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Pirátský zastupitel Martin Brož
komentuje zásadní jednání
zastupitelstva města Písku
Nový plavecký bazén, revitalizace centra města, parkovací dům u pošty … a řadu dalších
témat řešilo během posledních necelých čtyř let stávající zastupitelstvo města Písku. Pirátský
zastupitel Martin Brož nebyl součástí „vládnoucí“ koalice. Tím byl automaticky „vpasován“ do
skupiny opozičních zastupitelů. Řekl si ale, že nechce být za každou cenu opoziční vůči všem
návrhům koalice jen proto, že není členem vládnoucího týmu, ale že bude konstruktivním
zastupitelem, který bude vždy po zralé úvaze hlasovat ku prospěchu města a jeho občanů ať
podávaný návrh drží v rukou takzvaná koalice nebo takzvaná opozice. Sám se pravidelně účastní
jako host jednání současné Rady města Písku, která je jinak pro veřejnost uzavřená. Nyní se
můžete ohlédnout v čase a podívat se na jeho názory a postoje při zásadních rozhodováních
zastupitelstva města Písku v letech 2014–2018.
Náš čtyřletý příběh začíná na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Při této příležitosti se nám podařilo také podat hned
první návrh, a to návrh na vypracování studie – na zpracování
použitého elektrozařízení. Kvůli tomu, že tuto činnost mohou
v České republice vykonávat jen dvě společnosti, jsme museli
od tohoto plánu bohužel upustit. Pomohlo to však alespoň
zvýšit cenu za zpětný výkup elektrošrotu.
Důležitým milníkem v tomto období bylo také schválení podání
žaloby o určení vlastnického práva areálu Žižkových kasáren,
ze kterého město nakonec vyšlo jako vítěz a byl mu navrácen
majetek, který nemělo nikdy prodávat. Nebudeme si lhát, město jako takové získalo pozemek, o který nikdy nemuselo přijít,
zaplatilo hromadu peněz za odvoz sutě (což by asi muselo tak
jako tak v budoucnu), ale hlavní je, že zastupitelé a radní napříč
spektrem měli odvahu a odhlasovali onu žalobu.
Na dalším z našich zastupitelstev se kola osudu pomalu roztáčí, a na tomto se přímo točí, schválila se SMART City modrožlutá
kniha, která nám měla otevřít brány k chytřejšímu městu. Dnes
bohužel vidím, že jen brány k dotacím na věci, které v mnoha
případech fušují do podnikatelské sféry. Brány k tokům pěněz
na věci, které jsou předražené a dají se udělat lépe, pokud by
na ně nebyla vypsaná dotace. Na druhou stranu ale musím
přiznat, že SMART City není jen něco, co by lidem škodilo či to
bylo zcela hloupé. Jen je potřeba to uchopit za správný konec
a opravdu dělat věci chytře. Ne jen tak, aby se z toho vytřískalo
co nejvíce na dotacích.
Jakožto jeden z členů představenstva již zaniklého Centra
Kultury, jsem nechápal záměr likvidace Centra Kultury v jeho
staré formě a transformaci na novou. V tomto případě zřejmě
až čas ukáže, co vlastně bylo za celou situací a zda tento krok
byl správný, nebo to byl jen tah k posílení moci rady města. Dle
mého skromného názoru, stačilo opravdu jen provést personální
změny a hloubkový audit. Jak víme, tak nakonec k němu došlo
a odhalil některá pochybení.
V minulém díle zastupitelstva jsem se psal o prodeji přebytečného majetku města, mezi ně patří i záměry prodeje výměníků.
Jeden takový se měl prodávat i v ulici Otavská. Díky všímavosti
občanů se nakonec výměníková story zvrtla v celku dlouhou
podívanou, která skončila zatím v nedohlednu, ale bydlení zde
jistě nebude.
Jednou z věcí, která ukazuje na to, jací jako lidé jsme, je soucit.
Proto, když se do zastupitelstva dostal materiál ohledně zřízení
noclehárny pro bezdomovce, která má sloužit hlavně v zimních
měsících, byl jsem rád, že budeme v tomto ohledu jako město
zase o něco dál. Zde by se patřilo poděkovat paní starostce, že
tento nápad přivedla na svět.
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Martin Brož je konstruktivním zastupitelem, který v zastupitelstvu
neřeší dělení na koalici a opozici. Foto: Jan Vávra

Asi se není co divit, že hned po volbách se strany snaží naplnit
svůj program. A právě zde začínají novodobé peripetie ohledně
plaveckého bazénu a jeho stavby pod Lesnickou školou. V této
době jistě ještě nikdo netušil, že se stavba vyšplhá z 200 na
cca 400 milionů korun a bude se to lámat hlava nehlava, rozum
nerozum. Za sebe mohu říct, že jsem nikdy neměl problém se
stavbou bazénu jako takového. To, s čím jsem nesouhlasil, byl
výběr lokality pod Lesárnou a také to, že nejsme schopni uvažovat ve větším měřítku a postavit bazén i s víceúčelovou halou.
Zajímavé na celé věci bylo také hlasování zastupitelstva, kdy vše
ohledně plavečáku procházelo většinou o jeden koaliční hlas.
V tomto měsíci bylo zastupitelstvo velice živé, probíhal prodej
velitelské budovy Žižkových kasáren, kdy proti sobě stály zájmy
několika lidí, a zastupitelé se mezi sebou hádali, komu vlastně
budovu prodají. Jestli tam bude další blok psychiatrického
zařízení nebo zda se budova prodá jednomu za zastupitelů.
Dnes již víme, jak to dopadlo, a budovu získal za nejvyšší cenu
jeden ze zastupitelů tehdejší koalice.
V tomto čase jsme jakožto Piráti podali náš druhý návrh
o ztransparentnění bankovních účtů města. Bohužel návrh
neprošel s tím, že to je nereálné, jaké pak bylo mé překvapení,
když o několik zastupitelstev později s tím přišlo hnutí ANO
a najednou vše šlo. Osobně jsem ale rád, že i když neprošel
náš návrh, někdo se toho chytil a nakonec máme aspoň tři účty
města transparentní.
Dalším naším Pirátským návrhem bylo osvobození od poplatků
pro všechny, kteří si vezmou psa z útulku. Jako obvykle to byla
dlouhá cesta a popravdě jakožto nezkušenému nováčkovi mně
muselo pomáhat hodně lidí, než byl návrh přijat. Díky lidem z odboru životního prostředí a lidem z ČSSD nakonec návrh prošel.
Jako město máme stále řadu budov, které jsou v našem vlastnictví, a popravdě se spoustou z nich si nevíme rady. Budovy
buď chátrají, nebo jsou prázdné. Občas se objeví i nějaký záměr,
jako například prodej budovy tentokrát „U Honzíčka“. Je rok 2018
a budova nemá majitele. Jsem docela zvědav, co v následujících letech s objektem bude, a nejen s ním. Myslím si, že další
zastupitelstvo bude muset řešit i další nemovitosti, jako je třeba
Dům u koulí, kde by snad mohlo opět ožít umění, anebo budovu
staré knihovny, kterou doufám, že nikoho nenapadne prodávat.
Jednou z věcí, kterou stále vnímám jako velmi dobrý nápad
koalice, byl Singltrek Písecké hory. Vize něčeho, co opravdu
může velmi pomoct turistickému ruchu v našem městě a nebude
nás to stát horentní sumu, byl opravdu tento projekt. Jediné,
co bych mu vytkl, byla trasa a nástupiště. I přesto doufám, že
v budoucích letech někdo tento projekt uchopí a najde pro něj
uplatnění v lokalitě, kde to nebude lidem vadit a přivede ho
k životu.
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Na programu bylo zřízení rozklikávacího rozpočetu města. Chtěl
bych říct hurá, konečně zase více transparentnosti. Leč bohužel ti
z vás, kteří se na tento rozpočet byli podívat, a zavítali na jeho internetovou stránku, byly zklamaní jako já. Bohužel systém i v dnešní době nezobrazuje faktury, není propojen na grafy apod. Tudíž
za mě jen další věc ve smyslu „vlk se nažral a koza zůstala celá“.
Zajímavým bodem byl i další postup ohledně Žižkových kasáren.
Zastupitelstvu byl předložen materiál, díky kterému víme, že
můžeme s bývalými kasárnami počítat i nadále jako s naším
majetkem.
Další zastupitelstvo a s ním projekt nové městské knihovny
a centra vzdělání.
Jedním pro mě velmi pozitivním záměrem, který se v zastupitelstvu objevil, byla nová úpravna vody. Zde bych opět rád poděkoval celému zastupitelstvu i radě, že tento projekt podpořili,
i za cenu toho, že nás to bude něco stát. Investice do tohoto
zařízení je dle mého názoru důležitá. Může nám v budoucnu
ušetřit mnoho peněz a umožní nám nebýt tak zcela závislými
na dalších dodavatelích vody.
V tomto měsíci se dozvídáme, že město chce založit organizační složku Smart Písek, která by měla dohlížet a hlavně
se zajímat o projekty v rámci modrožluté knihy SMART Písek.
Začínají se klubat první projekty jako je chytré parkoviště, nové
parkovací automaty, kde se dá konečně platit kartou. Pro mě
trochu nepochopitelné chytré zastávky s WiFi spojením, a další
z dotací krmené věci jako eCulture (fotobanka památek města
Písek). Bohužel většina projektů je jak jinak než z dotací, tudíž
když by to mělo město dělat za své, asi by spousta těchto věcí
nebyla.
Dlouho řešené téma byl i jeden bod v tomto měsíci a to parkoviště u pošty. Na začátku byl pozemek, s pozemkem se vymýšlelo
mnohé od parkovacího domu až po zastavění proluky či vybírání
parkovného soukromou firmou. Dnes již víme jedno, zbouranou
budovu nahradí několik nových parkovacích míst, a na dalším
zastupitelstvu se bude projednávat, co dál s tímto prostorem.
Osobně bych se ale parkovacího domu nebál, protože na něj
v rozpočtu již nebudou peníze.
Jak jsem již naznačil o pár měsíců dříve, město se snaží
nezapomenout na velkou vodu. Proto přišlo s projektem
protipovodňová opatření Portyč. Zde se ale setkáváme s druhou odvrácenou stranou. Tou zůstává projekt „hladové zdi“,
který se táhne od nového mostu až ke skalám a většina Písečků
nad ním kroutí hlavou. Do dnešního dne nechápu, proč když
se snažíme být blíže k řece, jak už bylo tolikrát zmiňováno, tak
proč najednou stavíme zdi, které jsou zbytečné. Přitom lepší
než cokoli jiného by bylo opravit koryto řeky, nikoliv stavět
nesmyslné zdi.
Obecně závazná vyhláška o taxislužbě. Neodpustím si jen
malou poznámku, nejsem taxikář ale obyčejný řidič, ale ruku na
srdce, kolik z nás ví, jak se jmenuje většina ulic v Písku, a kolik
by tedy splnilo testy, které město přichystalo každému, kdo by
chtěl dělat taxikáře?
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Přesně v tomto čase byla možnost stále zvrátit rozhodnutí
postavit plavecký bazén pod Lesárnou a přesunout ho do lokality kasáren - i vzhledem k minulému referendu, kde tento návrh
mezi občany jasně zvítězil. V posouzení plaveckého bazénu
hlasování však rozhodlo opět jen o těsných pár hlasů a tudíž
bohužel „stavíme“ dál plavečák pod Lesárnou.
Kdesi před rokem 2015 se rozjela diskuze na téma omezovaní
parkovaní v centru města. Za tu dobu se radnice bohužel stále
drží myšlenky o kompletní regeneraci Velkého a Alšova náměstí.
Vzniklo již i několik projektů, jak by to celé mělo vypadat. Není
proto divu, že vznikla i petice za to, aby omezování parkování
v centru města nebylo. Tuto petici jsem velmi rád podepsal,
protože si stále myslím, že náměstí má být živé, a to bohužel
nebude, pokud se na něj bude moci dojít jen pěšky.
Pro ty, co nestačili v záplavě různých dokumentů zaznamenat,
tak doporučuji najít a nastudovat studii, která pracuje s kasárnami jako s širším územním celkem. Takto nějak si myslím, že
by koncepce celého prostoru mohla vypadat. Jistě to má pár
much, ale celková architektonicko-urbanistická studie Žižkových
kasáren je opravdu zajímavá, ale vzniká až poté, co je o bazénu
rozhodnuto - zajímavé.
Jistě máme všichni v paměti ničivé povodně, které se před pár
lety prohnaly Pískem. A jistě si všichni pamatujeme, kudy voda
tekla. Protipovodňová opatření Jiher, jak je nazván jeden z bodů,
nám předkládá možnosti, jak se před velkou vodou ochránit.
Co se týká samotného potoka, tak je podle mne projekt dobrý.
A na protipovodňovou zeď se zaměříme za chvíli.
Financovaní cyklostezky Dobešická je pro mě jednou z věcí,
nad kterou opět kroutím hlavou. Máme průmyslovou zónu
a máme firmy, které tam podnikají. Samotné firmy ale nemají
chuť se podílet na zlepšení dostupnosti pro své lidi, tak je to
opět na městu.
Zajímavé bylo sledovat vývoj podnětu občanů Půrkratic, kteří
nechtěli, aby se prodal pozemek sousedící s jejich nemovitostmi
firmě z průmyslové zóny. Měla tam vyrůst nová skladovací hala.
Řečeno bylo mnoho, ale co mě nejvíce rozčilovalo, bylo tlačení
prodeje silou některými zastupiteli. Přitom právě tito zastupitelé
by si měli uvědomit, díky komu na radnici sedí. Že to je právě
díky občanům, kteří je volili a kteří věří, že hájí jejich zájmy, mezi
něž nepatří jistě jen násilné nakrmení rozpočtu města.
Víte, kdy se prolomil led mezi odsouhlasením stavby plavečáku? Přesně v době kdy bylo dohodnuto, že se postaví účelová
cyklostezka navázaná na dotaci s Pleskotovou lávkou, která má
nesmyslnou kilometrovou zajížďku. Kdyby tohle mělo město
stavět za vlastní, tak to nikdo neodsouhlasí, ale dotace to je jiná.
Na závěr bych rád dodal, že ačkoli
jsem se snažil vybrat body, které
jsem pokládal za nejvíc palčivé, tak
to nejsou zdaleka všechny. Jistě jsem
zapomněl na řadu věcí, které zastupitelstvo za čtyři roky udělalo vskutku dobře. Ono přeci jen nic není jen
černé nebo jen bílé. I tak chci říci,

že je jen na vás, komu dáte v podzimních volbách svůj hlas. Hlavní
je hodnotit práci a ne předvolební
sliby bez reálných základů.
Martin Brož
zastupitel města Písek
a lídr píseckých Pirátů

Tak jako Kamenný most spojuje centrum Písku s Portyčí, stejně tak chtějí Piráti spojovat všechny Písečáky. Foto: Václav Velíšek - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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jaké chtějí piráti

Město Písek
Pohlídáme toky
veřejných financí

Zatraktivníme město
pro všechny

Podpoříme participativní rozpočto- Nastartujeme výstavbu nových
vání ve výši dva miliony korun roč- městských bytů pro mladé rodiny.
ně z městského rozpočtu pro projekty navržené samotnými občany. Budeme regulovat teplotu ulic pomocí výsadby zeleně.
Pohlídáme veřejné zakázky od
strategického plánování, až po vý- Znovu obnovíme rekonstrukce klíběr konkrétního dodavatele.
čových ulic.
Zavedeme skutečně transparentní
rozpočet propojený s fakturami,
výběrovými řízeními a chystanými
projekty.

Zkvalitníme úklid ve městě a zefektivníme odvoz tříděného odpadu.
Zrealizujeme na obou březích řeky
Otavy odpočinkové zóny jako součást veřejného prostoru.

Podpoříme start malého Podpora kultury,
a středního podnikání sportu a školství
Vyčleníme startovací prostory pro
Podporujeme kuturu, sport a vzděmístní začínající podnikatele v měst- lávání jako celek na všech úrovních
ských objektech.
pro všestranný rozvoj občanů.
Zasadíme se o diverzifikaci pozemků Zaměříme se na realizaci kulturních
v průmyslových zónách pro české
a sportovních akcí pro všechny věa místní podnikatele.
kové skupiny občanů.
Zaměříme se na přivedení Hi-Tech fi- Zařadíme do informačního systému
rem do Písku a tím podpoříme vznik města přehled všech nabízených
vysoce kvalifikovaných pracovních
sportovních aktivit.
míst.

Držíme kurz!

ZeFektivníme fungování
městské samosprávy
Otevřeme a zpřístupníme data, která umožní například tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek
a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy,
online stav dopravy, ...).
Uspořádáme nestranné veřejné
debaty a diskuse před zásadními
a důležitými rozhodnutími města.
Vyslyšíme připomínky občanů. Informace o projektech města budou
přehledné a srozumitelné.
Prosazujeme odborníky do správních a dozorčích rad městských
organizací formou otevřených výběrových řízení.

VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ
PROGRAM NA STRÁNKÁCH:

PIRATIPISECKO.CZ
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POHLÍDÁME TOKY PÍSECKÝCH FINANCÍ

poziční politiku jsme
v uplynulých čtyřech letech
zvládli dobře. Upozornili jsme
na předražené stavby, problémy
ve veřejných zakázkách, nesystematické plánování a mnohdy
až mocenské prosazování toků
veřejných peněz,“ shodují se Josef
Soumar, člen finančního výboru
města a Tomáš Posekaný, člen
kontrolního výboru, oba kandidáti za Piráty Písecko v následujících komunálních volbách. A dodávají: „O financích v Písku dnes
rozhoduje velmi úzká skupina
lidí. Chceme otevřít radnici pro
obyvatele města, přizvat a vyslyšet
jejich názory před důležitými rozhodnutími a zároveň pravidelně
podávat zprávy, transparentně informovat o práci na jednotlivých
projektech a přiblížit celé dění.“
I. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET –
NAVRHNĚTE PROJEKTY, KTERÉ
MĚSTO POSUNOU KUPŘEDU
Participativně rozpočtovat znamená, že se občané spolupodílejí
na rozhodování o jednotlivých akcích a projektech ve městě využitím
části městského rozpočtu. Navíc
přicházíme s návrhem, aby sami
občané mohli navrhnout konkrétní
projekt pro jejich městskou část
a měli tak možnost z velké části
ovlivnit prostor, ve kterém žijí,
pracují nebo tráví svůj volný čas.
Písečtí by tak nemuseli například
čekat a stále dokola únavně žádat
radnici o finance na dětská hřiště,
relaxační zóny, důležité úpravy jejich čtvrtí či vybudování veřejných
odpočinkových míst s možností
grilování apod.
Pro první rok počítáme se zapojením částky dva miliony korun
a s postupným navyšováním této
částky vzhledem k celkovým výdajům města. Obyvatelé Písku by tak
v roce 2022 mohli každý rok rozdělit částku až pět milionů korun na
projekty, které sami navrhnou a pro
které získají veřejnou podporu.
Město by v tomto případě fungovalo jako poradní orgán. Jednotlivé
odbory města by se vyjadřovaly
k možnostem konkrétních projektů
a následně by zajišťovaly celkovou
administrativní podporu. Sami
obyvatelé by hlasováním podpořili, jaké projekty dostanou zelenou

ve výši bezmála tři čtvrtě miliardy
korun. Mezi náklady ale uvidíte položku 20 milionů korun vydaných
na stavbu sportovní haly v areálu
kasáren a její celkové náklady téměř s jistotou přesáhnou sto milionů korun. Písek tedy čeká v brzké
době další náročná investiční stavba
a jak mnozí obyvatelé Písku vědí,
za návrhy na všesportovní halu byly
vyhozeny oknem v historii miliony
korun. Bude proto důležité, kdo
a jak zodpovědně bude stavbu plánovat“, dodává Josef Soumar.
Oproti tomu již dnes víme, že
předpokládaná částka 90 milionů
korun, která měla být v tomto roce
vydána na plavecký bazén a následně byla znovu snížena, určitě v tomto roce realizována nebude.

Tomáš Posekaný (vlevo) a Josef Soumar u Pirátů Písecko zabývají rozpočtem města Písku a jeho hospodařením. Foto: Jan Vávra

a které budou v následujícím roce
realizované.
Jedno z nejlepších participativních rozpočtování mají, dle našeho
názoru, v Brně, kdy na stránkách
damenavas.brno.cz přehledně
vidíte celkový proces od návrhů,
až po samotnou realizaci. Brno
v tomto roce vydá na participativní rozpočet 30 milionů korun
a spolu s obyvateli realizuje mnoho
smysluplných projektů. Navíc jsou
zástupci Brna velmi sdílní a projekt
by se dal velmi jednoduše realizovat
i ve městě Písku.
„Lidé jsou zapojeni do rozhodování a nemusí čekat roky na projekty,
které daná lokalita potřebuje ihned.
Rozhodnutí obyvatel je pro radnici
závazné a zastupitelé tak nečekají
na případné dotace ani nevedou
svůj politický boj v jednotlivých
městských částech. Vše závisí na
obyvatelích, samospráva je poradním orgánem a pomůže s přípravou
projektů.“ Dodávají kandidáti, kteří
se plánováním a skladbou rozpočtů
ve své profesi úspěšně živí.
II. POHLÍDÁME VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Počátek veřejné zakázky je v samotném záměru a plánu, s jakými

podmínkami a na co bude konkrétně vypsána. Chceme pohlídat
finanční plánování města a věnovat
dostatek času diskusi s obyvateli
o daném záměru, jeho výhodách,
záporech a dopadech do každodenního života lidí.
Podobně nechceme zanedbat potřebný čas, který věnujeme komplexnímu a přesnému vyčíslení nákladů na realizaci tak, aby obyvatelé
věděli, kolik bude stát například
stavba plaveckého bazénu, kolik
prostředků vydá město na úpravu
cest a ploch a také kolik bude pravděpodobně stát bourání a odvoz
suti starého plaveckého bazénu.
Lidé by tak měli přehled, jak město
hospodaří, jaké projekty probíhají
a že se třeba počítá s částkou 20 milionů korun za bourání a odvoz suti
starého plaveckého stadionu. Celková náročnost takového projektu
by pak ukazovala například částku
400 milionů korun.
„Veřejné peníze jsou finance nás
všech a je na nás, jak s nimi hospodaříme a jaké zástupce si volíme
do čela obce. Občan by měl mít
možnost jednoduše rozkliknout,
jaké projekty město plánuje a jaká
je očekávaná celková nákladovost,
nejen realizace samotného řešení,
ale kolik měl stát architektonický
návrh a kolik reálně stál, s jakými

částkami se počítá na související
úpravy, kolik reálně stála výstavba
a jaké firmy ji v jakém termínu realizovaly. Velmi důležité jsou i předpokládané každoroční výdaje na
správu a údržbu, kterou s sebou
každá nová stavby přináší“, dodává
Tomáš Posekaný.
Všechny tyto informace chceme
diskutovat na pravidelných debatách, občanům budeme podávat
pravidelné zprávy a informace
o průběžném stavu a realizaci. To
dle našeho názoru odpovídá transparentnímu a otevřenému vedení
radnice v 21. století.
III. PŘEDSTAVÍME SMYSLUPLNÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED, PODPOŘÍME STAVBU NOVÝCH BYTŮ
PRO STÁVAJÍCÍ OBYVATELE
Aktuální rozpočtový výhled
města, schválený v polovině tohoto roku, počítá s utracením téměř
všech volných finančních prostředků. Navíc s využitím 200 milionového úvěrového limitu na stavbu
bazénu.
„Pokud se do střednědobého rozpočtového výhledu začtete, zjistíte,
že v roce 2020 má mít město 22 milionů korun volných finančních
prostředků. To znamená investice

„Pokud by Písek disponoval
opravdu chytrým řešením, obyvatelé by nemuseli dlouze studovat
a hledat několik dokumentů, ale
transparentně by viděli, jaký bude
finanční stav města, pokud se odloží některá z plánovaných investic. Na druhou stranu chápu, že
zpřístupnit data lidem může být
pro některé zastupitele nevýhodné. Aktuální nepřehlednost může
nahrávat jejich populistickým heslům a sloganům na billboardech,“
uzavírá Josef Soumar.
Navíc město trápí nedostatek
nových bytů a ušetřené finance
v městském rozpočtu pocházejí
právě z prodeje bytového fondu.
Určitě by se nemělo zapomínat na
jejich zdroj a město by mělo primárně podpořit novou výstavbu,
která by rozšířila možnosti bydlení
další vyrůstající generaci a zamezila by tak odlivu schopných lidí do
ostatních měst.
Hospodaření a toky veřejných peněz musí být transparentní a zodpovědné. Musí dávat smysl z hlediska hospodaření města a musí být
k užitku jejich obyvatel. Moderní
vedení radnice je otevřeno k diskusi s obyvateli, neslouží k výstavbě
pomníků jednotlivých zastupitelů
a spravuje finance účelně a hospodárně, což mu ukládá i samotný
zákon o obcích.
Josef Soumar a Tomáš Posekaný
kandidáti do zastupitelstva

SLOUPEC JE VÍC NEŽ KANDIDÁT. Jak chcete hlasovat v nadcházejících volbách?
J
ak chcete hlasovat v nadcházejících volbách? Volíte
celou stranu, křížkujete jednotlivé kandidáty napříč stranami,
nebo používáte oba způsoby
současně? V nadcházejících
volbách v Písku máte až 27
jednotlivých hlasů a je na vás,
koho podpoříte, my budeme
rádi, když to budou právě Piráti.
A jak na to? Připravili jsme pro
vás pár informací, které mohou
vaše hlasování zpřehlednit.

Na úvod - komunální volby jsou
specifické. Jednotlivé strany se snaží
nalákat zvučná jména bez ohledu na
fakt, že někteří ze zvolených zástupců komunální politice vůbec nerozumí a následující čtyři roky pro ně budou dozajista velkým překvapením.
U Pirátů je situace jiná. Pořádáme
pravidelná setkání – Sdílené neděle
- před každým zasedáním zastupitelstva, která jsou dokonce přístupná pro všechny občany. Setkání se
účastní místní Piráti a diskutujeme

návrhy, které zastupitelstvo bude
schvalovat a jaký dopad mají na život
obyvatel Písku. Uplynulé čtyři roky
věnovali zástupci Pirátské strany
desítky hodin práci v jednotlivých
výborech a komisích, předkládali
své návrhy skrze zastupitele Martina
Brože a nyní by rádi rozšířili řady
odborných a vzdělaných zástupců
města Písku.

stranu.Taková strana obdrží celý počet hlasů, tedy 27. Křížkovat můžete
vždy pouze jednu stranu či sdružení,
v opačném případě by byl váš hlas
neplatný. Pokud zvolíte Piráty a navíc zaškrtnete jednoho kandidáta
jmenovitě z jiného politického uskupení, Piráti obdrží 26 hlasů a zatržený kandidát a jeho uskupení právě
jeden hlas.

Váš hlas má největší váhu v případě, že křížkujete celou politickou

Věříme, že vás naše nasazení a konkrétních 18 bodů programu osloví

a podpoříte nás v následujících komunálních volbách plným počtem
hlasů. Za tuto projevenou důvěru
s vámi budeme otevřeně a transparentně komunikovat naši práci
při prosazování jednotlivých bodů
a budeme naslouchat také vašim názorům a připomínkám, které jsou
pro směřování města velmi důležité.
Josef Soumar
člen finančního výboru města Písku
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dělení na koalici a opozici odmítáme

navrhujeme poměrné zastoupení rady města

Neřešíme polaritu vpravo vlevo

Jsem z generace, kterou ještě celkem
silně zasáhly „Rychlé šípy“ a tudíž celý
život mi sem tam uteče citát z tohoto
díla jako například „to je nečestné
a nesportovní“ nebo „to vy jste ze
mě udělali slabocha“ a tak dále a tak
dále, znalci by se jistě chytli. Ale jedna

slavná pasáž se mi vybavuje v poslední době poměrně často a abych řekl
pravdu, žádnou radost z toho nemám.
Jedná se o ten slavný dialog „Koho
volíš? Losnu nebo Mažňáka? Ale třeba
Bahňáka! To byli nějací divní Vontové
….“. Ano několikeré volby po sobě
celkem vyhroceně polarizují společnost a ty poslední prezidentské bych
viděl asi jako vrchol tohoto šílenství,
kdy se rozpadala letitá přátelství, v některých domácnostech div nehrozil
rozvod a kdo se této hry na „my a oni“
odmítl zúčastnit, byl prostě „nějaký
divný“. Samozřejmě každý má právo
ve volbách si zvolit, ale to neznamená,
že toho, kdo volil jinak budu lynčovat.
Blíží se nám komunální volby. Voliči
budou volit zastupitele, o kterých si

myslí, že budou ve věcech obecních
rozhodovat tak, aby se nám všem
v našem městě dobře žilo. No jo, ale
on si každý ten způsob, jak tohoto
obecného blaha dosáhnout, představuje jinak a jak tedy vyřešit čí nápad je dobrý a naopak, který návrh
nemá smysl? Ale naprosto jednoduše,
máme tu naši oblíbenou polarizaci:
„Losna“ vyhrál volby a tudíž budou
platit dva články a to článek 1 koalice
má vždycky pravdu a článek 2 pokud
pravdu nemá, platí článek 1 v plném
rozsahu. Naopak „Mažnák“ volby nevyhrál a tudíž jako opozice nebude
mít pravdu nikdy.
Tak nevím, nezdá se vám tento způsob takový trochu primitivní, řekl
bych takový až zastaralý, nemělo by

to v 21. století jít už jinak. Třeba, že si
přestaneme navzájem dokazovat svoji
neomylnost a radši budeme dohromady prostou většinou rozhodovat,
které podněty mají pro naše město
smysl a které nikoliv. Piráti považují
rozdělování na koalici a opozici za
něco, co v moderní liberální politice
nemá co dělat. Zavazovat si někoho nějakou koaliční smlouvou, že
se vzdá svobodného rozhodování
podle své vůle koneckonců ani moc
demokratické není.
Piráti by se v případě jakéhokoliv
volebního úspěchu rozhodně nestavěli do pozice ani koalice ani opozice,
Piráti jednoduše dobré nápady podpoří a špatné zavrhnou. Mimochodem tahle hra na „my a oni“ nás stála

několikaleté zpoždění výstavby bazénu, vyhození několika projektů na
všesportovní halu do koše, výstavbu
nesmyslné zdi na Portyči a o kontraverzní lávce ani nemluvím. Vše jenom
kvůli tomu, abychom pásku střihali
„my“ a ne „oni“. Myslíte, že opravdu
takto má vypadat politika moderní
liberální doby? Piráti si myslí, že ne
a proto se této hry odmítají účastnit.
Jako první praktický projev této
politiky navrhujeme poměrné zastoupení v městské radě přesně podle
výsledku voleb.

Michal Horák
předseda MS Piráti Písecko

není všechno zlato, co se třpytí
I takto nějak by mohla začínat věta
ohledně pracovních míst v našem
městě. Sice jsme jedno z měst s nejmenší mírou nezaměstnanosti, a nemalou měrou tomu vděčíme velkým
firmám s velkými výrobními halami,
ale je to opravdu to, co chceme? Dle
mého názoru by vše mělo být do jisté
míry vyrovnané, takzvaně mít svůj
protiklad, stejně tak jako černá má
bílou, pravá má levou, či den má svou
noc. Podobně tak vnímám i velký průmysl v našem městě. Je super mít někoho, kdo zaměstná tisíc zaměstnanců, ale ukažme si i jiný pohled na věc.

Podporuji malé místní firmy

Nemusíme chodit daleko do minulosti, stačí se ohlédnout za celou

kauzou „průmyslové zóny“ a prodeje
pozemků v ní. Osobně si myslím, že
koncept průmyslové zóny je velice
dobrý a děkuji minulým zastupitelům,
že měli vize a odvahu něco takového
v našem městě vybudovat. Co je podle
mého špatně, je právě přístup při lákání investorů či firem. Problém je právě
v onom velkém průmyslu a nestabilním prostředí, které již dnes můžeme
pozorovat na každém rohu, přirovnal
bych to tak trochu k nestabilní třaskavině, kdy nikdo neví, kdy to udělá
„BUM“. Možná se pletu a třeba se nic
nikdy nestane, a možná jen si zbytečně pokládám otázku: „Co se stane, až
firma XY se rozhodne, že její provoz je
už v našem městě až moc prodělečný

a bude lepší se přesunout do nějaké
jiné země. Co pak bude s těmi všemi
lidmi, kteří ztratí práci. Co bude s lidmi, kteří se k nám stěhují z nejrůznějších částí Evropy za prací.

Nebylo by vizionářské spíše než
prodávat území v průmyslové zóně
jedné firmě, nabídnout spíš malé
parcely k pronájmu a ty pronajímat
našim menším firmám, které sice nezaměstnají tisíc lidí naráz, ale budou
mít aspoň prostor k rozvoji a tím pádem k expanzi a nabírání více kvalifikovaných lidí? Dokáži si představit,
že průmyslová zóna by byla opravdu
průmyslová, kde nebude soustředěn
provoz několika málo vybraných fi-

rem, že zde nebude jen černá a bílá
barva, ale bude to zde hrát všemi možnými barvami jako na malířovo paletě.
Už jen samotný fakt, že malá firma si
bude pečlivě vybírat zaměstnance, je
pro mě zárukou toho, že nebudeme
muset v budoucnu řešit spoustu dalších problémů: například bezpečnost
ve městě, nové a nové ubytovny a s tím
spojené další nešvary. Dle mého tohle
za zkoušku stojí a osobně bych to viděl
jako cestu, jak z toho ven se vší grácií.

Martin Brož
lídr píseckých Pirátů

superman versus pirát
souboj rozhodnete vy

Ř

ada politiků bohužel vykonává současně více funkcí.
Vzpomeňme na politického Supermana Petra Dolínka, který
je v Praze radním pro dopravu - což je extrémně důležitá
funkce, ve které se rozhoduje
o desítkách miliard korun,
poslancem a navíc předsedou
podvýboru pro letectví a vesmírný program, za což je další
příplatek k poslaneckému platu.
Je možné, aby jeden člověk dělal
naplno všechny tyhle silně exponované funkce? Jistě, že ne. Ale
systém současné politiky ke kumulaci funkcí přímo motivuje.
Piráti proto v květnu předložili
návrh, který má problém kumulace funkcí výrazně zredukovat.
Omezuje výši odměn, které veřejný funkcionář může brát, jestli-

že se rozhodne vykonávat vícero
postů zároveň. Tím by mělo dojít
k přirozené eliminaci těchto situací.
PIRÁTI SAMI JDOU PŘÍKLADEM.
Proto se pirátští poslanci Petr
Třešňák a František Elfmark,
po zvolení do sněmovny vzdali svých uvolněných funkcích
v radách Mariánských Lázních
a Uherského Hradiště. Základní
premisa Pirátů totiž je dělat jen
jednu práci a to co nejlépe. Pokud má někdo pocit, že má jako
poslanec čas vykonávat zároveň
například starostu, tak svůj poslanecký mandát nevykonává dostatečně. Projevuje se to tak, že jen
menšina poslanců se podrobně
zabývá návrhy zákonů a jejich
slabými místy.

Viditelně to lze pozorovat při debatách na plénu Sněmovny. Jejich
úroveň je značně poddolovaná tím,
že jen málo z dvouset přítomných
zákonodárců tuší, o čem se vlastně
jedná. Navíc pod touto rouškou
nepozornosti procházejí prolobbované zákony a legislativní nedodělky. To všechno jsou problémy
na kterých se kumulace funkcí
výrazně podílí.
PŘEDSTAVA, ŽE STÁT BUDE
DOBŘE SPRAVOVAT ÚZKÁ
SKUPINA KUMULUJÍCÍCH
SUPERMANŮ JE MYLNÁ.
Zde je třeba upozornit na to, že
si jako Piráti nepřejeme vymýtit
kontakt mezi poslanci a komunálními zastupiteli. Hájíme možnost
předat funkci s dostatečným časem
na předání zodpovědnosti. Naším

Mikuláš Ferjenčík vede mediální odbor Pirátů. Foto: Archiv Pirátů

cílem je ale vychovávat nové generace politiků, kteří budou svou
funkci vykonávat naplno. Proto
jsme namísto plošného zákazu souběhu některých funkcí po jednání
s dalšími poslanci ve sněmovně
navrhli, aby politici brali z každé
další funkce, kterou mají nad rámec té nejlépe placené brali jen
40 procent.
To by přimělo řadu supermanů,
aby předali funkce, které nestíhají
dalším. Tuto pirátskou novelu zákona bohužel sněmovna na návrh
ANO sněmovna vrátila k přepra-

cování, přestože ho řada poslanců
a poslankyň hnutí ANO podepsala.
Tím, ale naše snaha rozhodně neskončí, zjistíme, na co se poslanci,
kteří návrh zablokovali vymlouvají,
drobně ho upravíme a předložíme
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou
prošel, budeme potřebovat především podporu veřejnosti, bez
tlaku lidí si poslanci nikdy na platy
sáhnout nenechají.
Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Parlamentu ČR za Piráty
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Smart City - zaklínadlo dnešní doby.

je
písek
opravdu
smart?
V
první části našeho článku jste
se dozvěděli, o co by mělo
chytré město usilovat. Nyní je čas
podívat se na to, jak si naše město
vede a zda se stává opravdu chytrým.

Město Písek se v roce 2015 svým
dokumentem Modrožlutá kniha
Smart Písek, který schválilo zastupitelstvo města, zavázalo k vykročení
do budoucnosti a k chytrému městu. Byly proto zahájeny první kroky
a následně pak na počátku roku 2017
založilo město odborné pracoviště
pro projekt Rozvoj Smart City Písek,
tzv. Smart kancelář. Kde za pomoci
dotací zaměstnalo na částečný úvazek
pět odborníků. Nyní, kdy se běžně
setkáváme s prvky Smart City, můžeme posoudit práci našich zastupitelů i uvedených odborníků a blíže se
podívat na tři základní pilíře tohoto
projektu.
UDRŽITELNÁ MĚSTSKÁ
MOBILITA
V rámci prvního pilíře mají být za
pomoci chytrých technologií sbírána
data a následně vytvořen nový koncept dopravy ve městě, který by zároveň zatraktivnil MHD a tím městu
ulevil od přetížených silnic. Město
proto začalo spolupracovat s firmami
a vysokými školami.
Výsledkem je Navigační systém
parkování, jehož svítících ukazatelů
jste si mohli všimnout v různých částech města. Když nepočítáme několik
málo chytrých parkovišť, kde jsou
reálně umístěna čidla počítající počet
zaparkovaných automobilů, je celý
systém postaven na matematickém
modelu. Tento model na základě dat
sesbíraných od mobilních operátorů
(sledování mob. telefonů) odhaduje
s jistou chybou počet možných zaparkovaných aut. i když je matematika
skvělá, osobně bych parkování řešil
systémem kamer s rozpoznáváním
objektů. Takový systém by byl jednoduší, levnější a s účinností 100 %,
tedy dokonalejší než ten současný.
Navíc by měl do budoucna jistě další
využití.

Prohlášení vedení města, že v rámci
nového modelu MHD (který ještě ani
není dokončen) nebudou omezeny
linky, vzalo již za své. První spoje již
byly zrušeny. k jiné „optimalizaci“
prozatím nedošlo a autobusy z a do
Průmyslové zóny jsou stále přetíženy.
S velkou pompou byl spuštěn projekt prozatím 19 chytrých zastávek
MHD. Chytré zastávky jsou ale pouze
displeje s elektronickým inkoustem,
které ukazují několik následujících
spojů a jejich případné zpoždění. Do
budoucna má na některých zastávkách přibýt WiFi. Je to jistě dobrý
start, ale je zde více možností, na
které město zapomnělo. Displeje by
měly ukazovat jízdní řády, být dotykové, mít reproduktor a tlačítko pro
zrakově postižené.
U tohoto pilíře také zatím nejsou
dořešeny (jako u jednoho z posledních větších měst) platby za MHD
pomocí mobilního telefonu nebo
platební karty.
INTELIGENTNÍ BUDOVY
A ČTVRTI
Druhý pilíř rozvoje města týkající se
inteligentních budov a čtvrtí je hlavně
zaměřen na úsporu energií a vody.
Tato oblast byla částečně řešena již
před konceptem Smart City. Instalaci
úsporného topení a osvětlení v městských objektech, které šetří miliony
korun, začalo již předchozí vedení
radnice. Nyní přibývají chytré vodoměry a elektroměry.
I zde je opět nasazen matematický
model, a to u správy vodovodní sítě.
Za pomoci získaných dat, a již zmíněného modelu, probíhá odhad možné
poruchy v síti. Začátek je opět dobrý.
Doufejme, že do budoucna budou
přibývat i skutečná čidla.
Aktuálně také město řeší Stanici
energetického využití kalů a biomasy.
Vodní kaly by měli být spalovány za
účelem získání energie a mělo by dojít
ke snížení nákladů za likvidaci tohoto
odpadu. Stavba by měla již probíhat

část 2.

a částečně být financována z dotací.
Tomu není co vytknout a je potřeba
hledat další takové projekty. v tomto
pilíři je do jisté míry řešena i městská
mobilita, a to výstavbou nabíjecích
stanic pro elektromobily. První stanici darovala městu firma Schneider
Electric a je umístěna v Technologickém centru. Druhá byla vybudována
městem na Výstavišti v rámci nového
parkoviště.

Dále zde jistě potěší z pohledu města
spíše reklamní akce. Jedná se o chytré lavičky, které poskytnou WiFi
a zásuvku pro dobití telefonu nebo
notebooku. Lavičky jsou v současné
době pouze u Sladovny a Městského
muzea. Pokud ale občas někam cestujete, víte že jsou tyto věci pro turistu
velmi praktické. Proto myslím, že by
se měli po městě šířit více a zvyšovat
tak o něm povědomí.
Co zde naopak prozatím chybí, jsou
chytré kontejnery s lepším plánem
svozu odpadu a inteligentní osvětlení ulic.
INTEGROVANÁ
INFRASTRUKTURA A PROCESY
V ENERGETICE, ICT A DOPRAVĚ
Ve třetím pilíři by se měli propojovat data z předchozích dvou. Systémy
provozované městem mají spolupracovat pro lepší využití energií, efektivnější opravování závad ve městě,
inteligentní řízení dopravy a zajištění
větší bezpečnosti obyvatel. Data mají
být otevřená a transparentní. Zároveň
by mělo dojít k zjednodušení komunikace mezi městem a občanem.
V této části projektu město vytvořilo
na internetu svůj Energetický portál, kde lze sledovat spotřebu energie,
tepla a vody v městských budovách.
a dále pak Dopravní portál, sloužící
hlavně k podpoře parkování. z těchto
zdrojů lze získat otevřená data pro
vývoj aplikací. Příkladem může být
mobilní aplikace eParkomat, na které
město spolupracuje. Aplikace, která
vás má navést k volnému parkovacímu místu, si prozatím nevede moc

„U Smart city v Písku mi chybí hlubší propojení
všech projektů a plán jejich dalšího rozvoje.“ Foto: Jan Vávra

dobře a její recenze a hodnocení na
Google play jsou podprůměrné.
Také byl zahájen projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím
rozvoje a využití systému kvality
IKT (Informační a komunikační technologie), který by měl být
částečně financován z Evropských
fondů. Za tímto názvem se skrývá
pořízení cloudové platformy, která
by měla fungovat jako elektronická
úřední deska, informační platforma
a systém pro řízení vztahu s občany
(jednání s úřady po internetu).
Aktuálně poslední spuštěnou akcí
je +CityxChange. Smyslem projektu má být přeprodej přebytku el.
energie např. ze solárních panelů
v rámci města. Bude to drahý pokus (který platí EU) o něco, co by
měl spíše řešit volný trh než měs-

to. Podobně jako eCulture, kde se
město snaží o něco, co je nad jeho
síly a už to existuje v praxi (Google,
Seznam...).
SHRNUTÍ
Celkově si město dle mého názoru
vede dobře a nové vztahy s partnery
jsou prospěšné. Bohužel mi zde ale
chybí hlubší propojení všech projektů a plán jejich dalšího rozvoje.
Mělo by docházet k maximálnímu
využití moderních technologií a synergických efektů mezi různými
odvětvími s ohledem na občany
a spotřebu energie. Rovněž je potřeba řešit smysluplnost některých
projektů, i když jsou dotovány EU.

Stanislav Podojil
Piráti Písecko

Dotace na sucho

A

si si říkáte co má sucho
společného s dotacemi,
bohužel smutnou pravdou je že
mnoho. Od žlutých řepkových
polí, která v dnešní době jsou
v tak zdevastovaném stavu, že
nedokážou pojmout vodu, přes
dotace na sluneční elektrárny,
které zabírají více a více zemědělských pozemků, až po dotace
na bioplynové stanice které zkupují vše zelené a malí zemědělci
pak nemají ani seno pro svůj
dobytek. To vše se děje kvůli
dotacím.

Říkám si, kam až musíme přírodu
jako takovou zahnat, aby nám to vše
tisíckrát vrátila, a my jsme konečně
otevřeli oči. Při tom stačí tak málo,
abychom přírodě vyšli trošku vstříc
i třeba v našem městě.
Jednou z myšlenek, se kterou si
už delší dobu pohrávám, a má to
opět něco společného s dotacemi,
jsou zelené střechy. Vezměte si,
kolik máme v našem městě panelových domů, kolik je to plochy,
která každý rok co rok jen vydává
enormní teplo (zvláště pak v let-

ních měsících), kolik je to plochy,
kam prší a vše to nyní končí v naší
čistírně odpadních vod, za což musíme platit. Nestálo by za to, kdyby
naše „SMART“ město například
pomohlo s vyřízením dotací zdejším Sdružením vlastníků bytových
jednotek (SVJ) k tomu, aby mohly
zazelenit tyto střechy? Byla by to
pomoc SVJčkům s obnovou již tak
přesluhujících asfaltových střech,
tak i pomoct fauně i flóře. Nebo
jen vrátit do ulic opravdové stromy.
Nemluvím teď o těch párátkách
v květináčích, které naše kamen-

né město opravdu v letních dnech
neochladí! Ano můžeme namítat
mnohé. Například, že to bude náročné na údržbu, že to bude stát
více peněz z rozpočtu. Řekněme
si ale na rovinu, je lepší mít každý
dům vybaven klimatizací, která
je jen žroutem elektrické energie,
která opět zasahuje do našich peněženek, nebo je lepší mít zelené
ulice, které nám poslouží stejně
dobře jako právě ony klimatizace?
Přitom všem kroutím jen hlavou
a říkám si: na co nám jsou lyžařské

svahy, lávky přes otavu, budování
nesmyslných povodňových zdí,
když stačí jen nevymýšlet nesmyslná řešení, ale učit se z toho co
nám říkali naši rodiče. Otázka je
jednoduchá, jaké město chceme
mít? Chceme opravdu „SMART“
město plné nesmyslů, nebo chceme chytré město, kde se o věcech
uvažuje selským rozumem?

Martin Brož
lídr Pirátů Písecko
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Tajenku křížovky pošlete na e-mail: info@lukaswagenknecht.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko.

SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!
www.piratipisecko.cz

www.facebook.com/piratipisecko

Jihočeští Piráti

Zajímáte se o veřejné dění v Písku?
Chcete pomáhat Pirátům?
Obraťte se o bližší informace na
předsedu MS Piráti Písecko
Michala Horáka: michal.horak@pirati.cz
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