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ÚVOD
Název „Úlovky z vodňanského rybníčku“ není nový. Podobně se jmenovala pravidelná rubrika Zpravodaje města (psaná úředníky), z období, kdy ještě byl zájem,
aby z vodňanské radnice vycházely informace bez cenzury. Po zrušení Odboru investic a rozvoje se vydala ještě 2 pokračování a následně byla tato činnost shledána
jako nežádoucí a zastavena. (Ano, opravdu se píše rok 2016!) Dnes je radniční realita
bohužel ještě mnohem horší, než se všeobecně tuší, a právě proto chceme:

1) Informovat

S praxí vedení města jsme přišli (a dále
přicházíme) do styku v hojné míře, a tak
můžeme poskytnout fundovanější informace i o záležitostech, o kterých se nemluví, nebo se o nich mluví zkresleně (jak se
říká „číst mezi řádky“). Kdo ale očekává
bulvár plný napadání, překrucování informací a vytrhávání z kontextu, ten bohužel
bude zklamán – to nebyl nikdy náš styl.

2) Změnit (máme to koneckonců
v názvu)

Pochopitelně bychom rádi k lepšímu.
Vodňany budou ještě minimálně 2,5 roku
„zaseknuti“ pod vládou prakticky jedné
strany, přesněji jednoho člověka, a my bychom to rádi změnili na příznivější poměr
rozložení sil – příští koalice by měla být
„barevnější“, otevřenější a rozhodně
mladší!!! Vám, kterým na Vodňanech
záleží, zkuste o tom popřemýšlet.

3) Inspirovat

Informovat
o (staro)nových
nápadech našich i odjinud, jejich vývoji
a možnostech uplatnění u nás a pro
nás. Stále jsme optimisti a věříme, že
vzrůstající trend zájmu obyvatel (nejen
o svůj vlastní rybníček, ale i kousek dál)
si postupně najde cestu i do našeho města.

4) Představovat

Zajímavé lidi a jejich nápady, nadšence
a tahouny (nejen z Vodňan) neb příklady
táhnou.

5) Bavit vás i sebe

Přestože se nám některé věci nelíbí
a máme na ně jiný názor, nemíníme si tím
nijak kazit vlastní pohled na svět a metat
okolo sebe hromy a blesky. Jsme zvyklí
nahlížet na život spíše z té lepší stránky,
takže se zkusíme podívat i na neveselé
záležitosti s humorem a třeba pobavit
i vás. A … nebojte se, nebude to jen
o „politice“.

Tým Vodňany pro změnu

HLAVNÍ TÉMA:

Jablka, hrušky a beton
Poslední měsíce rezonuje v našem
městě možná výstavba velkokapacitního
střediska firmy Beton Brož (dále pro
stručnost ‚betonárky‘). Nejde přitom jen
o rétorická cvičení. Do dvou let může
u Vodňan vyrůst betonový areál, který jen
velikostí zastavěné plochy je větší než celé
historické centrum města. Může tu stát,
ale taky nemusí. Proč máme ale zatím
pocit, že Vodňany si kously do kyselého
(betonového) jablka?
V květnu loňského roku oslovila firma
Beton Brož s.r.o. město Vodňany s tím,
že by chtěla v prostoru přibližně mezi obchvatem města a Dřemlinským rybníkem
vybudovat areál pro výrobu a skladování
betonových prvků. Hned v červnu na
zastupitelstvu bylo schváleno pořízení
změny územního plánu, která místo
stávajících polí počítá s velkokapacitní
betonárkou. Vše se seběhlo během měsíce
bez řádného prodiskutování v komisích,
na zastupitelstvu, a bez informování
obyvatel. O betonárce přitom rozhodla
jen těsná většina 11 (z celkových 21)
zastupitelů…
Jako hlavní problém vidíme to, že
NIKDO NIC pořádně neví. I na stránkách
Zpravodaje města se dozvídáme jen
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kusé informace. Většinou jde o články
některého z opozičních zastupitelů nebo
nespokojených občanů, které volají po
dalších informacích. Následné strohé
odpovědi vedení města jsou nedostatečné
a opomíjejí vysvětlit to nejpodstatnější:
Představit občanům, o co se jedná, proč
zde betonárka má stát a co z toho město
bude mít.
Zčistajasna počátkem března letošního
roku dorazila všem zastupitelům pozvánka na exkurzi do jiného závodu firmy
Beton Brož v Novém Bydžově. Ze strany
radnice šlo o gesto, které přišlo pozdě,
ale přece. Jeden by čekal, že nejdřív bychom se jeli podívat na takovýto závod
PŘEDTÍM, než budeme o něm rozhodovat na zastupitelstvu a ne až tři čtvrtě roku
POTOM. Přesto jsme ve velikonočním
čase takto ve čtyřech za VPZ (Vodňany
pro změnu) spolu s dalšími zastupiteli vyrazili a ... zde jsou naše čerstvé dojmy.
Město Nový Bydžov je podobně veliké
jako Vodňany. Firma Beton Brož tu vloni rovněž rozjela své výrobní a prodejní
středisko. Z toho, co jsme se ve východních Čechách dozvěděli, bychom jako
zastupitelé v Novém Bydžově neměli se
závodem problém. Betonárka na jižním
okraji města tu stála i dříve. V poslední
době ale původní podnik utlumoval provoz a propouštěl zaměstnance – když
tedy město oslovila firma Beton Brož
s odkoupením části areálu a rozjetím
nové výroby, doslova jim tím „vytrhla
trn z paty“. Provoz betonárky na nás
nepůsobil příliš hlučně, byl vcelku čistý
a rovněž zástupci firmy, kteří nás provázeli areálem, působili solidně.
Plánovaná plocha zastavěná betonárkou je svou
rozlohou větší než celé historické centrum Vodňan.

V případě Vodňan dle našeho soudu ale
nemůžeme míchat hrušky s jablky. U nás
nejde o úpravu průmyslového areálu, ale
o stavbu „na zelené louce“. I po aktuálně
připravovaném
rozšíření
betonárky
v Novém Bydžově bude areál co do
rozlohy sotva poloviční (6 hektarů) oproti
tomu, jaký je v plánu ve Vodňanech. Při
diskusi na radnici bydžovský starosta
představil místní průmyslovou zónu.
Na 20 hektarů vymezené plochy se
městu povedlo přilákat několik různých
investorů a jejich podniky dnes dávají
práci více jak 500 lidem. Naproti tomu
ve Vodňanech na výborné lokalitě
v bezprostřední blízkosti obchvatu by
našlo uplatnění v případě betonárky
nejvýše 40 pracovníků. Přitom pohledem
přes silnici se nabízí srovnání, kde na
obdobně velké ploše dnes firma Pöttinger
zaměstnává desetkrát více lidí a plánuje
další navýšení pracovních příležitostí.
Na exkurzi nám zástupci firmy Beton
Brož potvrdili, že město Vodňany dnes
nemá vyjednané žádné konkrétní výhody
(finanční příspěvky, sponzoring, investice do infrastruktury a občanské vybavenosti apod.). Navíc není zřejmé, co
bude s areálem v budoucnu. Jde o firmu
s ručením omezeným – teoreticky tedy
může během chvíle zkrachovat a nám
zde na okraji města zbyde obrovská
nevyužitá plocha. Naši předci v této

Pöttinger: 11 ha - 400 zaměstnanců

lokalitě pěstovali zeleninu a i dnes
jde o zemědělsky obhospodařovaná
pole. Jaké Vodňany odkážeme našim
potomkům my? Máme právo z hlediska
trvale udržitelného rozvoje takto výrazně
měnit krajinu na Vodňansku?
V současné době běží pořizování změny
územního plánu. Tu ale zastupitelstvo
musí nakonec ještě jednou schválit, jinak
zde žádný areál pro výrobu a skladování
betonu stát nemůže. Doufáme, že do té
doby radnice začne řádně informovat
VŠECHNY občany a také vnímat jejich
přání a pohled na věc – ostatně nejasný
příslib na únorovém zastupitelstvu ze
strany vedení města už zazněl…
Nám osobně je v tuto chvíli jasné, proč
je záměr tak výhodný pro firmu Beton
Brož i sousedící firmu Jampílek, těžící
štěrkopísek. Nerozumíme ale tomu,
proč má být za současných podmínek
výhodný pro město Vodňany – tedy když
ne pro všechny, tak alespoň pro většinu
obyvatel. Není-li vám budoucí podoba
Vodňan lhostejná, ptejte se, zajímejte,
přijďte na nejbližší zastupitelstvo 16.
května od 15:30 na MěÚ. Snad nakonec
ve Vodňanech zůstanou jablka jablky,
hrušky hruškami a beton betonem…
Dagmar Šmídová, Tomáš Bednařík, Pavel
Janšta, Miloslav Vaněček

Beton Brož: 11 ha - 40 zaměstnanců
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Úlovky z vodňanského
rybníčku
Zdravíme po roční odmlce naše pravidelné čtenáře. Úlovky pokračují dál v podobné formě, na jakou jste byli zvyklí,
pochopitelně ne z radnice (tam si nyní
dávají moc velký pozor, aby jim nikdo
„neviděl do karet“), zato opět bez cenzury a na to se těšíme. Nicméně stále
ještě nějaké to povědomí o tom, jak to
v téhle sféře funguje, máme, a tudíž se
vynasnažíme zbytečně se nenavážet do
věcí, o kterých víme (nebo tušíme), že
stejně lépe udělat nejdou.

Pumpička či Toi-toi?
Rčení „je mi to pumpička“ se podařilo
doslova zhmotnit na náměstí ve
Vodňanech. Zbrusu nová retro-klozetpumpa, která ovšem neplní ani jednu z uvedených funkcí, je, myslíme,
skutečným skvostem, z dílny dua HaK.
Po překvapivě silné negativní vlně to
vypadá, že ani samotní autoři si nejsou
svým výtvorem tak úplně jisti a chystá se
úprava. Jsme plni očekávání, ale obáváme
se, že původní nálepka jen tak nezmizí
a toaletní papír budou ti „vysmátější“
z nás doplňovat na držák dále.

Beton, beton … beton – je ten
správný žeton
Proč je současnou radnicí oblíbená betonárka, se leckde rýsuje. Přímo učebnicový
příklad je zrekonstruovaný park „u kulturáku“. Velmi stylové pojetí revitalizace, které nesporně má jistou myšlenku,
spočívající
v rozšíření
stávajících
chodníků, přidání pár nových chodní(č)ků
a doplnění symetricky kulatě tvarované
chodníkové dominanty okolo památníku.
Nakonec toho z původního parku mnoho
nezbývá… (ale zase se nebude muset
tolik sekat).
Možná, že životní poslání „chodníkového“ starosty (který má bůhvíproč písek
a cement spojený s rekreací) je - vybudovat z Vodňan jeden megaobrovský
BETONOVÝ CHODNÍK.
Ale třeba tu jde jen o jistý výklad slova
park, které jaksi připomíná PARKování…?
Tím to ovšem, přátelé, nekončí – další
park, kterému se brzy podíváme „na
zoubek“, je ten v Radomilické. Že tam
nebude o beton nouze, na to vemte jed…
a přibyde i PARKování, a to přece k parku
(ve Vodňanech) už neodmyslitelně patří.

Povolujeme kohoutky aneb „já na
bráchu… a … brácha na mě“
Na začátku byla … SMĚRNICE.
Abyste byli v obraze - jde o „kuchařku“,
upravující zadávání veřejných zakázek
města mimo režim zákona, tj. jedná
se tu o nákupy od 0Kč do 2mil. resp.
6mil. (stavební práce). Lze to říci i jasně
a česky tak, že zprůhledňuje celý postup
výběrového řízení a velmi znesnadňuje
jakoukoli
účelovou
manipulaci
neboli zlodějinu. Předchozí radnice
uvedla směrnici do provozu a pořádně

tím přistřihla (úředníkům i sobě) křídla.
Úředníci sice remcali na nebývalou „pakárnu“, znesnadňující práci, ale zvykli
si.
Ahááá. A co udělala radnice nynější,
a to velmi záhy po svém nástupu? Modří
už vědí. Kdepak, směrnici nezrušila, to
by bylo moc hrr. Oni jenom tu „oprať“
tak lehce povolili, aby se dalo pracovat s většími penězi. Jenže to nestačilo,
takže ji za další půlrok povolili znovu,
aby se dalo volně manipulovat s ještě
většími penězi.
Závěrečná otázka za 300tis. Kč (částka,
kterou aktuálně není problém jaksi
„zašmoulit“, neb se již nikde nic
nezveřejňuje) by mohla znít:
„Jak dlouho vydrží tato úprava, anebo
že by příště šla „do kopru“ rovnou celá
směrnice?“

Pěkně „zŘÍZenej“ rozpočet
Co se týče investic, oprav a rekonstrukcí – čili peněz, které něco ve městě
zhodnocují, se zdá, že to bude letos dosti
oŘEZané. Pan starosta (v úvodníku Zpravodaje) uznává, že toho není mnoho a že
je třeba pokrýt potřeby všech zaŘÍZení,
která město zŘIZuje… Vskutku toho není
mnoho, přesně řečeno skoro nic. Navíc
všechna posléze vyjmenovaná městská
zaŘÍZení jsou již dávno zŘÍZena,
takže město nic nového nezŘIZuje, ani
nezaŘIZuje. Naopak některá zŘÍZení
se vloni takzvaně zaŘÍZla (zrušení
odboru investic a rozvoje, městského
a zahradního architekta) ve snaze ušetřit,
či odŘÍZla (přesun správy bytů, sloučení
odboru školství a sociálního) ve snaze
zefektivnit.
Přesto se povedený záŘEZ vzápětí provedl
v položkách platů městských úředníků pro
letošní rok, kde místo úspory cca 1,5mil.,

za výše zmíněné zrušené posty, ejhle,
dokonce přibylo 845tis., což sice dejme
tomu odpovídá naŘÍZenému tarifnímu
navýšení platů (3%), ale co to mega
a půl? Jak to, že si toho nikdo nevšiml?
I všiml, leč na přímou otázku na zastupitelstvu všichni mlčeli jak zaŘEZaní – co
taky na to říci… Vzápětí byl rozpočet
standardními 12 hlasy ŘÍZně odhlasován.
Škoda, za 1,5mil. kaček odteď
vyhozených každoročně doslova z okna
… mohla být třeba v ZŠ Alešova nová
okna. Docela náŘEZ ne?

Borec na konec ?
Zdá se, že zateplování budov už ve
Vodňanech šlape jak hodiny. Ne že by
to byla záležitost až tak mistrovské
„stavařiny“, ale i zde se dá dost věcí pokazit. Zateplení MŠ a ZŠ Výstavní je pěkný
kus práce, který komplex velmi pozvedl.
Když připočteme, že to bylo i za pěkné
peníze (a to se zateplilo vatou, ne polystyrenem), došlo i na potřebné úpravy uvnitř
i v okolí a vše hradila z velké části dotace,
co může občan chtít víc?
Pro úplnost musíme samozřejmě pochválit i loňské zateplení polikliniky,
které bylo provedeno v rekordním čase
a rovněž z dotace. Zde si však dovolujeme pár bodů ubrat za koncepčnost
(nulová). Děsivý dispoziční vnitřek budovy i s technickým vybavením zůstal
v původním stavu. Zatím, zdá se, bez
výhledu do budoucna, takže nejspíš opět
na věčné časy. O to více se však tvůrci
vyřádili na barvách venkovních, které do
historického jádra města pasují přibližně
jako pěst na oko … kníže Potěmkin by
z nás měl radost.
Tým Vodňany pro změnu

INSPIRUJME SE:

Jan Farský – poslanec
a radní Semil
Mgr. Jan Farský patří v poslanecké
sněmovně k nejmladším politikům – je
mu 36 let, ale v politice toho zažil už
mnoho. V roce 2006 se stal starostou
města Semily, v roce 2010 se z posledního místa kandidátky dostal do poslanecké sněmovny.
Jste úspěšný komunální politik a zároveň
mladý člověk. Co byste poradil mladým
lidem, kteří se chtějí angažovat ve svém
městě a stále narážejí na takové to typické
„seš mladej, a tak nic nevíš“?
Na začátku mého starostování bylo kolem
mě mnoho zkušených, kteří věděli, co nejde. Já to nevěděl, a tak to nakonec šlo.
Takže bych jim poradil jen jedno – do
toho!
V minulém volebním období se Vodňany
značně inspirovaly děním v Semilech.
Jakou změnu, kterou jste provedli,
považujete sám za sebe za nejvíce hodnou
následování?
To mě těší. Otevřenost v komunikaci
i rozhodování. Specifikace pozice starosty jako správce obce, ne dobyvatele,
prostřednictvím omezení subjektivního
rozhodování a zapojení veřejnosti.
Sledoval jste v minulém volebním období dění ve Vodňanech? Je něco, co vás
zaujalo a čím byste se mohli inspirovat
v Semilech nebo jste se už inspirovali?
Architektonické
soutěže. A kvalitní
příprava projektů s kvalitními lidmi.
V tom jsme se inspirovali.
Jedním z vašich cílů je boj proti korupci.
Vidíte ji tedy jako nejzávažnější problém
České republiky na všech úrovních?
Snažím se prosazovat transparentní
rozhodování a řízení na všech úrovních,

na kterých jsem se ocitl. Transparentní
rozhodování dává svobodu. Rozhodující je i jejich okolí. Neumožní se zaplést
a být zapleten do nechtěných vazeb, které
z občana i politika dělají nesvéprávného.
Jako nejzávažnější problém korupci nevidím, problém je širší a je jím v mých
očích obecně nedostatek morálky.
Ve svém životopise uvádíte, že vás
zásadně ovlivnil skauting. Dokázal byste
říci, v čem nejvíce? A máte představu, kolik skautů a skautek zasedá v poslanecké
sněmovně?
Skautem jsem se stal v 11 letech
a v podstatě obratem jsem dostal na
starost skautskou družinu. Příprava
schůzek, potřeba vysvětlování, motivace.
Obrovská škola. Vedoucím oddílu skautů
i střediska byl Ivo Navrátil, vzácný
člověk, který mě učil historii, přemýšlení,
ale i vedení. A být skautem pro mě znamená, že mám odpovědnost za své konání
ke všem skautům. A to je zásadní imperativ. Kolik nás je ve sněmovně? Předseda
sněmovny, místopředseda sněmovny,
předsedové výborů. Skauti jsou všude.
A v rozhodujících chvílích se podle
jednání dají poznat. ptal se Ondřej Šmíd
(celý rozhovor na www.vodnanyprozmenu.cz)
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Neználek v Kamenném městě nebo ve
Vodňanech?
Že neznáte Neználka? Malíček, skřítek
z Kvítečkova – Neználek, slavný cestovatel a “neumětel” s křiklavě modrým
podivně špičatým kloboukem. Kdo by
ho z naší generace neznal? Poprvé jsem
se s knihou Neználka setkala ve školce,
kde nám z ní vždy před pravidelným
poledním spaním paní učitelka předčítala.
Ač jsem tehdy mnoho nechápala, dodnes
si pamatuji na jeho kouzelnou hůlku,
kterou v díle Neználek ve Slunečním
městě dostal od kouzelníka za vykonané
tři dobré skutky. Poslední díl, z pera
Igora Nosova – vnuka původního autora
Neználkových dobrodružství, jsem četla
už v dospělosti, své malé dcerce. Jmenuje se „Neználek v Kamenném městě“
a dobrodružství začíná ve chvíli, kdy
Neználek se svými přáteli objeví Kamenné město a vypadá to, že jeho obyvatelům
cosi chybí. Setkává se s lidmi, kteří chodí
stejně oblečeni – neboť všichni poslouchají diktát paní módy, s umělci, kteří tvoří
pod vlivem pastrakce, jejíž základem
jsou geometrické tvary, s mrakodrapy,
které mají přes sto pater, s restauracemi
rychlého občerstvení vařícími z polotovaru a především: s betonem, asfaltem
a absencí zeleně. Jako každá pohádka
i tato má samozřejmě šťastný konec. Díky
Neználkovi a jeho kamarádům se z Kamenného města stává město zcela nové.
Skřítci vrátí městu a jeho lidem nejen
vlastní rozum, ale naučí je dívat se na své
město jinýma očima. Naučí je přemýšlet
nad tím, jak vrátit do města zpět přírodu.
Nenapadlo vás také, že se naše město
začíná tomu nešťastnému kamennému městu nápadně podobat? Mě ano.

V parcích nám rostou chodníky jak
houby po dešti, na veřejných prostranstvích budujeme parkoviště a na polích
za městem místo brambor v/sadíme továrnu na beton, aby „vhodně“ doplňovala
pískové hory doly!
Ano, každá doba s sebou nese nějaký
vývoj a s tím spojené oběti. Počet
automobilů v rodinách roste geometrickou řadou a pěstovat na polích za městem
obilí nebo zeleninu už asi není to pravé
– ani pro pravověrné zemědělce. To je
evoluce. Nebo revoluce? Neobětujeme
ale té přírody v poslední době a za příliš
krátkou dobu už moc? Uvědomujeme si,
že je to stav nevratný ? Nestálo by zato
zamyslet se nad tím, pokud zastavujeme
další a další území, že možná existují
i jiná než betonová, asfaltová či písková
a panelová řešení? Možná taková „jiná“
řešení nebudou HNED a nebudou ani
NEJLEVNĚJŠÍ, ale pro zachování toho
nejcennějšího, co máme – přírody, to podle mého názoru stojí. Chce to jen z/měnit
myšlení a změna prostě bolí.
Co myslíte, bude mít i ta naše vodňanská
pohádka šťastný konec? Uvidíme.
Radka Madarová

Výřez z obálky knihy Neználek v Kamenném městě

CHVILKA DĚJEPRAVY:
Není náhoda,
že ve znaku města máme horníka, protože ve Vodňanech se,
pánové, VŽDYCKY těžilo.

Nejdřív zlato

Teď písek
Něco mi říká,
že nás jednou čekají
„Zlaté Písky“.

To je na
beton – tradice
je tradice …

ilustroval: Karel Sádlo

Zajímá vás nějaké téma? Zajímají vás konkrétní
informace z nějaké akce z Vodňan? Napište
nám a my se pokusíme zjistit, jaká je realita.
Chcete zveřejnit něco, co by měli znát všichni?
Kontaktujte nás. Pokud to bude v duchu zásad,
které jsme si vytyčili úvodem (a bude rozumné
délky), rádi váš příspěvek otiskneme.
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