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Za laskavé poskytnutí této, titulní a některých dalších fotografií
v tomto čísle děkujeme Vladimíru Teringlovi. Více o Skupině
TeriFoto Sokola Písek najdete na straně 9.

Co nabízí Písecký svět?

Svobodný prostor pro vaše názory na vše, co se děje v Písku
a okolí na adrese http://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. V případě zájmu o partnerství, jakoukoli formu
spolupráce či inzerce nás neváhejte kontaktovat.
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Tohle vydání Píseckého světa si klade dva cíle. První vyplývá ze
samotné podstaty činnosti občanských sdružení: chceme co nejvíc
píseckých občanů podněcovat k aktivnějšímu zájmu o věci veřejné
– tedy o vše, co přesahuje zájem jednotlivce. Podle nás jsou to takové záležitosti či problémy, které se dotýkají určité skupiny natolik,
že na jejich řešení by se měli podílet všichni.
Všichni občané, jichž se daná věc týká, se ale jen výjimečně mohou někde setkat a domluvit – což jsme vyřešili výběrem zástupců.
Neboli zastupitelů. A tady je druhý důležitý aspekt: Je dobré, když
těmto (vy)voleným co nejčastěji „nastavovujeme zrcadlo“, když se
zajímáme, jakým způsobem oni ty zájmy celku, tedy nás, hájí a
spravují. Zní to banálně – ale někdy na to zapomínáme.
Člověk, jemuž ve volbách svěříme svůj HLAS (začali jsme mu
říkat politik), pak docela dlouho hovoří – a rozhoduje – za nás.
Neboli mluví naším HLASEM. A až pozdě se někdy divíme, jak
ten „náš“ hlas zní a co vše bylo „naším“ jménem rozhodnuto...
A tak se nebojme a zajímejme se. Ono to totiž není tak, jak by si
mnozí příjemci našich hlasů představovali – že vhozením papírku
do volební urny na následující období právo rozhodovat ztrácíme.
Ne – hlasy občanské veřejnosti mohou zaznít a zaznívají. V Písku
jsme si to vyzkoušeli v souvislosti s bazénem a referendem.
Na následujících stránkách dáváme slovo politikům, ale také
různým jiným zajímavým lidem, kteří písecký veřejný prostor aktivně vytvářejí. Snažili jsme se vybrat takové, kteří mají pohled na
město Písek něčím ozvláštněný, většinou prožitou zkušeností „někde jinde“. A tak nám někdy mohou pootevřít oči.
Čtěte – a přemýšlejte, co pro Vás v příštím „supervolebním“ roce
bude nejdůležitější... Pokud Vás cokoli zaujme, napište nám!
ZDENKA JELENOVÁ

O jednom roztomilém nápisu
Někteří pánové to určitě znají. Vracíte se městem v noci z tahu, litry
pivního moku vám nutkavě tlačí na močový měchýř a vy si nepřejete
nic jiného, než najít klidné, stinné místo, kde své potřebě ulevíte,
aniž by vás spatřilo oko přísného policisty nebo noblesní dámy.
Občas jsem takto v centru navštívil vnitroblok za Českou spořitelnou, který býval k těmto účelům ideální. Opakuji: býval. Když
jsem se tam totiž naposledy snažil z uličky v masných krámech za
úplňku dostat, narazil jsem na pevně uzamčenou branku s úderným nápisem: „Zavírá se tu proto, aby sem nechodili chcát a srát
feťáci a cikáni!!! tak to respektujte a zavírejte!!!“
Silné poselství na plechové ceduli mě patřičně probralo z opilecké zasněnosti, lekl jsem se, vzal nohy na ramena a zamířil si to
přes Velké náměstí a průchod do parku, kde jsem v poslední možnou chvíli vběhl do prostorného keře poblíž Schrenkova pavilónku. Vedle úlevy tělesné jsem zároveň cítil i úlevu duševní, že mě
přísný autor nápisu ve svém vnitrobloku jistojistě nikdy neviděl.
Vždyť to by tam pak jinak mezi provinilce určitě připsal i mou,
bílou, nefetující rasu.
Na své noční, vyprazdňovací chvilky ve dvoře za Českou spořitelnou jsem mezitím zapomněl. Naopak se teď vždycky, když jdu

kolem, na ten vzkaz podívám a alespoň na dálku se s jeho autorem spiklenecky spojím v jeho intenzivní nenávisti vůči nepřizpůsobivé špíně tohoto města a tohoto státu.
ONDŘEJ BLAŽEK
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1. INVESTICE A PROJEKTY
Napište podle důležitosti pět zásadních investic města, které mají být v následujících
čtyřech letech prioritně realizovány (zohledněte aktuální finanční situaci města):

ČSSD:

KSČM:

1. Přebudování budovy bývalé školy na ko
munitní centrum včetně knihovny
2. Vybudování parkovacího domu na okraji
centra
3. Revitalizace sídlišť a městských parků
4. Revitalizace náplavky mezi mosty
5. Dokončení Žižkovy ulice

otázku vynechali

SPOZ:
1. Nový krytý bazén
2. Parkovací dům poblíž centra města
3. Knihovna v objektu Sladovny
4. Dům služeb
5. Dokončení revitalizace sídliště Portyč
P. S: Zajímá nás, jak bude vedením města naloženo s domem č. p. 57 na Chelčického ul.

VPM:
1. Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Ko
menského – přemístění knihovny
2. Sladovna – dokončení projektu
3. Dokončení revitalizace historického já
dra města (Fügnerovo nám.) + „pravobřežní
úsek mezi mosty“
4. Rekonstrukce klíčových komunikací včet
ně podzemních sítí (např. tř. Nár. svobody)
5. Vodohospodářské stavby – úpravna vody,
ČOV
P. S: bazén (akvapark) asi nebude připraven
v dotazovaném období

Svobodní:
1. Investice do strategického plánu se zapo
jením privátních investorů za účasti všech
občanů (interaktivní přístup v komunikaci s
občanem) s ohledem na povinnosti vyplýva
jící ze zákona o obcích
2. Investice jen do výhledově nutného nemo
vitého majetku města – revize ( školy, radnice,
ostatní zařízení města nutná pro provoz za stá
vajících legislativních podmínek)
3. Investice do veřejných komunikací (chod
níky, ulice a silnice) ve vazbě na bod 2
4. Investice do záměru privatizace nepo
třebných nemovitostí v majetku města ve
vazbě na bod 1
5. Investice do systému modernizace odpa
dového hospodářství, které by za stávajících
podmínek mělo být pro občany města Pís
ku bezplatné, jelikož si ho už ze svých daní
uhradili (DPH a ostatní daně váznoucí na
zboží a služby)
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TOP 09:
1. Výstavba nového akvaparku nejlépe v are
álu bývalých Žižkových kasáren
2. Realizace projektu parkovacího domu nej
lépe v místě současné proluky naproti poště a
zajištění směny pozemků s Českou poštou
3. Rekonstrukce bývalé školy J. A. Komenského
a její využití na městskou knihovnu
4.Vybudování cyklostezky Písek – Smrko
vice – Semice
5. Dokončení rekonstrukce i vnitřních pro
stor Sladovny a její oživení prostřednictvím
expozice sladovnictví, ideálně v kombinaci
s dalším nosným projektem, kterým může
být např. Dům přírody

Miroslav KREJČA:
Napadají mě na „první pokus“ přibližně dvě
desítky možných námětů pro investice. Je
likož by to ale bylo na samostatný material,
zcela náhodně z nich vybírám onu pětici (po
řadí nehraje žádnou roli):
1. Parkovací dům: Po chaotickém navrhování
umístění do proluky vedle divadla, pod Velké
náměstí, do Soukenické ulice apod. se návrh
snad konečně ustálil na něčem smysluplném
a perspektivním. Výstavba parkovacího domu
v bezprostřední blízkosti centra města by ale

měla přinést ještě jeden synergický efekt. A tím
je omezení dopravy v centru, včetně dopravy
v klidu (takže snížení stávajících parkovacích
míst). Za úspěch současné politické reprezen
tace budu považovat dotažení jednání s Čes
kou poštou a.s. ve věci příslušného pozemku
do zdárného konce.
2. Sladovna: Nejprve je ale zapotřebí shod
nout se na koncepci minimalizující závislost
na městském rozpočtu (nebo raději zcela vy
lučující) a pak dokončit v plném rozsahu re
konstrukci. Více u otázky 3 (Sladovna).
3. Nová městská knihovna: Zmíněno u otáz
ky 2 (Budovy) a 3 (Sladovna).
4. Plavečák: Ve dvojí rovině – starý plavečák a
nové aquacentrum (či jak to nazveme). U sta
rého je zapotřebí doinvestovat zanedbanou
údržbu a zajistit jeho spoledhlivý provoz než
bude nové aquacentrum. V případě nového
aquacentra bychom mohli uvažovat o kombi
naci s víceúčelovou sportovní halou, o které
také již pár let mluvíme, na kterou jsme zadali
vypracovat studie (a zaplatili) a kterou máme
v zásobníku projektů. Jedna větší investice by
byla rozhodně ekonomicky příznivější, než dvě
samostatné. Více u otázky 4 (Bazén).
5. Ptotipovodňová ochrana: Před jedenácti
lety vysoké vodní stavy v Otavě odsunuly do
pozadí nebezpečí plynoucí z přítoků Otavy
v Písku – potoka Jihr a Mehelnického poto
ka. V povodí Mehelnického potoka sice došlo
k revitalizaci některých nádrží (Klášterské
rybníky, Hánovec), otázkou ale je, jak se do
investic v řádech desítek milionů promítly prv
ky protipovodňové ochrany. Úpravy v povodí
potoka Jihr se v podstatě nerealizovaly žádné.
Je zapotřebí tato potenciální rizika urychleně
maximálně eliminovat.

Nadace VIA
Projekt Občanského sdružení Písecký svět, jehož součástí je i vydání tohoto tištěného čís
la, je částečně spolufinancován Nadací VIA. Tato soukromá nezávislá česká nadace, která
vznikla v roce 1997, pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje nezis
kové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetr
hané tradice filantropie a dárcovství v České republice.
Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku podpořila více než
2650 dobročinných projektů částkou přesahující 227 milionů Kč a stala se největším sou
kromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě.
Ve své činnosti se inspiruje modelem amerických komunitních nadací, a tudíž podpo
ruje komunitní rozvoj a investuje do životaschopnosti neziskových organizací; udržuje si
svou nezávislost tím, že pracuje se širokou základnou dárců – individuálních, firemních
i institucionálních; sleduje dlouhodobou strategii a buduje nadační jmění, které je zdro
jem nezávislé podpory dobročinných projektů jak dnes, tak i do budoucna; v jednotli
vých oblastech své činnosti nabízí i jiné než jen finanční formy pomoci – např. promyš
lenou nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání.
Více informací o Nadaci VIA a o podpořených projektech: http://www.nadacevia.cz.

Co vzkazují naši politici rok před volbami

píseckým voličům

V září 2010 vydalo Občanské sdružení Písecký svět předvolební Manuál píseckého voliče, který přinesl
odpovědi většiny stran a politických uskupení, kandidujících ve volbách do městského zastupitelstva.
Uplynuly už dva a půl roku – a nám připadá, že je dobré se ohlédnout a že je na to právě teď ten nejvhodnější čas. Ještě totiž nenastalo předvolební šturmování, ještě se (veřejně) nebojuje o pořadí na
kandidátkách a nezahlcují nás salvy nových nejsvatosvatějších slibů...

Foto Vladimír Teringl

Ještě je chvíli čas. Dokonce i pro ty, kteří ve
volbách uspěli a kteří tedy měli možnost pro
kázat, jak vážně své předvolební řeči mínili.
Přesto už je zároveň co hodnotit, co pochvá
lit i kritizovat, a s čím srovnávat.
A tak jsme se pokusili opět „vtáhnout do
hry“ všechny, kteří se k věcem veřejným
v Písku vyslovovali v době před minulými
volbami. Na následujících stránkách vám
ve třinácti zastaveních přinášíme výsledek.
Pořadí odpovídajících stran je vždy zcela ná
hodné. Čtěte, tvořte si vlastní názor, a hlavně
se už začínejte pořádně rozmýšlet, komu příš
tě – a nebude to už dlouho trvat – věnujete to
nejcennější, co vám zastupitelská demokracie
nabízí – tedy váš volební hlas.

Opravdu je příliš brzy?
Bylo pro nás překvapením, že část oslovených
se velmi divila, že je prý „na hodnocení moc
brzy“, a „do voleb je ještě daleko“... My si to ne
myslíme – naopak, volební (dokonce tzv. super
volební, protože se odehrají volby čtvery) rok
2014 už je skoro za dveřmi a na splnění slibů a
přípravu těch nových se čas krátí. Každopádně
nakonec odpověděla přibližně polovina z oslo
vených (některé dříve aktivní strany ovšem
z píseckého obzoru doslova zmizely a nepo
dařilo se nám sehnat ani relevantní kontakt).
Oslovili jsme i dva nyní nezařazené zastupitele
– Miroslav Krejča (zvolen za ČSSD, z níž vy
stoupil v říjnu 2011) odpovědi vyplnil velmi
pečlivě, Otomar Gottstein, který byl zvolen
za ODS (vystoupil 10.12.2010), nám sdělil, že
v současné době většinu svých aktivit přesouvá
do Prahy a na otázky odpovídat nechce.
Také dva poměrně zásadní písecké politické
subjekty odpovědět odmítli: ODS a SNK–ED.
Ze SNK–ED nám za nabídku slušně poděko
vali, ale nepřijali ji s vysvětlením, že v jejich
klubu „dochází nyní k zásadním změnám“ a
domnívají se, že „hodnocení splněných či nesplněných úkolů tohoto volebního období by bylo
ještě předčasné“. Pokud jde o ODS, tak nejdří
ve dodání odpovědí ústy (tedy e-mailem) jed
noho ze svých lídrů přislíbili, a poté to druhý

lídr odmítl: „Náš klub ODS po konzultaci dospěl k závěru, že v této etapě nebude na výzvu
Píseckého světa reagovat“.

Kdo odpovídá
Na naše otázky tedy nakonec odpověděli a svůj
názor píseckým občanům se nebojí naším pro
střednictvím sdělit (pořadí podle abecedy):
Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD): JUDr. Ondřej Veselý
Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM): Karel Vodička
Nezařazený zastupitel a senátor
Miroslav KREJČA
Strana práv občanů – Zemanovci (SPOZ):
Vratislav Prouza
Strana svobodných občanů (Svobodní):
Mgr. Eva VESELÁ
TOP 09:
JUDr. Josef KNOT, MUDr. Rudolf TYLL
Zastupitelé zvolení za Volbu pro město
(VPM): Ing. Vojtěch Bubník

Starostové? Dva ze čtyř
K odpovědím na dotazník jsme chtěli doplnit
rozhovory se všemi čtyřmi píseckými staros

ty od r. 1989. První z nich, bývalý poslanec
Tom Zajíček, s rozhovorem nesouhlasil
s tím, že „už je to příliš dávno a už si to ani
nepamatuje“. Stejně tak nás odmítl i třetí sta
rosta v pořadí, Miroslav Sládek: „Děkuji za
nabídku, ale minulost je mrtvá, to jistě víte.
Názory starého starosty nikoho nezaujmou.
My se v ODS díváme do budoucnosti, abychom píseckým občanům radikálně pomohli
od starostí a zátěží státu i města.“
Ve dvou rozhovorech vám tedy předkládá
me zajímavé srovnání pohledů současného
starosty Ondřeje Veselého a starosty z let
1998-2006 Luboše Průši.

Repete na podzim :-)
Děkujeme upřímně všem zástupcům oslovených stran, kteří si na náš dotazník našli
čas, jejich odpovědi vám předkládáme v nezměněné podobě, a doufáme, že pokračování tohoto projektu, které plánujeme už na
podzim 2013, se zúčastní ještě více zájemců
o ovlivnění věcí veřejných v našem krásném
městě nad Otavou. Stejnou šanci nabídneme opět bez výjimky všem!
REDAKCE PS
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Foto Vladimír Teringl

VPM:
Budova ekonomické školy: rekonstrukce,
postupné sestěhování MÚ, archiv města
OkÚ: výhledově odprodej nebo možnost
využití pro NNO. V horizontu pěti let není
možno s budovou nijak manipulovat
ZŠ J. A. K.: rekonstrukce, městská knihovna,
komunitní centrum
Dům „U koulí“: určitě neprodávat, vypsat
soutěž na využití
Současná knihovna: odprodej

KSČM:
Protože se jedná o budovy v centru města,
tak nejsou na prodej. Myšlenka připojit bu
dovu střední ekonomické školy k radnici
a soustředit tak městský úřad do jednoho
místa v centru je asi to nejlepší řešení, býva
lá ZŠ J. A. Komenského bude přestavěna na
městskou knihovnu, o tom je již rozhodnuto.
Ostatní budovy, ZUŠ – U koulí, Karlova 108,
současná městská knihovna a bývalý OkÚ
jsou stavby, které je možné pronajmout. Na
bízí se i možnost jejich úpravy na jiná využití,
například ubytování.

ČSSD:
ZŠ J. A. K.: komunitní centrum, knihovna
OA: sestěhování úřadu
Bývalý OkÚ: prodej (po r. 2023)
Dům u koulí: bude předmětem diskuze; ur
čitě ne prodej, ale hledání vhodného využití
formou pronájmů
Karlova 108: stávající stav – pronájmy
Současná knihovna: po její přesunu pronájmy
za účelem vzdělávání, spolkových činností,
aktivit dosud provozovaných v ZŠ J. A. K.

SPOZ:
Rozhodně pro soustředění služeb občanům
města Písku. V budově SEŠ moc volného pro
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storu nezůstane (pokud dojde k přestěhování
současných nájemců ze ZŠ  J. A. Komenské
ho). Ale v ostatních objektech je možnost,
aby město za rozumné nájemné soustředilo
služby pro své občany. Podpořilo by se tím
drobné podnikání i zaměstnanost v našem
regionu. Nepotřebujeme v centru jen samé
banky, zlatnictví atd.

2. BUDOVY
MĚSTA
Jak by se měly využít (v horizontu pěti
let) nevyužité či zanedlouho uvolněné
objekty v majetku města? (např.
budova SEŠ, bývalý OkÚ, bývalá škola
J. A. Komenského, budovy ZUŠ – U koulí,
Karlova 108, městská knihovna...)

Miroslav KREJČA:
Opět široké téma, které by si vyžadovalo víc
prostoru. V každém případě bych všechny
nemovitosti v majetku města, pro které brzo
nenajdeme my sami smysluplné a ekonomické
využití, nabídl k pronájmu či prodeji.
Začnu třeba bývalou léčebnou „U Honzíč
ka“, i když není v seznamu u otázky. Prodat
a hned jeho současnému nájemci, který ga
rantuje do tohoto objektu vložit investice, a
udržet jeho současné využití. Tady jsme jako
zastupitelé opakovaně selhali.
Na to, co s ostatními uvedenými nemovitost
mi, není jednoduché odpovědět, protože to
má vazbu na koncepci rozvoje města, která ale
v podstatě neexistuje. Řešení „per partes“ je
tedy tak trochu střílení od boku. V každém pří
padě by mělo být jasno, co s bývalou ZŠ J. A. K.
Pakliže my sami, nebo naši následovníci nebu

dou revokovat usnesení o přesunu knihovny,
je využití jasné. V každém případě bych ale do
koncepce nového využití ZŠ J. A. K. zahrnul i
objekt stávající knihovny, ale i synagogy, a hle
dal komplexní a synergické propojení.
Stejně tak je zapotřebí komplexněji řešit býva
lou SEŠ s protějším objektem v Karlově ulici
s budovami MěstÚ a s objektem Sladovny. Tady
bych se vůbec nebál jít do komerčních aktivit
– jak v budově bývalé SEŠ, tak ve Sladovně.
Komerční projekty zaměřené na pivovarnictví,
Dům přírody apod. by mohly výrazně oživit
Sladovnu, pronájmy prostor v bývalé SEŠ by
mohly částečně vyřešit to, že ze ZŠ J. A. K. bude
muset odejít řada subjektů.
Opuštění domu U koulí a dalších objektů, kte
ré využívala ZUŠ, považuji za zločin, kterého
se dopustili jak představitelé města (vlastník)
tak představitelé kraje (zřizovatel ZUŠ). Nedo
káži si představit, jak bude ZUŠ fungovat na
rušné křižovatce Zeyerovy a Nádražní, kde se
nedá zaparkovat a kde je na jaře a v létě uvnitř
k zalknutí. Stále se opájím myšlenkou, že ZUŠ
bude i nadále působit v současných historic
kých objektech. Jestli je ale opustí, obávám se,
že už je možná cílový uživatel či vlastník kýmsi
vybrán a že si tedy s těmito atraktivními pro
storami nemusíme lámat hlavy. Sbohem stří
brný větře. Ale rád bych se mýlil.

TOP 09:
ZŠ J. A. Komenského: Bývalá škola nesoucí
jméno významného českého pedagoga a fi
losofa by měla i nadále sloužit účelům, pro
které byla vystavěna, a tento účel nejlépe na
plní městská knihovna. Knihy a četba jsou
klíčem ke vzdělání, porozumění, ale i pro
smysluplnou zábavu.
OkÚ: Současné využití budovy pro městský
úřad je vyhovující. Je důležité, aby jednotli
vé agendy sídlily v centru a byly co nejblíže
občanovi.
Budova Obchodní akademie: Bylo by dobré
prozkoumat možnost využití této budovy. Jed
nou z možných variant by mohl být například
bytový dům. Další možností může být prodej.
Karlova 108: Tato budova přináší do rozpoč
tu města potřebný příjem, a proto by měla
v majetku města zůstat.
Dům U koulí + budova současné knihovny:
Měli bychom ideálně se soukromým inves
torem hledat vhodné využití.

Svobodní:
Objekty nepotřebné z hlediska aktualizo
vaného strategického plánu privatizovat trans
parentním a hodnotově adekvátním způso
bem, aby nezatěžovaly město ve výdajích a
naopak město získalo příjem z daně z nemo
vitosti (nyní se mění na jiný název).

3.SLADOVNA
Jak hodnotíte poslední dva roky činnosti
Sladovny; co je podle vás vhodným
záměrem do nezrekonstruované části?

Miroslav KREJČA:

Poslední dva roky jsou velmi rozdílné, budu
se proto soustředit na současné vedení. To
nastolilo správnou cestu spojení nadregionál
ních (a velmi úspěšných) výstav s regionální
mi funkcemi. Z původního projektu Sladovny
vidím reálnou realizaci expozice sladovnictví.
Ve spodních částech je možný komerční pro
voz – restaurace, vinárna… V horní části (od
nádvoří) činnost podporující stávající galerij
ní část – ateliéry apod.

SPOZ:
Máme dojem, že „evropský rozměr“ ve Sladov
ně příliš nevychází. Jsme tedy pro maximální
využití pro místní občany od dětí po seniory.
Hlavní je podle našeho názoru co možná nej
větší ekonomická soběstačnost Sladovny bez
větších dotací z městského rozpočtu.

VPM:
Současné vedení (paní ředitelka Dobiášová)
rozhýbala Sladovnu správným směrem. K to
mu, k čemu byla předurčena – tedy k dětem.
Tento trend by se měl zachovat i nadále a napo
jit tak i „nezrekonstruovanou“ část Sladovny.

TOP 09:
Sladovnu je třeba chápat jako příležitost pro
obohacení života v Písku i jako možnost

zvýšit potenciál města v oblasti cestovního
ruchu. Už od vzniku projektu rekonstrukce
se počítá se zřízením expozice sladovnictví,
za zváženou však stojí i další možnosti –
Dům přírody či „hopsárium“, vnitřní herna
pro děti. Zároveň by mohla Sladovna lákat i
k posezení, ideální by byla restaurace s ven
kovním sezením směrem k řece. Třeba by tu
mohl čepovat své pivo i minipivovar, což by
korespondovalo s expozicí sladovnictví.

Svobodní:
Poslední dva roky hodnotím trochu jako cha
os a nejasnosti dodnes nedořešené ze strany
zakladatele (viz odchod paní Skronské). Sla
dovna byla původně koncipována jako kul
turní zařízení pro děti a tento záměr je možné
vhodně doplňovat. Důležité je, aby v ní byla
činnost, která denně přivede do budovy hodně
dětí s rodiči či vychovateli. Přála bych si, aby
tam byla doplněna interaktivní, tvůrčí činnost
mládeže, která by posilovala jejich sebevědo
mí, asertivní chování a osobní odpovědnost za
sebe sama. Možná je také spolupráce se sou
kromým subjektem v rovné soutěži.

KSČM:
Sladovna je aktivnější než za minulého vedení,
snaží se občanům nabídnout pestřejší program.
To se také projevilo ve zvýšené návštěvnosti.

INZERCE

Každý si hájí své, a proto též nová paní ředitel
ka podporovaná Správní radou razí koncepci,
která určité pozitivní výsledky přináší. V Pís
ku ale vystavuje též Galerie Portyč, v nové
městské knihovně také určitě vzniknou vý
stavní prostory. A různé workshopy nejsou
pouze vý
sa
dou Sladovny. Projevuje se zde
ne moc zřejmá koncepce. Osobně bych vi
děl budoucnost v tom, že zde budou nejprve
v dosud nevyužívaných a nerekonstruova
ných prostorách zasídlovat komerční aktivity
(např. Dům přírody, muzeum pivovarnictví
s pivními lázněmi) a nebál bych se je posléze
pustit i do již zrekonstruovaných prostor. Sla
dovnu nelze řešit izolovaně, bez vazby na oko
lí (Prácheňské muzeum, městský úřad, kon
čící SEŠ), bez vize minimální, nejlépe žádné,
závislosti na městském rozpočtu. Především
synergie se sousedním Prácheňským muzeem
je nanejvýš žádoucí – škoda že jsme před pár
lety PM nepustili více do Sladovny s novými
expozicemi.

ČSSD:
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Tereza Dobiášová:
Sladovna je kulturní

srdce Písku

Do Písku se sice přistěhovala teprve před necelým rokem, kdy zvítězila ve výběrovém řízení na místo
ředitelky Sladovny, ale protože tady bydlela její babička, má k tomuto městu blízký vztah už od dětství.
Dnes se snaží naplnit svou koncepci rozvoje jednoho z nejdůležitějších píseckých kulturních stánků.
Naplnily se představy, s nimiž jste přicházela?
Důvodů, které mě vedly k tomu, abych šla do
Písku, bylo víc – na úrovni osobní i profesio
nální. Vybírala jsem si prostředí, kde chci pra
covat i žít. Písek jsem viděla jako velmi kul
turní město, líbilo se mi a stále líbí propojení
města se silnou kulturní a historickou tradicí
a relativně velmi dobře uchované přírody do
slova na dosah. Za chviličku je člověk z města
venku a to je cítit i v duchu města.

Narazila jste v Písku na nějaký velký problém?
Písek je hodně uzavřený, konzervativní, což má
své klady i zápory. Lidé jsou si tady velmi dob
ře vědomi historie a vysoce si identitu města
cení. Na jednu stranu je to skvělé, mám k tomu
opravdu hluboký respekt, na druhou stranu to
logicky vede k určité uzavřenosti a občas k ne
dostatečné komunikaci se světem okolo. Může
to tvořit překážku v cestovním ruchu a může
být složité tu něco zavádět, snažit se rozhýbat.

Jak se vám v Písku podařilo zapojit do sociál
ních sítí? Přijali vás místní?
Písek je hodně konzervativní, lidem tady trvá,
než si mezi sebe někoho pustí, zapadnout sem
není jen tak. Kdybych se sem přistěhovala bez
práce ve Sladovně, bylo by to o hodně těžší.
Ale díky Sladovně se pořád setkávám s lidmi,
mnoho z nich je mi velmi milých a postupně si
buduji síť přátel a známých.

Tedy konzervatismus spojený s patriotismem?
Ano, ale určitě bych to nehodnotila negativně.
Je to prostě rys města, který má svoje dobré i
špatné stránky, a je potřeba to přijmout a pra
covat s tím. Písek má být na co hrdý. Myslím,
že mou rolí je vnášet sem svůj nadhled a zku
šenosti odjinud a město více otevírat, tak, aby
umělo svůj potenciál prodat.

Našla jste v Písku dostatečnou podporu pro roz
víjení kulturního života?
Když se podíváme na kulturní politiku města,
tak Písek dává v porovnání s jinými městy na
kulturu poměrně hodně peněz. To je důležité.
Evidentně tu existuje potřeba, tlak, aby kultura
ve městě byla. Souvisí to s tradicí. Místní mají
velký zájem o všechno, co se ve městě děje. To
je velká hodnota. Kromě toho se vedení města
zajímá o rozvoj cestovního ruchu. V tomhle
ohledu si myslím není na co stěžovat.
Žila jste ve větších městech, máte určitý nad
hled... Jsou tu místa nebo fenomény, které ne
jsou využívány? Skryté rezervy?
Myslím si, že je možné lépe využívat krajinu
a vsazení města do okolí, které je opravdu je
dinečné. Je možné ho lépe propagovat, stejně
jako historické a kulturní bohatství. Vnímám
Písek jako velmi bohaté město, je tady kulturní
i přírodní bohatství a velmi šikovní lidé.
Jak vidíte perspektivu cestovního ruchu v Pís
ku? Zatím tady moc turistů nemáme...
Návštěvnost Informačního centra stabilně
stoupá. To, že to může být lepší, víme, a to, že
je kam stoupat, je pro mě výzva. To mě baví.
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dalších místních autorů, kteří jsou s průnikem
knižní a výtvarné kultury spojení.
Jakou roli by měla nebo mohla hrát Sladovna
v životě města?
Vidím dvě hlavní role. Na jedné straně by měla
Sladovna fungovat jako výkladní skříň Písku,
měl by to být jeden z turistických taháků. Její
program by měl být jedním z hlavních lákadel.
Což je samozřejmě spojeno i s informačním
centrem a destinačním managementem. Na
druhé straně Sladovna může hrát, a myslím si,
že začíná hrát, důležitou roli v kulturním živo
tě města: nabízet to, co zatím chybí, co nedě
lá nikdo jiný. Sladovna je podle mne důležitá
jako místo, kde se scházejí umělci, kde vznikají
nové věci, kde si lidé hrají, tvoří a diskutují.
Sladovna stojí v centru města a měla by být
jeho kulturním srdcem: místem, kde se lidé na
kulturní úrovni potkávají, kde se vytvářejí vaz
by mezi nimi, kde odpočívají a učí se nové věci.
Místem, odkud vycházejí impulsy.

Přijďte si hrát!

Výstava PLAY vyvolává spontánní hravost :-) Foto PS

Je písecká kulturní tradice také součástí vaší
koncepce budování Sladovny?
Určitě. Jednak je tady Malá galerie, kde se sna
žíme systematicky zabývat regionální kulturou.
Výstavy vybíráme tak, aby pracovaly s píseckou
tradicí, ale současně dáváme prostor i mladým,
kteří tu tvoří. Věnujeme se ilustraci, která tu
má tradici. V Písku je silná výtvarná i literární
činnost a ilustrace je někde mezi tím. Sladov
na se bude více věnovat odkazu Radka Pilaře a

V květnu jste otevřeli unikátní výstavu Petra
Nikla PLAY. Bylo náročné ji získat?
Bylo a nebylo. Už ve výběrovém řízení jsem
byla rozhodnuta, že sem chci tuhle výstavu
dostat. Petr Nikl je tvůrce, ke kterému mám
velmi blízko a moc si ho vážím. Zároveň se to
velmi dobře hodí pro Sladovnu, je to ilustrátor
a současně ikona interaktivity, se kterou jsem
do Sladovny přicházela. Petra Nikla jsem dříve
neznala osobně, ale měla jsem blízko člověka,
který mi dveře k němu otevřel. Úspěšně jsme
zvládli i jednání o penězích a o produkčním
zajištění. To, že se vše podařilo, určitě pro mě
úspěch byl, ale má hlavní práce teď teprve za
číná: aby si lidé k výstavě našli cestu, aby se ji
naučili využívat, aby je mohla obohatit.
PLAY je určitě jedinečnou záležitostí, nic po
dobného v Písku dosud nebylo...
Tahle výstava je celosvětově úspěšná a je to
dáno jednou prostou věcí. Vytváří prostor, aby
si jak velcí, tak malí hráli. Samozřejmě, je vi
zuálně krásná, je slavná, ale o to nejde. Je to
prostor, kde by lidé měli být svobodní a uvol

nění. Prostorově se se Sladovnou potkala velmi
šťastně. Petr Nikl a jeho tým tu byli jako doma
a v prostoru Sladovny ty objekty vypadají krás
ně. I Jiří Wald, který projekt dával dohromady,
říká, že je to jedna z nejkrásnějších instalací
PLAY. Z toho mám velkou radost. Teď jde o to,
aby se sem lidé naučili chodit ne jako na něco
exkluzivního, ale jako na něco, co je tady pro
ně. Je to krásná herna pro všechny generace.

Další projekt z Vídně?
Plánujete dostat sem další velké projekty?
Ono už moc podobných projektů neexis
tuje. Já je mohu buď sama vyvíjet, nebo je
sem mohu vozit z Evropy, na čemž začínám
pracovat. Pro příští rok bych chtěla vyvinout
jeden velký projekt, na němž budeme pravdě
podobně spolupracovat s vídeňským muzeem
ZOOM. Připravujeme také další interaktivní
výstavu z Bratislavy, která bude o jídle.
Jak pokračuje hledání náplně pro dosud nevyu
žitou část Sladovny?
Proces běží a konaly se k tomu dvě veřejné
diskuse. Ta první, to bylo jakési „odpanění“
tématu. Šlo o překonání emocionálních bari
ér, které bránily se do toho vůbec pustit. Pro
druhou diskusi už byly na stole tři konkrétní
návrhy. Stále přicházejí různé impulsy\ a pro
jekty. Konkrétně se už pracuje na projektu pro
střední část expozice sladovnictví. Jde to mno
hem rychleji a snáze, než jsem čekala.
Jakou máte představu o budoucnosti Sladovny?
Musím rozlišit osobní pohled a vizi Sladovny
pro město. Mám svou představu, ale zdaleka
nejsem jediný rozhodující činitel. Myslím, že
Sladovna by měla fungovat jako kulturní srd
ce města, jako celek. Měly by být zachovány
její komunitní a kulturní funkce, ale také ta
„vývozní“ část. Stoprocentně tady podle mne
chybí hospoda nebo kavárna a průchod k ná
břeží. Patří sem i expozice sladovnictví, která
by současnost propojovala s minulostí. To, co
se děje ve zrekonstruované části Sladovny, se
může rozšiřovat, ale nemůže to naplnit celý
dům. Podle mě by sem patřily třeba umělecké
rezidence s ateliéry, které ve světě velmi dob
ře fungují. Možností, které je ale třeba zvážit,
aby komplex byl životaschopný, je mnoho.

Sladovna versus Stage Jitex
Sladovna je mimořádná i díky tomu, že je to kul
turní instituce zasazená do původně průmyslo
vého objektu. V Písku vznikl ještě jeden podob
ný projekt – Stage Jitex Ládi Berana, s nímž jste
také navázali spolupráci...
Trend konverze opuštěných průmyslových sta
veb do kulturních center je celosvětový. Souvisí
s tím, že velkých továren už není potřeba tolik,

Foto Jan Pancíř

věci se vyrábějí menší a v jiných částech světa.
Když se podíváme na objekty v Písku, tak Sla
dovna je reprezentativní a v centru města. To
znamená, že by se měla profilovat pro „stře
dovou“ kulturu, pro rodiny a turisty. Naproti
tomu Jitex je naprosto ideální, a i náš koncert
Lenky Dusilové to prokázal, jako středisko
pro alternativní kulturu, zejména pro mladší
lidi, jako taneční scéna, pro koncerty, formá
ty mladého umění. To v Písku chybí. Myslím,
že celkově jsou tu mladí málo aktivizovaní a
málo naučení využívat kulturu. Vidím v tom
velký potenciál. Stage Jitex má v Písku určitě
své místo a opodstatnění.

Na náměstí patří kašna!
Bydlíte přímo ve středu města, díváte se z okna
na náměstí... Jak vnímáte tu scénu, na které po
hybují zástupy lidí a proudy aut?

Mám strašně ráda, když je na náměstí hodně
lidí, a myslím si, že je tu velký prostor pro
to, aby jich tu mohlo být ještě víc. O veče
rech a víkendech se centrum vyprazdňuje,
pokud zrovna není nějaká velká akce, což
mě při pohledu z okna mrzí. Vznikají nové
zahrádky, to je skvělé, ale chybí tady pro
gram. Program jako život, za kterým by sem
lidé přicházeli. Parkoviště na náměstí je sice
praktické, ale mám pocit, že živosti centra
města vlastně škodí. Myslím, že by se ne
muselo parkovat na celém náměstí. Nejvíc
by se mi líbilo, kdyby byl ve středu malin
ký parčík, kašna a stromy, malá oáza. Voda
v centru města je důležitá, kašna tu bývala.
Neříkám, že by celé náměstí mělo být bez
aut, ale určitá část by volná být mohla.
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

www.piseckysvet.cz
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4. BAZÉN NEBO AKVAPARK
Miroslav KREJČA:

Referendum zcela jasně rozhodlo o přemís
tění plaveckého stadionu do jiné lokality.
Je proto potřebné:
1. vytipovat za účasti veřejnosti a odborníků
nejvhodnější lokalitu,
2. umožnit občanům zvolit budoucí podobu
„náplně“ bazénu (akvacentra?)
3. vyhlásit architektonickou soutěž na po
dobu nového plaveckého stadionu v nové
lokalitě
4. vítězné návrhy představit veřejnosti
5. současně činit postupně veškeré nutné
kroky vedoucí k realizaci vítězného návrhu

Od začátku jsem zastával názor, že budovat
nový bazén na místě stávajícího a za cenu,
že se nejprve starý plavečák zbourá a několik
let tu takovéto zařízení nebude, je nehorázná
pitomost. Výsledek referenda považuji přede
vším za vyslovení názoru veřejnosti nebourat
stávající plavečák, dokud nevybudujeme nové
adekvátní zařízení. Takže pro mne má prioritu
řádná údržba současného plavečáku (ke které
ale dosti často nedocházelo), nezbytné inves
tice do něj, aby byly zachovány a dodrženy
hygienické, bezpečnostní a další standardy.
To ale neznamená, že se stavím zády k novému
zařízení. Po euforii s referendem se ale musí
me vypořádat s jeho umístěním v jiné lokalitě,
s řešením reflektujícím potřeby a zájmy občanů
města (budovat to budeme pro ně, ne pro těch
pár turistů, kteří tudy projedou). Takovéto za
řízení nelze vybudovat a provozovat bez syner
gií na své okolí, někde v polích… A na závěr
dvě poznámky. První se týká možného spojení
nového plavečáku s víceúčelovou sportovní
halou – tu přece také někde a někdy plánuje
me (a nebo jsme už tuto myšlenku zavrhli?) a
nechali jsme na ní vypracovat studie (zadarmo
určitě nebyly). A druhá poznámka – nezapo
mínejme na unikátní letní plovárnu na Otavě
U Václava (i když letní měsíce za minulé roky
bohužel moc koupání v přírodě nepřejí).

KSČM:
Svobodní:
Opět je zde vazba na kvalitní aktualizaci strate
gického plánu. Osobně jsem pro využití stáva
jících hodnot, ty modernizovat. Poloha součas
ného bazénu je jedinečná (výhled na kamenný
most a starou část města), ale vzhled je otřesný.
Dnešní stavební technologie však umožňují
splynutí s okolím a i možnost parkování by se
v blízkosti našla. Lidé rozhodli v místním re
ferendu, ale měli dostatek informací? Hlavně
těch ekonomických a strategických? Zákon
umožňuje po určité době nápravu. Nemělo by
se chvátat z důvodu dotací, ale mělo by se vy
cházet z dopracovaného a aktualizovaného již
zmíněného strategického plánu. Nedobrá ma
nipulace se vždy po čase vrátí jako bumerang.
Považuji za nutné do toho zapojit soukromý
sektor, abychom do budoucna neživili nekva
litní stavbu a drahý provoz. V zahraničí tyto
projekty fungují úspěšně.

SPOZ:
Podle našeho názoru jsou dvě nejvýhodnější
lokality pro bazén (nikoliv aquapark). Jsou to
bývalá Žižkova kasárna a nebo prostor pod
Lesnickou školou. Zde se nám jeví umístění
nejlogičtější – v blízkosti zavedených sporto
višť a mimo záplavovou zónu. Líbila by se nám
i možnost zvážit myšlenku přímého propoje
ní bazénu a všesportovní haly. Ve střednědo
bém výhledu je ale až příliš mnoho finančně
náročných investičních akcí, bude tedy třeba
jasně určit priority podle potřeb a přání ob
čanů a také intenzivně hledat možnosti spo
lufinancování. Je evidentní, že jen z rozpočtu
města všechny potřebné velké investiční akce
souběžně zvládnout nepůjde.
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Nemyslím, že by město mělo stavět akvapark.
Město má plavecký bazén, který postavilo
hlavně jako školské, sportovní a odpočinkové
zařízení. Síť akvaparků v okolí města je již tak
zahuštěná, že stavět v Písku akvapark je inves
torská sebevražda. Pokud si občané přejí pře
místění plaveckého bazénu, souhlasím a začít
by se mělo od budoucích uživatelů, to je škol,
sportovců, záchranářů nebo důchodců. Poznat
jejich potřeby na využívání takového zařízení
a teprve pak zadat jasný úkol architektům.

TOP 09:
Je třeba respektovat výsledky místního refe
renda a co nejrychleji začít naplňovat jeho pro
obec závazný výsledek. Měli bychom tedy najít
vhodné místo, připravit projekt, zajistit jeho fi
nancování a začít stavět. Bohužel v souvislosti
s financemi nemůžeme rozumět snaze prosta
vět na rekonstrukci původního bazénu, který
čeká zbourání, cca 20 miliónů korun. Je třeba
realizovat jen ty opravy, které zajistí fungování
bazénu po nezbytně nutnou dobu.

ČSSD:
Občanská společnost dala najevo, že ji tato
stavba eminentně zajímá. S veřejností tak
bude projednáváno jak umístění, tak náplň
nového zařízení. Na podobu zařízení by měla
být vypsána architektonická soutěž. V opti
mistické variantě by mohlo nové zařízení stát
kolem roku 2020.

Foto Zdenka Jelenová

Foto Zdenka Jelenová

Jak by měl být řešen problém rekonstrukce bazénu – stavby nového akvaparku?
Jaký postup navrhujete?

INZERCE

UŽ

SKOČ!!!

od roku 1993 provozujeme ze Zvíkovského mostu skoky na gumovém
laně pro širokou veřejnost. S trochou
nadsázky se dá říci, že jsme zakladatelé
a průkopníci bungee jumpingu v Čechách! Při této dnes již legendární aktivitě nabité adrenalinem tuhne krev v žilách i velmi odvážným. Opravdové
překonání sebe sama si už vyzkoušely tisíce nadšených zájemců. Dnes si
můžete skočit leckde, ale Zvíkovský most má v sobě nepopsatelné kouzlo,
o kterém se vám bude i zdát. Nevěříte? Přijeďte a uvidíte!
Začali jsme 18. května a dále skáčeme každou sobotu a neděli v čase
11-17 hod až do 29. září. Více info na www.bungee.cz

SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ POUKAZ NA SKOK:
ČTĚTE PODMÍNKY NA STRANĚ 31 !!!

Potřebujete lepší internetové stránky,
vydat katalog nebo třeba (e)knihu?
Neradi řešíte poptávky a dílčí zakázky
s různými dodavateli? Rádi byste ušetřili
čas i peníze a měli vše „pod jednou stře
chou“? Právě Vám teď otevíráme dveře...
MiradiX je firma s historií a zkušenost
mi v oblasti firemní prezentace. Před deseti
lety to byly jednoduché internetové stránky
a vizitky, dnes rozsáhlé webové prezentace
s vlastním administračním systémem, ob
jemné katalogy, firemní identity i kampaně.

Reklamní agentura
Reklamní agentura MiradiX působí v Písku a
realizuje zakázky pro klienty z celé ČR. Úzce
spolupracuje se spolehlivými a ověřenými
partnery. Zejména v oblasti tisku bylo dů
ležité najít dodavatele, který tiskne kvalitně
a za příznivou cenu. Dnes našim klientům
nabízíme optimální kompromis, který v ji
hočeském regionu nemá obdoby.
Kromě tisku katalogů, prospektů, letá
ků, vizitek a podobných firemních mate
riálů realizujeme rovněž zakázky z oblasti

venkovní reklamy, reklamních předmětů
s možností firemního potisku, fotografic
kých služeb, 3D modelování apod.

Grafické studio
Grafické studio MiradiX dává představám
zákazníků jedinečnou grafickou tvář. Vytvá
říme firemní tiskoviny a přesvědčivé pro
pagační materiály. Pokud zakládáte firmu,
zhotovíme Vám logo a grafický manuál jako
nezbytný základ Vaší firemní identity.
Je důležité, aby tiskoviny oslovily Vaši cílo
vou skupinu. Je důležité odlišit tiskoviny, kte
ré mají budovat povědomí o Vaší firmě, od
těch, které mají potenciálního zákazníka při
lákat a přesvědčit. Přilákat – anebo odradit.

Webové studio

Chcete mít stránky, které Vám budou vydělá
vat? Už Vám nevyhovuje stávající web, chce
te stránky předělat a rozšířit? Webové studio
MiradiX vytváří profesionální internetové
stránky – kvalitní, přívětivé, přesvědčivé.

Takové jsou předpokladem efektivního vy
užití nepřeberných možností internetového
média a příležitostí oslovit Vaše zákazníky.
Patřičnou pozornost proto věnujeme SEO
(optimalizaci pro vyhledávače).

Vydejte knihu
Vydavatelství a nakladatelství MiradiX dává
příležitost začínajícím autorům vydat své díl
ko jako tištěnou knihu třeba jen v několika
kusech pro své blízké nebo jako e-book. Jsme
přesvědčeni, že tištěná kniha má v dnešní di
gitalizované době stále své místo.
Ať chcete svůj počin vydat klasickou nebo
digitální cestou, fandíme Vašemu záměru
a rádi přispějeme k realizaci. Zajistíme vše
potřebné: od sazby a zlomu přes korektury,
skenování a retuš obrazových příloh po při
dělení ISBN a tisk nebo generování datové
ho souboru. Více na www.miradix.cz.
Miroslav VEJLUPEK, jednatel
MiradiX s.r.o., Tyršova 63/18, Písek
776 668 788, info@miradix.cz

www.piseckysvet.cz
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5. KOMISE
Jak hodnotíte činnost a výsledky
odborných komisí rady města?

Miroslav KREJČA:
Tady je má odpověď opět dosti skeptická
a omlouvám se předem všem poctivým
a pracovitým členům komisí. Nepovažuji
komise za něco extra přínosného. Možná
je to tím, že vznikaly a byly naplněny podle
stranických klíčů a v koalici dohodnutých
kvót, namísto aby se otevřely co nejširšímu
spektru názorů a podnětů. Především by ale
otázku komisí měla řešit rada – ona má své
komise, zastupitelstvo zase své výbory.

KSČM:
Ve většině případů prokazují komise svoje
oprávnění. Prokousávají se podrobnostmi,
aby mohly doporučit to nejlepší řešení pro
blému. Mají mít zastoupení všech stran, ale
jejich jednání musí být vedeno věcně ve pro
spěch města, bez politického podtextu.

SPOZ:
Výstupy z komisí vedení města jistě využívá.
Do jaké míry je akceptuje, je obtížné po
soudit. SPOZ je pro posilování prvků přímé
demokracie a v případě úspěchu v komu
nálních volbách budou naši zastupitelé po
zorně naslouchat všem občanům.

ČSSD:
To je pro mě jedno z největších zklamání za
poslední dva roky. Z části komisí se stala mís
ta politikaření, z části místa absurdních ná
padů. Naštěstí se to netýká všech komisí a ty,
které pracují řádně, získávají se svými podně
ty prostor pro jejich realizaci bez problémů.

VPM:
Odpověď je velmi obtížná, komise jsou růz
norodé, složení některých se velmi mění. Stej
ně různorodé jsou i podněty. Pokud jsou při
pomínky ať už z legislativních či finančních
důvodů uskutečnitelné, jsou náměty vždy
přijímány s plnou vážností. A co je nutno
zdůraznit! Každou připomínkou, podnětem,

6. SPORT V PÍSKU

Je správně a dostatečně řešeno financování sportu ve městě?

KSČM:
Město má vůči občanům povinnosti – např. zajistit provoz předškol
ních, školních a sociálních zařízení, zabezpečit vodu, kanalizaci a řadu
dalších. Financování sportu mezi tyto priority sice nepatří, přesto do
něj odejde z rozpočtu města poměrně vysoká částka, vyšší než v jiných
městech. Myslím, že je dostatečná.

TOP 09:
Financování sportu či kultury je tradičně vyostřeným tématem. Do
mníváme, že město řeší financování sportu dostatečně a účelně.

Svobodní:
Celý systém přerozdělování ve státě považuji za velmi špatný. Je to
vidět na problému Sazky. „Zlaté vejce“ chráněné zákonem si zástupci
sportovců nechali vzít. Odpovědní a placení funkcionáři nekontro
lovali. U složitého přerozdělování se vždy tuneluje a rozkrádá. Prá
vě proto mají zůstat peníze co nejníže, tedy v obci, pod co nejbliž
ší kontrolou občanů. Tento problém nikdo nevyřeší dobře, protože
rozpočtové určení daní je nastaveno centralisticky. Město by mělo
zrevidovat všechny smlouvy na sport (podpora sportovních zařízení,
podpora dětí a mládeže), udělat stop, zavést transparentnější a spra
vedlivější systém, nové a jasné smlouvy. K tomu nikdo nemá odvahu.
Brzy to ale bude nutné. Situace je neúnosná.

SPOZ:
Sport v Písku prožívá těžké období. Hokej, fotbal, házená... Všichni to
vidíme. Vše je hodně o penězích a těch v našem regionu není dosta
tek. Udržme udržitelné a snažme se především podporovat mládež.
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návrhem či stížností se vedení města, rada
města, případně zastupitelstvo zabývá.

TOP 09:
Komise plní poradní a iniciativní funkci,
je to aréna pro střetávání různých názo
rů a postojů a díky tomu dotváří mozaiku
názorů a podkladů pro jednání a hlasování
každého radního či zastupitele.

Svobodní:
Komise jsou poradní orgán rady bez odpo
vědnosti, to je dané zákonem. Je otázkou,
zda jsou správně nastaveny ve smyslu komu
nikace s radou. V zásadních věcech je stejně
důležité komunikovat se všemi občany a dát
jim k tomu příležitost a čas. Takto zákonem
postavené komise mohou být spíše lobby či
alibi spolek. Oceňuji však alespoň způsob,
jakým byli lidé do komisí a výborů vybráni.
Není sice ideální, ale je lepší než ten předcho
zí. Činnost komisí by měla být výrazněji pu
blikována. Otázkou je, zda jejich předsedové
o to stojí a chtějí s občany spolupracovat.

ČSSD:
Pokud jde o množství financí do sportu, odpověď zní ano. Pokud jde
o správnost dělení, odpověď zní ne. Stále existuje velké finanční zvý
hodnění klubů provozujících činnost v zařízeních města (zejména
hokeje). Jak se ukazuje, ani tato nadstandartní míra podpory nemů
že sport bez aktivní a hospodárné činnosti vedení klubu spasit. Pro
změnu financování (která by v tuto chvíli znamenala zejména likvidaci
současné podoby hokeje) však chybí vůle.

Miroslav KREJČA:
Rozhodně ne. Především musíme vyvážit podporu hokeje, fotbalu,
atletiky ve městě, ale i ostatních sportů, které mají své zázemí oko
lo Sokola (házená apod.). Řadu let se marně snažím prosadit, aby do
zveřejňované podpory sportu byly zahrnuty i všechny další nefinanční
benefity (bezplatné poskytování zařízení, jeho přepronajímání, odpou
štění některých místních poplatků...). Další věc je technický a stavební
stav sportovních zařízení. Nemáme dokončen fotbalový a atletický
areál pod Lesnickou školou, nemáme dokončen za desítky let provo
zu zimní stadion. Je ještě aktuální záměr všesportovní haly? Tak, jako
chybí celková koncepce rozvoje města, je tomu i v oblasti sportu, kde
bylo vše doposud spíše založeno na lobbingu a osobním zájmu.

VPM:
Ano, město podporuje především mládežnický sport. Zda správně?
Přímá podpora se řídí Pravidly, která byla navržena sportovní komisí
a schválena ZM. Zavedený a ověřený systém – žádost – doporučení
sportovní komise – projednání v zastupitelstvu se jeví funkční. Uve
dený postup se netýká pouze sportu, ale všech volnočasových aktivit
mládeže a i organizací poskytujících služby v sociální oblasti. Nepřímá
podpora sportu je již dlouhodobě nastavena pro sportovní organizace,
kdy o využívaná sportoviště pečují MSP. Týká se IHC, FC, TJ Hradiště.
Další využívanou možností jsou prostředky na „záštitu“ starosty.

Vyzkoušejte jógu
s lektorkou

Emou

Ačkoliv historie jógy je stará více než dva tisíce let, v Čechách začala
nabývat většího uznání až v 70.–80. letech 20. století. Většinou však
byl tento směr považován za menšinový, jogíni se scházeli v uzavřených skupinkách. Jinak tomu je dnes, zvlášť mezi lidmi usilujícími
o zdravý životní styl. Jógu můžete nezávazně vyzkoušet i v Písku.
V mnoha městech vznikají jógová centra
a studia. Lidé tak mají možnost praktikovat
různé směry moderní, západní kulturou ovliv
něné jógy (Hatha jóga, Vyniása, Iengar-jóga,
Aštánga, ad.), mají možnost zharmonizovat
své životní síly, energetizovat se, cítit se klid
nější a vyrovnanější.
Jóga bývá právem označována za životní
cestu, je to i způsob myšlení, vnímání okol
ního světa a života. V principu má jít o cestu
pravdivosti, čistoty, neulpívání, umírněnosti
a dalších morálních hodnot, které byly před
určeny indickými mudrci již v dávné minu
losti a svoji funkčnost překvapivě dlouhými
lety neztratily. Jak geniální. K cíli úplné do
konalosti může však jogín dojít pouze jem
nou a pozvolnou cestou. K tomu účelu se
obvykle používají tělesná cvičení, tzv. asány,
také hluboké jógové dýchání, koncentrace
a meditační a očistné techniky. Jóga určitě
není pouze soubor fyzických cviků, ale ani
náboženství.

myšlenky a odvede pozornost od nepod
statného k podstatnému. Fyzická cvičení a
hluboký dech prokrvují vnitřní orgány, har
monizují krevní řečiště, okysličují buňky.
S jógou máte v rukou elixír mládí.

Kde hledat v Písku?

Nově se v Písku nabízí možnost navštívit
lekce jógy pro začátečníky, jógy relaxační
a také jógu na bolavá záda. Lekce se konají
v centru města, a to v prostorách horního
patra nově zrekonstruované restaurace Avi
on Air v Palackého sadech, kde vede hodiny
lektorka s certifikátem Mezinárodní jógové
aliance Ema Rybářová.
„Za nejdůležitější při vedení svých lekcí považuji bezpečí a dobrý pocit každého, kdo se rozhodl józe věnovat. Důležité je brát také ohled
na zdravotní stav a pocity jednotlivců. Snažím
se před začátkem každé lekce naladit na potřeby lidí a někdy i podle toho na poslední chvíli

lekci upravuji. Přijít si zapraktikovat může
každý, důkazem toho je, že na mé lekce chodí
maminky malých dětí i senioři. Věřím, že brzy
budou chodit i děti,“ dodává s úsměvem, pro
tože v červnu chystá ukázkové lekce dětské
jógy. S dětmi se bude cvičit veselou hravou
formou systému „Lali cvičí jógu“.
„Hlavní pokyn pro začátečníky na mých lekcích zní: cvičit jen do hranice své vlastní bolesti. Svůj limit rozezná nejlépe každý sám. Při
hatha józe používáme různé pomůcky, většinou pásky a cihličky, což usnadní pohyb tam,
kde jsou svaly a klouby nejvíce ztuhlé. S jógou
mám dlouholeté zkušenosti, je to má srdeční
záležitost. Myslím si, že lásku, harmonii a radost v sobě nosí každý z nás. Záleží pouze na
tom, zda sám sobě dovolí je projevit. A právě
v tomto ohledu se jóga stává úžasnou cestou,
opravdovým učením. Je to výzva pro každého“, říká Ema Rybářová.
Více informací: www.jogou-k-sobe

Jóga jako cesta ke zdraví

Ve světě sportu, do kterého jóga ve skutečnosti
naprosto nepatří, se vyznačuje současná doba
fenoménem přetížených kloubů (př. cyklisti
ka a velké zatížení kolen) a také zkrácených
svalů, k tomuto dochází u většiny výkonnost
ně a jednostranně pojatých sportů. Atrofova
né svaly často dojdou přetížení a poškození
neočekávaným úrazem. A tak se právě jóga
stává účelným protipólem těmto neduhům, je
to vynikající strečink, dodává rovnováhu na
šemu pohybovému aparátu.
Pro ty, kteří řeší různé zdravotní potíže, ať
už alternativní cestou anebo jsou ve fázi do
léčování (netýká se to akutních fází nemo
cí), lze také spatřovat v józe svá pozitiva, a to
pro příznivý účinek na bázi psychické. Pro
ty, kteří v józe hledají více potěchy pro svoji
duši, lze doporučit více meditačně nebo re
laxačně laděnou jógu.
Vhodně laděná lekce jógy dokáže i při ob
časném cvičení krásně protáhnout tělo, při
pravidelném cvičení jej také zpevnit. Zklidní
mysl i usměrní emoce. Přivede Vás na jiné

Ema Rybářová Foto Zdenka Jelenová
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7. ÚZEMNÍ PLÁN
Proč potřebuje Písek nový územní plán, jaké hlavní problémy
má řešit? Jak si představujete zapojení veřejnosti?

ČSSD:
Město Písek potřebuje nový územní plán – jedná se o základní do
kument nutný pro rozvoj města. Měl by řešit nové rozvojové lokality
pro bytovou výstavbu, podnikání i sport a rekreaci. Mělo by pro
běhnout několik veřejných projednání v rámci tvorby.

KSČM:

SPOZ:

To je jedna z nejdůležitějších věcí, podle které se vyvíjí město, a proto
musí být pečlivě zpracovaná. Jde o nákladnou záležitost. Očekávám, že
návrh bude připraven cílevědoměji než v minulosti. Proto zastupitelstvo
rozhodlo zhotovit nový plán, nikoli jen pro digitalizaci stávajícího. Jen
tak docílíme toho, že se nebudeme setkávat s problémy a řešit konflikty,
které obsahuje z minulého období. Občané se většinou o územní plán
zajímají až v tom okamžiku, kdy se jich dotýká přímo. Zejména když
nevyhovuje jejich požadavkům. Subjektivním pohledům lze předejít
včasnou a věcnou komunikací v období před jeho schválením.

Nový územní plán je bezpochyby potřebný. Jeho zpracování by
mělo být pod maximální veřejnou kontrolou. Každý rozumný ná
vrh v tomto směru podpoříme.

Svobodní:
Územní plán je zásadní dokument, kterým mohou nesprávným po
stupem zastupitelé znehodnotit soukromé vlastnictví občanů města či
vlastníků nemovitostí. Vycházet je třeba z modernizovaného strategic
kého plánu města, interaktivně zapojit všechny občany města způso
bem, který umožňuje zákon a moderní způsob komunikace s lidmi. Jako
výmluvu nepřijímám, že se lidé nezajímají. Zajímat se budou, bude-li
s nimi správně komunikováno a budou-li mít správné informace. Pak se
nebudou bát zapojit a nebudou to považovat za ztrátu času.

TOP 09:
Nový územní plán by měl odpovědět na otázku, jak naložit se zbývají
cím rozvojovým územím, jako je například areál bývalých Žižkových
kasáren, a měl by vyjít vstříc poptávce po rodinném bydlení. Dostatek
vhodných stavebních parcel pro rodinné domy v Písku chybí. Zároveň
se tímto krokem zhodnotí pozemky v majetku města.

Občan a plán města
Může občan podobu územního plánu svého města ovlivnit? V dubnu k tomu pořádal
Písecký svět ve Sladovně besedu. Považujeme celý proces za
velice důležitý pro budoucnost
města. Na www.piseckysvet.
cz najdete k tomuto tématu
několik článků, například text
Libora Jarmiče – právníka naší
partnerské organizace Ekologický právní servis.
Další debaty pravděpodobně
nebudou, protože město plánuje již jen veřejné projednání návrhu v rámci povinností uklá-

daných zákonem. Tam už ale
prostor pro debatu bude velice
omezený, bude se diskutovat
nad téměř hotovým návrhem.
Veřejnosti tak zbývá mož
nost
vymezovat se k návrhu pomocí
podávání námitek či připomínek k vypracovanému návrhu
ÚP, a případně přemlouvat jednotlivé zastupitele. Na jakém
základě se ale oni budou o požadavcích rozhodovat, můžeme
jen a jen spekulovat...
Diskutejte na webu Písecký
svět – www.piseckysvet.cz!
MARTIN ZBORNÍK

VPM:
Zásadním významem územního plánu je zajištění dlouhodobé stabi
lity činností na území města. A to jak pro stávající uživatele (občany,
firmy) , tak i pro investory. S tím samozřejmě souvisí řešení doprav
ní infrastruktury a další. Do procesu pořízení se může zapojit kaž
dý, občané, firmy, spolky. Především podáváním návrhů a následně
vlastní účastí při projednávání.

Každá obec, každé město potřebuje kvalitní a aktualizovaný územní
plán. Často to bohužel ale dopadne tak, že jeho obsah nevyhovuje ani
občanům, ani podnikatelům a dalším subjektům, ale je do značné
míry pouze určitou osobní vizí jeho autora a promítnutím představ
několika osob, které za zadavatele ÚP nebo jeho zpracovatele jednají,
či na něho mají nějaký jiný kontakt a vazbu. Osobně si myslím, že
pořízení nového územního plánu města by zas tak nemuselo spěchat,
a otázkou je, zda víme vše, co občany pálí, co by ve městě a okolí chtě
li, a co naopak nechtěli. Při komunikaci s občany máme stále velké
rezervy a možná nevyužíváme dostatečně ani to, co již existuje, např.
komise rady města (viz též otázka 8 – Komise). Územní plán je ale
i převedení určitých koncepcí a záměrů na papír. Ty v našem městě
postrádám, ale nikdo jiný je za nás neudělá. A teprve až budeme mít
jasno, co a kde chceme a v jakých časových horizontech, bude mít
nový územní plán své konkrétní zadání a smysl. Jakýsi zásobník akcí
či chaotické prosazování toho či onoho podle toho, co má šanci projít
(i s ohledem na blížící se volby), to nespasí.
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INZERCE

Miroslav KREJČA:

né podobě třeba „desatero“, docílíme možná
většího efektu.

Potřebuje město etický kodex
zastupitelů? Proč ho Písek nemá?

TOP 09:

ČSSD:
O jeho prosazení jsem se marně pokoušel.
K mému úsilí se však připojilo jen několik
zastupitelů. Jedná se jistě o morálně silný
dokument. Na druhou stranu není vyma
hatelný a bez aktivní občanské kontroly ani
efektivní.

KSČM:
Slušní a dobře vychovaní lidé nepotřebují
žádnou další normu k tomu, aby věděli, jak
se mají chovat. To platí o všech lidech, nejen
zastupitelích. Konečně, návrh etického ko
dexu připravili před několika lety zástupci
všech klubů, ale projednávání v zastupitel
stvu nakonec ukázalo jeho nadbytečnost.

Miroslav KREJČA:
Město potřebuje uvážlivé, odborně kvalifiko
vané a morálně bezúhonné zastupitele. A to
žádný kodex nezajistí. Jeho přijetí ničemu
neublíží, ale také nepřinese moc pozitivní
ho. Bude to jen takové populistické plácnutí
do vody. Ale jestli někdo tu potřebu má, rád
se s ní seznámím a klidně i podpořím. Zatím
jediný návrh, o kterém vím, byl spíše proble
matický. Kdybychom místo toho ctili v obec

Foto Vladimír Teringl

8. KODEX

Chování každého zastupitele podle morál
ních zásad a dodržování platných zákonů
České republiky považujeme za samozřej
most. To není otázkou přijetí či nepřijetí
Etického kodexu. Když někdo nebude chtít
dodržovat pravidla fair play, ani kodex mu
v tom nezabrání.

SPOZ:
Etický kodex vše nevyřeší, ale jeho vznik
podporujeme. Nejdůležitější je ale následná
kontrola toho, jak je takový přijatý kodex
naplňován v praxi. Možná by stálo za to
ověřit si zkušenosti z jiných měst, která již
etický kodex zastupitelů přijala.

VPM:
Etický kodex by měl dodržovat každý za
stupitel bez „papírové“ podoby.

Svobodní:
Etický kodex buď člověk v sobě má, nebo
nemá. Žádný papír ho nemůže nahradit. Ve
řejná funkce je služba občanům, a když ně
kdo nechce dodržovat zákon a slušné mravy,
ať tuto funkci raději nedělá. Bohužel si mys
lím, že velká spousta lidí nastupuje do veřejné
správy nepřipravena, líbí se jim moc a využí

9. INFORMOVANOST
Jsou zpravodaj a web města dostatečně otevřené všem zastupitelům a jejich
názorům? Přinášejí dostatek přehledných informací občanům?

Miroslav KREJČA:

ČSSD:

Zpravodaj města si vždy jen prohlédnu, abych
viděl, jak náš pan starosta a jeho zástupci na
fotografiích zkrásněli a omládli a poučil se, co
se jim zase podařilo. Nepovažuji zpravodaj za
nějaký zvláštní přínos, těch pár skutečných
informací z některých odborů lze občanům
sdělit určitě levněji. A na web města v podstatě
chodím, jen když něco konkrétního hledám,
především o oblasti probíhajících správních
řízení (trochu se totiž v poslední době upouš
tí od institutu přímého oslovení účastníků
těchto řízení a vše se zjednodušuje veřejnými
vyhláškami). O tom, že bych měl, jako řado
vý zastupitel, možnost prezentovat své názory
prostřednictvím těchto nosičů, mi není nic
známo, takže to řeším zcela jinak. Bude-li
i nám nevyvoleným dána takováto příležitost,
osobně jí velice rád budu využívat.

Došlo k velkému pozitivnímu posunu podoby
a informačního obsahu jak městského webu,
tak zpravodaje. Pokud některý zastupitel pro
jeví zájem o publikování, není odmítnut.

SPOZ:
Neříkáme, že informovanost občanů města
je ideální, ale určité zlepšení oproti minu
losti pozorujeme. Informovanost veřejnosti
před referendem o bazénu nebyla zcela ob
jektivní a vyvážená. Občanský názor ovšem
byl velice silný a dnes se podle něho musí
postupovat.

vají ji ke svému osobnímu prospěchu či pro
spěchu svých kamarádů. Pak je tam skupina
lidí, kteří jsou lhostejní a poslouží, promiňte,
jako„užiteční blbci“. A jen málo osobností ak
tivně navrhuje či se statečně projeví a postaví
zlu. Většinou je však systém semele.

městům vcelku dobře. Osobně se potýkám
spíš s neodpovědností některých zastupitelů,
když nejsou schopni postupovat dle zákona
a ani neprojednají to, co jim občan písemně
a dle zákona zaslal. Znevažují tím veřejnou
funkci a principy svobody a odpovědnosti.
Osobně takové případy znám. Zpravodaj by
měl být otevřený především občanům. Zatu
pitelé by měli sami o komunikaci s občanem
usilovat. Je to jejich výhoda i odpovědnost.

VPM:
Ano, záleží jen na každém zastupiteli, zda
možnost využije. Totéž platí i pro občany. Po
kud není na webu města nalezena konkrétní
odpověď, je možné položit dotaz tiskovému
mluvčímu, který obratem reaguje.

KSČM:
otázku vynechali

Svobodní:

TOP 09:

Všechny informace, které se váží na veřej
né peníze, by měly být s předstihem veřejně
dostupné. Písek je na tom vzhledem k jiným

To je podle mne otázka, která by měla mířit
spíše k občanům, co se týče komunikativnos
ti a otevřenosti, je jistě vždy co zlepšovat.

www.piseckysvet.cz
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10. MLÁDEŽ A AUTOMATY
Je podle vás správné financovat aktivity dětí a mládež z výnosů z hazardu (z VLT a
VHP) prostřednictvím současného fondu zřízeného zastupitelstvem?

Miroslav KREJČA:
Podpořil jsem vznik tohoto fondu, takže
by asi bylo trochu nelogické, když bych to
teď popřel a byl proti. K lidské společnos
ti hazard vždy patřil (vedle dalších neřestí)
a bylo by naivní se domnívat, že jej jakým
koli administrativním úkonem a zákazem
vymýtíme. Máme možnost jej jen rozumně
korigovat a uchránit od něj mládež a sociál
ně labilní osoby. Je to stejné jako s kouřením,
alkoholem, drogami. A je to běh na dlouho
trať, který začíná v každé rodině. A je-li špat
ný start, moc se toho pak již napravit nedá.
Děti za chování svých rodičů vinit nemůže
me, naopak ale ano.

Svobodní:
Za stávajících legislativních podmínek ano.
Negativní činnost má být především hodně
zpoplatněna, pak se zjevně zredukuje a při
tom zůstává pod kontrolou. Nemůžeme za
kázat sázky a loterie na celém světě. Když je
zakážeme, přes internet či zahraničí se stejně

budou provozovat a zisky v klidu mohou jít
do zahraničí. Zákazy nic nevyřeší, spíše na
roste obcházení zákona či trestná činnost a
stane se latentní, tedy nebezpečnější. Po
dobné je to i u prostituce. Neměli bychom si
lhát. V mnoha státech je to právě regulováno
enormními poplatky, pak se to sice provo
zuje, ale moc nevyplácí, tím se hodně sníží
jejich počet. Příjmy by měly jít v co největším
podílu právě do obcí, kde je činnost provo
zována, kde se s negativním efektem závis
lých nešťastlivců setkáváme. Pak mohou mít
občané podstatný vliv na místní správu a ne
profituje na tom stát či někdo jiný.

ČSSD:
Tento způsob považuji za velmi nešťastný. Vy
jadřuji to heslem: „Protože můj táta prohrál
výplatu na automatech, můžu hrát fotbal.“

SPOZ:
Doufáme, že po posledním rozhodnutí Ústav
ního soudu bude hazard i v našem městě vý

11. DOPRAVA VE MĚSTĚ
Je třeba dobře se starat o městské komunika
ce a aktualizovat neustále navigační systém
pro návštěvníky Písku. Všechna dopravní
omezení povolovat jen na dobu nezbytně
nutnou a tyto podmínky již zapracovávat
včas do výběrových řízení a při neplnění dů
sledně finančně adekvátně smluvně trestat.
Dopravní obslužnost správným zadáním
výběrového řízení pak může poskytovat
soukromý subjekt. Je však třeba správně
nastavit nejen podmínky, ale především kon
trolní mechanizmy včetně sankcí při zjištěné
nezodpovědnosti a nedodržení podmínek.
Můžeme se poučit třeba od Švýcarů, kde do
prava funguje jak švýcarské hodinky.

TOP 09:
Nejbolavějším místem Písku je parkování,
a to především v blízkosti centra města.
Proto by vyřešení tohoto problému mělo
být jednou z našich nejvyšších priorit. Je
však třeba rozvíjet i možnosti alternativní
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TOP 09:
Pokud se nám nedostává prostředků a chce
me zajistit financování aktivit dětí a mládež,
ale třeba i kultury, je právě současný fond
účelným nástrojem.

VPM:
Ne. Po celou dobu našeho volebního ob
dobí (minulé i současné) zastáváme tento
neměnný názor. Hazard je spojen s řadou
negativních jevů, jejichž sanace nemohou
výnosy z provozování automatů ani zdale
ka pokrýt. S automaty je navíc spojováno
praní špinavých peněz a možnost politické
korupce.

KSČM:
Víme, že v automatech mnohdy mizí i peníze,
které byly určeny pro děti jako rodinné přídav
ky nebo jako sociální podpora. Proto se dívám
na použití těchto příspěvků pro financování
aktivit dětí a mládeže jako na vrácení pro účel,
pro který byly původně určeny.

dopravy. Písek je svou polohou ideálním
místem pro rozvoj dopravy na kolech,
k tomu je třeba zajistit vybudování sítě
cyklostezek a cyklotras a v neposlední řadě
zajistit i stojany pro kola.

mem nájezdy na průtah z vedlejších komu
nikací i některé sjezdy. A pak tu máme do
cela zajímavý místní fenomén: křižovatky.
Místo abychom postupně přecházeli všu
de, kde to jde, na bezpečné rondely (kru
hové křižovatky), vymýšlíme a budujeme
komplikovaná křížení, která jsme schopni
projíždět jen podle návodu. A teprve po
negativních zkušenostech realizujeme no
vou investici – kruháč.

ČSSD:

VPM:

Měla by být dále řešena dopravně proble
matická místa – křižovatka v obchodní,
přípojka u Billy či u Alberta. V dopravě
v klidu musíme dále pracovat na vybudo
vání alespoň jednoho parkovacího domu
na okraji centra města.

Především řešit dopravně nebezpečná
místa. A to i na komunikacích, které město
nevlastní. Auta z měst nevymýtíme, musí
me se naučit s nimi žít. Parkovacích míst
bude nedostatek vždy. Jistým řešením je
výstavba parkovacího domu.

Miroslav KREJČA:

KSČM: otázku vynechali

Jaká opatření má realizovat město pro zlepšení dopravní situace a obslužnosti?

Svobodní:

razně omezen. Možná to dočasně o něco sníží
prostředky pro financování aktivit dětí a mlá
deže, ale i tak s tím souhlasíme. Mnoho lidí
se díky hazardu dostává do spárů exekutorů a
děti jsou pak na tom mnohem hůře.

Začnu odzadu. Dopravní obslužnost asi
zase tak velký problém města není. Pro
blémem je ale stav některých komunikací
ve městě, chodníků a veřejného osvětlení.
A velkým problémem je možnost bezpeč
ně zaparkovat. Někdy nám ztěžuje život
chaotické dopravní značení. Co se týká
průtahu silnice I/20 městem, jsou problé

SPOZ:
Dopravní situace v Písku naštěstí není
nijak kritická. U dopravní obslužnosti je
však stále co zlepšovat. Řada občanů není
spokojena se systémem městské dopravy.
Naslouchejme lidem, jinak se spokojenos
ti většiny nedočkáme.

Britský student o Písku:
Rádi tu na sebe na ulici

zíráte

V poslední době se v Písku objevil nový fenomén – skupina zahraničních studentů, kteří sem přijíždějí na
jeden či dva semestry jako posluchači Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO). Můžete je potkat
v kavárnách v centru, jak zde sedí se sluchátky na uších nad svým notebookem, nebo v hospodách, kde
spolu s českými studenty popíjejí své oblíbené pivo. Jde o malinkou, ale zato velmi zajímavou komunitu,
která už pouhou přítomností zpestřuje prostředí a vnáší do Písku prvek kosmopolitnosti. Jeden z nich,
Lewis Hancock z Velké Británie, poskytl Píseckému světu rozhovor.
A co město? Jaký dojem na tebe na první po
hled udělalo?
Především ta spousta barev všude, na bu
dovách. Všechno bylo zkrátka pěkné, celý
Písek je krásný. Líbí se mi i vesnice kolem,
svou architekturou a barevností mi připomí
nají nějaký mexický western. V Británii jsou
všude domy z červených cihel, architektura
je mnohem víc strohá. Jo, a přišlo mně fakt
srandovní, že tu máte Tesco! Pobavilo to
i moje rodiče, když jsem jim to říkal. Tuhle
britskou záležitost jsem tu v České republice
nečekal.

Dejte pryč ten rámus z věže!

Kolik vás, zahraničních studentů, vlastně na
FAMO studuje?
V zahraničním programu je nás v tuhle chvíli
osm. Já z Británie, pak Satya a Roma z Indie, Da
vid z Mexika, dva kluci z Pákistánu – Waqqas a
Danish, Rus Denis a Ukrajinec Maksym. Kaž
dý studujeme něco jiného, ale protože je nás
tak málo, dali nás do jednoho mezinárodního
kurzu, kde probíhá výuka v angličtině. V české
části pak studuje například několik Rusů, kteří
ale ovládají váš jazyk.

Táta můj se bál... :-)

neměl na výběr. Ale pocházím z vesnice ve
Walesu, takže mi Písek svou velikostí vyho
vuje. Máte tu kolem krásnou přírodu. Hned
jak jsem přijel, tak jsem si to tu zamiloval.
Máte krásné ženy a dobré a levné jídlo a
pivo (Lewis během rozhovoru obědval řízek
s bramborem a pivo – pozn. red.). Vůbec se mi
po Vánocích nechtělo odjíždět, proto jsem si
pobyt prodloužil do konce května a teď si ho
prodlužuju až do srpna. Chci tady dokončit
jeden film.

Ty ses nebál odjet do „východní Evropy“?
Já ne, ale můj táta se bál. Měl strach, že tam mě,
blonďatého britského kluka, unesou (smích).
Řekl jsem mu, ať s tím dá pokoj. Máma byla
v pohodě a já jsem se moc těšil, že poznám no
vou kulturu a nové lidi.

Co prvního tě ve městě překvapilo?
Lidi na sebe rádi zírají. Když procházíš kolem
lidí na ulici, každý se na tebe dívá, jako bys
byl mimozemšťan. A to je zvláštní. Všimli si
toho mimochodem všichni zahraniční stu
denti. Nevím, jestli je to nějaká typicky česká
vlastnost (smích).

Proč sis vybral zrovna Písek?
Moje škola má smlouvu s FAMO, tak jsem

Přitom ty sám nijak exoticky nevypadáš...
No právě!

ONDŘEJ BLAŽEK
INZERCE

Lewis Hancock. Foto autor

Pořád mluvíš o Písku jen kladně. To tu není nic,
co tě štve? Nic, co bys změnil?
Hmmm... Zbavil bych se toho otravného rámu
su, který vám tu každou hodinu hraje z radnice.
Co to má být? Dejte to pryč ! (smích) Ale jinak
fakt nevím. Mám Písek rád. Ostatní studenti
raději jezdí do Prahy, protože se tam děje víc
věcí, ale mně se líbí místní poklidná scenérie.

www.piseckysvet.cz

17

LÁĎA BERAN:
Písek je jedno velké divadlo a

hřiště

Písecký rodák, tanečník a choreograf Ladislav Beran (*1967) se věnuje tanci od roku 1980, kdy „frčel“ break
dance. Po píseckém gymnáziu vystudoval VŠE v Praze, během studií působil v Taneční skupině „SHOCK”, pak
ve skupině „UNO” Richarda Hese. Učinkoval v projektech Musical Fever (Hamburg), Šach Mat Carmen, Nikita
& Billiár, West Side Story, Keep Cool (Švýcarsko a Německo), Dracula (Krev). Vytvořil choreografii pro švýcarský projekt „Hank Hoover“. Dnes pracuje pro divadlo, film, televizi a věnuje se projektu game: factory jitex.
Na maloměstské poměry působí Láďa Beran
trochu nepatřičně. Přitom je čistokrevný
Písečák – který ovšem procestoval kousek
světa a okusil spolupráci v mnoha progresiv
ních týmech. Což se odrazilo v jeho předsta
vách a ovlivnilo i písecké plány. Jenže tady
pořád tak trochu naráží.
Láďa je narozený ve znamení Vodnáře – tihle
lidé prý mají silně vyvinutou intuici, rádi ris
kují a experimentují, dokonale dokáží realizo
vat své myšlenky, které se však na první pohled
nemusí jevit reálně. Jsou nestálí, impulsivní
a chtějí být pány svého času. Láďa horosko
py naprosto odmítá, ale tohle všechno na něj
(úplně náhodou samozřejmě) dost sedí :-).

game: factory jitex
V Jitexu vzniká volnočasové centrum pro mla
dé. Našlo tu domov Taneční centrum Z. I. P. Pí
sek, třetí největší lezecké centrum v republice
LezeTop i skatepark přesunutý z Výstaviště. Ze
stránek http://www.gamefactory.cz na vás vy
skočí gejzír nápadů, projektů, animací, cizích
slov a poutavých prezentací vysoké úrovně:
Koncept outdoor parku pro sk8, in-line, bmx,
parcour, climbing, snow4fun. Mini-rampa,
bank, funbox, Písek Snowflex®Center, snow

game© – Revitalizace lyžařského svahu na
adrenalinpark s celoročním provozem...
Povídáme si ve stylově nekonformní kancelá
ři v Jitexu. „Průmyslová architektura mě uchvátila už v devadesátých letech, kdy jsem s taneční
skupinou UNO jezdil hrát do Švýcarska show
Keep Cool. Tam umí nevyužívané fabriky oživit, jsou plné galerií, tanečních a multifunkčních
klubů a ateliérů, muziky, knihoven, divadla, kaváren, sportovišť, výtvarných dílen… Hned jsem
si to začal představovat u nás!“
Tehdy žil v Praze a chtěl projekt realizovat
v jedné menší fabrice. Nakonec to dopadlo
tak, že po setkání s mladými tanečníky z pí
seckého ZIPu se rozhodl k návratu do rod
ného městečka: „Proč se vlastně realizovat v
Praze? Tam už je všeho dost, tady nic... A majitelé Jitexu na moje představy slyšeli, vyšli a
vycházejí nám vstříc, tak proč ne...“
V poloprázdné textilce začal hledat místo
pro svůj sen – multifunkční studio. „Objevili
jsme hangár, který jinak nebyl vůbec komerčně zajímavý. Před rokem a půl jsme začali rekonstrukci, ČEZ na její zahájení poskytl dotaci
asi 300.000 korun. Pro další fáze zatím chybí
investor, pořád jsme na začátku. Vymyšlené je
to dobře a komplexně, prohlédnout projekt si

Koncert Lenky Dusilové ve Stage Jitex, květen 2013. Foto Jaroslava Habichová
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můžete na webu. Povedlo se nám to otevřít, konal se tu Filmfest písecké filmovky... Pak jsme
čekali, že ti, kteří nám na začátku naslibovali
mnohé, začnou sliby plnit... nebudu žádné firmy jmenovat, ale prostě se nic nesplnilo. Teď
bychom potřebovali nutně vybudovat foyer a
udělat záchody, ale zatím na to nemáme.“
V hale je betonová nakládací rampa, která
slouží jako galerijní prostor i jako prozatimní
pódium. V plánu je probourat se do vedlejší
ho prostoru, kde bude ve dvou patrech bar,
kavárna, šatny, toalety a další zázemí. „Chceme tu mít taneční scénu, filmový ateliér, workshopy, dělat divadlo, prezentovat absolventské
práce, kapacita až tisíc lidí.“
Láďa není ve svých představách nikdy troš
kař. Když už do něčeho investovat energii, tak
aby to mělo smysl: „Aby sem někdo přijel, je
třeba nabídnout něco jedinečného. Koncept je
vymyšlený deset let, víme přesně, k čemu všemu
by to mohlo sloužit, až se to povede dokončit.
Už teď ale prostor nabízíme – bohužel to zatím
moc nefunguje. Obeslal jsem všechny písecké
školy s nabídkou, aby se aspoň přišli podívat,
udělali si besídku, seminář.... Nevím, kolik jim
chodí takových mailů, ale nikdo neměl ani tolik
slušnosti, aby mi odpověděl. To je písecká realita. Jsem z toho hodně smutný. Nabízel jsem
to i Jihočeské univerzitě a dalším vysokým školám. Kromě Institutu intermédií při ČVUT taky
v podstatě žádný zájem. Asi to odpovídá stavu
naší společnosti v posledních době... “
V celých jižních Čechách přitom neexistuje
podobný průmyslový objekt k různorodému
využití za přístupných podmínek. Pronájem
závisí na individuální domluvě, pro úplně
nekomerční využití to může být třeba za ná
klady na elektřinu... „Chápu, že třeba studenti
žádné fondy na pronájem nemají. Pro nás je
teď každá akce součástí naší promotion, budu
rád, když to najde využití,“ vysvětluje Beran:
„Pořád dokola slýchám, že se o tom neví, nebo
že je Jitex moc daleko za městem... V Písku
daleko?? Z jednoho konce města na druhém
jste svižnou chůzí za dvacet minut, to je přece
srandovní...“

Na zkušenou – a zase zpátky
Jak po všech zkušenostech ze zahraničí vidíte
naši českou realitu?
Obecně se tu moc mluví a málo dělá. Češi pře
stávají mít vlastní názor, jsou strašně jednoduše
zmanipulovatelní, třeba reklamou. Stádo... Se
Švýcarskem, Anglií se to vůbec nedá srovnávat.
Kdykoli se vracím, na hranicích si říkám: Kdy
bychom se aspoň naučili po sobě uklízet! Lidi,
co mají zkušenost se zahraničím, vidí život ji
nak. Já se nechci pořád srovnávat s Polskem a
Rumunskem! Když už „východ“ – tak možná
Japonsko :-). Jasně, společnost na západ od nás
se vyvíjela desítky let, ale už je na čase s tím
něco dělat. Každého, kdo je trošku schopný,
bych poslal na nějaký čas na zkušenou aspoň
do Německa. Sice by tam dvě třetiny skončily
na ulici, ale zbytek by rapidně vyrostl.
Jak se daří nacházet v píseckých podmínkách
spolupracovníky?
Mně se dobře spolupracuje s lidmi, kteří něco
dokážou, a hlavně splní to, co slíbí. A i takoví
tady jsou, a dokonce je jich relativně dost. Mám
rád, když každý ví, co má dělat – a skutečně
to taky udělá. Ale často to nefunguje a z toho
jsem pak opravdu nešťastný... A tak se teď od
všech věcí, projektů a aktivit, které nefungujou,
postupně odřezávám. Ale věřím, že stage: jitex
se prostě podaří.
Ostatně už se tu odehrály i úspěšné akce – třeba
květnový koncert Lenky Dusilové, úspěšná akce
v úžasném prostoru... Dopadlo všechno podle
vašich představ?
Nápad Sladovny uspořádat koncert Lenky
Dusilové ve stage: jitex nás potěšil. Myslím, že
mi nepřísluší celou akci hodnotit, to by měli
návštěvníci a účinkující. Ale z reakcí a z dě
kovných mailů to vypadá, že si to všichni užili.
Jsme rádi, že v široké nabídce pořádaných akcí
si písečtí našli do Jitexu cestu. Děkujeme účin
kujícím i návštěvníkům.

Povodeň a Free-time cinema
V představách se ale neomezujete na Jitex...
Mám spoustu nápadů, jak udělat Písek lepší,
atraktivnější... Fascinující je řeka, k té mám
hodně osobní vztah, chodíval jsem kolem ní
v dětství s mým dědou. Městský ostrov, nád
herný prostor pod hradbami – pokud zmizí
bazén. Referendum o bazénu prokázalo, že je
tu pořád dost lidí, kteří mají názor a nebojí
se ho ukázat. Takže není vše ztraceno :-). Je
tu spousta úžasných míst. Elektrárna a její
okolí, znovuoživená hospůdka Pod skalou,
písecký Karlův most – ten v sobě má ne
skutečný potenciál, nejstarší kamenný most
ve střední Evropě – jak je možné, že to není
adekvátně využité? Podle mne by se Písek dal

Vlevo Láďa Beran, vpravo představitel FREDYHO z Noční můry v Elm Street, Rolland Englund.
Záběr je z akce Movie Days v Dortmundu. Foto archiv L. Berana

proměnit v jedno obrovské divadlo a hřiště.
Jedním z nápadů je připomenout povodeň
2002 dřevěnou vlnou ve stejné výšce, jak se tu
tehdy přehnala. Člověk zapomíná a to by byla
monumentální připomínka. Nápadů máme
spoustu, zkoušíme, jestli se nějaký ujme. Na
Výstavišti by mohl vzniknout písecký Cent
ral park. Rekonstrukce letního kina v multi
funkční areál pro mladé....
Myšlenku rekonstrukce letního kina jste před
stavil i vedení města, jak to dopadlo?
Vlastně nevím, už na tom dál nepracuju, jed
nání se zaseklo hned v začátku. Podle ankety
mezi mladými přitom jde o preferovanou loka
litu a je škoda, že to tam v podstatě pustne. Vě
řím, že s minimem investicí by tam šlo vytvořit
úžasný multifunkční prostor, úplně to vidím:
pod střechou, úplně nahoře, dřevěný bazén
s etonovým poolem pro skating, jeho přepa
dová hrana by přecházela ve schody. Na asfal
tových chodnících by mohl být in-line okruh
s překážkami, na trávě prolézačky, parkourová
dráha, venkovní gym-sál... V Chomutově tak
hle vznikl z chátrajícího letního kina nádherný
prostor. Kinopark Písek nebo třeba Free-time
Cinema by od dubna, května mohlo být místo,
kde se budou setkávat středoškoláci z okolních
škol, mají to sem doslova pár kroků.

Snowflex Center
Adrenalinpark Písek Snowflex Center na umě
lém lyžařském svahu se podle vaší představy
mohl stát prvním Snowflex areálem ve střední
Evropě. Svah s umělým multifunkčním povr
chem mohl podle původních plánů začít fungo
vat vroce 2015. Jak to dopadá?
Za dva roky žádný posun. Přes původní nad
šení se zatím nepodařilo dohodnout nic. Při

tom od Angličanů (Briton Engineering Deve
lopment, Ltd., poskytovatel licence Snowflex)
máme už dva roky v ruce potvrzení o možné
spolupráci na projektu v této lokaci. Nepruž
nost místní reprezentace je pro ně nepocho
pitelná. A tak jsme všechna jednání s městem
oficiálně „odpískali“ a zkusíme to udělat sami,
jako vnitřní Snowflex areál v druhé prázdné
hale Jitexu – nic podobného u nás zatím ni
kdo nemá.
Tyhle všechny nápady by mohly podstatně zvý
šit turistickou atraktivitu Písku...
O cestovním ruchu se v Písku celých těch sedm
let, co tu jsem, jen mluví a píše, vydávají se le
táčky, vznikají marketingové studie a manage
menty, utratila se fůra peněz, ale efekt je podle
mého názoru minimální. Podle mne turistic
ký ruch znamená, že tu od března do babího
léta budou parkovat autobusy s návštěvníky.
V Písku se stále něco děje, spousta kulturních
a společenských akcí. Možná jen škoda, že se
omezují pouze na písecké obyvatele, kterých
je stále stejně a jejich kupní síla je samozřejmě
také omezená. Potenciál je tu přitom obrovský,
ale myslím, že to neumíme prodat.
Jako vizionář jste tedy s výsledky svého písec
kého snažení spíš nespokojený?
To zase ne. Když se proberu svými skicáky, tak
většina toho, co jsem si naplánoval, se postup
ně realizuje. Game factory: jitex, zipácké cent
rum, skatepark, lezecké centrum, multifunkč
ní stage... Někdy to holt trvá. Já si nevymýšlím
nerealizovatelné věci – možná nestandardní
a pro někoho těžce představitelné, ale kdyby
byla vůle, tak by to šlo všechno!
ZDENKA JELENOVÁ
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12. SLIBY
A REALITA
Pokud chcete, okomentujte z dnešního
pohledu předvolební sliby stran, které
tvoří současné vedení města.

SPOZ:
Strany něco slibují na začátku před volbami
a v konečném důsledku jsou již voliči tak ně
jak zvyklí, že zdaleka ne vše je splněno. Bo
hužel. SPOZ je realistickou, nikoliv populis
tickou stranou. Moc toho lidem neslibujeme,
ale co slíbíme, to opravdu hodláme splnit.
Obecně lze říci, že podporujeme a vždy bu
deme podporovat investice před spotřebou.

Svobodní:

VPM:
1. Šetřit, šetřit – bylo jedno z hesel, za posled
ní dva roky nebyl při konečném účtu rozpo
čet města schodkový. Jsou patrné i úspory
v provozních výdajích města
2. Dotační tituly jsou využívány – kompostár
na, školy, podzemní kontejnery, projekt EPC.
3. Zveřejňování materiálů i z rady města,
transparentní veřejné zakázky,
4. Kulturní zařízení města patří mezi základní
občanskou vybavenost. Stejně jako sportoviš
tě, parky, školy... V městském rozpočtu vždy
musí mít své místo.
5. Rozvoj péče o seniory – Pečovatelská služba
města nastartovala nový směr působení, pod
pora pobytových zařízení pro handicapované
občany a seniory, fungující rada seniorů, nej
novější novinkou je realizace tzv. „seniorpasu“,
který byl nejenom seniory přijat velmi kladně
6. Došlo k navázání užší spolupráce se zástupci
firem v průmyslové zóně, rozbíhá se spoluprá
ce město – závody v průmyslové zóně – školy.

TOP 09: otázku vynechali
KSČM: otázku vynechali

Miroslav KREJČA:

V případě našeho města v tomto volebním
období vznikla docela zajímavá situace. Pů
vodního koaličního partnera ĆSSD, Ob
čanskou demokratickou stranu, nahradila
TOP 09 a zastupitelé zvolení za Volbu pro
město se s Volbou pro město rozešli (nebo na
opak – ale to není zas tak podstatné). Takže
konfrontovat někoho s jeho předvolebními
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sliby má snad význam jenom u sociální de
mokracie, která jediná nese v tomto volební
období kontinuální odpovědnost a které se
její menší koaliční partneři museli a musí do
určité míry podvolit. Má to logiku, slabší se
přizpůsobuje silnějšímu, ne naopak. Odklon
od předvolebních slibů je ale bohužel v čes
ké kotlině dosti častý jev. A není ani tak na
politicích, aby hodnotili sliby ve volebních
programech a jejich dodržení a naplnění, je
to především na občanech – voličích. Oni se
rozhodnou, jaké věří politické straně, jakému
volebnímu slibu, jakému jednotlivci.

ČSSD:
Ostatní strany komentovat nebudu (byť počí
tám s tím, že ony to dělat budou). Z našich sli
bů se ukázala jako nereálná snaha zapsat Ka
menný most do seznamu památek UNESCO
– památkáři nejsou ochotni tento proces pod
pořit a bez nich nemáme šanci. Jako neúčelný
se ukázal plán spojení Cipískoviště a slavnos
tí. Každá tato akce má jinou cílovou skupinu a
jinou atmosféru. Nepodařilo se nám prosadit
přijetí etického kodexu a změny pravidel pro
prodej městských bytů. Naopak se podařilo
nastolit rozpočtovou stabilitu – oba před
chozí rozpočty skončily přebytkem. Zavést
transparentní pravidla pro městské zakázky
– ty pravidelně končí méně pracemi a niko
liv horentními sumami víceprací. Podařilo se
nalézt úspory v mandatorních výdajích města
(meziročně o více než 5 mil. Kč), otevřít rad
nici občanům, účelně vybírat investice do ko
munikací, škol, nastolit nový systém podpory
kultury, zřídit KDM...

INZERCE

„Čas k mluvení...“ Foto Vladimír Teringl

Úspory vítám, ale koncepční práci zatím moc
nevnímám právě ve vazbě na strategický plán.
ČSSD souhlasila se snížením počtu místo
starostů, ale nerealizovala ho. Osobně se do
mnívám, že stačí jeden velící (starosta) a jeden
zastupující. Spíše bych preferovala politické
odborné rozdělení na neuvolněné radní. Mají
k tomu dostatečně veliký odborný aparát s více
než 160 úředníky. Takto z toho vznikají po celé
republice velmi drahé trafiky. Umím si předsta
vit jednoduchý a efektivní model. Postrádám
lepší využití výstupů z kontrolního výboru. Je
to práce velmi náročná a důležitá. Zastupiteli
by měla být více diskutována veřejně a obča
né by měli být více o závěrech informováni i v
tištěném Zpravodaji. Zatím mám pocit, že se
raději o výsledcích mlčí, protože se to hodně
dotýká i některých stávajících zastupitelů.

Přijďte si popovídat o fotkách a focení
Skupina TeriFoto Sokola Písek byla založena v roce 2007. Je to skupina kamarádů fotografů,
kteří se pravidelně scházejí každé úterý od 18 h v prvním patře Sokolovny (Tyršova ulice
395) v Písku a povídají si o fotkách a o focení. Kromě vlastní výtvarné fotografické činnosti
se věnují mládeži a začínajícím fotografům, jsou iniciátory a pořadateli dětských meziná
rodních fotografických soutěží, workshopů a výstav.
„Jsme seskupení, které je otevřené zájemcům o fotografii všech věkových kategorií a je
vhodné i pro začátečníky. Nezáleží na fotografickém zaměření. Zastáváme názor, že i rodinné
snímky nebo snímky z dovolené mohou být focené s láskou a v co nejlepším výtvarném
i technickém provedení. Přivítáme i ty, kteří chtějí začít, případně poradíme s výběrem
vhodného fotoaparátu.“

www.tiskteringl.cz/terifoto
Deváťáci na konci školního roku ždímají zážitky z každé vteřiny
První červnový víkend patří v Písku divadlu a setkání divadelních
souborů waldorfských škol z celé republiky. Letos se přijelo 239 účast- a nenechají si toto rozpoložení ničím kazit. I scénář k představení si naníků ze čtrnácti základních a středních waldorfských škol, k vidění psali sami. Stávají se stále více režiséry svého života. A jako třešničky na
bylo 21 představení na pěti scénách.
dort se z nejrůznějších stran přikutálí bývalí žáci waldorfské školy, kteří
Ráda bych zmínila, co mě letos zaujalo. Je to přínos takové akce si na představení deváťáků dávají sraz. Potkají zde mnoho bývalých učipro mladé diváky. Kolik divadelních představení asi vidí dnešní dospí- telů a spolužáků, je čas a prostor na vzpomínky i novinky.
vající za rok? Je mezi nimi i klasika? To jsou otázky do ankety, kterou
A starší diváci? Letos jsem díky dospělým divákům zažila, že i potímožná uspořádáme před příštím Duže mohou potěšit. Představte si, že na předhovým divadlem.
stavení píseckých sedmáků přišlo dvakrát
tolik lidí než byla kapacita sálu! Zklamat
Velmi mě proto těší vidět v pátek
diváka a poslat ho pryč? To
odpoledne
dívenjsme nechtěli. Diváci trpělivě
ky z nejrůznějších
počkali a herci předvedli své
škol, jak si dodávají
krásné představení dvakrát
odvahu a nakonec
vstoupí. Na první představení nesměle, ale pak už je divadelní magie a za sebou. Dvakrát naplno. A diváci to náležitě ocenili.
atmosféra přehlídky zcela pohltí a suverénně kráčí od jednoho divadla
Všechny zmíněné divácké proudy se slijí v jeden a tenhle jedinečke druhému. Dvacet jedna příležitostí prožít zajímavý příběh, dvacet ný elixír se s obrovskou silou valí z hlediště na jeviště. A herci ho
jedna příležitostí se s někým setkat. Víte, co to pro holku z osmé třídy odjakživa lačně pijí. Bez diváků nemůže existovat žádné představeznamená? I kdyby představení nebylo zajímavé, to všechno okolo je dů- ní. Proto děkuji všem, kteří letos přišli.
JITKA ČÁPOVÁ
ležité. V tomto věku žijí naši potomci intenzivně
potřebou komunikace a vztahů.
I kdybychom pominuli kulturně vzdělávací
aspekt klasických divadelních her, jsem ráda,
že se mohou díky Duhovému divadlu setkat
v hledišti, ve škole, v jídelně, na cestě. Tento
prostor existuje i díky dlouhodobé podpoře
města Písek a Jihočeského kraje a firem Natural, Tiskárna J. Bromová a Fošum cars s.r.o.
Vděčnou skupinou diváků jsou děti z písecké waldorfské školy. Je milé vidět v pátek
odpoledne skupinky páťáků a šesťáků, jak pokukují po starších, tváří se jako velcí a v koutku duše si plaše říkají: „Tak tohle nás jednou
také čeká...“.
Je velmi radostné sledovat sedmáky, kteří se
na prahu puberty semkli ve veselou bandu a po
své divadelní prvotině poctivě obchází celý víkend přehlídku a přes filtr svých čerstvých zkušeností detailně studují práci svých kolegů.
Je nesmírně krásné zažít osmáky po premiéře
a vnímat ono: Dokázali jsme to! Jejich únava se
mísí s euforií a v této náladě prožijí celou přehlídku. Jsou těmi nejchápavějšími diváky. Přesně vědí, jak se cítí kolega v roli zamilovaného
Romea a jaké to je, když vypadne text.
Z představení 8. třídy ZŠ Svobodná – J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky. Foto Z. Jelenová

Duhové divadlo
poosmé rozzářilo Písek
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ONDŘEJ VESELÝ:
Starostování už mne

obouchalo

Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně vystudoval Právnickou fakultu ZČU v Plzni. Od roku 2003 je
v ČSSD, starostou města Písku se stal v roce 2010 jako nejmladší zvolený člen píseckého zastupitelstva.
Jak jste spokojen se situací v zastupitelstvu?
Po dost dlouhé době sporů a osobního zne
uznání z výsledků voleb se situace uklidnila.
Řekl bych, že od června loňského roku zastu
pitelstva probíhají v pracovním duchu. Ustaly
osobní ataky, mám pocit, že zastupitelé často
přemýšlejí podle toho, zda je to dobré pro
město, a ne podle toho, kdo věc předkládá.
Původní koalice po volbách, ČSSD-ODS-VPM,
dlouhé trvání neměla...
Shodou okolností jsem se teď díval na člán
ky, které vycházely na přelomu 2010-11, kdy
se řešila naše koalice s ODS. Jsem psychic
ky zdravý člověk, takže se mi to už podařilo
vytěsnit, ale když si vzpomenu na ty hrůzy,
které tehdy probíhaly, tak současnou koalici
(ČSSD–VPM–TOP 09) považuju za podstatně
lepší, byť samozřejmě jsme názorově rozdílní a
ne vždy se shodneme. Mezi mnou a místosta
rostou Knotem z TOP 09 jsou třeba známé
rozpory ohledně výherních automatů.
Máte odlišná zásadní stanoviska, tam se asi ni
kdy neshodnete...
Přesně tak. A proto nebudu předkládat, byť
by to bylo moje osobní přesvědčení, novou
vyhlášku o automatech. Současný kompromis
je bolestný pro obě strany, ale pro mne je při
jatelné, že hazardu ve městě ubývá, a naopak
TOP09 vítá, že tu ještě zůstala možnost v tom
to oboru podnikat. Každopádně bez ohledu na
dílčí rozpory je tahle koalice stabilnější a roz
hodně nemám pocit, že se navzájem podráží
me – jako to bylo s ODS. ODS se nás i potom
dlouho snažila potopit...

ODS – opuštěná strana

pravidla. Soutěže dokázaly přilákat mnohem
širší škálu firem, nemáme už vykazovány více
práce, naopak máme levnější konečné platby,
než jsou projektové ceny. Také mám pocit, že
občané uvítali větší otevřenost radnice. Mrzí
mne, že jsme se lépe nedokázali vypořádat s
prodejem bytů. Myslím, že město by mělo
mít menší počet bytů, že by mělo nabídnout
nájemníkům, kteří mají zájem, prodej za sym
patičtějších podmínek. (Více o slibech a jejich
uskutečňování v odpovědi ČSSD na str. 24).

Městská všelidová veselice
V předchozímvolebním období se v Písku ode
hrál velký spor o podobu městské slavnosti
– jste spokojen s její současnou podobou?
Musíme si ujasnit, o jaký typ akce nám jde.
Podle mne je to všelidová veselice, která sice
pro mne není úplně to pravé, ale počet a zájem
návštěvníků svědčí o tom, abychom ji tímto
směrem vedli. Nemůžeme ale zároveň aspiro
vat na to, že to bude nějaká vysoce hodnotná
kulturní záležitost. Chápu, že pro některé lidi
je tohle pojetí degradující, málo kulturně po
vznášející, ale většinový spotřebitel si to užívá.
Před volbami jste slibovali podrobné audity
městských organizací... Co se už povedlo?
Zatím máme provedeny dva audity, výstup je
z jednoho. Audit DBS jak známo příliš dobře
nedopadl, výsledky jsme zveřejnili. Dokončuje
se audit Centra kultury, výstupy ještě k dispo
zici nemám, ale ani zprávy, že by to byl nějaký
průšvih. Doufám, že se nám podaří dotáhnout
aspoň do podoby zadání audit Městských slu
žeb – na ten ale bude třeba počítat v rozpočtu
s částkou přes milion korun.

Městské služby pružnější
Na vztahu Městských služeb a města jste před
volbami mnohé kritizovali – co se změnilo?
Na vzájemném vztahu se nezměnilo nic, vět
šina činností probíhá dál na základě mandát
ních smluv. Změnilo se ale vedení Městských
služeb a pan Hrádek je vede pružněji, snaží se
sami podnikat, získávat finance i nezávisle na
městě. Tohle je složitá otázka, když jsem na
stupoval, tak jsem měl nějakou představu, ale
když jsem zjišťoval zkušenosti odjinud, tak
jsem ty představy korigoval. Mandátní smlou
va má i velké přednosti, je možné mnohem
pružněji řešit neočekávané problémy. Nicmé
ně zhodnocení činností a jejich nákladovosti
by bylo potřeba, a do konce volebního období
bych to rád přinejmenším zadal.
Městské služby nově rozvíjejí podnikatelskou
činnost, třeba pohřebnictví, pneuservis – má
zrovna tohle být jejich úkolem?
Naší snahou je, aby ta společnost byla co nej
víc soběstačná. To není příspěvková, městem
dotovaná organizace, ale obchodní společ
nost. Je to podle mne v podstatě vítaný přínos
do městské kasy, ale chápu, že se to některým
podnikatelům líbit nemusí.
Koncepce dopravy, parkování v centru – vleký
problém...Snažíte se o nějaké řešení?
Vytipovali jsme místa pro velkokapacitní
parkovací dům, ale narážíme na velký odpor
urbanistů v komisi pro urbanismus a rozvoj
města. V proluce před sportovní halou nám
to úplně zamítli, v Chečického ulici se to ješ
tě posuzuje, ale tam by se muselo počkat na

Dneska už ze strany ODS necítíte naschvály?
Já bych řekl, že ODS je v současném zastupi
telstvu možno považovat za hodně opuštěnou
stranu, nikdo se s ní moc nebaví, chápu, že ve
třech mandátech se opozice dělá špatně. Cel
kově se zastupitelstvo velmi uklidnilo, všichni
asi pochopili, že čtyři roky se tady mlátit ne
můžeme, to by Písku opravdu nepřineslo nic.
Když se dnes podíváte na předvolební představy
– co se už povedlo, co je největší problém?
Povedlo se spousta věcí – třeba zvýšit trans
parentnost veřejných zakázek, máme nová
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Červen 2013 – momentka z kamenného mostu, několik hodin před kulminací povodně.
Vpravo Ondřej Veselý, vlevo místostarosta Vojtěch Bubník. Foto Martin Zborník

nový územní plán, poslední nadějná lokali
ta je u pošty, kde jednáme s Českou poštou.
Pokud jde o centrum, tak dneska tu existují
čtyři parkovací zóny s odlišnou platbou, na
náměstí samozřejmě nejdražší. Pro budouc
nost existují dvě úvahy – jedno řešení by
spočívalo ve výstavbě parkovacího domu a
odstranění části parkovacích míst v centru.
Druhá myšlenka je omezit parkování na ná
městí časově – zakázat ho třeba po 17. hodi
ně, aby mohlo ožít. Centrum je třeba oživit,
například zkoumáme po vzoru Rakouska
možnost sem zavést vodu, mohlo by jít o vo
dotrysky, tryskající přímo ze země tam, kde
se přes den parkuje.

Vykácet parky nechceme
Jaké máte zkušenosti s projednáváním záměrů
radnice s veřejností?
No, zkušenosti jsou různé, ale nevzdávám to
(smích). Největší zájem byl zatím o veřejná
projednání záměru na nízkoprahové centrum
a samozřejmě o plavecký bazén. Teď připra
vujeme systém revitalizace městských parků,
zeleně a takzvané zelené tepny města.
Kdo revitalizaci zeleně připravuje?
Založili jsme skupinu pro veřejný prostor,
v níž jsem já, paní místostarostka Rambou
sová, městský architekt Zábranský, zástupci
odboru životního prostředí, dopravy, ma
jetku a městský památkář. Nebude se sa
mozřejmě zabývat pouze parky, ale obecně
problematikou veřejného prostoru v Písku.
Ten nápad jsem přinesl já, mimo jiné proto,
že externí architekti zhodnotili, že naše parky
jsou už zastaralé. Vytipujeme v každém parku
závadné i páteřní dřeviny, křoviny, které vadí
vzdušnosti a přehlednosti, městský architekt
zhodnotí zachovalost inventáře. Moje před
stava je revitalizovat jeden až dva parky roč
ně – pozor, ale rozhodně nechceme plánovat
žádné rozsáhlé kácení!
Jaká další veřejná projednání se chystají?
Samozřejmě k plaveckému bazénu. Pro vybra
né lokality bude zpracována studie proveditel
nosti, kompletní informace budeme průběžně
zveřejňovat. Doufám, že se o to lidé budou ak
tivně zajímat, vzhledem k referendu.
Jak hodnotíte činnost a výsledky poradních ko
misí rady města?
Snažili jsme se zavést nepolitický systém sesta
vování, mohl se přihlásit každý, kdo měl zájem.
Určitě jsou komise, které pracují dobře, dávají
zajímavé podněty, ale jiné se bohužel stejně
staly politickým kolbištěm. Představy někte
rých o tom, co má komise dělat a jaké má mít
pravomoci, jsou někdy až absurdní.

Červen 2012 – podpis Smlouvy o partnerství mezi Pískem a bavorským Deggendorfem.
Za Deggendorf podepsala smlouvu primátorka města Anna Eder. Foto Vladimír Teringl

Jsem proti krokodýlům
Co bude s nezrekonstruovanou části Sladovny?
Musíme dobře zvažovat dvě hlediska. Písek už
má množství kulturních budov, jejichž náklady
na provoz hradí. Měli bychom tedy hledat ta
kové projekty, které nezvýší mandatorní výdaje
města. Druhá věc je, že využití budovy by mělo
korespondovat se stávající galerií.
Existuje tu záměr expozice sladovnictví a myš
lenka Domu přírody a expozice krokodýlů...
Když bude úspěšná naše žádost o dotaci, pove
de se zpřístupnit střední část Sladovny, kde by
bylo muzeum sladovnictví – s tím se počítalo
od začátku. O dalším zatím rozhodnuto není.
Zásadně jsem proti tomu, aby tam byli živí
krokodýli. Naopak o nějaké formě interaktiv
ních přírodních expozic by se uvažovat dalo.

Hřiště pro náctileté
Pracujete nějak s návrhem na multifunkční vyu
žití letního kina, s nímž přišel Ladislav Beran?
Nedávno se rozpadla občanská skupina Za
hřiště, která na problematice hřišť dlouhá léta
aktivně spolupracovala. Na koncepci dětských
hřišť ale chceme pracovat dál, teď jsou na řadě
hřiště pro náctileté. První by mělo vzniknout
na Výstavišti, nebude-li vybráno pro bazén.
Pokud jde o letní kino, zadal jsem Centru kul
tury a odboru RIMM, aby zpracovali studii
možného víceúčelového využití areálu.
Necháváte to tedy na úřednících? S návrhem při
šel původně Láďa Beran...
Já mu tu myšlenku neberu, ale nemůžeme z ve
řejných prostředků zadávat a platit práci niko
mu napřímo... Nabízel, že to i zpracují, ale na
to potřebuju profesionálního projektanta.

A další Beranův projekt – SnowFlex na lyžař
ském svahu?
Město mělo v tomto případě vyjádřit podpo
ru, kterou jsme předběžně vyjádřili, ale bylo
už na něm, aby se domluvil s lyžařským od
dílem, který to má v nájmu, a oni se domlu
vit nedokázali... To nemůže řešit starosta.
Ještě se zeptám na vaše politické plány – chystá
te se do „vyšších pater“?
Tak to rozhodně ne, mám zkušenosti s krajskou
politikou a ocitl jsem se jako spolupracovník
poslanců i v parlamentu, ale komunální práce
mi připadá nejvíc smysluplná. Výsledky jsou
přímo vidět. Jestli budu dál starostou, to záleží
hlavně na voličích. Budu rád, když budu moct
pro město pracovat dál na jakékoliv pozici.

Překvapila mne zloba
Změní práce starosty člověku hodně život?
Člověk musí hodně okorat, ze začátku jsem si
vše moc bral a leccos mne trápilo. Teď už jsem
se obouchal. (smích) Je to obrovský nápor na
osobní život, bez zázemí rodiny by to nešlo.
Nechci říct přímo podpory, protože rodina
moc nadšená nebyla. Mám malého syna a času
na něj opravdu moc nezbývá. Každopádně bez
pochopení manželky a mých starších dětí bych
to dělat nemohl, rodinu bych kvůli starostování
neobětoval. Pokud jde o osobní ohlédnutí, tak
byl jsem velmi nepříjemně překvapen, jak vel
ká zloba je v některých lidech. Moc mne mrzí,
že lidé často hodnotí jen to, co se jich osobně
negativně dotkne, ale odmítají koukat dál, na
širší souvislosti. Celkově ale ve mně převládají
spíš pozitivní pocity, mnohé se daří a spousta
lidí ocení i běžné věci, které fungují.
ZDENKA JELENOVÁ
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LUBOŠ PRŮŠA:
Město tu není jen od voleb

k volbám

V letech 1998–2006 byl starostou Písku za ODS, z níž vystoupil v roce 2009. Před minulými krajskými
volbami spoluzaložil politické hnutí Jihočeši 2012, které se hlásí k pravému středu. V krajských volbách
získali patnáct procent hlasů, ale neuspěli v jednáních o koalici. Kvůli své kandidatuře na hejtmana opustil v roce 2012 místo ředitele krajského úřadu. Dnes působí v advokátní kanceláři na Liberecku.
Jak z dnešní perspektivy hodnotíte výsledek po
sledních komunálních voleb v roce 2010?
Písek je velmi konzervativní město, což se pro
jevuje i v přízni voličů – ani poslední komu
nálky z toho nevybočily, kdybychom to přepo
četli, tak pro levici bylo 11 hlasů a pro pravici a
střed zbylých 16. Tak to tady v minulosti bylo
stabilně. Jiná věc je rozdělení mezi konkrétní
strany – zaprvé tu působil rozkol v ODS, kdy
se voliči nevyznali v tom, „kdo je hodný a kdo
zlý“, kdo je nová, kdo stará strana, moc tomu
nerozuměli, takže to nakonec oběma stranám
vyneslo pouhá čtyři křesla, oproti jedenácti
pro ODS v roce 2006. Určitou roli sehrál i ne
úspěch zelených a objev úplně nové pravicové
strany – TOP 09. Když si ale poskládáme do
hromady všechny mandáty, tak obrázek voličů
je stejný. Jen Volba pro město přešla plynule
ze středopravého postu na levici, aniž je jasné,
zda si to její voliči ve volbách 2010 přáli.

Vydal jsem se teď na profesní cestu, což v mém
věku samozřejmě není jednoduché. Snažím se
něco naučit v právnickém řemesle. A on se ten
život nedá měnit ze dne na den mnohokrát.

Táhli jsme za jeden provaz
Zkuste chvíli zavzpomínat na éru starostová
ní – co považujete za největší úspěch, co byste
z dnešního pohledu dělal jinak?
Za největší výhru považuji tehdejší mimořád
ně šťastnou sestavu zastupitelstva v několika
volebních obdobích za sebou. Lidi táhli za je
den provaz a byla tu jasná vize. Ono to, pravda,
bylo trošku jednodušší, město bylo poměrně
rozbité, zdevastované, se špatnou infrastruk
turou, takže se dobře vědělo, „co se má dělat“.
Obnova infrastruktury a nastavení pravidel

Jihočeši 2012 plánují jít do voleb samostatně?
Rádi bychom se uchytili na politické mapě
celých jižních Čech. Proto chceme kandi
dovat v komunálních volbách na co nejvíce
místech, mezi něž patří i Písek – tady by asi
šlo o jakousi transformaci kandidátky SNK
-ED, doplněnou o další kandidáty. Jednáme
o možné spolupráci se STAN (Starostové a
nezávislí). Ti jsou sice na celostátní úrovni v
koalici s TOP 09, ale na místní úrovni mohou
uzavírat jiné koalice.
Byl byste na písecké kandidátce lídrem?
Určitě ne. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky...
Moje éra v komunální politice zřejmě skonči
la, rád bych ale přispěl ke kultivaci prostředí,
k tomu, aby Písek vedli lidé uvážliví. Proto
zvažuji, že bych podpořil třeba z posledního
místa kandidátku Jihočechů, pokud se ji tedy
podaří sestavit. A musel by se stát zázrak, že by
třeba voličská podpora opravdu byla výrazná
i na tom posledním místě, abych začal znovu
uvažovat o návratu do místní politiky.
A vyšší politika? Senátní volby?
Nechystám se ani do sněmovny, ani do senátu.
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Luboš Průša. Foto Jihočeši 2012

pro další život města obecně. Samozřejmě za
tolik let byla spousta dílčích úspěchů, ale i
neúspěchů. Vzniklo asi pět nových ucelených
městských částí, stavěly se sítě, nové rodinné
domky, v mnoha věcech jsme byli první v re
publice, kteří zkoušeli nové cesty a nová ře
šení. Na začátku 90. let jsme se na žebříčcích
kvality života ocitali tak na 50., 60. místě ze
74 hodnocených okresních měst, a nakonec
jsme se dostali až na první. Obrovským úspě

chem v dalším období samozřejmě bylo to, jak
se město vyrovnalo s následky povodní 2002.
Po vás nastoupil v roce 2006 starosta Sládek...
To nástupnictví jako celek, nejde jen o pana
starostu Sládka, mne dodnes trochu trápí,
i když nevím, jak to šlo udělat lépe. Každo
pádně následné období se nám – teď myslím
tehdejší koalici ODS a Volby pro město – moc
nepovedlo. Jenže starosta není král ani majitel
firmy a své nástupce si většinou vybrat nemů
žete, to určují voliči.
Jak hodnotíte současné vedení města?
Přiznám se, že se současnou politickou repre
zentací příliš dobře nevycházím a z jejich stra
ny zájem o nějakou spolupráci se mnou a kon
tinuitu ve veřejné správě nebyl žádný. Přitom
jejich orientace v problematice nebyla rovněž
žádná a často jen chtěli dělat věci opačně, než
se dělaly dříve. Při převzetí radnice se projevi
ly dost jednoznačné tendence ke zpochybnění
a převrácení úplně všeho, co tu bylo předtím.
To by bylo normální po nějaké revoluci, ne
přátelském puči, ale to se tu snad neodehrálo!
Město neexistuje od voleb k volbám, ale per
manentně, proto tu musí být kontinuita a re
spekt k tomu, co udělali ti přede mnou.
Co konkrétně byste vytknul?
Podle mne jde v komunální politice především
o dohodu s občany na rozvojových záměrech
a vizi města, a pak o cílevědomost a sledová
ní jednotné myšlenky při prosazování těchto
záměrů, takový „tah na branku“, jak se říká ve
sportu, což myslím dnešní politické reprezen
taci města chybí. Je nutné stanovit si důležité
wúkoly a jít za nimi, aby se splnily. Tady ale ne
existuje žádná vize a strategie města, je tu ne
soustředěnost na nějaké vážné cíle, každý den
se vynoří nějaký problém, který se nedořeší, ale
za pár dnů ho vystřídá jiný problém. Jednou
jsou to krokodýli, podruhé knihovna, pak par
kovací dům nebo kasárna, bazén, nový územní
plán... Nikdo ale není schopen formulovat ces
tu, která by byla veřejnosti srozumitelná a která
by byla obecně přijatelná a stanovit postupové

kroky, jak dojít k cíli. Zcela pozdě nové vedení
zjišťuje, že jsou tu vážné problémy, s nimiž se
nikdo nezabýval, nikdo je nepředpokládal a ni
kdo pro ně nemá řešení. Třeba vysidlování in
stitucí z centra, obchodní akademie, ZUŠ.
Můžete aspoň něco pochválit?
Je třeba ocenit, že nové vedení poměrně ra
zantně zvýšilo transparentnost jednání města
pro veřejnost, zveřejňování materiálů pro roz
hodování, poměrně silná stránka je i podpora
místní kultury, ale v rozvojových projektech
a systémových řešeních problémů, například
v systému podpory sportu, chybí ten tah na
branku. Etický kodex nebo televizní vysílání
se nepovedly, ale třeba dostupnost materiálů
pro radu a zastupitelstvo je výborná. Strašně
moc se projevuje, že rozhodující postavy míst
ní politiky jsou mladšího věku, velmi ambici
ózní a impulsivní. A navíc mezi sebou výrazně
soupeří. Jaksi usazovat by je měli ti starší, tady
tu roli „starších“ mohli sehrát oba místostaros
tové za VPM, ale nestalo se tak. Mrzí mne, že
třeba místostarosta Bubník tu kontinuálnost
rozvoje města nebyl schopen udržet.
Jak hodnotíte činnost opozice?
Osobně se snažím pracovat v majetkové ko
misi a v kontrolním výboru. V té komisi jsem
přispěl k určité kontinuitě a hledání řešení
některých problémů, navzdory výrazné snaze
současného vedení všechno zpochybňovat.
Pokud jde o opozici v zastupitelstvu, myslím,
že je aktivní, ale stáhla se po tom prvním váž
ném střetu, kdy se pokoušela prosazovat vel
ké věci a z druhé koaliční strany byl strach,
aby náhodou opozice moc nevynikla, a tak se
všechny velké věci zadržovaly a dusily...
Co máte na mysli?
V dubnu, květnu 2011 jsme prosazovali, aby
volné prostředky, které má město na kontě,
tehdy asi 350 milionů, byly v tomto období
investovány. Už jen proto, že je krize a kdyby
se ty prostředky ve městě rychle„otočily“,
mělo by to kladný vliv na rozvoj místního
podnikání a zaměstnanost. To byl zásadní
střet. Navrhovali jsme rozdělení těch pro
středků tak, aby se z nich dal postavit vel
ký parkovací dům v centru, nový plavecký
bazén i sportovní hala. Koalice to ale za
žádnou cenu nechtěla, nechala prostředky
dlouhodobě umrtvené. A tenhle střet byl tak
velký, že hrozil rozpad zastupitelstva. Pak to
přerostlo do přestřelek o různá pochybení,
jeden z vyjednavačů vše pouštěl průběž
ně do médií... Tehdy jsme se raději z obavy
před úplným rozpadem samosprávy v Písku
v tomto volebním období stáhli a zkoušíme
prosazovat menší věci.

Povodně 2002 – s jejich následky se město Písek vyrovnávalo pod vedením Luboše Průši. Foto archiv

Máte ale vůbec nějaké úspěchy?
Například rozšíření mateřské školky na Lo
grech, které prosadila předsedkyně našeho
klubu paní Vanžurová, přestože ve vedení
města s tím souhlas nebyl, další věc bylo zříze
ní kulturního a sportovního fondu z peněz vy
braných za Sazku a hrací automaty, což je mezi
11 až 16 miliony korun, z nichž aspoň půlka je
podle námi prosazeného návrhu věnována na
kulturní, sportovní, školské a sociální projekty.
Další věc jsou teď problémy kolem Plaváčka.
Je v tom mimo jiné značná neúcta nebo ne
vychovanost, možná i odpor k podnikatelům,
protože jestliže tady někdo dvacet let budoval
a provozoval plaveckou školu, tak ho ze dne na
den odepsat s představou, že když to bude dělat
město, tak to přinese nějaký zázračný příjem...
To je nesmysl – rozvrátí se zavedená struktura
plavecké školy a přínos bude možná nějakých
50 tisíc ročně, možná to bude ztráta.

Obecní socialismus ne!
Městské služby teď vyvíjejí kromě plavecké školy
různé aktivity – pohřební službu, autoservis...
Nojo, takový obecní socialismus – ale kdyby
vznikal v resortech, kde soukromý sektor vyka
zuje nějaké vážné vady, je to úplně v pořádku,
ale pokud jde o věci, které v pořádku fungují,
tak je nesmysl, aby si to na sebe bralo město...
Váš názor na problém plaveckého bazénu?
Starosta Veselý jmenoval na jaře 2011 komisi
z odborníků a ze zástupců politických stran.
Ta došla k závěru, že umístění nového bazé
nu je věc ryze odborná a musí být připraveny
podklady geologické, dopravní, vlastnické...
Bylo to asi osm kritérií, která měla být vyhod
nocena pro několik potenciálních míst a pak
teprve vybrat nejlepší řešení. Rozsah a kon
krétní podoba měla být poté diskutována
s veřejností. Tenhle závěr komise ale nezaru

čoval dokončení v tomhle volebním období,
tu slávu a stříhání pásky. Takže když to pak
přišlo na jednání zastupitelstva, tak pan sta
rosta s panem Bočkem zmanipulovali koalici
k překotnému rozhodnutí, že je třeba bazén
zrekonstruovat na stávajícím místě. Přitom
před volbami byla ČSSD proti tomu. A teď to
jde tak pomalu zřejmě proto, že se projevuje
určitá neschopnost unést porážku v místním
referendu. Myslím, že roli musí sehrát odbor
ná hlediska, ale je třeba to rozhodnout a ob
hájit pak před veřejností.
Jak byste si představoval budoucnost Písku?
Aby se v příštích volbách podařilo voličům
nakombinovat tým, který by dokázal táhnout
za jeden provaz, dokázal společně s občany
nastínit nějaký vývoj. Každopádně to nevidím
pesimisticky, město má dobrý základ, který
spočívá mimo jiné ve stabilitě názorů voličů,
myslím, že je i dobře infrastrukturně uspořá
dáno, a až nastane kombinace lepší vůle a vět
ší schopnosti si naslouchat a spolupracovat,
tak se dá navázat na vývoj do roku 2006 – ale
i na vše dobré po roce 2006.
Myslíte, že je v Písku kde brát nové osobnosti?
Určitě. Musí to být nová generace. Ta, která
začínala po roce 1990, je už vyčerpaná a nemá
moc naději uskutečnit další část strategických
vizí města. To je zase práce na tři až čtyři
volební období. Pravda je, že dřív tolik nej
schopnějších mladých neutíkalo do velkých
měst. Nicméně jsou tu skupiny, které se ak
tivně projevují, vypadají rozumně a mají dost
sil – například lidi kolem referenda k bazénu.
Obecně bych si představoval kombinaci těch
mladších u kormidla, kteří ale jsou určitým
způsobem jištěni a brzděni těmi staršími se
zkušenostmi. To se tu teď nevede.
ZDENKA JELENOVÁ
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Šance do konce června!

INZERCE

Proč by lidé měli vstoupit do II. pilíře penzijní
reformy ?
Dnes je velmi těžké přesně pro každého spočítat, jaká bude jeho penze, až půjde do důchodu.
Sice existují různé kalkulačky na její výpočet, ale
ty stojí na mnoha předpokladech, které nejsou
přesně známé. Navíc se v čase parametry výpočtu starobního důchodu mění. Různé studie se
ale shodují na jediném: dnešní třicátníci a čtyřicátníci mohou očekávat, že jejich příjem z důchodu výrazně poklesne. Dle studie společnosti
CERGE se dá předpokládat, že nástupní výše
důchodu klesne postupně z dnešních 45% hrubé mzdy až na 25% v roce 2050. Pokud dnes lidé
s průměrnou mzdou vstupují do penze s částkou
11.240 Kč, tak dnešní třicátníci by od státu dostali
pouze 6.500 Kč! Takže současný systém má jednu
„jistotu“ a to je „jistota“ poklesu důchodu.

INZERCE

Jaké jsou výhody druhého pilíře ?
Jen druhý pilíř nás sám o sobě na důchod nezajistí.
Obecně se doporučuje za tímto účelem odkládat
přibližně 10% svého současného příjmu. Druhý
pilíř v tom ale může velmi pomoci. Pokud se člověk s průměrným příjmem 25w.000 Kč rozhodne
využít tuto zajímavou a jedinečnou příležitost,
tak ze svého bude dávat 500 Kč a stát mu k tomu
přidá 750 Kč. To je zhodnocení 150% a ukažte mi
produkt s podobným výnosem! Mezi občany po-
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pulární penzijní připojištění (nyní III. pilíř) přináší
výnos pouze 27% nebo stavební spoření v průměru jen 3%. Dalším velkým pozitivem je skutečnost,
že se prostředky naspořené tímto způsobem dědí.
To znamená, že se stávají majetkem občana. U
současného systému se nic nedědí. A v případě, že
se občan nedožije důchodového věku, tak rodina
nedostane prakticky nic.
Proč je tedy zájem doposud nízký?
Lidé jsou totiž od začátku zasaženi nepřesnými
nebo nepravdivými informacemi z médií či nezodpovědnými výroky některých politiků. Na
jejich základě se pak od samého začátku staví k tématu negativně. Pokud ale naši poradci
v Raiffeisenbank mají možnost reformu klientům
vysvětlit, a konkrétně lidem na jejich vlastním
případě ukázat, o kolik si mohou penzi zvýšit, tak
často změní názor.
Jsou nějaká rizika vstupu do II. pilíře ?
Jedním je například riziko politické. Od levicových politiků je často slyšet, že druhý pilíř zruší.
Pokud k tomu dojde, tak by bylo přesnější říkat,
že klientům II. pilíře by se musely peníze vrátit
nebo přesunout do III. pilíře. Ale vezměte si
situaci před pěti lety, kdy ČSSD vyhrála krajské
volby na argumentu, že zruší poplatky u lékaře,
a jaká je realita, všichni dobře víme. Jedna věc
je předvolební rétorika, a druhá odpovědné
vládnutí. Politika je otázka kompromisů, což se
asi bude týkat i této oblasti. Klienti občas jako
riziko zmiňují, že k prostředkům nemůžou po
celou dobu spoření. V Raiffeisenbank se jim snažíme vysvětlit, že jde naopak o výhodu. Peníze
v tomto pilíři přeci nespoříme na novou sedač-

ku či opravu auta. Je to rezerva na penzi, aby se
životní úroveň lidí odchodem do důchodu dramaticky nesnížila. Vezměte si stavební spoření či
penzijní připojištění. Kolik lidí skutečně využije
prostředky na ten účel, za kterým spořili?
Do kdy je třeba se rozhodnout?
Lidé starší 35 let se musí rozhodnout ke vstupu
do 30. 6. 2013. Kdo to do toho termínu nestihne,
tak si podle současného zákona nikdy nebude
moci začít spořit na svůj soukromý účet. Proto
bych rád všechny, kdo se chtějí zodpovědně
rozhodnout a získat potřebné informace, pozval
k nám do pobočky Raiffeisenbank v Písku.
A vy už jste do II. pilíře vstoupil?
Ano, hned 2. 1. 2013 :o). Protože i v tomto případě platí, že čím dříve začnete investovat, tím
více naspoříte!
Přemysl Janovský, tel. 382 759112, 724 216120,
ředitel pobočky Raiffeisenbank a.s.,
Velké náměstí 116, Písek.

Rázová vlna

pomáhá od bolesti
odpovídá MUDr. Vlastislav Hrazdil
Pane doktore, co jsou to vlastně rázové vlny a jak dlouho se už k léčení používají?
Do ordinací lékařů nejčastěji přicházejí pacienti s bolestmi pohybového
ústrojí – páteře a kloubů. Také s recidivujícími úponovými bolestmi, jako
jsou entezopatie, záněty šlach, artrotické bolesti nebo výrůstky – ostruhy.
Je mnoho lidí, kterým tyto úponové bolesti znepříjemňují život. Nepomohou jim obstřiky ani silná analgetika nebo rehabilitace. Často musí podstoupit operační výkon. V Německu se k odstranění bolestí pohybového
ústrojí už od roku 1993 používají mechanické účinky rázových vln.

MUDr.Vlastislav Hrazdil ve své ordinaci. Foto PS

INZERCE

Na jakém principu účinkují?
Rázové vlny se vytvářejí v generátoru přístroje, který mění vzduchovou
vlnu v akustickou radiální vlnu. Tuto vlnu aplikátor generátoru vystřeluje
jako projektil do hloubky tkáně až pět centimetrů. Zde zlepšuje mikrocirkulaci, metabolismus a také dokáže rozpustit vápenné fibroblasty, které
vznikají následkem mikrotrhlin tkáně nebo z poškozené šlachy. Rázové
vlny tyto vápenné usazeniny rozbíjejí a vzniklé granulační částice vápna
jsou odplaveny lymfatickým systémem.
V jakých případech rázové vlny pomáhají?
Nejčastější diagnózou je ostruha patní kosti. Na základě vlastních zkušeností potvrzuji, že nejlepšího léčebného efektu se daří dosáhnout u tzv. tenisového lokte a skokanského kolena, což je artróza češky. Při této indikaci
dostačuje 3-5 sezení k podstatnému zmírnění nebo i úplnému vymizení
potíží. Často se rázová vlna využívá u postižení ramenních kloubů, což je
složitější problém, který má více příčin, a tak je procento úspěšnosti nižší.
Pro větší účinek doporučuji kombinovat léčbu s masážemi. Chorob, které
se dají rázovou vlnou léčit, přibývá. Lze podstatně zmírnit bolesti i u pokročilejších artróz kloubů symptomaticky – to znamená, že léčba zmírní
akutní bolesti, i když kloub nevyléčí. Rázovou vlnu úspěšně využívají i výkonní sportovci, kteří mají poškozené tkáně, například při bolesti Achillovy šlachy, třísel nebo třeba natažených úponů šlach v oblasti kyčle...
Jaké výhody má tato léčba oproti ostatním druhům léčby?
Je neinvazivní, vysoce účinná, při minimálním množství nepříznivých
účinků. Je časově nenáročná, aplikace trvá deset minut jednou týdně. Po
aplikaci dochází k trvalému nebo přinejmenším dlouhodobému efektu
bez nutnosti užívání kortikoidů, či dokonce operativního zákroku.
Má léčba vedlejší účinky?
Jen zřídka mohou v místě a okolí aplikace vzniknout bolesti.

INZERCE

Jak dlouho už tady v Písku s rázovými vlnami pracujete a kolik musí
pacient za léčbu zaplatit?
Léčbu rázovými vlnami jsme začali na písecké poliklinice nabízet v červenci 2012, ve spolupráci s firmou PM PRODUCTION s.r.o., která přístroj
zakoupila a jejímž majitelem je Michal Walter. Léčba není hrazena pojišťovnou, jedna procedura u nás stojí 290 korun. Tato částka je nejnižší v Jihočeském kraji.

www.piseckysvet.cz

27

DANIELA RATAJOVÁ:
Z Písku až na Harvard

a zpět

Dostat se na slavnou Harvadovu univerzitu v USA je snem mnoha studentů, ale splní se jen málokomu. Mezi
tyto výjimky patří rodačka z Písku a absolventka místního gymnázia Daniela Ratajová. Po vystudování Právnické fakulty UK v Praze a praxi v soudnictví absolvovala ve školním roce 2011/2012 na Harvard Law School
jednoroční magisterský program LL.M. Jak se jí na slavné univerzitě studovalo, jak tato zkušenost ovlivnila
její pohled na Českou republiku – o tom a mnohém dalším je rozhovor pro čtenáře Píseckého světa.

Foto archiv Daniely Ratajové

Podle čeho studující na Harvardu pozná, že je
na jedné z nejlepších univerzit světa?
Těch faktorů je celá řada, protože Harvard
je naprosto elitní instituce. V první řadě
bych ale uvedla špičkový profesorský sbor,
je složený z jedněch z nejlepších profesorů
z celých Spojených států a rekrutují se z něj
přední postavy veřejného života, tradičně
několik soudců Nejvyššího soudu, současný
prezident Barack Obama atd. Dále lze zmínit
prvotřídní úroveň seminářů – téměř každá
hodina byl skutečný zážitek. Špičková kvalita
univerzity je dále v obrovských knihovnách,
ve vybavení tříd, dostatku společenských
prostor, ve kterých se mohou studenti setká
vat a v pohodlných křeslech u hořících krbů
diskutovat. Já jsem bydlela v kampusu Práv
nické fakulty, kde kromě knihovny, otevře
né 24 hodin denně, byla menza, tělocvična,

posilovna, hřiště, třídy, malé studovny a celé
vedení fakulty. Na Harvardu je vidět, že je to
škola velmi bohatá, která neváhá investovat
do studentů. V podobě stipendií, podpory
studentských aktivit a spolků, ale též neustá
lé modernizace budov a vybavení.
Kde vidíš největší rozdíl oproti českým univer
zitám?
Mohu hodnotit pouze poměry na Právnické
fakultě UK v Praze a myslím, že srovnávání
není úplně fér, protože se jedná o jiné váhové
kategorie. PF UK, přestože je velice kvalitní,
jen těžko může aspirovat na srovnatelnou
pozici s univerzitou typu Harvard nebo Yale,

28

www.piseckysvet.cz

což je dáno mnoha faktory, mimo jiné peně
zi... Pokud bych ale přece jen měla srovnat,
mám pocit, že rozdíl je snad úplně ve všem.
Životem v univerzitním kampusu a přístu
pem studentů ke vzdělávání počínaje a vyba
veností fakulty konče. Nikdy se nevyučuje od
12 do 13 hodin, kdy probíhají přibližně čtyři
„lunch talks“, organizované studentskými
spolky nebo fakultou. Během těchto krátkých
poledních setkání mohou studenti neformál
ně diskutovat a zdarma poobědvat s pozva
nými hosty – většinou absolventy Harvardu.
Hosty byli například vyšetřovatel FBI a speci
alista na vyjednávání s teroristy nebo obhájci
vězňů z Guantánama.

Nejen In Vino Veritas
Je rozdíl i v přístupu studentů?
Drtivá většina studentů je vždy pečlivě při
pravena, aby se neztrácel drahocenný čas
něčím, co si může každý přečíst doma sám.
A kdo připravený není, dojde se profesorovi
omluvit, že těch sto stran na dnešní hodinu
z vážného důvodu nestihl přečíst. Je zde veli
ce bohatý akademický život a většina studen
tů se na něm aktivně podílí, ať již členstvím
v některém ze spolků či jako editoři někte
rého z akademických periodik. Podpora ze
strany fakulty, a to nejen finanční, nejrůzněj
ším studentským projektům a iniciativám je
neuvěřitelná. Na Harvard Law School působí
přes šedesát studentských spolků a asociací
– od Harvard Federalists Society až po spo
lek In Vino Veritas, jehož členové se účast
ní ochutnávek vína s odborným výkladem.
U nás mám spíš pocit, že studenti jsou k ja
kýmkoli extrakurikulárním aktivitám velice
nedůvěřiví a neochotní.
A když porovnáš systém zkoušek?
I ten je naprosto odlišný. Zkouškové období
trvá pouze zhruba dva týdny, čili se stane, že
máte zkoušky několik dní za sebou. Klíčová
je poctivá příprava během celého semestru,
resp. trimestru. Veškeré zkoušky jsou písem
né a anonymní, aby byla zajištěna maximální

objektivita. Každý student má své identifikač
ní číslo, kterým se „podepíše“, a jeho jméno
je k práci přiřazeno až po udělení známky,
kdy je konečný výsledek ještě možné mírně
modifikovat na základě jeho předchozí práce
ve třídě.
Je vůbec něco pozitivního, co Harvardu oproti
českým univerzitám chybí?
Přestože nevím, zda je to 100% pozitivní věc,
zdá se mi, že na Právnické fakultě v Praze
panovala mezi studenty trochu uvolněnější
a méně soutěživá atmosféra, což je dáno sys
témem hodnocení studentů. Tato soutěživost
je však součástí systému, který dělá Harvard
špičkovou institucí, která se neustále posouvá
dopředu a neusíná na vavřínech.

Být „jen“ chytrý nestačí
Co američtí studenti? Z vlastní zkušenosti se mi
zdálo, že jim oproti českým chybí přesah – kon
zumují mainstreamové filmy a hudbu a zajímá
je spíš sport a jídlo, než kultura...
Tenhle dojem naprosto nesdílím. Ale Har
vard je opravdu elitní škola. Její absolvování
samo o sobě je vstupenkou k vysokým a nej
lépe placeným pozicím. Absolvent se v rámci
USA automaticky řadí do samostatné kate
gorie a zaměstnavatelé se mnou přetrhnout,
aby ho získali. Je to škola velice výběrová, při
jímá pouze zlomek uchazečů. Úspěšný ucha
zeč musí být nejen chytrý, ale také výběrovou
komisi něčím zaujmout. Stereotypní pověry
o nevzdělanosti Američanů mne skutečně ve
lice rychle opustily. Jeden z mých nejbližších
kamarádů před studiem na Harvardu např.
učil angličtinu v Japonsku nebo na Hondu
rasu, další pracovali pro Google nebo pro
NGO pomáhající chudým dětem. Za každým
studentem je příběh. Co se konzumu týče,
tak s tím asi musím souhlasit – přisuzuju to
celkově americké kultuře bez ohledu na spo
lečenské postavení či vzdělání. Myslím, že se
tam obrovsky plýtvá, málo třídí odpad a jistě
je znát takový ten přístup, že co lze koupit,
tím není potřeba šetřit.

Foto archiv Daniely Ratajové

Co z Ameriky ti teď po návratu domů chybí?
Obávám se, že skoro všechno. Musím však
zdůraznit, že jsem nežila v úplně typické
Americe, v kampusu Harvard Law School je
trochu jiný život, než ve vesničce např. Virgi
nie… Nicméně mi Amerika chybí každý den.
Je to země neomezených možností a každému,
kdo chce, dá příležitost. Je tam samozřejmě
mnoho jiných společenských bariér a sociální
mobilita myslím už také nefunguje jako před
dvaceti lety, nicméně jsem stále měla pocit vel
ké svobody rozhodování a možností. Velkým
rozdílem oproti naší republice je, že se úspěch
kvituje, za úspěch vám nikdo zlomyslně škodit
nebude. Chybí mi otevřenost Američanů k ci
zím lidem a stále se usmívající tváře ve škole,
na ulicích, v dopravních prostředcích. Evropa
né říkají, že je to neupřímné – možná, ale sta
rostí má v životě každý dost a nevidím důvod,
proč bychom se na cizí lidi nemohli usmívat
a být milí, přestože nás něco trápí.

Jsme neslušní a uzavření
Jak změnil pobyt na Harvardu tvůj pohled na
Českou republiku a její obyvatele?

Začala jsem víc vnímat, jak jsme k sobě navzá
jem neslušní, jak jsme strašně uzavření do sebe
ve své české kotlině a málo vnímáme, co se děje
kolem. Je to klišé, ale myslím, že to tak skuteč
ně je. Studium na Harvardu mi změnilo nejen
pohled na Českou republiku, ale na svět vůbec
– strašně se zmenšil. Rok jsem žila v takové
mezinárodní vesnici, kde byli lidé z více než
šedesáti zemí světa, prolínaly se kultury, nábo
ženství, kuchyně, barvy pleti, ale přesto jsme
byli schopni k sobě najít cestu. Mezi mé úplně
nejlepší kamarády, se kterými jsem prakticky
v každodenním kontaktu, patří Indové, Ame
ričan, Ital, dívka z Mauricia a z Libanonu.

Vracet, co jsem získala...
A jak se teď díváš na své rodné město? Co by se
v Písku mělo zlepšit? Co naopak zachovat?
Písek miluju a jako správný Písečák jsem na něj
pořádně hrdá, což by potvrdili všichni, kteří mě
znají z vysoké školy. Vždy když přijedu domů,
padne na mě totální klid a třeba jen tak cho
dím městem a nasávám atmosféru. Myslím, že
je to město ideální pro život s rodinou a dětmi.
Líbí se mi, když vidím, že se mnoho spolužáků

Okem čtenářů Píseckého světa
Městské služby Písek – jediná písecká firma?
Ladislav DOUŠA: Zatímco si veřejnost zvyká na novinku v podobě
provozování pohřební služby touto firmou, přičemž to, že by zela
nějaká mezera na trhu a stávající pohřební služby nestíhaly uspoko
jovat poptávku po důstojném rozloučení, je nanejvýš nepravděpo
dobné, čtu si za nevěřícného kroucení hlavou další zprávu z podob
ného ranku. Městské služby Písek totiž usoudily, že je načase převzít
do své správy i výuku plavání v píseckém bazenu. Půjde-li to tímto
tempem dál, měli by písečtí živnostníci pomalu přemýšlet, do jakého
jiného města své služby přesunout...

z gymnázia po dokončení vysoké školy vrátilo,
a je mi tak trochu líto, že nepatřím mezi ně, ale
zvolila jsem cestu jinou. Přestože dění v Písku
sleduji, tak vzhledem k tomu, že již několik let
jezdím do Písku prakticky jen na víkendy, bych
si netroufla dávat jakékoli rady na zlepšení.
A jaké jsou tvé nejbližší plány? Ovlivnila je ně
jak zkušenost z Harvardu?
Ráda bych se někdy stala soudkyní, k čemuž
je však cesta zatím daleká. Před odjezdem do
Ameriky jsem pracovala jako asistentka soudu,
po návratu jsem začala pracovat v mezinárod
ní advokátní kanceláři, což je jistě vliv Harvar
du. Hodně se toho učím, je to práce skvělá, jen
mi bohužel nedává mnoho prostoru na jaké
koli další aktivity. Jedním z mých velkých cílů
v doufám blízké budoucnosti je najít více času
pro zapojení do občanské společnosti. Už od
gymnázia jsem byla velice aktivní v mnoha
směrech, tak bych se ráda vrátila. Mým ka
riérním cílem je, abych byla jednou dobrou
a spravedlivou soudkyní a mohla tak alespoň
částečně vracet, co jsem získala.
ONDŘEJ BLAŽEK

Náplavku cyklistům
KRAB: Nerozumím tomu, proč je náplavka Čechovy ulice konci
pována tak, aby vskutku důmyslně ztěžovala občanům využití v du
chu pěší zóny. U Starého mostu svou úctyhodnou šířkou přímo láká
k procházce, ovšem do té doby, než návštěvník dospěje do „hrdla láh
ve“ a musí překonat dvoje schodiště, chce-li pokračovat v chůzi kolem
vody. O cyklistech ani nemluvím – dostat se do města ze sídliště Por
tyč po levém břehu řeky nelze, nechcete-li podnikat okruh po rušné
Pražské ulici či jet kolem kina Portyč v protisměru.
K.E.N: Jo, tak to je přesně ta věc typu „Kde udělali soudruzi z NDR
chybu“! To jsem také nepochopil, proč jsou tam dvě dlouhatánské
rampy pro vozíčkáře, kteří (neznaje rozuzlení) sjedou dolů...
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Foto Michaela Jelenová

dlouhodobě fungujících firem v Písku. Když to
ještě odsouhlasí zastupitelé v době krize, pak
už tomu vůbec nerozumím. Ale považuji to za
velmi vážné. Stoupne nezaměstnanost a krize
se v Písku ještě vyhrotí. Zastupitelé by se měli
chovat odpovědně. Možná si neuvědomili, co
mohou způsobit. Řešení je jednoduché. Co
zvládne trh sám, do toho by se město nemělo
nabourávat. Nemělo by způsobovat aktivním
občanům škodu a ničit jejich živnosti.

Miroslav KREJČA:

13. STRANY VOLIČŮM
Vnímáte ještě nějaký další zásadní písecký problém, který by se měl urychleně řešit?
Jak? A máte nějaký vzkaz píseckým voličům rok a půl před komunálními volbami?

ČSSD:

VPM:

Problémů ve městě je celá řada a navrhovat
urychlená řešení je populismus – problém,
který má urychlené řešení, žádným problé
mem není. Snad se už konečně podařilo na
jít řešení problému v nové lokalitě u Sv. Vác
lava a ve fungování stavby Lesovny. Stále nás
čeká dořešení lokality Žižkových kasáren.
Velkou výzvou je jistě i vyřešení parkování
v centru města.
Občanům města bych rád vzkázal, aby ke
městu nebyli lhostejní. Politické reprezen
tace se mohou snažit sebevíc, ale pokud se
ke snaze o zvelebení města nepřipojí také
významná část občanů, bude snaha politiků
marná. Podpora města začíná od takových
maličkostí, jako je úklid chodníku před do
mem a sbírání nadílek psích miláčků a kon
čí až zájmem o dění ve městě, spolkovou
činnost či zajišťováním a podporou veřej
ných aktivit.

Vážení písečtí voliči, pokud jste dočetli až sem,
je váš zájem o veřejné dění opravdový. Naší
největší snahou je, aby se město Písek stalo
skutečným živoucím městem a nejlepším mís
tem pro život tak, jak bylo právem oceněno
v roce 2012. Pokud máte vy nějaké připomín
ky směrem k nám, neváhejte a oslovte nás.

SPOZ:
Příští rok 2014 bude v Písku opravdu rokem
supervolebním. Na jaře budete vážení spolu
občané volit poslance Parlamentu ČR a po
slance EP. Na podzim pak proběhnou volby
komunální a v Písku i volby do Senátu. Pře
jeme vám šťastnou ruku. Volte uvážlivě, naše
země i naše krásné město Písek to potřebují.
Věříme, že v komunálních volbách, které roz
hodnou o novém vedení radnice, více voličů
využije možnosti panašování a budou volit
především osobnosti a to průřezově z růz
ných kandidátek politických stran, bez ohle
du na přání stranických sekretariátů.

KSČM: otázku vynechali
TOP 09: otázku vynechali
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Svobodní:
Vnímám problém zcela zásadní. Městská
firma, která dostává příspěvek na činnost,
zavádí činnosti, jimiž konkuruje službám
soukromníků doposavad fungujícím na trhu.
Město není založeno k podnikání, ale mělo
by vytvářet podmínky pro podnikání svých
občanů. Aby město v městské organizaci s do
tací konkurovalo autoservisům, pohřebním
službám či sportovní činnosti u soukromých
subjektů, se mi zdá nejen neetické, ale doslova
proti aktivním pracujícím občanům. Jsou to
nerovné podmínky. Je to asi tak, že ten, kdo
provozuje autoservis v Písku ze svých daní
živí svoji konkurenci! Pak je jejich zákazník
v nevýhodě a zákonitě kupuje službu dráž. To
je zvrácené. Stejně je tomu u pohřební služby
a sportovní činnosti.
Případů bychom našli více. Takhle se nenápad
ně likviduje fungující trh a vyvolávají se pády
živnostníků. Bohužel to zatím nikdo moc ne
vnímá. Dotační systémy vytvářejí disbalanci
trhu. Pokud se ČSSD rozhodla zničit v Písku
fungující firmy, pak to měla před volbami říci.
Měla říci, že vybuduje nový komunální pod
nik a zničí to, co funguje. Udivuje mne, že na
to někteří zastupitelé při schvalování přísluš
ných dokumentů přistoupili. Nakonec to pan
Ing. Mládek (ČSSD) s terminologií parazitů
v médiích potvrdil. Pokud se zastupitelé ne
proberou, můžeme čekat likvidaci mnoha

Problémů je celá řada, ale bylo jich už snad po
psáno dost. Způsobují je ovšem konkrétní lidé,
a řeší je zase jenom lidé. A podle toho, jakým
lidem jste dali či dáte svoji důvěru, podle toho
tu jsou a budou i problémy. Přesto bych někte
ré zmínil. Mrzí mě, že se město staví macešsky
k některým aktivitám a projektům, v lepším
případě dělá mrtvého brouka. Mám na mysli
konkrétně třeba Technologické centrum v Žiž
kových kasárnách – unikátní projekt evropské
ho významu. Nebo projekt Ládi Berana a spol.
„game4planet“ (g4p – Český Houston) v areálu
Jitexu. Máme tady ale další aktivity, které nám
mohou ostatní závidět, které ale málo propa
gujeme a málo využíváme. Např. střelnice „Na
Provazcích“ v Píseckých horách, motokárová
dráha na Hradišti, lezecké centrum v Jitexu.
Tyto aktivity se nedají moc politicky využít
a zneužít. Jejich ignorování ale škodí městu,
jeho občanům i návštěvníkům.
Místo toho jednou blbneme s kulturákem pro
Romy, pak zase se zbouráním plavečáku, par
kovací „jámou“ na auta pod náměstím, atd.
A když to náhodou zaskřípe, tak si hned vy
myslíme něco jiného. Třeba zástavbu pravého
břehu mezi mosty (tento záměr tu ale byl již
před lety a pak musel ustoupit projektu „Ti
taniku“). Nebo nápady s lávkami přes Otavu
a přeložku. Nic proti nim, ale jsou dosti ne
domyšlené z hlediska návaznosti na ostatní
infrastrukturu. Desítek milionů na realizaci
nedomyšlených záměrů nám líto není, ale na
opravu lávky na sídlišti JIH, která význam má,
peníze nedáme a raději ji bez náhrady zbourá
me. Koncepce rozvoje veškerá žádná, zásobník
projektů ji nenahradí, natož zoufalé nápady,
aby se alespoň něco do konce volebního obdo
bí udělalo a nebo alespoň začalo.
No a ten vzkaz. Když se vám nebude něco lí
bit, hned se veřejně a hlasitě ozvěte. Stejně
tak, když budete mít nějaký nápad – i když
Vám zprvu bude třeba připadat jako hlou
post. Neřešte to jenom doma, na pracovišti,
v hospodě... Čeká nás supervolební rok 2014,
před létem volby do poslanecké sněmovny
a evropského parlamentu, v říjnu pak volby
komunální a do senátu. Takže budete mít dost
příležitost to všem spočítat.

vyhraj BUNGEE-JUMP!!!
SOUTĚŽ pro všechny věrné i zcela nové přispěvatele Píseckého světa.
CENY: tři poukazy na adrenalinové skoky ze Zvíkovského mostu.

Na poukaz v hodnotě 1000,- Kč si můžete vyzkoušet libovolnou ze tří aktivit:
BUNGEE JUMP, SWING JUMP NEBO FLY FOX (viz www.bungee.cz)
PODMÍNKY: Poukaz získají autoři tří nejzajímavějších, nejoriginálnějších a nejčte
nějších příspěvků, vytvořených autorsky pro www.piseckysvet.cz.
Vítěze bude vybírat redakční rada Píseckého
světa z příspěvků, zadaných na webové stránky
v době od 15. června
do 31. července 2013.
Na výhru není právní
nárok a vyhraný poukaz
lze dále komukoli darovat. Není ale možné vyměnit jej za finanční hotovost ani jinou výhru :-).

PIŠTE, FOTOGRAFUJTE, BÁSNĚTE, NATÁČEJTE, VYMÝŠLEJTE!
Cení se originalita, pohotovost, zajímavý námět,
neotřelý pohled na svět – především na ten náš písecký.

Kamenný most v Písku dne 3. června 2013, několik hodin před kulminací povodně. Foto Martin Zborník

www.piseckysvet.cz
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Těšíme se na Vaši návštěvu a na Vaše názory
na webu http://www.piseckysvet.cz.
Budete-li chtít zveřejnit svůj vlastní příspěvek,
zaregistrujte se pomocí jednoduchého formuláře
přímo na webu. Je to zdarma, rychlé
a k ničemu dalšímu Vás to nezavazuje.

Každý, kdo má Písek rád,
Písecký svět musí znát! :-)

Můžete také zcela bez registrace
a anonymně vyjádřit své názory na vše,
co se týká Písku, v internetovém fóru

PÍSECKÁ SODA
http://www.piseckysvet.cz/forum

