzniku pracovních
příležitostí pro občany města, nikoliv však formou agenturního zaměstnávání nekvaliikovaných pracovníků. Spoluprací s pobočkou úřadu
práce vytvoříme podmínky pro rozšíření veřejně
prospěšných prací a zapojení občanů pobírajících
podporu v nezaměstnanosti do úklidu města.
Zveřejňování všech smluv na webu města považujeme za samozřejmou součást protikorupčních
opatření a zasadíme se o jeho realizaci.
Soutěžní zákon v aktuální podobě tlačí zadavatele
stanovit jako hodnotící kritérium zejména cenu.
Budeme prosazovat vyšší využití elektronických
aukcí, zapojení odborníků do hodnotících komisí
a pečlivý výběr osob zajišťující stavební dozor.

13. TOP 09
Rozvoj areálu bývalých kasáren a průmyslové
zóny zajistí Písku vznik nových pracovních míst.
Zveřejňování smluv na internetu: Jsme přesvědčení, že informovanost veřejnosti je na dostatečné
úrovni. Na městském webu jsou zveřejňovány
materiály projednávané radou města i zastupitelstvem a ty obsahují i konečné znění smluv.
Jsme přesvědčeni, že vedle cenového kritéria zde
musí být i garance kvality.

8 OBČANÉ A RADNICE

Kolik má mít město placených místostarostů?  Jak budete sestavovat poradní komise rady města?  Jak budete zapojovat občany do rozhodování?  Zasadíte se o vytvoření a odsouhlasení etického kodexu zastupitele
našeho města?

1. ČSSD
Místostarostové: Záleží na tom, zda město pojede
v udržovacím módu (2006-10) – to by bohatě stačili
dva. Nebo se bude věnovat rozvoji, novým projektům a jejich realizaci (2010-14) – pak by bylo i pro
tři práce více než dost. Komise: Rádi bychom zachovali model z končícího období a dali možnost
občanům se hlásit do komisí a výborů, počet členů
a obsazení by určilo zastupitelstvo.

Foto archiv

Po otevření radnice veřejnosti v r. 2010 jsme vyzkoušeli tři modely participace obyvatel – veřejné
projednání záměru, veřejné projednání doplněném
studií a ankety. Ukázalo se, že nejúčinnější způsob
je veřejné projednání záměru doplněném studií. Budeme pokračovat v nejúspěšnějším modelu s tím, že
komunikuji s Českou komorou architektů, aby autoři studií byli na veřejná projednání připraveni.
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V r. 2011, posílen tím, že se většina budoucích zastupitelů k myšlence etického kodexu přihlásila,
jsem svolal pracovní skupinu, která návrh vytvořila, a následně jej předložil zastupitelstvu. Ti samí
lidé, kteří kodex spoluvytvářeli a před volbami se
k jeho podpisu hrdě hlásili, do něj na zastupitelstvu hodili vidle. Jsem tedy skeptický. Přesto se
velmi rád do práce na něm opět zapojím a schválení podpořím.

2. Strana Práv Občanů
Dle mého názoru je dostačující počet místotarostů dva. Poradní komise sestavovat dle odbornosti, není dobré, když např. gynekolog zasedá v radě
teplárny. U důležitých rozhodnutí jsem pro místní
referendum. Nemán nic proti etickému kodexu,
bude -li vytvořen, určitě jej podpořím.
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3. KDU-ČSL

7. Písecký patrioti

Dva místostarostové.
Komise: Jednotlivé politické strany a hnutí budou
delegovat vlastní odborníky do těchto komisí.

Tři místostarostové – jdeme sice proti proudu,
ale… Šéfové odborů (ti, kteří jsou pro veřejnost
nejvíc vidět) na radnici jsou sice odborně na výši,
dokonce i velmi nadprůměrně ve srovnání s jinými městy, ale příliš si jsou svojí „nedotknutelností“
jisti a dávají to lidem znát. I oni potřebují nad sebou někoho, kdo jim bude erudovaným oponentem a kdo je někdy dokáže „pořádně seřvat“.
Komise: Na základě nominace politických subjektů,
které budou mít zastoupení v zastupitelstvu a v radě.
A nominace klidně (a hlavně) odborníků mimo zastupitelstvo a MÚ. Ty formální volby na základě anketních
hlasů – to byl planý populismus. K čemu byl, když na
doporučení komisí pak rada města soustavně kašle.
Zapojení občanů: Podporovat referenda. A každodenní prací. Občan Písku musí znovu nabýt
dojmu, že když na náměstí před radnicí odchytí
starostu nebo radního a vysvětlí mu svůj problém,
že ten mu pomůže. Ne, že mu pregnantně vysvětlí, že by skutečně hrozně, rád, ale že s ohledem na
ustanovení paragrafu „x“ správního řádu a zákona
o ochraně kdoví čeho to prostě nejde…
Kodex: ANO, už měl být dávno hotov, kdyby to někdo odpracoval a do zastupitelstva nepřišel místo
kodexu nedodělaný paskvil. Ale jeho dodržování je,
resp. by mělo být, samozřejmostí i bez papíru.

PETR HLADÍK. Foto PS/Martin Zborník

Zapojení občanů: Veřejným projednáním větších
projektů s občany města. Prostřednictvím komisí
a osadních výborů, jejichž členové jsou obvykle běžnými občany města a měli by si sami zjišťovat informace ze svého okolí. Dále prostřednictvím všech
zastupitelů města, kteří jsou voleni občany města,
a předpokládám, že se svými voliči nekomunikují
pouze před komunálními volbami. Budeme usilovat o vytvoření kodexu a jeho uvedení v život.

4. Zelená pro Písek
Dva místostarostové.
Komise: Budou vždy apolitické, sestaveny s nadpoloviční většinou nezávislých odborníků. Rada
města by vždy měla detailně odůvodnit rozhodnutí odlišné od doporučení poradní komise.
V návaznosti na strategický plán a územní plán
bude kontinuálně probíhat aktivní informování občanů, jejhož součástí jsou participace ke konkrétním tématům. Ve městě bude koordinátor, který
průběžně aktivně představuje činnost a záměry
města a hledá způsoby zapojení veřejnosti.
Kodex: Ano.

5. Svobodní
Dva místostarostové.
Zapojení občanů: Vyvoláním diskuse a přihlížením
k výsledkům diskuse, které ale nebudou závazné.
Proto je zastupitel zvolen ve volbách, aby činil rozhodnutí a nesl za ně odpovědnost. Žádný kodex
nekvalitního člověka nezmění. Osobnost a její
charakter si musí občané vybrat ve volbách.

6. ODS
Dva místostarostové.
Poradní komise by měly být pokud možno obsazovány odborníky, kteří mají zájem v těchto
komisích pracovat. Zapojení občanů: Systémem
stejným jako doposud. Formou veřejných debat.
Kodex: Ano.

8. Jihočeši 2012
Záleží na kvalitě místostarostů, u města velikosti Písku stačí dva. V obdobích vysoké investiční činnosti,
jedno z nich nás v blízké době pravděpodobně čeká,
je opodstatněné, aby mělo město místostarosty tři.
Komise: Standardním způsobem, tj. na návrh jednotlivých volebních stran. Necháme prostor, aby volební strany mohly nominace získat od svých voličů.
Zapojení občanů: Včas, když to ještě má smysl. Rozhodně se nebudeme bát rozhodovat sami a nebudeme pořádat referenda a ankety pořád dokola,
aniž bychom začali realizovat vůli, kterou v nich
občané projevili. S etickým kodexem nemáme žádný problém, na vytvoření jeho obsahu a schválení
jsme připraveni se podílet.
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Jsme pro vypracování etického kodexu zastupitele
a následného zveřejnění jeho nedodržení.

10. KSČM
Rozhodně městu stačí dva místostarostové. To
třetí místo „půlstarosty“ bylo přece vytvořeno
uměle, až když byla řešena krize v radě města
a byla sestavovaná nová rada s účastí TOP 09.
Komise rady bude sestavovat až nová rada, která
bude zvolená na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Je dost těžké dnes odhadnout její složení.
Jsem názoru, že v radě města by mělo být poměrné zastoupení stran podle výsledku voleb. Názor,
že vítěz bere vše a opozice by ho brzdila v prosazování svých myšlenek a plánů, je zastaralý a hlavně nedemokratický.
Naší snahou je zapojit do práce na radnici hodně
občanů, odborníků do komisí, výborů.
Dovolím si předpokládat, že do zastupitelstva města budou zvoleni lidé, kteří jsou známí, slušní a mají
důvěru občanů. Proto si myslím, že etický kodex zastupitele je věcí nadbytečnou. Přesto, bude-li ho většina zastupitelů požadovat, nemám s tím problém.

11. Volba pro město
Město by mělo mít dva placené místostarosty. V komisích města Písku preferujeme zastoupení
odborníků a specialistů v daném oboru či odvětví.
Zapojení občanů: Diskuse s občany (elektronická,
hydeparky). Kodex: Jednoznačně podporujeme!

12. ANO 2011
K zastupování starosty a k plnění úkolů stanovených zastupitelstvem nebo vyplývajícím z chodu
úřadu postačuje mít dva místostarosty.
Komise mají fungovat jako odborné poradní orgány.
Proto budeme prosazovat, aby při nominaci převažovalo kritérium užitečnosti nad zásluhovostí.
Pro zapojení veřejnosti existují prověřené postupy tzv. participativní demokracie. Budeme je maximálně podporovat. Etický kodex je jen právně
nezávazný dokument. Jsme připraveni dodržovat
etické zásady i bez jeho vydání.

9. Česká pirátská strana

13. TOP 09

Jsme pro ustanovení 2 placených místostarostů.
Poradní komise by měla být sestavena z odborníků a občanů obyvatel. Jednoznačně jsme proti dosavadní praxi traik a lobby. Město by mělo samo
oslovovat vybrané odborníky, a nemělo by dát na
návrhy jednotlivých politických stran. Bohužel komise mají v současné době pouze poradní hlas
a zastupitelstvo si často svůj odsouhlasí svůj prvotní záměr. Proto budeme doporučení a analýzy jednotlivých komisí zveřejňovat ve vztahu k rozhodnutí zastupitelstva k dané problematice.
Do připomínkového procesu bychom chtěli zapojit jak občany, tak neziskové organizace. Úplné
podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit
a uplatnit svoje připomínky.

Vedení města by mělo zachovat systém maximálně tří místostarostů.
Je třeba oslovit takové odborníky, kteří budou chtít
opravdu aktivně pracovat a budou natolik kompetentní, že jejich názory a doporučení budou moci brát
zastupitelé či radní za směrodatné a důvěryhodné.
Občané se mohou vyjadřovat a dotazovat na
webových stránkách města, máme Zpravodaj
města Písku, mohou se zúčastnit veřejných projednání, debat a jednání zastupitelstva, kde mohou vznést případné dotazy.
Nemyslíme, že je nutné přijímat dodatečný etický
kodex, slib zastupitele už určitou formu etického kodexu obsahuje. Domníváme se, že respekt
k roli zastupitele a jeho odpovědnost vůči občanům žádný sebelepší kodex nevynutí.
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9 CESTovNÍ RUCh
Využívá Písek dostatečně svůj turistický potenciál? Pokud ne, jaké konkrétní kroky ke změně navrhujete?

1. ČSSD
Písek léta svůj potencionál, býti turistickým cílem, nevyužíval. A to i přesto, že se o této oblasti hodně namluvilo a naslibovalo. Považuji za
správný krok zřízení Kanceláře destinačního managementu (jako odborného správce destinace)
v r. 2012. Tady jsme měli šťastnou ruku při personálním obsazení kanceláře. Tým se dal okamžitě
do práce a již po dvou letech je zřejmý zvyšující
se počet návštěvníků Písku. Ustálení destinace
je samozřejmě dlouhodobý proces, ale cestovní
ruch považujeme za hospodářské odvětví, ve kterém má Písek velký potenciál a může do města
přinést nejen inance, ale i nová pracovní místa.
Z tohoto důvodu na něj i nadále budeme klást
velký důraz. Jako správný se ukázal i přesun IC
do Sladovny.

2. Strana Práv Občanů
Město Písek navštíví mnoho turistů z naší republiky i ze zahraničí, přes letní měsíce je ve městě
pořádáno celkem dost kulurních akcí, je třeba se
zamyslet. co udělat pro to, aby město žilo cestovním ruchem i přes zimní měsíce – prodloužit turistickou sezonu.

3. KDU-ČSL
Město Písek má velký potenciál v rámci cestovního
ruchu, ale turista ve velice krátké době (2 – 3 dny)
využije většiny stávajících možností a potom jej již
nic nedrží setrvat v Písku déle. V rámci práce kanceláře Destinačního managementu vidíme možnost většího zapojení místních podnikatelů a také
větší propagace blízkých regionů tak, aby turisté
v Písku zůstali co nejdéle a čerpali služby místních
podnikatelů (gastronomické a ubytovací služby,
kulturní či sportovní akce apod.). Další možností je
podpora pořádání vícedenních vzdělávacích seminářů na zajímavá témata, které by přilákaly často
nepodchycenou skupinu návštěvníků.

4. Zelená pro Písek
Domníváme se, že nic není dokonalé a všude je
vždy prostor pro zlepšení.

5. Svobodní
Písek má vysoký kulturní potenciál, jak je zmíněno
ve Strategickém plánu rozvoje cestovního ruchu
města.
Podporujeme vznik prostoru pro stálou kulturní
produkci a dáme ji široké kulturní veřejnosti. Nemělo náhodou k tomuto účelu původně sloužit
Centrum kultury?

kolik dní. Pokusíme se o další spojení se zahraničními městy, které je dobré jak pro obchodní,
tak i studentskou stránku. Možností je i navázání
spolupráce ohledně propagace na prodej zájezdů
do Písku v tuzemských i zahraničních cestovních
kanceláří jako cílové destinace.

10. KSČM
Člověk je schopen zkonzumovat bochník chleba
za tři dny. Ale nechce se přecpat bochníkem chleba za půl dne, raději si dá porci šunky jednou za
měsíc. Stejně tak si raději dá občas velkou kulturní
šou, místo mnoho podřadné zábavy.

6. ODS
Ne. V prvé řadě by se měl zlepšit systém dopravního značení kulturních a turistických cílů ve městě
a činnost infocentra.

7. Písecký patrioti
NE. Jako písečtí patrioti víme, že je Písek jedno
z nejkrásnějších měst v Čechách, zbývá o tom přesvědčit zbytek národa. Je třeba zkvalitnit propagační činnost města, zázemí a služby pro turisty.
Větší pozornost tištěným propagačním materiálům, zkvalitnění webu a PR. Vytvořit funkční navigaci na parkoviště, zainvestovat do velkokapacitního WC v místě terminálu autobusů. Vybudovat
moderní veřejný kemp. Podporovat přátelské
prostředí pro cykloturistiku vytvořením nových
cyklostezek. Zatraktivnit již existující písecké památky, Sladovnu rozšířit o interaktivní dětskou dílnu. Větší využití potenciálu Píseckých hor. Výzvou
může být i dům U koulí, z kterého by se mohla stát
regionální galerie s muzeem Fráni Šrámka. Klíčové
je nadále spolupracovat s podnikateli, podporovat
je granty a vzdělávat je, zároveň dbát na kvalitu
služeb.

8. Jihočeši 2012
Písek svůj potenciál nevyužívá. Písek se nemůže
prodávat sám, ale jen jako region. Je třeba napomoci menším obcím v regionu s rozvojem infrastruktury cestovního ruchu. Je třeba obnovit
samostatný odbor kultury a cestovního ruchu.
Násilným sloučením odboru kultury a cestovního
ruchu s odborem školství v r. 2011 došlo následně ke značnému úpadku v obou oblastech. Písek
a Písecko musí své snažení zaměřit na konkrétní
produkt a konkrétní cílovou skupinu (např. cyklisté, rodiny s dětmi) a pak se snažit dohonit ztrátu,
kterou jsme v posledních letech nabrali např. vůči
Třeboňsku nebo Jindřichohradecku.

9. Česká pirátská strana
Písek má rozhodně co nabídnout, ale samotná
existence památek pro zvýšení turistického ruchu
nestačí. Jsme pro pokračující revitalizaci památek,
ale i pro větší zapojení infocentra do propagace
a průvodcovství, zaměření kulturního programu
pro příchozí turisty, ideálně s přespáním na ně-
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Město Písek, mnohými nazývaný jihočeské Athény, má široký potenciál a ten není zcela využit.
Prioritou regionu je pokračovat v budování R4
a na frekventované turistické trase Praha – Český Krumlov být vhodnou zastávkou „na půli cesty“
s návštěvou historického centra.
Požadujeme urychlenou opravu Žďákovského mostu, aby jej mohl využívat i tranzit a zbytečně nejezdil
objížďku přes Písek – Bernartice – Tábor.
S naším městem mají dostatečné zkušenosti
ilmové štáby. Proto vidíme zajímavý potenciál
ve spolupráci s ilmovou školou Miroslava Ondříčka. Očekáváme pokračování podobných ilmových projektů, kde reálie města Písku jsou
tou nejlevnější propagací. Jsme připraveni na
možnost, že by zde chtěla natáčet ilm zahraniční produkce.
Také by stálo za úvahu zřídit kemp na zajímavém
místě.

11. Volba pro město
Domníváme se, že propagace města není dostatečná. Podpoříme oživení a zpřístupnění všech prestižních píseckých památek (rozšířené návštěvní
hodiny – muzea, kostely, dále např. řemeslné dílny,
umělce na Kamenném mostě…).

12. ANO 2011
Aktivní prezentací města se pokusíme přitáhnout více turistů. Budeme podporovat propagaci města nejen v partnerských městech, ale i na
veletrzích cestovního ruchu. Navrhneme pořádat
pravidelné kulaté stoly vedení města se zástupci
cestovních kanceláří, hotelů a restaurací s cílem
koordinovat společné akce. Zvýšíme aktivitu informačního centra v rámci Jihočeské centrály
cestovního ruchu.

13. TOP 09
Opět se vracíme k myšlence zatraktivnění centra –
parkoviště na Velkém náměstí žádného turistu
nenadchne, a proto je třeba otevřít diskusi nad
zklidněním dopravy a určitou redukcí parkovacích
míst (v návaznosti na úpravu pozemku naproti
poště k parkování) a následně přistoupit k revitalizaci náměstí, která mu vrátí jeho původní funkci
pomyslného živého středobodu města. Atraktivitu
Písku zvýší i zvýraznění největší historické památky – starého mostu, například nápaditým nočním
osvětlením. Je třeba se zaměřit i na podporu sportovní turistiky, např. dokončením stezky Písek-Smrkovice-Semice-Jih či úpravou levého břehu
v úseku Zátavský most-říční plovárna.
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10 SPoRT
Jste spokojeni s podporou oblasti sportu, nebo navrhujete nějaké podstatné změny?  Co je třeba prioritně podporovat?

1. ČSSD
Jsem přesvědčen, že podpora sportu v Písku ve
výši minimálně 21 milionů korun ročně je dostatečná. Problém vidím v jejím rozložení mezi
jednotlivé příjemce – je obrovský rozdíl mezi
subjekty, které užívají (téměř) bezplatně městská
sportovní zařízení a zbytkem. Abychom však vyřešili problém s vysycháním zdrojů z hazardu, navrhujeme od r. 2015 navýšení částky pro sportovní
pravidla o 4,5 milionu korun, za podmínky zrušení
netransparentního fondu VHP, VLT.
Podpora se i nadále musí prioritně zaměřovat na
děti a mládež, při zachování podpory za mimořádnou reprezentaci města.

2. Strana Práv Občanů
Jsem pro podporování oddílů, kreré zviditelní naše
město na celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Prioritně je třeba podporovat mládež, přípravky
oddílů. Podporovat oblast sportu u dětí od nástupu na základní školy, vynaložené prostředky
se jistě vrátí, vždyť máme jako Česká republika
prvenství v požívání alkoholu a návykových drog
u dětí už od 11 let.

3. KDU-ČSL
Navrhujeme změnu v oblasti inancování sportu,
a to tak, aby nebyl vyvíjen tlak na kluby nominovat
se stále do vyšších soutěží. Jako důležitou vidíme
podporu sportu dětí a mládeže i na nejzákladnější
úrovni bez ambice na získávání titulů. Obvykle se
stává, že v určitém věku dané dítě v soutěžích nestačí a propadá sítem až na dno. Klub o ně ztrácí
zájem, protože nepodává dostatečný výkon. Chybí
podpora sportu „pro zábavu“.
Dále budeme prosazovat zmapování nepřímé
podpory sportovních klubů, které užívají bezplatně prostory a budovy, které jsou v majetku města.
Prioritní podpora: Sport dětí a mládeže „pro zábavu“, ne pro medaile, podpora vytvoření nesoutěžních sportovních týmů.

4. Zelená pro Písek
Podpoříme aktivní využití volného času a sportování mládeže: prioritou inancování sportu má
být sportování mládeže a aktivní sportovní vyžití
všech skupin obyvatelstva. Město samo by nemělo organizovat komerční sportovní akce, ale vytvořit podmínky, aby mohly být realizovány širokou
paletou neziskových organizací, sportovních klubů, soukromých podniků nebo škol. Zavedeme
odpovědné inancování sportu: transparentní
rozdělování grantů na sport s vyváženým dopa-

dem dle sociálních, genderových, národnostních
nebo věkových skupin. Zajistíme odpovědné nakládání se sportovišti v majetku města a jejich
maximální zpřístupnění všem skupinám občanů.

5. Svobodní
Převezmeme současná pravidla inancování, a postupně je budeme přizpůsobovat zásadám politiky Strany svobodný občanů.

6. ODS

9. Česká pirátská strana

Ano, ale s podmínkou transparentního hospodaření sportovních oddílů. Prioritní podpora: Určitě
v první řadě děti a mládež. Také sporty, které
úspěšně reprezentují město.

S podporou sportu nejsme dostatečně
spokojeni. Největší problémy a neujasněnosti vidíme v posuzování rozdílů mezi náklady na provoz
sportovních zařízení v majetku města a dotacemi
jednotlivým sportovním subjektům na činnost.

7. Písecký patrioti
NE, s ohledem na podporu kultury jde na sport
málo prostředků. ANO, změny navrhujeme podstatné. Zachovat systém provozu zimního stadiónu, fotbalového a atletického areálu, plaveckého
bazénu v režii města prostřednictvím městských
služeb, nabídnout tuto možnost i fotbalistům na
Hradišti, v Semicích…
Zachovat systém podpory mládeže formou jednotného příspěvku na sportující(ho) do 18 let
věku, ale vždy jen jeden příspěvek na sportovce.
Pokud dělá mladá slečna papírově vše od gymnastiky přes aerobik, házenou až po kuželky, je to
její věc, ale příspěvek dostane jen jeden.
Pomoci oddílům platit kvalitní trenéry dětí a mládeže jejich zaměstnáním do trvalého pracovního
poměru u městské společnosti.
Adresně podporovat to nejlepší přímou dotací
schválenou zastupitelstvem, např. milion korun pro
holky na házenou v Interlize, 1,5 milionu pro tým A
hokejistů, to samé fotbalistům, ať každý zastupitel
otevřeně nese odpovědnost za to, co (ne)podpoří.
Prioritní podpora: Mládež a to, co dělá městu reklamu. Lepší je přispět na házenou doma a slyšet
„Písek“ každou neděli večer na ČT 1 ve sportovních
zprávách, než to samé nasypat TV Nova za pět reklamních šotů.

8. Jihočeši 2012
Systém podpory sportu by měl projít revizí jako
celek, neboť zmutoval v něco, na co si každý dělá
nárok, bez ohledu na přínos pro reprezentaci
města, význam pro výchovu mládeže, nákladovost sportovního odvětví. Pokud dospělí provozují
sport pro svoji zábavu nebo jako profesionálové,
město je podporovat určitě nemusí. Prioritní podpora: Údržba a správa sportovišť, sport mládeže.
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Pro každého z nás znamená podpora sporu něco
jiného, proto chceme tyto pojmy vymezit. Např. je
velký rozdíl mezi zaplacením provozních nákladů
sportovního zařízení a nevybíráním nájmů za dobu
užívání. Zde se již o jistou formu podpory jedná.
Podobné dotace jsou ale zhola nepostačující a nesystematické. Samostatnou kapitolou je i dotační
politika vůči sportovním subjektům, které mají svá
sportovní zařízení. Z uvedeného vyplývá, že aplikace univerzálního modelu přerozdělování inancí při
tak různých speciických podmínkách jednotlivých
sportovních organizací není nejšťastnější.

10. KSČM
Město vynakládá na podporu sportu nemalé prostředky. Budováním sportovních zařízení, hřišť,
jejich údržbou, správou a hrazením provozních nákladů je podporovaný sport pro mládež i dospělé.
Mládež je dále podporovaná inančními příspěvky.
Myslím, že město by mělo inančně podporovat jen
mládež, dospělí by si svoje sportování platit sami.
V současném systému postrádám důslednou kontrolu použití poskytnutých inančních prostředků,
zda jsou použity pouze pro mládež.
Rozhodnutím o stavbě bazénu pod lesnickou
školou došlo ke zmaření projektově připravené
výstavby všesportovní haly a zmaření této podpory sportu všem sportovcům. K této myšlence
bychom se měli vrátit. Naši sportovci, třeba házenkářky by si ji za své sportovní výsledky určitě
zasloužily. Určitě bychom výrazně podpořili řadu
odvětví nejen míčových sportů.

11. Volba pro město
Souhlasíme se současným systémem přerozdělování inančních prostředků na podporu sportovní
činnosti dětí a mládeže (kritéria hodnocení jsou dle
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našeho názoru nastavena spravedlivým způsobem),
zároveň podporujeme myšlenku navýšení inanční podpory mládežnických družstev v kolektivních
(olympijských) sportovních odvětvích, působících
v nejvyšších republikových soutěžích. Jako velice
kritickou vnímáme blížící se situaci, která ve inancování sportu ve městě nastane ve spojitosti s „výpadkem“ výnosů z výherních hracích automatů (VHT)
a videoloterijních terminálů (VLT), jejichž činnost
bude na území města ukončena ke dni 31. 12. 2014.
Aktivně podpoříme vznik sportovně-volnočasového
komplexu, jehož případná realizace je jedním z našich klíčových volebních témat (chceme prosazovat
projekt postupného propojení sportovišť v oblasti
Výstaviště a Městského sportovního areálu, a následné propojení se sportovišti v areálu bývalého
Jitexu a s areálem lyžařského svahu s umělým povrchem). Na projekt jako celek bychom chtěli získat
inanční prostředky z evropských fondů. Součástí
komplexu by se vedle stávajících sportovišť měl
stát např. nový plavecký stadion a všesportovní
hala, volnočasový areál pro seniory atd. Preferujeme podporu aktivně i rekreačně sportujících dětí
a mládeže!

12. ANO 2011
Podpora sportu by měla být ze strany města realizována nejen formou poskytování inančních prostředků na investice a činnost sportovních oddílů,
ale i vytvářením podmínek pro rekreační sportování obyvatel města. Poslední dobou diskutovaný
požadavek na vyšší podporu ledního hokeje a fotbalu je nesystémový, měl by být v relaci s ostatními sporty. Za zvážení stojí přehodnocení pravidel
pro rozdělování příspěvků z rozpočtu města tak,
aby větší podíl směřoval cíleně na podporu sportování dětí a mládeže.

13. TOP 09
Preferujeme podporu našich mladých sportovců, kteří reprezentují naše město. Za své nemalé
úspěchy si zaslouží stejnou pozornost i podporu,
jaké se těší například kultura. Vítáme, že se podařilo navýšit podporu mládežnického sportu ze
strany města v situaci, kdy už větší objem prostředků od sponzorů nemůžeme očekávat. Jedině
stabilní ekonomické prostředí sportovních klubů
a kvalitní příprava mládeže zajistí, že naši vlastní
odchovanci budou doplňovat soupisky týmů v kategorii dospělých.
Nejde však jen o podporu profesionálního či poloprofesionálního sportu. Je třeba, aby aktivně
sportovalo co možná nejvíce obyvatel Písku všech
věkových skupin. Napomůžeme tomu vybudováním všesportovní haly či zpřístupněním existujících sportovních areálů zejména základních škol.
Důležité je přivést ke sportu i mládež, chceme se
proto zasadit i o dokončení výstavby sportovního areálu pro mládež na Výstavišti. Rádi bychom
také revitalizovali lyžařský svah a obnovili tradici
lyžařských škol a oddílu lyžování.

11 VEŘEJNÝ PROSTOR
Jak oživíte veřejný prostor v našem městě? Např. jak řešit úpravy náměstí,
nábřeží, hřišť pro děti a teenagery, parků, předzahrádky, pěší a cyklo dopravu ve městě…?

1. ČSSD
Co každého návštěvníka na Písku zarazí, jsou krásná náměstí, která však slouží jako velkokapacitní
parkoviště. V současné době je proto připravována dopravně architektonická studie pro centrum.
První výstupy ukazují, že pouhým dopravně technickým řešením lze na obvodu městských hradeb
a v přilehlých ulicích zřídit přes 200 nových parkovacích míst a zároveň protisměrné pruhy pro cyklisty. Při dalších investicích do parkování, můžeme
mít až 500 parkovacích míst v dochozí vzdálenosti
od centra.
Po dopracování studie nás čeká seznamování veřejnosti s návrhy. Proces omezování parkování na
náměstích musí být postupný. Jejich okamžitá přeměna by vedla k umrtvení života v centru. Naopak
postupné kroky umožní nahrazování provozoven
odkázaných na dopravu, provozovnami zaměřenými na pěší a cyklisty. Náměstí tak mohou po
dokončení procesu fungovat jako Palackého sady –
příjemné pobytové místo, s celodenním životem.
V příštím roce bychom rádi realizovali revitalizaci
nábřeží před KD podle výsledků architektonické
soutěže. Z průchozího místa se tak stane nové pobytové místo v jedné z nejatraktivnějších píseckých
lokalit, kam bychom přitáhli i vodáky. Stejným procesem chceme navázat na nábřeží na druhé straně
řeky, před svatou Trojicí. Připravujeme první studii
(do voleb bude hotová) pro zapojení vodních toků
do života města. Připravovaná studie se týká Mehelnického potoka. Dále se zaměříme na potok Jiher a samozřejmě na řeku Otavu.
Zpracováváme studii na revitalizaci prvního parku
– na Husově náměstí, a studii pro založení nového
parku – nová zástavba u Václava. Na zeleň obecně
bychom se rádi zaměřili – revitalizaci vyžadují mi-

nimálně zastaralé parky na Mírovém náměstí, Na
Sadech a horní etapa parku Na Logrech. Je nutné
dokončit park Pakšovka. I tady připomínám nutnost zapojení veřejnosti do přípravy projektů.
V tomto roce vzniknou dvě nová (dá se říci, že
první) hřiště pro náctileté. Workoutové u letního
kina a míčové na Portyči. Připravujeme projekt na
revitalizaci letního kina, které bude mít celodenní
využití. Zároveň jsme na začátku projednávání zřízení bike treků na Hradišti a v Píseckých horách…

2. Strana Práv Občanů
V této oblasti si myslím že město Písek výrazně
pokročilo dopředu ať už výstavbou cyklostezek,
rekonstrukcemi hřišt, parků a veřejného osvětlení. Někdy je až přehnané, jak se město snaží vytěsnit dopravu z centra rozšiřováním chodníku
a snižování počtu parkovacích míst, jsem pro krátkodobé parkování ve městě a zvýšení parkovacích
míst na sídlištích.

3. KDU-ČSL
Zkulturnit prostor náměstí, snížit počet parkovacích míst a zvýšit množství zeleně, vytvořit zde
prostor pro setkávání, upravit prostory pro předzahrádky restauračních zařízení, avšak uzavření
a úplné zrušení možnosti parkování, které by
vedlo k umrtvení centra města, je pro nás nepřijatelné.
Domníváme se, že hřišť pro menší děti je v současné době dostatek, ale teenagerům by bylo
vhodné vytvořit prostory pro rekreační sporty
(navazuji na zachycení dětí a mládeže, která se
nevěnuje závodně některému ze sportů).
V rámci cyklistické dopravy ve městě je vhodné
řešit oddělené pruhy pro cyklisty na komuni-

RADEK BOČEK, VLADIMÍR HOMOLA a PAVEL HUBKA. Foto PS/Martin Zborník
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kacích. Při rekonstrukcích historických dlažeb
v centru města pamatovat na maminky s kočárky, osoby se zdravotním postižením či seniory
a upravovat tyto tak, aby byly dobře schůdné.
V částech mimo centrum města pokračovat v instalaci zámkových dlažeb, které je v případě potřeby možno snadno rozebrat a dostat se k sítím
uloženým v chodnících.

4. Zelená pro Písek
Budeme iniciovat aktivity v rámci kterých se bude
město věnovat vzdělávání veřejnosti v zájmu
o prostředí, ve kterém žijí, a motivovat je k osobní odpovědnosti, identiikaci s prostředím a hrdosti „být odtud“.
Město se zaváže k povinnosti investovat zlomek
z veřejné investice do výtvarné intervence, rovněž součásti strategického plánu.
Město bude připravovat projekty řešení míst
k regeneraci průběžně podle potřebnosti.
U všech projektů budeme klást důraz na respektování lidského měřítka a historických hodnot.
Budeme podporovat realizace investičních projektů na základě architektonických soutěží.
Soustředíme se na ochranu architektonického
dědictví (včetně ochrany a obnovy památek),
ale také na rozvoj moderní architektury a urbanismu.

5. Svobodní
Podporujeme vznik pobytových zón v parcích
a urychlení výstavby projektu cvičebního parku
za letním kinem. Přemýšlíme o možnosti vzniku
psích parků.
Velmi rádi bychom vytipovali lokality pro TeePee
parky v okolí řeky a velkých sídlišť.
Dejme Svobodu všem pro jejich zábavu. Dejme
jim prostor pro založení táboráku, kytaru. Místo,
kde vás hned někdo neobviní z rušení klidu.

6. ODS
Zajistíme více zeleně na náměstí, upravíme průchody do Palackého sadů z náměstí, pořídíme
stojany na kola do centra, budeme podporovat
předzahrádky u kaváren a restaurací.
Po uvedení nového bazénu do provozu a po likvidaci stávajícího bazénu bude potřeba řešit využití
prostoru, který vznikne pod hradbami. Možností
je např. jeho využití při městských slavnostech,
čímž bychom ulevili obyvatelům vnitřního města.

7. Písecký patrioti
Úprava náměstí je možná od okamžiku, kdy rozumně vyřešíme parkování v centru. Za rozumné téma k diskusi považujme i podzemní parkoviště pod náměstím, byť je drahé a zřejmě kvůli
odporu úředníků a památkářů nerealizovatelné.
Lidé si prostě chtějí vyřídit věci na náměstí bez
toho, aby tam šli 10 minut pěšky. Nejsme tady
jen pro pár intelektuálů bydlících ve vnitřním
městě.

Nábřeží jsou s výjimkou prostoru mezi Kamenným mostem a Rackem vyřešena. A na tenhle
úsek máme architektonickou studii.
Hřišť máme relativně dost, a hlavně, něco stojí se
o ně starat. Tak je hlavně udržujme a nezavírejme.
Parky udržujme s velkou pokorou k tomu, jak
krásně nám je naši předci založili. Jinak vypadá
strom po 150 letech a jinak po 5 letech růstu. Vyhněme se revolučnímu nadšení mladých a progresivních projektantů vše změnit jako u parku
na Husově náměstí.
Předzahrádky – zachovat podporu, umožnit
umístění kvalitního pevného nábytku s možností
nechávat přes noc za případné zvýšení nájmů.
Pěší doprava je v pořádku, její podporu vidíme
ve zlevnění MHD a jejím podstatném zkvalitnění
převedením pod městskou společnost. Řidič hulvát nemá v Písku co dělat. Dokážeme si představit i úplné zrušení jízdného.
Cyklisty chceme ve městě podporovat vyznačováním samostatných cyklopruhů na stávajících
komunikacích nebo tzv. piktokoridorů tam, kde
se oddělený pruh nevejde. Nové samostatné cyklostezky už ve městě nemáme moc kam dát.

8. Jihočeši 2012
Prioritou pro nás je oživení centra města po
zklidnění dopravy – vybudování dostatečných
parkovacích kapacit poblíž centra.

9. Česká pirátská strana
Jsme pro včlenění sportovních aktivit všedního
dne do veřejného prostoru, především pro děti
a mládež jako součást jejich kultivace. Rádi bychom vytvořit podmínky a zázemí pro street aktivity, jako jsou míčové sporty, workout, parkour
i skateboarding a in-line bruslení a tyto aktivity
dostat do centra města. Vnímáme i absenci sportovních „plácků“ při probíhajících revitalizacích
sídlišť. Zopakujeme, že jsme pro využití potenciálu Výstaviště a řeky, například pod skalami,
Sulanov i Václavské skály. Vnímáme nedostatky
v budování a propojování cyklostezek, napojení
Otavské cyklostezky na Písecké hory a vybudování pruhů pro cyklisty a in-line bruslaře v Písku.

10. KSČM
(neodpověděli)

11. Volba pro město
Pokusíme se částečně omezit parkování v centru města, prosadíme ještě více zeleně, laviček
a míst k odpočinku na veřejných prostranstvích,
v parcích více hřišť pro všechny věkové kategorie.
Podpoříme myšlenku vzniku sportovně-volnočasového komplexu (viz výše v textu). Snížíme ceny
za pronájem veřejného prostoru za účelem vzniku dalších předzahrádek. Podpoříme vznik cyklotras (cyklopruhů) v rámci veřejné komunikační
(silniční) sítě města Písku. Podpoříme architekto-
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nicky vyváženou úpravu nábřeží (zejména pravého břehu mezi Novým a Kamenným mostem).

12. ANO 2011
Provedeme revizi rozsahu a intenzity péče o veřejnou zeleň tak, aby neošetřované plochy nehyzdily město. Při sestavování rozpočtu města
navrhneme zvýšení prostředků na revitalizaci
parků a oživení města květinovou výzdobou.
Pokračování procesu rekonstrukce hřišť považujeme za samozřejmé. Zasadíme se o zpřístupnění
školních hřišť veřejnosti.
Pokusíme se získat dotační prostředky na revitalizaci levého břehu řeky Otavy od Jiráskova mostu směrem na Topělec a vybudování stezky pro
pěší i cyklisty v tomto úseku. Podpoříme vybudování dráhy pro in-line bruslení.
Směrem k tělesně handicapovaným a starým
spoluobčanům budeme dbát na další rozšiřování
bezbariérovosti města a to především v souvislosti se stavebními úpravami a změnami užívání
veřejně přístupných objektů.

13. TOP 09
Město by mělo nabízet i dostatek příležitostí pro
volnočasové sportovní a relaxační aktivity, ať už se
jedná o stezky pro pěší, cyklisty a bruslaře, zpřístupnění sportovních areálů, vybudování sportovního areálu pro mládež na Výstavišti. Zasadíme se
o dokončení rekonstrukce hojně využívané tradiční říční plovárny a aktivně budeme řešit otázku
výstavby nového plaveckého bazénu.
V návaznosti na zadanou studii otevřeme otázku revitalizace lyžařského svahu, který by měl na
odpovídající úrovni znovu sloužit především rodinám s dětmi či školám. Otevřeme diskusi nad
zapojením řeky do života města především pro
volnočasové aktivity či kulturu.
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FoKUS PÍSEK
Jaroslava Dubová pomáhá lidem
s duševními problémy skrze svůj
vlastní příběh
Peer znamená v překladu kamarád, vrstevník, někdo, kdo je druhému
rovný ve smyslu společenského statusu či sociální skupiny. Známé jsou
vrstevnické peer programy protidrogové prevence ve školách, kdy žáci
působí pozitivním příkladem na druhé děti a mohou vrstevníkům důvěryhodněji zprostředkovat informace o drogách a jiných sociálně-patologických jevech než dospělí. U peer konzultanta v písecké organizaci
Fokus to je podobné. Má vlastní zkušenost s duševním onemocněním
stejně jako klienti, jimž může být bližším průvodcem nemocí než odborníci a podat ruku při zvládání problémů každodenního života. jaroslava
Dubová pomáhá lidem nalézat naději a cestu z uzavřeného kruhu duševní nemoci, učí klienty poprat se sám se sebou. našeho rozhovoru
se účastnila také ředitelka píseckého Fokusu Miluše Balková a vedoucí
sociální pracovnice Veronika Benešová.
Co vás přivedlo k práci peer konzultanta?
j. Dubová: Do ruky se mi dostal náhodou leták
s touto pozicí, kde bylo napsáno: „Máte zkušenost
s duševní nemocí a chtěli byste pomáhat podobně nemocným lidem?“ To mě velmi zaujalo. Dá se
říci, že celý život někomu pomáhám. Fokus hledal
nového pracovníka, který by skrze svou zkušenost
s duševní nemocí pomáhal dalším podobně hendikepovaným.
Jaká byla vaše předchozí pracovní dráha?
jD: Strašně těžká. Jsem dvacet let po borelióze
a mám stále zdravotní problémy. Byla jsem vždy
fyzicky pracující, a najednou jsem jí být nemohla.
Zkoušela jsem pojišťovnictví asi osm let. Pak jsem
studovala na Institutu zdravého životního stylu
a vedla nekuřácké kurzy. Ukázalo se ale, že se tyto
aktivity dají dělat jen jako koníček. Lidé jsou sice
ochotni utrácet za cigarety, ale už ne za kurz, který
jim od nich pomůže…
Absolvovala jste nějaký kurz pro práci peer konzultanta? Vím, že nasbírat zkušenosti jezdili zástupci našich neziskovek nejprve do Holandska.
jD: To jsem neabsolvovala, skočila jsem už do rozjetého vlaku. Moje předchůdkyně tím kurzem prošla, ale já jsem si musela prostudovat materiály od
lidí, kteří na školení v Holandsku byli.
M. Balková: Stáže v Holandsku se zúčastnilo deset
organizací z České republiky, včetně Fokusu Písek.
Hodně se tam mluvilo o tom, že je lepší, když peer
konzultant není v problematice tolik vzdělaný, ale

rovnou do toho skočí. Je pak přirozenější a nechová se ke klientovi jako sociální pracovník nebo odborná autorita, ale spíš jako rovnocenný partner.
V. Benešová: Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví, které peer konzultanty školí a zprostředkovávalo stáže v Holandsku, nám vyšlo vstříc a Jarku
bylo ochotno dovzdělat.
j. Dubová: Absolvovala jsem i dvě společná setkání s dalšími peery, kteří byli na stážích v Holandsku. Byli mezi nimi i schizofrenici a lidé s dalšími
diagnózami, o kterých jsem neměla ponětí, a tak
bylo velmi zajímavé poslouchat jejich příběhy i jak
bojovali se svou nemocí.
Práce peera by měla vycházet z jeho vlastního
příběhu, ze zkušeností s duševním onemocněním. Podělíte se o váš příběh?
jD: V podstatě vyprávím klientům o tom, že jsem
byla velmi zdravý člověk. Pak jsem dostala před
dvaceti lety boreliózu a po fyzické i psychické
stránce jsem klesla úplně na dno. Nebyla jsem
schopna třeba ani udržet hrneček, ztratila jsem
paměť, cítila jsem se strašně unavená a vyčerpaná. Po třetím rozvodu jsem zůstala sama se třemi
dětmi. Propadala jsem se do stále větších depresí, protože jsem vůbec nevěděla, jak děti uživím.
A tělo se vůbec nenastartovalo, nevěděla jsem, co
dělat. Trpěla jsem nespavostí a cítila se beznadějně. Stala jsem se závislá na neurolu, polykala jsem
i čtrnáct tablet denně. Sháněla jsem ho u psychiatra i neurologa, jako feťák, který potřebuje svou
dávku. V podstatě jsem nechtěla být při vědomí
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a unikala jsem z reality. V noci jsem lítala po parku
a brečela. Každý den jsem zápasila s tím, abych si
něco neudělala. A opravdu jsem se pokusila o sebevraždu. Když už jsem si na život sáhla a přežila
to, uvědomila jsem si, že musím něco změnit. Začala jsem číst spoustu knih na změnu myšlení –
Miluj svůj život, Moc podvědomí a další. Podle nich
jsem pak začala sama na sobě pracovat. Bylo to
na dlouho. Vždycky jsem se na chvíli zvedla a pak
zase padla, protože moje situace se neměnila. Stále jsem byla chudá a nemocná. Pořád jsem měla
velké potíže a bolesti. Do jakékoliv práce jsem přišla – do Snopu, do Amtecu, Tesca nebo Lidlu, tak
jsem to vždycky odstonala v krutých bolestech.
Třikrát mi zamítli žádost o invalidní důchod. Musela jsem změnit myšlení a začít se chválit. Pomohla
mi také akupresura, ale hlavně jsem si musela pomoct sama víceméně svépomocí.
Je pro vás těžké sdílet své zkušenosti s klienty?
Máte hranici, za kterou se už raději nepouštíte?
jD: Hned na začátku Fokus pozval klienty a já jim svůj
příběh převyprávěla. Pak jsem ho ještě napsala, pro
ty, kteří u toho nemohli být. Také jsem ho namluvila
na diktafon, pro klienty, kteří si k sobě nechtějí nikoho pustit. Svůj příběh jsem prezentovala i v léčebně
U Honzíčka, kde jsem nechala také jeho písemnou
verzi. A opravdu se mi ozvala jedna paní, která byla
U Honzíčka později a ten příběh tam našla, že by se
mnou chtěla mluvit. Když se ptají na můj život, jsem
hodně otevřená – aby měli pocit důvěry, mohli se mi
otevřít a věděli, že jsme na jedné lodi.
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Jaké má peer konzultant výhody a nevýhody
oproti odborníkům při práci s klienty?
jD: Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla. Ze začátku jsem musela pracovat s někým z týmu, ne
samostatně.
M. Balková: Všichni naši pracovníci musí ve zkušební době pracovat zpočátku s někým dalším,
než začnou s klienty fungovat samostatně.
V. Benešová: Ono by to stíralo i smysl vlastní práce peer konzultanta, kdybych tam stále seděla já
jako sociální pracovník. Peer podle mého vzbuzuje
u klientů větší důvěru, než my sociální pracovníci.

se jim nedaří pohnout z místa. Nejtěžší je smířit se
s tím, ne vždycky můžu pro ně něco udělat. Ne že
bych práci s takovým klientem nechala, spíš si řeknu: Nejde to teď. Může to jít později. A co mě překvapilo? Někdy mě překvapuje, že někteří rodiče
brání svým dětem v pokroku, samostatnosti a dospění. A když ti lidé dospějí a dostanou diagnózu,
tak se k nim jejich rodiče chovají jako k miminům.
Nebo je někdy zavrhnou. Možná mě to překvapuje i z toho důvodu, že jsem matka tří dětí a snažila
jsem se je vést k samostatnosti. Přehnaná péče
dětem neprospívá.

Jak se při tak psychicky náročné práci bráníte
návratu vlastní nemoci či vyhoření?
jD: Máme k tomuto účelu supervize a mám k dispozici psychoterapeuta.
M. Balková: Supervize znamená, že se celý tým
sejde s psychologem a řeší se případné problémy,
se kterými se pracovníci potýkají. A jednou týdně
máme porady.
jD: Někdy úplně nevypnu, protože dělám na čtyři
hodiny denně, což je v podstatě málo. I doma se
připravuju na to, na co se chci u kterého toho klienta soustředit a ptát a píšu si poznámky. Pak teprve vypnu. Jinak se nabíjím u Pána Boha a snažím
se o pozitivní způsob života, ráda zpívám.

Klienty vyhledáváte aktivně, nebo spíš čekáte,
že se o vás dozví?
M. Balková: Máme navázanou spolupráci s Psychiatrickou léčebnou U Honzíčka a s psychiatry,
kteří nás svým pacientům doporučují. Někdy si
nás klienti vyhledají sami.

Co vás při práci nejvíc nabíjí a dělá radost?
jD: Navázání vztahu s klientem, jejich pokroky
a úsměv. Když to vidím, že se cítí lépe – to je nejlepší odměnou pro nás všechny. I to, že se rozpovídají, že pochopí, o čem se bavíme, jsou otevření
a umí si přiznat chybu. Ničím jiným se nemůžu
inspirovat, než svou vlastní cestou, při které jsem
zpracovávala vděčnost, radost ze života, sebelásku. Připravila jsem si otázky, které vedou k sebepoznávání. Nejdříve se často musíme prohrabat
tím „hnojem“, všemi křivdami, bolestmi a zradami,
a pak jdeme cestou otázek a odpovědí. Někdo se
v tom „hnoji“ hrabe velmi dlouho, jiný začne pracovat hned od první chvíle.
M. Balková: Peer by měl lidem dávat naději, že když
byl on sám schopen vstát ze dna, tak to také dokážou. Ale není to zadarmo, musí na sobě pracovat.
jD: Někdo říká, to je zbytečný, už mám poškozený
mozek. Na to já říkám: nemáte poškozený mozek,
jenom duše je poraněná. Někdo prošel spoustou
zlých věcí, a to, co se mu děje, jsou důsledky těch
poranění.
M. Balková: Řada lidí si ani neuvědomí, že by s tím
mohli něco udělat. Okolí se k duševně nemocným
lidem často chová ve smyslu – ty jsi ten chudák.
Jarka jim ukáže, že na konci tunelu je světlo. Neměli by hlavně sami sebe odsuzovat a litovat.
Co vás při této práci nejvíc potěšilo nebo překvapilo? Co je nejtěžší?
jD: Nejtěžší je pro mě asi když vidím, že klient uvízl ve svém problému a beznaději. Dost možná ho
v tom „podporuje“ i rodina. To mě nejvíc bolí, že

Dá se říci, že fungujete i jako terénní pracovník?
jD: S některými klienty mluvím v jejich domácím
prostředí nebo kdekoliv ve městě. Setkávat se
můžeme i přímo v léčebně U Honzíčka, když je
tam klient hospitalizovaný.

FOKUS Písek – občanské sdružení
pro lidi s duševním onemocněním
kontakt:
Kollárova 485, Písek
382 224 297
info@fokus-pisek.cz
www.fokus-pisek.cz
Peer konzultant: jaroslava Dubová,
peer@fokus-pisek.cz, 734 200 970

Spolupracujete také s rodinou klienta, jeho
blízkými a s jeho psychiatrem?
V. Benešová: Pro nás je důležitý klient. Pokud souhlasí, můžeme pracovat i s jeho rodinou. Musí to
vycházet z klientova přání.
Dostáváte od klientů také zpětnou vazbu?
jD: Občas se ptám, jestli to, co děláme, jim pomáhá. Někdo se točí v kruhu.
M. Balková: Hodnocení děláme průběžně, klienti
dostávají dotazníky a mohou se vyjádřit ke službám, které jim poskytujeme.
Máte zkušenost s psychiatrickou péčí. Jak byste ji hodnotila?
jD: Zkrátím to: Polkni prášek! Psychiatr vás vyslechne a hned napíše třeba antidepresivum.

www.piseckysvet.cz
Z psychiatrie mám pocit, že zbytečně rychle předepisuje léky. Postrádám více terapeutické práce.
Z pohledu pacientů je hodný psychiatr často ten,
který tě nacpe léky. Jako hodný táta mi dá bonbónek. I když chápu, že někdy bez léků není zbytí.
Lidé možná často vzhlíží k lékařům jako k autoritě a nenapadne je, nebo se obávají, do své
léčby také mluvit. A možná mu nad sebou předávají příliš moci.
jD: Je to těžké. Pro člověka je to často hrozně divný stav. Nemocný se stébla chytá… Nerozumím
tomu, že psychologa si musí lidé převážně zaplatit, ale psychiatra mají hrazeného z pojišťovny. Podle mého by první cesta měla vést k psychologovi
na psychoterapii, a teprve potom uvažovat o psychiatrovi.
M. Balková: Fokus má také psychoterapeuta. Za
konzultaci s ním si hradí naši klienti jen symbolický poplatek 50 korun, který jsme stanovili spíš
jako motivační. Pokud to klienti měli zadarmo, tak
totiž nedodržovali věci, na kterých se s psychoterapeutem domluvili.
Jak je to v Písku či širším regionu se stigmatizací duševně nemocných?
jD: Záleží na tom, v jakém prostředí se člověk pohybuje. Jedni říkají, že to jsou ztracení blázni a odsuzují je, druzí říkají, že to mají hodně těžké a věří
v nějakou naději.
M. Balková: Musím říct, když jsme hledali nové
prostory – předtím jsme bývali v budově úřadu práce – tak jsme měli velký problém. Řada lidí nás kvůli
naší klientele odmítla. Mnoho lidí má k duševně
nemocným stále předsudky. Pan Žížek, který nám
pronajal prostory ve svém domě v Kollárově ulici, je
světlou výjimkou a vážíme si toho.
V. Benešová: Pohled na duševně nemocné hodně zkreslují i média. A transformace psychiatrické
péče jde velmi pomalu. V zahraničí je trendem,
aby se péče přesouvala do klientova přirozeného
prostředí. Snahou je snižovat pobyty v psychiatrických léčebnách. Vždy je lepší, aby sociální pracovník chodil do terénu za klientem a neonálepkuje
ho cejchem blázna… A právě tento nový přístup
mnohdy naráží i u veřejnosti, která není informovaná a radši by tyto lidi viděla zavřené někde
v ústavu. Bojí se toho, co neznají.
Co dělá Fokus pro zlepšení vnímání duševně
nemocných „zdravou“ společností?
M. Balková: Pořádáme týdny duševního zdraví, kde
se snažíme o osvětu. Je to celorepubliková akce, kdy
jde o to, aby se veřejnost více dozvěděla o duševních nemocech. Někdy chodí klienti po středních
školách vyprávět svůj příběh. Pořádáme přednášky
na píseckém gymnáziu, které pro nás připravují psychiatričky Miluše Holáková a Jolana Hejlová.
ZBYNĚK KONVIČKA
(Rozhovor byl zkrácen, plnou verzi najdete na
www.piseckysvet.cz)

26

Říjen 2014

www.piseckysvet.cz
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12 KC, PORTYČ
Mělo by se město vrátit k myšlence Nízkoprahového komunitního centra na
sídlišti Portyč?  Považujete situaci na sídlišti Portyč za problematickou?

1. ČSSD
Hlavním cílem centra bylo stáhnout vyloučenou
mládež z ulic pod odborný dozor a dlouhodobě
s ní pracovat na jejím zapojení do života města
společensky přijímaným způsobem… Bohužel
vznikla xenofobní atmosféra, hojně podporovaná některými zastupiteli, jejímž výsledkem je to,
že centrum vzniklo v Příbrami a místní vyloučená
mládež se shlukuje u Platana, v Čechovce a na
sídlišti Portyč, kde vyvolává sociální tření.
Dosavadní preventivně represivní opatření se
zřízením služebny městské policie a asistentem
kriminality tak mají pouze omezený účinek – dochází k „přehánění“ skupinek osob z místa na
místo. Nízkoprahové komunitní centrum tedy
Písku zoufale chybí, ale protože mám ještě v živé
paměti destruktivní, agresivní a obstruktivní atmosféru, která provázela snahu o jeho zřízení
(byť bez nároků na rozpočet města, a to včetně
jeho provozu), pochybuji, že se něco takového
v brzku podaří.

2. Strana Práv Občanů
Nejsem zastáncem myšlenky komunitního centra na sídlišti Portyč, už bych se k tomuto tématu
nevracel, občané jasně dali najevo, že komunitní
centrum nechtějí…
Ano, považuji situaci na sídlišti Portyč za problematickou. V této problematické oblasti je třeba
posílit hlídky městké policie, popřípadně ještě
rozšířit kamerový systém. A sebemenší porušení
zákona, městské vyhlášky ihned postihovat.

3. KDU-ČSL
V podobě tak, jak bylo prezentováno na veřejném projednání v divadle se stavbou za 20 milionů korun a provozem za 25 milionů ne, ale přesto jsme přesvědčeni, že původní myšlenka místa
pro setkávání, vzdělávání, osvojování dovedností
potřebných v životě a rozvoje kulturního a společenského života je dobrá.
Celé sídliště Portyč nepovažujeme za problematické, ale jsme si vědomi toho, že situace v některých domech je obtížná.

4. Zelená pro Písek
Ano, situaci považujeme za problematickou. Zasadíme se o objektivní analýzu užitečnosti jak
vůči klientům komunitního centra, tak dopadu
na ostatní obyvatelstvo. Komunitní centrum, nikoliv pouze pro Romy, nýbrž obecně pro mládež
ve věku od 15 – 26 let, má především preventivní
význam. Řešení musí vzejít z dialogu s veřejností,

inspiraci lze najít v jiných městech či v zahraničí.
Občané musí zejména pochopit proč se případné
komunitní centrum buduje, znát detailně investiční a provozní náklady, nikoliv mít strach a projektu nedůvěřovat.

5. Svobodní
1) Ne. Zvýhodnění jedné skupiny obyvatel vždy
následně vede k diskriminaci a rasové nesnášenlivosti. Město svým návrhem podpořilo rasové
dělení. Celý akce získala v počátku cejch rasového podtextu, který není možné sejmout.
2) Myslíme si, že pohled zvenčí je horší než ve
skutečnosti. Množství konliktů je jenom lokální,
třeba jen v jednom domě. Mediálním problémem
je, že lokalita nese označení romská.
Situaci zhoršuje především státní politika sociálních dávek a demotivující minimální mzda.

6. ODS
1) Ne.
2) Ano.

7. Písecký patrioti
Komunitní centrum – Spíše ne, ale my jsme Patrioti, a patriotem se stává obvykle osobnost, která
má svůj vlastní názor. A i u nás se na to názory
liší. Převládá názor, že nikoliv. Objektivně vzato –
pro obyvatele Portyče je dnes větší problém mít
kde zaparkovat.
Proč se to zužuje jenom na Portyč? Portyč není
ghetto. Je to část města jako každá jiná. Musíme
řešit problémy v celém Písku – pro všechny musí
platit stejná pravidla. Nikdo nemá právo se vyvyšovat nad někým jen proto, že ten druhý má jiný
odstín kůže. Ale stejně tak nikdo nemá právo terorizovat nebo obtěžovat své okolí jen pro ty, že
je tzv. menšina. Nesnášíme jakoukoliv diskriminaci včetně té pozitivní. Pro všechny musí platit
stejné a býti měřeno stejným metrem.

8. Jihočeši 2012
Město by hlavně mělo začít pracovat se sociálně
slabými, vést je ke školní docházce, k práci apod.
Musí být vytvořen plán takovéto sociální práce.
Jeho dílčí součástí by mohlo být i komunitní centrum. Jeho umístění na Portyči je ale podle nás
nevhodné, k realizaci se nabízí např. areál Žižkových kasáren. Město by se mělo zasadit i o větší
kontrolu zneužívání sociálních dávek.
2) Jistě. A pokud zde město spolu s odborem sociálních věcí nezačne intenzivně působit podle
promyšlené strategie, bude se situace zhoršovat.
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Jsme proti budování komunitního centra. Nevidíme přínos pro společnost a otázkou spíše je, pro
koho by mělo být určeno, kdo jej potřebuje? Dle
našeho názoru opravdu potřeba není.
(12.2) Po zřízení služebny MP se situace mírně
zlepšila, nicméně dokud bude strážník docházet
pouze přes den, situace se více nezmění. Navrhujeme změnu služby městské policie nonstop, posílení pocitu bezpečnosti pro obyvatele a posílení
počtu asistentů prevence kriminality.

10. KSČM
Komunitní centrum asi neovlivní složení občanů
na sídlišti Dukla. Nabídka je na stoprocentní dotaci stavby včetně vybavení a provozu na pět let.
Z těchto důvodů bych ji neodmítal. Ale musí se najít
místo, kde by se stavba mohla realizovat, a tady mě
zase napadá prostor bývalých kasáren.

11. Volba pro město
Domníváme se, že případná výstavba centra tohoto formátu nepřinese kýžené zlepšení situace
v rámci tohoto území…
Ano, situaci na sídlišti Portyč považujeme za velmi problematickou, jednoduchý recept na její
řešení dle našeho názoru neexistuje… Alespoň
částečné zlepšení by mohla přinést „celonárodní“ diskuse na téma sociální politiky, výchovy
a vzdělávání, prevence a motivačního systému
jednotlivců v naší společnosti.
Při hledání řešení, jež by „teoreticky“ mohla
přinést zklidnění ve zmiňované lokalitě, využijeme bohatých zkušeností jednoho z našich
kandidátů, jež se ve svém profesním životě
dlouhodobě zaobírá mimo jiné problematikou
soužití spoluobčanů z různých sociálních vrstev
a etnik.

12. ANO 2011
Myšlenka nízkoprahového komunitního centra
je dobrý nápad a město by se mělo pokusit jej
zrealizovat. Ovšem ne na sídlišti Portyč (ani jiném
místě uprostřed bytové zástavby), ale v nevyužitých nebytových prostorách v okrajových částech
města.
Situaci na sídlišti Portyč se nijak neliší od situace
na ostatních sídlištích. Problematičtí jsou někteří nepřizpůsobiví jedinci, jejichž aktivity by měl
usměrňovat zvýšený dohled strážníků městské
policie.

13. TOP 09
Nemyslíme si, že situace na sídlišti Portyč vyžaduje vybudování nízkoprahového komunitního
centra. K řešení problematické situace na sídlišti
spíše přispěje aktivní činnost sociálních pracovníků, zachování služebny městské policie a především důsledná kontrola dodržování vyhlášek
města a zákonů.
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13 PROČ PRÁVĚ NÁS?
Jaká další témata, která jsme vynechali, jsou pro vás podstatná?  Co voličům nabízíte a slibujete, proč mají dát hlas právě vašemu uskupení?

1. ČSSD
Jistě nemá smysl vypisovat sem celý volební program. Ostatně to ani neumožňuje povolený rozsah odpovědi. Čtenáře bych proto rád odkázal
na naše webové stránky http://www.cssd-pisek.
cz/, kde je program zavěšen a budou si taky moci
přečíst naše vize, které byly předmětem odpovědí, rozvedené do širších okolností, ale i další
oblasti, kterým se věnujeme – např. bezpečnost,
bytová politika a sociální problematika, rozvoj
místních částí nebo školství.
Volební program bude také distribuován do
domácností, a pokud budou mít čtenáři zájem
o něm s námi osobně diskutovat, mohou se
s námi setkat na volebních akcích, na kterých je
velmi rádi přivítáme.
Náš volební program je velmi ambiciózní, ale
jeho naplnění je reálné jak časově, tak inančně.
Ostatně řadu projektů máme připravenu nebo
připravujeme již nyní. Pokud budeme moci po
volbách pokračovat ve vedení města, zaručíme
jeho udržitelný rozvoj, zaměřený na všechny jeho
aktivní obyvatele. Naším cílem je udržet město
Písek, jako nejlepší místo pro život v ČR. K tomu
nabízíme velmi silný a zkušený tým, jehož zálibou
není politikaření a okopávání kotníků oponentů,
a Písek je pro něj srdeční záležitostí. Občanům
zaručujeme pokračování v systému otevřené
radnice, kdy se dozví veškeré informace, které
chtějí mít, aniž by o ně museli žadonit a budeme
velmi rádi, pokud s námi budou participovat na
rozvojových projektech města.

2. Strana Práv Občanů
Dost podstatné téma, se kterým nesouhlasí
spousta občanů a nebylo zmíněno v otázkách,
jsou paušální poplatky za odvoz odpadů.
Voličům nabízím, že budu naslouchat občanům,
budu podporovat jejich názory, připomínky, pokud budu zvolen, budu je řešit na zastupitelstvu
města, nebudu podporovat nesmyslné a předražené projekty, nechceme zadlužené město, budu
používat selský rozum, podporovat smysluplné
investice města, které přinesou dlouhodobě udržitelná pracovní místa. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak těžké je s městem zápasit, když není
vůle (viz plavecký bazén), ale když člověk za něčím
jde a nepovolí, úspěch se dostaví.
Nejsem zatížen žádnou korupční aférou ani jinými závazky, chci, aby byla dodržena práva občanů, což máme i v názvu strany. Budu prosazovat
prvky přímé demokracie na komunální úrovni –
petice, místní referenda i přímou volbu starosty.

SPO – Spokojený občan, volte SPO, volte č. 2, volte nás…

3. KDU-ČSL

www.piseckysvet.cz
šlenka zpřístupnit vše konkurenci. Konkurovat
si mohou myšlenky, kultura a třeba i názory na
řízení chodu města. Svobodný člověk je takový,
který je svázán co nejmenším počtem nařízení
a pravidel. Svoboda je pro nás nade vše. Již Benjamin Franklin řekl: „Kdo se vzdá svobody, aby
získal jistotu, ztratí nakonec obojí.“

6. ODS
Sociální služby, bezpečnost ve městě a poplatky
za odpady. Snížíme poplatky za odpad, nepodpoříme stavbu lávky přes Václavský jez, cíleně bu-

Podpora rodiny je jedním ze zásadních témat KDU-ČSL, dále se jedná o sociální témata, o kterých nebyla v dotazníku žádná zmínka, jako je podpora vzniku
pobytového zařízení pro nízkopříjmové seniory, terénní hospicová péče, řešení otázky bezdomovectví
a prevence bezdomovectví, úplné zamezení provozování výherních hracích přístrojů a video loterijních
terminálů na území Města Písku.
Co voličům slibujeme? Kulturní a etické jednání
na úrovni zastupitelstva města. Slušnost, poctivost a zdravý rozum. Budování města přátelského rodině, města dobrého pro život.

4. Zelená pro Písek
Zveřejníme všechny informace a otevřeme radnici občanům.
Zavedeme přehledný a srozumitelný rozklikávací rozpočet a poskytneme data o provozu města
a městských organizací v podobě tzv. otevřených
dat (open data).
Budeme komunikativní, nebudeme odsuzovat
dobrý nápad jen proto, že vzešel z jiné části politického spektra. Do vedení města nepatří nenávist, soudy a kupčení, ale rozum, komunikace
a pochopení.
Nebudeme hledat, analyzovat a vymýšlet něco co
už v jiných městech V ČR či EU funguje. Jednoduše se zeptáme a fungující adaptujeme na naše
podmínky.
Zavedeme motivační systém třídění odpadu, který sníží množství směsného odpadu a sníží poplatky za odpad těm, kteří třídí.
Budeme usilovat, aby město navázalo na tradici
„Penzionopolis“ – město penzistů, přátelské k seniorům.
Zasadíme se o zpracování a realizaci kvalitní koncepce prostor pro volnočasové aktivity se speciálním zaměřením na bezpečný pohyb dětí ve
městě a dopravní řešení.
Zajistíme, aby děti bezpečně jezdily po městě na
kolech.
Zřídíme ve městě sportoviště a hřiště pro náctileté.

5. Svobodní
Mnoho témat vyvolávají Městské služby, Centrum kultury, Sladovna.
Svobodní přinášejí úplně nový pohled a nový styl
myšlení. Všechny naše nápady prostupuje my-
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VLADIMÍR HOMOLA. Foto PS/Martin Zborník

deme podporovat sport, udržíme inanční podporu sociálních služeb a zvýšíme bezpečnost ne
městě.

7. Písecký patrioti
Zdravý selský rozum a typicky jihočeská šetrnost,
pokud jde o peníze, a to i ty městské. To fakt musíme městkou kasu prožrat do mrtě? Z miliardy
za prodané městské byty nám zbyla třetina. Ten
trend musíme obrátit.
Proč volit nás? Pro to, co jsme napsali výše. Mluvíme určitě nejotevřeněji ze všech. Neschováváme se na líbivé fráze a hezká slovíčka stylem
„hlavně nikoho neurazit“. Jsme zvyklí jednat na
rovinu – v práci, v životě, v byznysu. A je něco za
námi. Chyby i úspěchy. Většině z nás je kolem
40 – 50. Máme irmy, které řídíme, nebo živnosti,
které vlastníme, podnikáme, nebo již dost dlouhou dobu pracujeme. Víme, že všude je chleba
o dvou kůrkách. A jsme Patrioti, město nebereme jako dojnou krávu nebo odrazový můstek někam na kraj nebo do Poslanecké sněmovny, ale
máme jej velmi rádi a chceme pro něj pracovat.
A taky tady jakž takž slušně žít.

8. Jihočeši 2012
Určitě školství a životní prostředí. Ale to je na
dlouhé povídání.
Proč volit nás? Protože máme rádi Písek, chceme
přispět ke zklidnění současné situace, kdy se už
čtyři roky všichni hádají, politikaří a město není
ve skutečnosti pořádně nikým řízeno.
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9. Česká pirátská strana

10. KSČM

Důležitá jsou pro nás i témata školství a vzdělání, kontroly a odpovědnosti zastupitelů a sociální
rozvoj města, která do otázek nebyla zahrnuta.
Našim voličům nabízíme osobní příklad a aktivity všedního dne, které pomohou městu i jeho
obyvatelům. Stihli jsme udělat několik akcí, pro
mladší ročníky pořádáme LAN párty s tím, že
máme v Divadle Pod Čarou pronajatý prostor.
Kvůli internetu ztrácejí totiž lidé kontakt s ostatními. Hrají sice doma hru s někým na dálku, ale
nikoho opravdu nepoznají. Na našich akcích se
je totiž snažíme motivovat k opaku, kdy se lidé
opravdu setkávají tváří v tvář. Další akcí bylo vyčištění cyklostezky na Cajsku, udělali jsme lavičky,
odpadkové koše a vyčistili stezku. Nikdo se o to
zřejmě nestará, i když by oiciálně měl. Respektive někdo to na starosti má, ale nezjistili jsme,
kdo. Nemohli jsme najít nikoho kompetentního,
tak jsme to raději udělali takhle. Možná se tam
jednou za rok naveze štěrk na stezku, ale nic
víc. Byla to taková pirátská akce pro dobrou věc.
Stromy jsme nekáceli, větve jsme neřezali, prostě
jsme to tam uklidili. Teď se staráme o strhávání
nelegálních výlepů po Písku, protože už se na to
nemůžeme dívat. Zase věc, kterou nikdo neřeší, jen na ni všichni nadávají. Chystáme si i další
akce, například vyčistit a vymalovat průchod do
Palackého sadů. I kdyby nám ten nápad někdo
vzal, nic se neděje. Chceme, aby to vůbec někdo
udělal. Celá politická scéna v Písku je o tom, že
každý má svůj nápad, nesdílí ho, takže se o tom
ani neví a stejně to pak nikdo neudělá. Prostě ten
nápad pustíme do světa a dělejte to, kdo chcete.
Když to nikdo neudělá, pustíme se do toho my.
Máme v plánu pochopitelně i další akce.
Děláme věci tak, jak je cítíme a nepotřebujeme
k tomu rozsáhlé profesionální stranické aparáty.

Proč nás? Protože jsme strana levicová, která
prosazuje zájmy široké veřejnosti. Je stabilní,
nemění své názory na věc a nebere mezi sebe
přeběhlíky, kterým je jedno za jakou stranu kandidují, hlavně aby ve volbách uspěli.

11. Volba pro město
Určitě se chceme zabývat intenzivním řešením
lokality Žižkových kasáren.
Nemáme žádné politické ambice, naším jediným
středobodem zájmu je pouze a jenom město Písek, všechny jeho místní části včetně přidružených
osad. Rádi bychom přispěli k tomu, aby město Písek překonalo zřejmou a viditelnou stagnaci z období posledních několika let, aby bylo městem
ambiciózním, sebevědomým a aby smysluplně
investovalo do svého rozvoje. Chceme, aby se atmosféra zasedání městského zastupitelstva vrátila
svým duchem do období devadesátých let, kdy byl
hlavním a jediným motivem všeobecný rozvoj města Písku ve prospěch jeho obyvatel bez ohledu na
politickou příslušnost tehdejších zastupitelů.
Chceme vytvořit ucelenou vizi rozvoje města
a jeho dalšího směřování ve všech jeho představitelných oblastech.Chceme společně se spoluobčany města Písku aktivně „uchopit“ myšlenku,
že v následujících 10 až 20 letech mají současné
generace písečanů neopakovatelnou příležitost
učinit maximum možného a realizovat vše důležité a potřebné v našem městě do podoby, jíž si
budeme moci všichni aktivně „vychutnat“ a užít
ještě za našeho života…

12. ANO 2011
Máme mnoho dalších témat:
Zlevníme obyvatelům města životní náklady – Provedeme audit ceny vodného a stočného i ceny za

dodávky tepla. Snížíme některé místní poplatky,
zejména poplatek za komunální odpad a poplatek
ze psů.
Zpřísníme sankce – Vyvineme tlak na důsledné
ukládání sankcí za znečišťování veřejného prostranství, prosadíme nulovou toleranci vůči neplatičům u plnění vzniklých ze smluv a závazků
uzavřených městem. Nebudeme lhostejní k poškozování majetku města.
Posílíme bezpečnost ve městě – Budeme pokračovat v rozšiřování městského dohledového
kamerového systému, zvýšíme rozsah služby
městské policie v lokalitách se zvýšenou frekvencí narušování veřejného pořádku.
Podpoříme rodiny s dětmi – Zachováme dostatečný počet míst v mateřských školách a jeslích
města. Každý zaměstnaný rodič má nárok na
kvalitní péči o své dítě v těchto zařízeních.
Doprava – Podpoříme aktivní veřejné diskuze
k otázkám parkování ve středu města a postupného řešení dopravně nebezpečných míst ve městě.
Se vším důrazem budeme usilovat o dokončení
rychlostní komunikace R4 – spojení Písku s Prahou.
Osadní výbory – Budeme podporovat kulturní
dění, sport a místní organizace v jednotlivých
okrajových částech města posílením vlivu osadních výborů na čerpání prostředků z rozpočtu
města.
Proč volit právě nás? Na jednání orgánů města
budeme upřednostňovat konstruktivní přístup,
při řešení problémů nebudeme posuzovat, kdo
ho navrhl, ale zda je pro město výhodné. Rádi
se budeme podílet na vedení města tak, aby se
snažilo zlepšit podmínky pro současné obyvatele města. Ve všech částech města budeme proto
pořádat veřejné besedy s občany. K závažným
tématům ovlivňujícím život ve městě budeme
pořádat ankety. Ale smysluplně, tedy ještě před
zadáním vypracování projektové dokumentace
a vyhlášením výběrového řízení.

13. TOP 09

Zleva MAREK ANDĚL, KAREL VODIČKA, MARTIN BROŽ a RADEK BOČEK. Foto PS/Martin Zborník
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Naše kandidátka je složena z občanů města,
kteří v Písku žijí a chtějí žít i nadále. Máme proto sami zájem, aby naše město vzkvétalo. Náš
program je tak vlastně programem pro Písek.
Klademe si takové cíle, které jsou rozumné, reálné a splnitelné, vyhýbáme se naopak lacinému
populismu.
Přejeme si, aby byl Písek městem zajišťujícím
kvalitní, plnohodnotný a bezpečný život svým
občanům, kteří zde budou rádi žít. Pokud v průběhu svého života, například při cestě za studiem, Písek opustí, dáme jim dostatek důvodů se
do svého rodného města zase vrátit. Aby se tento
cíl podařilo naplnit, musíme se o něj zasazovat
společně. K tomu je zapotřebí, aby měli občané
Písku dostatek příležitostí se aktivně zapojit do
přetváření našeho společného prostředí, ať tak
budou činit jako občané, nebo třeba jako zaměstnavatelé.
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DOPISY A NÁZORY přispěvatelů Píseckého světa
na stránky www.piseckysvet.cz může své příspěvky vkládat každý občan, který se předem jednoduchým
způsobem zaregistruje a zaváže se dodržovat Kodex přispěvatele. Přinášíme dnes dvě zamyšlení, vztahující se
k nadcházejícím volbám. Diskutovat o nich můžete na webu!

Čím nás překvapí komunální volby,
aneb Poručíme větru dešti
A jsou tu opět komunální volby. Inu, to to uteklo. Jako
vždy dochází k jasné a nekompromisní konfrontaci
toho, co se slibujícím politikům povedlo realizovat,
a co ne. Prostě realita. Řekl bych, že voliče moc nezajímají důvody, proč se věci nestaly. To, že některé
sliby pokulhávají za skutečností, je myslím často i důkazem toho, že sliby a představy byly prostě nerealizovatelné a nesplnitelné.
V Písku jsem od roku 2004 do roku 2014 pracoval
s kolegy, kamarády a nadšenci na volnočasovém areálu v píseckém Jitexu. Vznikla tehdy velká prezentace
celého projektu, kterou viděl ještě tehdejší starosta
pan Průša. Toho to už však nezajímalo, protože se
chystal na kraj. Nevadí, zkusili jsme to s dalším starostou, panem Sládkem. Kromě projektu game: factory jitex jsme navrhovali i revitalizaci a celoroční využití umělého svahu, propojení Hradiště s Václavem
jednoduchou lávkou pro pěší a cyklisty, bavili jsme se
o zatraktivnění břehů řeky Otavy v centru apod. Bavili jsme o i stavu městských areálů jako je motokárový
okruh Hradiště či letní kino. No, aspoň se podařilo
zachránit a přestěhovat sk8park z Výstaviště do Jitexu, kde „nějak“ funguje dodnes.

Poslední radnice v čele s panem starostou Veselým
se soustředila hlavně na nový aquapark a dopadlo
to tak, jak to dopadlo. Ještě, že je U Václava stará
plovárna, která se (HURÁ) postupně revitalizuje.
Když jsem letos často procházel kolem bazénu pod
hradbami, bylo mi smutno, až trapně. To když jsem
zaslechl reakce návštěvníků Písku. Prázdný areál
i v tom největším horku, vypuštěný venkovní bazén
i brouzdaliště pro děti, na čerstvě posečeném trávníku několik návštěvníků.
Nad sjezdovkou jsme se také párkrát na radnici potkali, ale výsledek žádný. Celé uplynulé volební období jsme čekali, až uzavřeme s městem nějakou první
rámcovou dohodu o spolupráci a společném postupu
při přípravě projektu Písek Snowlex® Centre. Ani po
čtyřech letech jsme totiž neměli v ruce nic, s čím bychom mohli jednat s potencionálními investory. Náš
návrh smlouvy s městem dodnes leží někde v mailech
na radnici. Přitom od výhradního celosvětového poskytovatele licence Snowlex® jsem obdržel potvrzení,
že pro tuto lokaci je tato technologie přesně ta správná a že při realizaci projektu jsou připraveni pomoci.
Mohl zde vzniknout první Snowlex® Centre ve střední

PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ
Komunální volby. Téma, poslední dobou skloňované
ve všech pádech. Nejinak je tomu pochopitelně i v našem malebném městě nad Otavou. Strany a hnutí již
sestavily své kandidátky a začínají podbízivým způsobem intenzivně pracovat na svém zviditelnění. Občané znechucení politikou napříč politickým spektrem
zatím zaujali vyčkávavý postoj a snaží se v nepřehledné změti názvů a jmen nějakým způsobem zorientovat, aby ti nově zvolení byli skutečně ti „nej“.
Výběr je, jak jinak, pestrý. Kromě zavedených politických stran budou o naši přízeň usilovat i nově
vzniklá uskupení, která inspirujíce se historickým
úspěchem strany Věci veřejné a později hnutí ANO
v celostátní politice, vytušila svoji příležitost.
Jenže věc má háček. Strategie, na niž díky určité anonymitě sázejí nové strany či hnutí v celostátním měřítku (a sice, že voliči z médií většinou znají pouze
lídra uskupení, popř. ještě matně tuší, kdo se skrývá

za prvním jménem na kandidátce), totiž v komunální
politice neplatí. Většina kandidátů, ať již kandidují
za jakékoli uskupení, je občanům malého města naštěstí velice dobře známá a málokterý občan se dnes
nechá oblafnout pokryteckými řečmi o patriotismu
umocněnými různými populistickými výkřiky nezřídka hraničícími s rasismem.
Dnešní volič by tak měl především pečlivě zvážit, zda
řeči o tom, že po zvolení kandidátů určitého nového
uskupení nastane ráj na zemi, mají také reálný základ vzhledem k osobám, jež ho reprezentují, a hlavně jejich historii. Nestačí totiž pouze deklarovat, kde
všude dotyčný kandidát působil, ale je důležité také
vědět, s jakým výsledkem; a jestliže se někdo prezentuje jako opravdový patriot svého města, asi by za
sebou v minulosti neměl mít například podpisy pro
město velice nevýhodných smluv, s jejichž důsledky se
bude potýkat ještě budoucí vedení radnice a na kte-
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Evropě a v bývalém socialistickém bloku. Zkrátka exkluzívní evropský projekt pro okresní město.
O to více mne nedávno zaujal článek, že je jasno o další budoucnosti lyžařského svahu. Tak to je dobrá zpráva! Město Písek se zařadí mezi další horská střediska
a bude se zde uměle zasněžovat, což zpět přitáhne na
sjezdovku lidi, a navíc se využití areálu protáhne až do
března. Nad jezem U Václava vznikne vlastně takový
malý ledovec. Konečně konstruktivní řešení, jehož spoluautorem je i pan místostarosta Knot.
Politici tak konečně poručí větru a dešti a v nadmořské
výšce cca 400 – 425 m n. m. bude v zimním a jarním období plánovaně a řízeně mrznout, aby mohl vzniknout
technický sníh. Je skvělé, že to v Písku budeme umět,
i když např. na Monínci měli tuto extrémně teplou
a suchou zimu problém udržovat sjezdovky ve sjízdném stavu, v nadmořské výšce 725 m n. m. I šumavský
Churáňov s výškou 890 m n. m. měl letos se zasněžováním problémy. Inu, má-li radnice šikovné politiky
a odborníky v jedné osobě, nemusí se volič prakticky
ničeho obávat a půjde s klidným svědomím opět volit.
Komunálním volbám Zdar a selskému rozumu zvlášť!
LÁĎA BERAN, PíSEK/PRAHA

ré s velkou pravděpodobností doplatí všichni občané.
Volič by se měl také zamyslet, zda dotyčný kandidát,
byť hovoří velmi lidovým jazykem a říká to, co chce
občan slyšet, není fakticky politickým turistou, který
vždy a za všech okolností sleduje pouze svůj vlastní
prospěch. V neposlední řadě by pak měl volič zvážit,
zda například “uskupení lidí s vlastním názorem,
za kterým si dokáží stát“, není ve skutečnosti pouze
uskupením zhrzených individualistů neschopných týmové spolupráce, nadhledu a kompromisu.
Je jasné, že voliči to při svém rozhodování nebudou
mít lehké, neboť ani tradiční strany neoplývají na
svých kandidátkách vždy osobnostmi s čistým štítem a čistými úmysly. A proto přeji nám všem, abychom v nadcházejících volbách použili hlavně svůj
zdravý rozum, nenechali se vtáhnout do politických
zákulisních hrátek a nedali na populistická hesla.
Jen tak máme šanci, že nová politická reprezentace
našeho města se bude umět domluvit a bude nám
všem ku prospěchu.
MARIE HORAŽĎOVSKÁ, PíSEK

www.piseckysvet.cz

Říjen 2014

Archaičtí nadšenci

ukázali Písečákům prastaré řemeslo
Výpal milíře byl jednou z největších atrakcí Dne
Lesů města Písku v okolí Lesovny Na Flekačkách,
který písečtí lesníci připravili v sobotu 6. září. Milíř
postavilo na objednávku občanské sdružení Spolek archaických nadšenců, což je rodinné uskupení manželů Kmoškových a jejich čtyř synů ze
Sebranic u Litomyšle, kteří si v Semicích během
týdne, který tu u milíře strávili, našli dobré přátele.
Písečáci, kteří měli trpělivost a zájem, si mohli
podrobně obhlédnout všechny taje prastarého
řemesla – samotnou stavbu milíře, pálení dřevěného uhlí, ale i tradiční výrobu dehtu v menší

pícce. Využili toho i žáci ze čtyř základních škol.
Fotoreportáž z akce najdete na www.piseckysvet.cz,
rozhovor s manžely Kmoškovými přineseme v listopadovém Píseckém světě, protože tahle akce,
kterou připravily Lesy města Písku, byla opravdu
ojedinělá, povedená a jistě by stála za zopakování
v příštím roce.
Zároveň si více představíme centrum ekologické
výchovy, které v písecké Lesovně vede Martina
Skřivanová, a podíváme se na zajímavou stavbu,
kterou rozhodně ne všichni Písečáci znají – sluneční luštírnu.
-zaj-

VÝHODY A NEVÝHODY
tří možných způsobů volby
Při volbách do městského zastupitelstva má každý písecký volič 27 hlasů,
což je výsledný počet zvolených zastupitelů. A má tři možnosti, jak své
hlasy rozdělit.
1. zAšKRTNoUT JEDNU STRANU
VÝHODY: Podpoříte nejsilněji vize stany, se kterou
souhlasíte. Lídři strany mají největší šanci získat
co nejvíce mandátů v zastupitelstvu;
NEVÝHODY: Nemůžete nijak ovlivnit pořadí na
kandidátních listinách. Nepodpoříte osobnosti
z jiných kandidátek, kterých si vážíte

2. KŘÍŽKOVÁNÍ – SVÉ HLASY PŘIDĚLÍTE NAPŘÍČ
STRANAMI SVÝM FAVORITůM
VÝHODY:Vyberete si podle vás ideální osobnosti.
Můžete zamíchat z pořadím na stranických kandidátkách. Nemusíte podpořit nikoho, koho nechcete volit;
NEVÝHODY: Váš hlas ve výsledku podporuje především stranu, pod kterou dotyčná osobnost kandiduje. Nepřímo podporujete i osobnosti, které
volit nechcete. Pokud nerozdělíte všech 27 hlasů,
snižujete tím vaší možnost ovlivnit věci dle vašich
představ. Musíte si dát pozor, abyste přidělili maximálně 27 hlasů, jinak je vaše hlasování neplatné.

3. KOMBINACE OBOU MOŽNOSTÍ: ZAŠKRTNETE
NĚKOLIK SVÝCH FAVORITů A PAK STRANU – TÉ
PŘIPADNOU ZBYLÉ HLASY
VÝHODY: Vyberete si podle vás ideální osobnosti.
Můžete zamíchat z pořadím na ostatních stranických kandidátkách. Podpoříte vize strany, se kterou souhlasíte. Lídři strany mají větší šanci získat
co nejvíce mandátů v zastupitelstvu. Nepřijde žádný váš hlas nazmar.
NEVÝHODY: Váš hlas ve výsledku podporuje především stranu, pod kterou dotyčná osobnost kandiduje. Nepřímo podporujete i osobnosti, které
volit nechcete. Nemůžete nijak ovlivnit pořadí na
podpořené kandidátní listině.
Ať již zvolíte jakýkoliv způsob hlasování, bude to
vždy daleko lepší než nevolit. Nejhorší pro naše
město by totiž bylo zříci se tohoto velmi mocného
nástroje a nechat plynou věci bez naší účasti.
MARTIN ZBORNíK

Vojenskohistorická společnost

hlídala Nebíčko

Dny evropského dědictví (European Heritage Days,
EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, včetně
těch, které jsou jinak v průběhu roku zčásti nebo
zcela nepřístupné. V Písku se v rámci Dne otevřených památek v sobotu 13. září nabízela návštěva
několika takových objektů.
Prohlídku bývalých kasáren v Karlově ulici 111, kde
v novější historii sídlila Obchodní akademie, zpestřili návštěvníkům členové Vojenskohistorické společnosti Písek v dobových uniformách. V nejvyšším
patře budovy, v tzv. Nebíčku, kde ovšem v době
kasárenské bývaly záchody, byly instalovány velmi
přehledné informační panely, které zpracoval člen
této společnosti Karel Klátil (na snímku).
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Tohle občanské sdružení bylo zaregistrováno
v lednu 2013, ale jeho počátky sahají už do roku
2010, kdy se dva z jeho zakládajících členů rozhodli
znovuoživit tradiční píseckou „garnisonu“.
„Já jsem výpravčí a po čtrnáct let jsem byl vojákem.
Jednou ze spoluzakladatelů sdružení je moje manželka Milada, která píše třísvazkový román Můj život se
cvokem, první díl už je skoro hotový a jmenuje se Provdala jsem se za blázna…“ – začal zvesela své vyprávění Karel Klátil, který pak s nostalgií zavzpomínal
na pořádek, který u nás vládl ve starém dobrém
Rakousku…
Více o tomto zajímavém píseckém sdružení a jeho
dalších plánech si přečtete v listopadovém Píseckém světě.
-zaj-

