9. ÚLOVKY
Z VODŇANSKÉHO
RYBNÍČKU

máte v ruce možná jeden z mnoha předvolebních materiálů – tentokrát od volebního uskupení Vodňany pro změnu
(VPZ). V komunálních volbách jsou
v poslední době často vybíráni jednotlivci „napříč“ kandidátkami. Je myslím na
místě zavnímat, že každý ten jednotlivec
je zapsán pod nějakou konkrétní volební
stranou či uskupením, čímž se vlastně
zároveň chtě nechtě hlásí k její ideologii.
A opačně – veškerá prezentace konkrétní
strany dopadá na všechny členy, v dobrém
i ve špatném. Proto je dobré přemýšlet
i v těchto souvislostech. Výše zmíněné
pochopitelně platí i pro kandidátku VPZ,
která, ač je také složena z nezávislých
kandidátů, funguje jako tým s jednotným
pohledem na věc (nikoli názorem).
Když už jsem to nakousl, na jaké filozofii
jsou tedy postaveni „Změňáci“?
Přestože jme se za 12 let zdejšího působení
pochopitelně nějak vyvinuli a určitě
i změnili, nemyslím si, že zrovna „změna“
by byla naší hlavní ideou. Lépe nás myslím
popisují slova jako aktivita, koncepčnost,
přímočarost, zapojení nebo otevřenost.
Náš tým se utváří kontinuálně (nikoli jednou za 4 roky), docela často a hlavně rádi
se scházíme a spolupracujeme i během
roku. Nesnažíme se programově o líbivou
politiku, naopak často jdeme našimi

názory a aktivitami proti všeobecnému
trendu, přičemž se snažíme bourat
zkostnatělé způsoby myšlení i předsudky.
To se pochopitelně ne vždy setkává
s úspěchem, nicméně se čím dál víc ukazuje, že naše vize jsou nejen nadčasové, ale
i životaschopné.
A s čím že to jdeme do letošních voleb?
Z pojetí naší kampaně je myslím cítit
radost a optimismus – zkrátka nás to baví.
Zvolili jsme žlutou barvu – barvu slunce,
která je barvou radosti a štěstí, symbolem
mládí (v každém věku) a právě optimismu.
V barvě jsme jednotní, ale jinak má každý
své individuální cíle a prezentace. Můžete
se tentokrát těšit na delší videa, která o nás
hodně prozradí. Co jsme dlouho ladili do
nejmenšího detailu a možná to není z jeho
stručného znění až tak na první pohled
patrné, je náš volební program – najdete
jej uvnitř. A jelikož stále více postrádáme
mladé lidi a zejména ženy v politice (další
z přežitků), ještě více jsme omladili tým
a ženy posunuli na přední místa kandidátky. Mládí a nejen mužská, ale i ženská
energie, dle nás, do rozhodování o směřování města, ale vlastně i společnosti,
rozhodně patří.
Pokud to vidíte podobně, podpořte (dozajista šťastnou) sedmičku na kandidátce
Vaším hlasem.

Tomáš Bednařík, lídr kandidátky
Vodňany pro Změnu

Milí Vodňanští,

září
2022

POZVÁNKA:
PŘEDVOLEBNÍ KÁVA

ve středu 14. 9. 2022
16:00 – 19:00

ve čtvrtek 22. 9. 2022
16:00 – 19:00

Zveme Vás na kávu
a něco na zub zdarma:-)
+ překvapení

do Kavárny „U Lípy”
Písecká 36, Vodňany

do Kavárny &
Dětského studia „Lahoda“
koupaliště Škorna, Vodňany

Tomáš Bednařík

51 let

Miloslav Vaněček

35 let

4 roky jsem ve Vodňanech místostarostou
a vnímám, jak moc se dají věci zlepšit,
ale i pokazit – zkrátka jak významně lze
ovlivnit budoucnost. Obecně ztrácíme
mnoho času malichernostmi a podstatné věci přehlížíme, což se nám začíná
vracet i v globálním měřítku. Přijde mi
tedy smysluplné měnit myšlení a věci
k lepšímu, abychom nakonec nějakou
budoucnost vůbec měli.

Jsem rybář, myslivec, skaut a sportovec.
V současné době pracuji jako vedoucí
rybářů. Zároveň čtvrtým rokem zastávám
funkci radního pro životní prostředí
a pracoval jsem na zavádění bio popelnic, květinové výzdobě a novém webu
města a dalších komunikačních kanálech.
V dalším volebním období bych se chtěl
zasadit o nový sběrný dvůr a řešit vodu
v krajině a městě.

Kateřina Mašlová

30 let

Květa Louženská

63 let

Jaroslav Hryzbil

47 let

Ondřej Madar

28 let

Jsem holka z Vodňan, historička,
archeoložka a od roku 2019 ředitelka
vodňanské knihovny, které se podařilo
tuto instituci a zájem o ni rozproudit
u širší veřejnosti. Chci i nadále rozžívat
své město a zapojovat do místních
aktivit všechny ty, kteří chtějí a ví, že to
má smysl. Vytvořit společně s vámi synergii, která bude inspirovat a motivovat
další.

Už zhruba 40 let profesně působím
ve školství a ve Vodňanech se věnuji
především práci s dětmi a mládeží.
Možná mě proto znáte také jako tetu
Květu z loutkového divadla nebo ze
cvičení v sokolovně. Říká se, že s poctivostí nejdál dojdeš, a to platí i při práci
pro Vodňany. Pro (nejen) dětské úsměvy
je potřeba zodpovědných rozhodnutí.

Mám rád sport, jak pasivně, tak aktivně.
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu
Jihočeské univerzity, obor výpočetní
technika. V roce 1999 jsem otevřel
obchod s počítači ve Vodňanech. Díky
tomu jsem se jako rodák z Bavorova
usadil před 22 roky právě zde. Jsem
ženatý a s manželkou vychováváme tři
syny. Vodňanští, mysleme na budoucnost
našich dětí.

Architekt, učitel na ČVUT, skaut
a nadšený sportovec, to je stručný
popis mé osoby. Urbanismus je můj obor,
a proto bych rád svoje znalosti využil
a pomáhal stavět Vodňany hezčí. A proč
Vodňany pro bydlení? Chci, aby se
bydlelo dobře v celých Vodňanech. Ať
už na sídlišti, nebo na venkově. Když
nám dáte důvěru, vím, jaké kroky je pro
to třeba udělat.

Dominika Jarošová

24 let

Radka Madarová

49 let

Pavel Janšta

38 let

Marek Pěchouček

49 let

Vodňany. To je můj domov, místo, kde
jsem vyrostla a dospěla. V mateřské
škole ve Vodňanech vzdělávám ty
nejmladší z nás a učím je být kreativními
a sebevědomými osobnostmi. Ve všech
životních situacích úspěch, ale i neúspěch
je hnacím motorem člověka a společnosti
vpřed. Proto se nebojme akce, neboť ta je
základním klíčem k úspěchu.

Mojí profesí je řízení, organizace a práce
s lidmi. Organizuji, motivuji, naslouchám
a ráda udržuji sebe i svět kolem v pohybu. Věřím, že pohyb má blahodárné
účinky. Prospívá nohám, zlepšuje náladu
a dodává pocit energie a životní síly.
Pokud stejně jako já cítíte, že se Vodňany
v posledních letech pohnuly správným
směrem, pojďte s námi.

Jsem absolvent vodňanského gymnázia
a oborů politologie a mezinárodní vztahy
v Praze. Organizuji, píši, překládám.
Čtvrtým rokem jsem předsedou Výboru
pro rozvoj města. Ctím, že každý se chce
rozvíjet podle svého gusta. Cítím, že
společně, vzájemným sdílením a respektem, se můžeme rozvinout o to lépe. Od
kořínků ke konečkům. Vodňany jsou pro
Tebe – i pro mě.

Povoláním jsem zahradní architekt.
Jsem ženatý, mám dvě dcery. V roce
2009 jsme s manželkou založili malé
zahradnictví ve Vodňanech. V minulosti
stejně tak i do budoucna chci řešit vše,
co se dotýká veřejného prostoru, zeleně
i krajiny. Zvláště prosazovat v rámci
plánování rozvoje města a obcí projekty, které by přispívaly k zadržení vody
v sídle i v krajině.

Růžena Bártová

20 let

Jana Vojíková

36 let

Vladimír Petřík

34 let

Jaroslav Hryzbil ml.

20 let

Jsem studentka historie a bohemistiky
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Krom toho pracuji ve vodňanské
knihovně, kde se podílím především na
tvorbě programů pro děti i dospělé. Ve
Vodňanech jsem se narodila a chci zde
zůstat i nadále, proto mi není lhostejné,
jak se v našem městě žije a bude žít.

Jsem v první řadě maminka dvou aktivních dětí, která je vděčná, že je může
vychovávat v bezpečném malém městě,
které se společně snažíme zvelebovat
smysluplnými projekty. Mám radost
z míst, kde se lidé rádi setkávají. Držím se
hesla: Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam,
kde jsi...A to vše s nadšením a úsměvem,
který dokáže být nakažlivější než Covid
:).

Jsem vodňanský rodák, skaut, sportovec
a fotograf zajímající se o veřejné dění.
Než se člověk pustí do realizace svých
plánů, měl by si všechno důkladně promyslet, aby s výsledkem mohla panovat
spokojenost. Stejně přistupují k vedení
města VPZ, kde by bez jasné koncepce
nebylo možné vytyčit cestu, jakým
směrem se ubírat nejen ve veřejném prostoru.

Jsem student, který v tomto roce úspěšně
ukončil středoškolské vzdělání maturitou na gymnáziu. Nyní se připravuji na
studium ČVUT v oboru informatiky. Rád
bych se stal aktivním občanem našeho
města, který nechce věci jen kritizovat
v hospodě u piva, ale jít a dané věci začít
měnit.

Dagmar Šmídová

62 let

Petra Dudáková

53 let

Tomáš Protiva

29 let

Karel Barfus

23 let

Učím na Základní škole a Gymnáziu
Vodňany. Zajímám se o kulturu, historii,
práci s dětmi, láká mě téma dorozumění
mezi generacemi. Už dlouho se snažím
pomáhat potřebným prací v komisi
sociální a zdravotní. V těchto oblastech
se chci nadále zúčastňovat života v mých
milovaných Vodňanech.

Jsem majitelkou malé kavárny v našem
městě, a stejně jako mi záleží na spokojenosti mých zákazníků, záleží mi i na
tom, abychom byli v našem městě spokojení, proto kandiduji. Kdo nic nedělá, sice
nic nezkazí, ale také nic nezlepší.

Ve Vodňanech žiji přes 25 let. Pracuji jako projektant a není mi lhostejný
veřejný prostor, ve kterém žijeme. Když
mám příležitost zlepšit místo nevalné
kvality, které má ale nesporný potenciál,
rád se jí chopím. Jedním právě takovým místem pro mne je starý, ale přesto
hojně využívaný skatepark na Blanici.
Nenechme Vodňany pozadu a pojďme to
změnit.

Jsem student Jihočeské univerzity a brigádně pracuji jako pečovatel
v Alzheimer Home a v Knihovně Gelasta Vodňanského. Vodňany jsou plné
originálních míst a příležitostí, čekajících
na to, až budou pro někoho moci být tím
pravým zážitkem. Přeji si, aby Vodňany
byly místem, kde bude moct každý prožít
takový zážitek, který bude jeho srdci
blízký.

Daniel Hroneš

29 let

Jaroslav Klimeš

31 let

Dana Sladká

56 let

Jsem tu doma. Prací, zázemím i srdcem.
Rád zde sportuji, relaxuji a vychovávám
své děti. Vodňany jsou pro mě jako
RODINA.

Vodňany jsou mým domovem už 31 let.
Živím se jako animátor a výtvarník na
volné noze (např. pro Fokus Václava
Moravce na ČT24) a rád pozoruji svět
kolem sebe. Na našem městě vidím, že
je co vylepšovat, ale také vidím spoustu
věcí, na které jsem hrdý: Vodňany ožívají,
objevují svůj potenciál a je o nich slyšet.
Z toho mám radost a bylo by mi ctí
k tomu přispět.

Mám tři největší životní cíle: 1. vytvářet
domov pro své děti 2. pracovat
s předpokladem, že má práce má smysl
3. volný čas aktivně prožít s přáteli.
To vše přináší a spojuje RADOST.
Chtěla bych ji s vámi v našem městě
SDÍLET.

VOLEBNÍ PROGRAM VODŇANY PRO ZMĚNU (2022-26)
VODŇANY PRO LIDI

VODŇANY PRO ŽIVOT

Na základě Vašich podnětů
zpříjemníme prostory sídlišť.

Zavedeme (v)hodná opatření
pro bezpečnější pohyb
chodců po městě.

Budeme hledat nejlepší možné
řešení dopravy a parkování.
Zrekonstruujeme autobusové
nádraží a přilehlé ulice.
Budeme nadále zlepšovat
nakládání s odpadem.

Zaměříme se na hospodaření
s dešťovou vodou a dále
zlepšíme péči o zeleň.
Zavedeme participativní
rozpočet – Vy rozhodujete,
kam jde část městských
peněz.
Budeme Vás nadále informovat a zapojovat do dění
a rozhodování o městě.

VODŇANY PRO KRAJINU
A VENKOV
Chceme se věnovat krajině:
prevenci sucha, veder a záplav.
Společně s Vámi budeme zkrášlovat veřejný prostor v obcích.
Vysadíme stromy na místech
k tomu vhodných (remízky,
aleje i solitéry).
Budeme nadále propojovat
město a obce stezkami pro
pěší a cyklisty.

VODŇANY PRO RADOST
Pokročíme dále ve zvelebení
areálu Blanice, lesoparku
v Zátiší a městského parkánu.
Podpoříme přestavbu kotelny
ve Výstavní ulici na krytý
bazén a wellness.
Připravíme rekonstrukci
náměstí Svobody.
Kultura, umění a také řádně
dotažená práce jsou naše
parketa – držte si klobouky,
jedeme dál!

ZMĚNU MÁME V NÁZVU, ALE NAŠE CÍLE SE NEMĚNÍ.
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU.

ROZHOVOR: Tomáš Bednařík

Tomáš Bednařík, * 1970, lídr kandidátky Vodňany pro Změnu

Tomáši, 4 roky se Vodňany pro změnu
podílí na řízení města v koalici se
stranami Vodňany 2022 a KDU-ČSL.
Jak bys to zhodnotil?
Jednoduše tak, že to funguje a rádi bychom v tomto
nebo podobném modelu pokračovali. To, že je každá
ze stran postavena na trochu jiných principech,
v konečném důsledku tvoří různobarevnost, která
městu velice prospívá. Navíc se daří uvnitř koalice
udržet demokratické principy (i když v ní je spousta
silných individualit), což mne mile překvapilo. Další
obrovská deviza je v tom, že si nikdo nikdy nekladl
žádné podmínky pro „zachování věrnosti“ a všem
nám šlo o stejnou věc. Samozřejmě je to hodně
o lidech, kteří si tentokrát opravdu spolu sedli.

Rozumím tomu tak, že se s nikým
jiným spojovat nebudete?
Náhled na svět většiny opozičních stran nám
skutečně moc blízký není. Navíc se těžko navazuje
spolupráce s někým, kdo vás neustále napadá. Nechci ale nic vylučovat předem. Všichni se během
života měníme. Dovedu si docela dobře představit
(a dokonce bych této myšlence rád pomohl), že
opozice (ať už to bude kdokoli) dostane možnost se
různými úkoly a projekty zapojit do dění ve městě.
Tvrdím celou dobu, že ten, kdo se jednou napíše na
kandidátku, musí být připraven pracovat pro město,
a to „za každého počasí“.

V minulých volbách se
účastnilo 8 stran, nyní jen
7 – nově přibylo ANO 2011
a skončily KSČM a ČSSD.
Budou takto volby jednoznačnější, resp. bude menší
roztříštěnost hlasů?
Je to ještě malinko jinak. Uvedené strany vlastně tak úplně neskončily. KSČM
v podstatě poskytla azyl sdružení „SNK
Město a venkov“ a podobně ČSSD
zastřešila sdružení „SNK Vodňansko“.
Obě uskupení tak nemusela shánět podpisy a kandidátky se poskládaly z členů
všech zúčastněných stran. Logicky se
tak cílí na maximum voličů a děje se to
i jinde. Co se týče „propadlých“ hlasů, na
které se nejspíš ptáš, tak asi ano – pokud
je méně silnějších stran, výsledek bude
čitelnější.

Proč vaše kampaň není více
adresná? Proč nereagujete
na opoziční útoky a víc
nevysvětlujete skutečnost?
Jednoduše proto, že na hloupý útok
se nedá rozumně reagovat „chytrým
útokem“. Už tím, že se odpoví, se
vlastně svým způsobem ten lživý nebo

z kontextu vytržený atak tématizuje, protože je
ochota o něm diskutovat. Kromě toho, když se
chcete dívat dopředu, strašně vás svazuje a vysiluje takovéto přešlapování na místě a argumentace
„o ničem“. V kontextu jen o kousek vzdálenější budoucnosti jsou navíc ty dnešní „smrtelně důležité
problémy“ spíše k pousmání. Musím se ale
přiznat, že mně samotnému občasný sarkasmus
či jedovatější narážky nejsou úplně cizí. Jenže
zdaleka neprezentuji jen sám sebe, takže i když
občas sahám k pádnější odpovědi, nakonec si to
většinou stejně raději rozmyslím.

Tím jsi mi nahrál na další otázku.
Tvé osobní motto v minulých volbách bylo „Vstřícnost, spolupráce,
sblížení“. Změnil se mezitím nějak
tvůj pohled? Vidíš to teď jinak?
Ani bych neřekl. Ta „vstřícnost“ je primárně pojata
jako ochota komukoli naslouchat a nevymezovat
se předem, nikoli jako ochota se vším souhlasit
a každému ve všem ustoupit. Myslím, že nikdo,
s kým jsem za ty čtyři roky jednal (a ne vždy jsme
si byli zrovna nakloněni), nemůže říci, že bych
nebyl otevřený dialogu či hledání řešení. To, že
máme rozdílné názory a třeba se nakonec nedohodneme, je věc druhá.

Nyní máš jako motto
„BUDOUCNOST“, určitě čitelnější,
ale zároveň hodně obecné slovo.
Kam tím přesně míříš?
Vyvstal ve mně pocit, že jako lídr bych měl mít
heslo, které bude tak trochu zastřešovat všechny
a všechno. My se na budoucnost orientujeme
opravdu hodně – pro někoho jsme jen „snílci“, pro
jiného „vizionáři“. Znám spoustu mladých lidí,
kteří si uvědomují, že takto společnost dál fungovat nemůže a pokud se něco (myšlení) zásadně
nezmění, tak tu za X let nebude potřeba řešit vůbec
nic – nebudou tu totiž lidé. Toto téma samozřejmě
přesahuje nejen volební období, ale i Vodňany
samotné …

Vraťme se k VPZ. S jakými taháky se
do voleb chystáte?
Za sebe mám největší radost z naší sestavy
kandidátů – za mě je skvělá, dobře vyvážená ve

všech směrech. Volby ale bohužel nejsou
„všestranná soutěž týmů“ …
Jinak si asi troufám tvrdit, že (tradičně)
máme nejvymakanější kampaň, co se týče
stylu, grafiky i nových prvků. Letos třeba
přibylo to, že „hrajeme a soutěžíme“.
Je fakt, že v zaběhlých předvolebních
praktikách to sice zas až tak nefunguje
– špatně se to „prodává“, ale odráží to
přesně Změňáckou mentalitu. Ostatní
strany jsou na to nuceny reagovat – buď
to určitým způsobem přebírají nebo
to napadají. Rozhodně to ale postupně
zlepšuje řekněme „politickou kulturu“ ve
městě a o to vlastně také jde.

Nechceš nějak víc rozvést, co
jste vlastně v aktuálním období udělali nebo alespoň na
čem má lví podíl právě VPZ?
Především bych podotkl, že téměř vše
„co za naší éry“ vzniklo, je určitým
způsobem týmová práce celé koalice
– takto by se to myslím mělo vnímat
nebo tak to alespoň vnímáme my. Navíc
všechny „tvrdé projekty“, tedy stavby
a různé rekonstrukce, byly v poslední
době zmíněny několikrát. Koaličním
partnerem, ale i opozicí, která se k řadě
z nich hlásí ostošest. Jinak zásadní podíl
máme třeba v kultuře obecně (repertoár, vizuální styl, změna Zpravodaje
a další), ale i stavebně (např. nové šatny
v kulturním domě), v nakládání s odpady ve městě, řešení sportovního areálu
Blanice,
zprojektování
nového
skateparku a zastřešení metané tamtéž,
stavba nové Obřadní síně U Vojtěcha
(včetně projektu předprostoru hřbitova),
obměna 2/3 světel veřejného osvětlení
za LED, doprojektování celého území
lesoparku V Zátiší, projekt nového autobusového nádraží i s ulicemi Elektrenská
a Kampanova a další a další. Nicméně
pro nás jsou opravdu podstatnější spíše ty
systémové věci, jako rozvoj a směřování
města, důsledná správa rozpočtu, obměna
managementu v městských složkách,
změny v různých procesech apod. To je
to, co vám ve výsledku zabere 10x tolik

práce a času, ale postupně mění město jako celek na
příjemné místo k žití, a to ve všech směrech.

Co hodláš dělat poté, když
nezískáte dost hlasů a půjdete do
opozice?
No, nejspíš si sbalím věci v kanclu do krabice
a půjdu si po svých. (smích) Dobře, teď vážně
– úplně nejdříve se předává kancelář a administrativa, což jsou obvykle „minutové záležitosti“. Za
sebe to nicméně vidím tak na půl dne – věcí, které
bych chtěl předat a stojím o to, aby pokračovaly, je
moc. Samozřejmě nabízím (bez jakékoli hořkosti či
jízlivosti) pomoc i poté. O nic už mi stejně nepůjde,
protože mám jasno v tom, že se vracet nebudu
(nikdy jsem to nedělal) – uvolním místo mladším.
A co se týče mého dalšího působení? Nejdříve si
doufám dodělám doma moře věcí, na které nebyl
čas nebo síla, a pak se poohlédnu po nějaké nové
práci. Vlastně to nezní tak špatně – mám změny rád
(jsem přece Změňák).

Díky za rozhovor. Máš ještě
něco, co bys chtěl říci na závěr,
nějaké přání nebo „předvolební
heslo“?
Jednak bych rád poděkoval naším stávajícím podporovatelům za důvěru. Snad
jsme je nezklamali. A na závěr mám
ještě drobnou glosku. Město poslední léta
strašně vysiluje to neustálé „povolební“
otáčení kormidlem doprava a vzápětí
doleva. Přál bych Vodňanům to samé,
co si dalo do vínku město Litomyšl
– město, o kterém je hodně slyšet, věci
tam běží a které je v řadě směrů inspirující: „Občas měníme starostu, ale nikdy
ne směr“.

Otázky položil Ondřej Šmíd

Jan Werich, Tomáš Baťa,
Vlasta Burian, Karel Čapek
a mnoho dalších
Začátek je na rozcestí Benďák
(49.1541664N, 14.1602639E)

KONEC

Cesta plná nejrůznějších
citátů mezi vodňanskými
rybníky

Dolní
rybník

STEZKA PRO RADOST

Stezka je přístupná
od 1. do 30. září 2022

Jak pokračuje dál toto animované video? Přiletí i dron?
Podívejte se na naši facebookovou stránku, Instagram
nebo web www.vodnanyprozmenu.cz (průběžně je plníme i dalšími nabitými informacemi).

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
(a bude rozumné velikosti),
rádi Váš příspěvek otiskneme.

ÚLOVKY
Z VODŇANSKÉHO
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