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Nenechme developera
rozhodovat
o budoucnosti města
Bc. Miloš Bučinský

více informací

zastupitel města Soběslavi

Průmyslová zóna je poslední dva roky nejdiskutovanějším tématem v Soběslavi. Stalo se toho hodně. Začali jsme peticí a celá naše snaha o omezení záměru vyvrcholí podzimním referendem.
Historie soběslavské průmyslové zóny
„Na Pískách“ začala z pohledu veřejnosti v roce 2017, kdy zastupitelé dostali na stůl návrh na prodej relativně
bezvýznamných pozemků vedle dálnice táborské realitní kanceláři Dividend

plus. Jejich záměrem bylo vykoupení
pozemků pro klienta Panattoni Europe
– developerskou skupinu specializovanou na velké průmyslové a logistické
areály. Na nevýhodný prodej, možná
budoucí rizika a ztrátu kontroly nad

danou lokalitou upozornil v té době
náš zastupitel Martin Kákona. Nicméně
zastupitelé tehdy těsnou většinou rozhodli o prodeji pozemků.
Pokračování na straně 2.
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Transparentní řízení
města
podpora místní
ekonomiky
zodpovědné plánování rozvoje města
využití moderních
technologií
Sociálně přívětivé
město
Kvalitní vzdělání
pro budoucnost
Podpora cestovního
ruchu
město šetrné k životnímu prostředí

www.pirati.sobeslav.cz

Astronom, konstruktér, vynálezce a fyzikální inženýr. Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Je zakladatelem Pirátů pro Soběslav a od roku 2014
byl zastupitelem Soběslavi. Od roku 2020 je krajským zastupitelem. V roce
2022 byl zvolen v primárních volbách jako kandidát do Senátu.
Na podzim roku 2020 jste byl zvolen krajským zastupitelem a rozhodl
jste se vzdát zastupitelského mandátu v Soběslavi. Proč?
Bylo mi jasné, že témata, která se řeší
na kraji, jsou zásadní i pro Soběslav a nemůžeme je dál opomíjet. Na druhou stranu nechci sedět na dvou židlích, a proto jsem v tu chvíli z postu zastupitele
v Soběslavi odstoupil.
Díky tomu, že jsem krajský zastupitel,
vidím víc do fungování kraje
a mohu v mnoha věcech komunálnímu týmu pomoci.
Piráti pracují týmově a za
vším, co děláme nebo navrhujeme, je úsilí
mnoha lidí.

Netváříme se, že naši zastupitelé rozumí všemu, a proto se obklopujeme
odborníky na různá témata. Jejich názory pak zastupitelé přenáší na jednání
zastupitelstva. Žijeme ve světě, kde jeden
člověk moc nedokáže. Silný a spolupracující tým ale může změnit mnohé.
Takže se v soběslavském zastupitelstvu dále angažujete?
Ano, chodím tam stále jako řadový
občan. To, že nejsem komunální zastupitel, neznamená, že se na práci Pirátů
v Soběslavi nepodílím, jsem součástí
týmu a naopak komunální tým dává
připomínky ke krajským bodům,
které se týkají Soběslavi. Vystřídal
mě Jan Černý, který za ty dva
roky, co je v zastupitelstvu,
několikrát prokázal,
že je za mě více než
dostatečnou náhradou. Například předložil na
zastupitelstvu návrh na referendum
o průmyslové zóně.

Pokračování na straně 3.

Ing. Martin Kákona, Ph.D., krajský zastupitel a kandidát na senátora

Jak
změnit
soběslav
?
dostupné bydlení
Kvalitní a dostupné bydlení jako základ pro spokojený život. Využijeme vhodné dotační tituly státu a zajistíme bydlení pro mladé,
rodiny i seniory.

cyklostezky

odpočinková zóna

moderní město

Kvalitní školství

Udržitelný rozvoj města zajistíme zapojením
veřejnosti a odborníků
do rozhodovacích procesů. Budeme informovat, co se
děje a ptát se lidí na jejich názor.

Moderní škola je místem
úspěchů. Učí myslet,
pracovat s informacemi a nést odpovědnost za vlastní život. Je místem, kam se těší děti i učitelé, je otevřená rodičům.

Soběslav je jednou z posledních
lokalit, které nejsou napojeny na síť
cyklostezek. Je potřeba to změnit.

Okolí Nového rybníka
vybízí k vybudování odpočinkové zóny se sportovně naučnou stezkou. Lokalita
by měla být přirozeně napojena na
okolní cyklostezky.

většina lidí si nepřeje

osvětlení bruslařské dráhy

Výsledek ankety z Facebooku Pirátů pro Soběslav a skupiny Soběslav. Celkem hlasovalo 189 lidí.
Pokračování na straně 8.
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Piráti (pracují) pro Soběslav

soběslaviny

Iniciovali jsme petici

proti průmyslové zóně

dokončení ze strany 1

O pár měsíců později byla schválena změna
územního plánu, která budoucí využití lokality potvrdila a novým majitelům pozemky řádně
zhodnotila.
Čas uplynul jako voda a píše se květen roku 2020.
Nelehká doba, kdy se všichni vzpamatovávají z první vlny koronavirových opatření a těší se na klidné
léto. V té době se na informačním portálu s vyhodnocováním vlivů na životní prostředí EIA
mezi stovkami velkých projektů z celé republiky
objevuje záměr s označením JHC938 a názvem
„Průmyslová zóna Soběslav“.

Černého bylo stěžejní propojení Soběslavi a Chlebova. Já jsem jako největší riziko viděl výšku budov až 20 metrů nad stávajícím terénem a narušené
panorama Soběslavi.

Miloš Bučinský
Piráti pro Soběslav

Petici proti průmyslové zóně
v Soběslavi podepsalo více než
2 150 lidí. To měl být jasný signál
pro vedení města, co tu lidí nechtějí.

Petice a tisíce podpisů

Piráti pro Soběslav navrhují regulativa
Na existenci tohoto projektu upozornili právě průmyslové zóny

Piráti, konkrétně opět zastupitel Martin Kákona. Na náš web napsal článek s názvem „Už je
to tady – překladiště v Soběslavi“. Odezva veřejnosti byla neskutečná. Dostávali jsme desítky
zpráv a e-mailů. Lidé se nás ptali, jestli je to vůbec
pravda a co mohou udělat pro to, aby to tu nestálo.
Během deseti dní se nám podařilo zmobilizovat
aktivní a odhodlané občany a společně jsme vypustili petici proti zveřejněnému záměru. A dál
už to asi znáte. Celá Soběslav rázem zapomněla
na covid i roušky a hlavním tématem diskuzí se
stala průmyslová zóna. Na osmi petičních místech
po celém městě se rychle hromadily podpisy. Za
deset dní jich byly téměř dva tisíce. Petiční archy
pak byly spolu s desítkami připomínek odeslány
Jihočeskému kraji. Své kritické připomínky poslali i naši zastupitelé. Martin Kákona upozornil
na světelné znečištění či rizika nepřetržitého provozu podobných areálů, Iveta Matějů na dopravní
zátěž a riziko agenturních pracovníků s možností
vzniku sociálních problémů v regionu a pro Jana

EIA dopadla pro Soběslav dobře a developer dostal celý záměr znovu k přepracování. V září 2020
zastupitel Martin Kákona na jednání zastupitelstva
podal návrhy na přijetí několika regulativů.
Jednalo se například o:
• Nesouhlas s výstavbou bez znalosti budoucích
uživatelů a konkrétního způsobu využití,
• nesouhlas s čistě skladovými a logistickými prostory,
• nesouhlas s výstavbou dříve, než bude připravena vhodná infrastruktura,
• nesouhlas s průmyslovou zónou v podobě,
jaká byla prezentována v záměru EIA,
• omezení velikosti záměru a maximální velikosti jednotlivých budov,
• uložení radě města, aby jednala s petičním
výborem a společně navrhly regulativa průmyslové zóny.

Protože si v této fázi zastupitelstvo již bylo vědomo rizik, návrhy schválilo. Ocenili jsme, že
všichni byli na stejné lodi, která nabrala ten správný
směr. O to překvapivější byl další vývoj. Po několika
jednáních bylo jasné, že k dohodě nedojde. Vedení
města nebylo ochotné přistoupit na výraznější
regulace a navrhovalo jen kosmetické změny. V té
době se petiční výbor přetransformoval do podoby
spolku s názvem Naše Soběslav z.s.

Aktivita výboru pro rozvoj průmyslové
zóny
Po krachu společné cesty se zastupitelstvo rozhodlo vytvořit výbor, kde budou poměrně zastoupeny politické strany působící v zastupitelstvu.
Jeden člen výboru tak potřeboval podporu tří zastupitelů. Původně jsme uvažovali o obsazení výboru zástupcem z řad odborníků, nakonec ale padla
volba na Lukáše Slabého. Pro jeho podporu jsme
se rozhodli především kvůli jeho vizi, kde hlavním
cílem nebyla konkrétní představa, ale společná
dohoda mezi městem a tehdejším petičním výborem. Jeho diplomatické schopnosti musíme ocenit
a konstatovat, že patřil mezi nejaktivnější členy.

Referendum
Mezitím se začalo mluvit o referendu. V červnu 2021 navrhl jeho vyhlášení náš zastupitel Jan
Černý. Po emotivním vystoupení vedení města
jsme se dozvěděli, že referendum je prý rizikem
pro rozvoj stávajících podnikatelů, jako jsou Rašelina, FERT, Banes či Impregnace Soběslav. Hlasování
podle toho také dopadlo a referendum kromě
Pirátů pro Soběslav podpořil jen jediný zastupitel.
To ovšem spolek Naše Soběslav z.s. nezastavilo. Tou dobou měl již dávno posbírané podpisy
na podporu referenda, které předal městu. Další

tři měsíce jsme byli svědky pro mě naprosto neuvěřitelného – vedení města nechtělo referendum
vůbec připustit a obstrukcemi se snažilo vše zvrátit.
Jedním z argumentů bylo, že návrh na referendum
neřeší budoucí náhrady ze strany města. Fakt,
že je takový požadavek naprostým nesmyslem,
následně potvrdil i soud a my doufali v referendum společně s parlamentními volbami v loňském roce, aby byla zajištěna co největší účast
občanů. Město však určilo jiný termín, a to 14 dní
po volbách! Důvod vidím jen jediný – nižší účast
a tudíž vyšší pravděpodobnost neplatnosti referenda. Spolek se znovu obrátil na soud, který změnil
termín referenda na společný s letošními komunálními volbami. Z mého pohledu šlo ze strany
města o naprosto zbytečné zdržování a ignorování
veřejnosti požadující referendum.

A co bude dál?
Od lidí často slýchávám, že už je o zóně stejně
dávno rozhodnuto. Není. Soběslav má ještě několik možností. Nejdůležitější dvě jsou referendum a chystaná změna č. 2 územního plánu města
Soběslavi. Ta v sobě obsahuje několik drobnějších
regulativů území. Ty zásadnější jsou pak v referendu, které nás všechny čeká už na podzim. A na
tahu je i developer – společnost Exprin Property.
Třeba do té doby přijde s dalším návrhem průmyslové zóny do EIA.

Nejsme proti průmyslové zóně jako takové. Zcela ale odmítáme její výstavbu v megalomanské podobě a bez předem jasného využití i uživatele. Chceme takovou zónu,
která bude městu přínosem a nikoliv zátěží
na dlouhé desítky let.
Bc. Miloš Bučinský

zastupitel města Soběslavi

Přijďte k volbám a referendu o průmyslové zóně

23. 9. – 24. 9. 2022
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Většina lidí se o dění v krajském zastupitelstvu příliš nezajímá. Můžete jim přiblížit, v čem
konkrétně se jich to může dotknout?
Kraj hospodaří s rozpočtem přes 22 miliard korun. Z toho je myslím jasné, jak moc může kraj
ovlivňovat životy lidí. Od dopravy přes školství až
po životní prostředí. Ilustrativní příklad je třeba
hromadná doprava v rámci kraje.
Co vás jako krajského zastupitele překvapilo a proč?
Nejvíc asi míra spolupráce s úředníky. Tady ze
Soběslavi jsem byl zvyklý spíše na obstrukce.
Tím nemyslím součinnost jednotlivých úředníků, ale úřadu jako celku. Věčně se tu vymýšlí, proč
tu či onu informaci úřad nemůže vydat nebo proč
nemůže něco udělat. Na krajském úřadě to je úplně
jiné. Pokud něco potřebuji vědět, tak stačí například poslat e-mail a požadovanou informaci mám
někdy i obratem, a to třeba i večer.
Vaším hlavním tématem činnosti v krajském zastupitelstvu se stala doprava. Co vidíte jako hlavní problémy dopravy v kraji?
Hlavním problémem je, že nejsou dostavěny dálnice a že není dostavěn železniční koridor. Dalším
problémem je, že v hromadné dopravě nemáme
integrovaný dopravní systém. Mimochodem, jsme
poslední kraj, který nemá celokrajský IDS. To se
doufám do konce mého volebního období změní.
Občanům to přinese možnost přestupů mezi vlakem a autobusy na jedinou jízdenku včetně návaznosti spojů. Vyhnou se tak nutnosti zaparkovat
auto v přeplněném městě a podobně.
Je něco, co vás v komunální politice překvapilo?
Neochota spolupracovat a důraz, který je kladen na
vlastní ego. Komunální zastupitelstvo mi připadá
jako skupina navzájem nespolupracujících lidí pokoušející se vést město. Mnozí z nich jsou v zastupitelstvu pouze ze setrvačnosti, protože by svou neúčast v něm chápali jako ztrátu svého postavení
ve společnosti. Důsledkem je zvyšování průměrného věku zastupitelstva. Je třeba, aby stávající
politickou generaci nahradili noví mladí lidé, kteří
budou konstruktivně spolupracovat. Jedině tak se
někam pohneme.
V Soběslavi je od dubna tématem výstavba dálniční odpočívky dálnice D3. Vedení Soběslavi s její realizací nesouhlasí. Jaký je váš názor?
To nevím, proč od dubna? Je to stavba, která je
v seznamu prioritních staveb Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) už od roku 2018. Vedení města se

ale nyní tváří, jako by spadla z čistého nebe a chce
licitovat o jejím umístění. To mi přijde jako plýtvání penězi, protože ŘSD už připravilo projektovou dokumentaci pro vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (EIA). Piráti pro Soběslav k EIA
podali připomínky, které se týkají spíše realizačních detailů, jinak ale s odpočívkou souhlasíme,
je to stavba, která je na dálnici potřebná.

Ing. Martin Kákona, Ph.D. – Astronom, konstruktér, vynálezce a fyzikální inženýr. Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Od roku 2020 je krajským
zastupitelem a členem dopravního výboru Jihočeského kraje. Zajímá se o řešení technických problémů spojených s rozvojem nejen města, ale i kraje,
kde usiluje o zavedení integrovaného dopravního systému. Na fotografii při prohlídce technologického zázemí bazénu v Soběslavi.
Jaké byly vaše hlavní výhrady k dálniční odpočívce?
Hlavně se obáváme vzniku dalšího tepelného ostrova, tedy stavby, která by zvyšovala teplotu vzduchu v jejím okolí. Oteplování krajiny by vedlo k vysušování půdy se všemi negativními dopady, jako je
snížení úrodnosti polí, ale i např. rozšíření kůrovce
v lesích a podobně. Dá se to jednoduše řešit umístěním stromů v ploše odpočívky a kolem ní. Jedná
se o jednoduché a přitom velmi důležité opatření.
Jedním z vašich hlavních témat předchozích komunálních voleb byla nulová tolerance hazardu.
Většina heren již i díky vaší aktivitě ve městě
zmizela, jste spokojen se současným stavem?
Nejsem. Nulová tolerance znamená prostě nulová. Je určitě špatně i z pohledu rovné soutěže, že
existuje zlatá adresa, na které je možné provozovat
hernu. V minulosti jsme ukázali, že je možné odstěhovat z města i kvízomaty a to doslova, protože
jsme to zařídili ve spolupráci s pirátskými poslan-

ci stěhovacím vozem celní správy. Pan starosta ale
přesto proloboval do městské vyhlášky hernu. Je
to určitě jedna z věcí, kterou bychom uvedli na
pravou míru, pokud by nám voliči dali dostatečný
počet hlasů.

Nejen mezilidské, ale i politické vztahy
jsou někdy složité. Opakovaně jste byl v rozporu s panem starostou Bláhou a několikrát
to skončilo až u soudu. Můžete stručně popsat,
o co šlo a jak kauzy dopadly?
Už to ani nepočítám. Většinou to byly nesmysly vyfabulované „městem”. Ve všech případech
mi soud dal za pravdu. Lidé říkají, že politika je
svinstvo. Já říkám: „Nejsme na tom tak zle, protože
soudy u nás stále fungují“. Toho si musíme vážit
a jejich nezávislost ochraňovat. Stejně tak musíme
chránit naše zákony. To je vlastně i důvod, proč
jsem souhlasil s kandidaturou na senátora. Před
tím, než jsem vstoupil do politiky, myslel jsem si,
že Senát je zbytečný. Nyní to tak už nevidím. Kdyby
nebyl Senát, tak jsme už dnes, nedlouho po revoluci, o mnohé zákony přišli. S nimi bychom ale
přišli i o demokracii.
Na jednom z jednáních zastupitelstva došlo ke
konfliktu s místním podnikatelem panem Tláškem. Co bylo jeho důvodem?
Panu Tláškovi se nelíbilo, že jsem kritizoval vybudování parkoviště u jeho provozovny za městské
peníze. Nemám nic proti podpoře podnikání ze
strany města, ale je třeba vždy zvažovat, jaké přínosy dané podnikání pro město má. Parkoviště
vedle herny mi jako přínos pro město nepřišlo.
S panem Tláškem jsem se ale potom sešel a myslím,
že po našem rozhovoru změnil na některé věci názor. Nyní je na parkovišti AlzaBox, což hodnotím
jako dobrý podnikatelský záměr.
Soběslavské zastupitelstvo jste opustil po šesti letech. V letošních komunálních volbách budete
kandidovat znovu. Chystáte návrat?
Chci především podpořit kandidátku Pirátů
pro Soběslav. Pirátská kandidátka je vždy sestavena
na základě primárních voleb, takže vždy říkáme,
aby naši voliči v naší kandidátce nekroužkovali a volili ji jako celek. Jak jsem už řekl, Piráti fungují jako tým a v tom je naše síla. Abychom dokázali efektivně pracovat pro město, je důležité mít své
lidi na všech úrovních politiky. Viz například ten
případ s kvízomaty, kde pomohli pirátští poslanci.

Dalším příkladem je průmyslová zóna. Kdybych
nebyl krajským zastupitelem, asi bych se nedozvěděl, že společnost PZ Soběslav s.r.o. chtěla koupit
krajské pozemky v lokalitě průmyslové zóny a že
pan starosta je kraji doporučil k prodeji s tím, že
město o ně nemá zájem.
Proč jsou podle vás ty pozemky tak důležité?
Jsou to pozemky pod bývalou silnicí do Chlebova.
Je to tedy taková nudle, která odděluje pozemky
dnes vlastněné developerem od přístupu k silnici.
Navíc by se zde dala vybudovat cyklostezka, která
by spojovala Soběslav s Chlebovem. Bylo by velkou chybou se takových strategických pozemků
vzdát.
Můžete do Soběslavi přinést zkušenosti z krajské
politiky?
Spíše než zkušenosti je důležitá samotná účast na
krajské politice. Dříve často pan starosta používal
argument, že něco je krajské, a tudíž s tím nemůžeme nic dělat. To se od doby, co jsem krajský zastupitel, už nestalo. Zřejmě proto, že ví, že si takové
tvrzení mohu ověřit, nebo že se mohu s krajskými úředníky a zastupiteli poradit nebo dohodnout
řešení. Je určitě výhoda, že jsou Piráti nyní v krajském zastupitelstvu.
Kladete důraz na transparentnost, a to i na transparentnost cesty k nejrůznějším rozhodnutím.
Ke správnému rozhodnutí je ale potřeba zvážit
všechny možnosti, i ty nepopulární. Nebojíte
se, že tento přístup může odradit potencionální
spojence od jednání? Nikdo nechce být spojován
s nepopulárními či ožehavými myšlenkami a návrhy.
Je to pravda. Ostatní politici si ale na nás čím dál
tím více zvykají. Myslím, že oceňují hlavně to, že
děláme, co říkáme, že budeme dělat.
Díky za rozhovor, Martine.
Nikola Mrázová

koordinátorka Jihočeského kraje
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Soběslav pohledem zastupitelů
Rozšíření Senior domu,
nešlo to jinak?

sociální služby

Rozšířit

O Měsíčníku,
slunečníkU a Setrvačníku Hláska
Pohádka o měsíčníku Hláska je o boji hodného vedení města proti zlému tiskovému zákonu. Je
přece k vzteku, když tiskový zákon ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor
i pro názory opozice, výslovně pro sdělení zastupitelů. To přece občany mate a třeba by příště
nevěděli, jak správně volit.

právo
prezentovat
svoje názory

Jan Černý, zastupitel města Soběslavi
Zastupitelem jsem se stal až v polovině volebního období po Martinu Kákonovi, který byl zvolen
do krajského zastupitelstva. Na prvním zasedání, kterého jsem se zúčastnil jako zastupitel, byla na
programu významná investiční akce města – nástavba Senior domu za více než 40 milionů korun.
Vzhledem k nedostatku lůžek a velkému zájmu o místa v zařízeních pro seniory, rozhodlo vedení města a poté většina koaličních zastupitelů
o dostavbě dalšího patra Senior domu. Já i další
zastupitelé za Piráty pro Soběslav jsme byli z různých důvodů proti.

kde se žije příjemněji než ve velkém zařízení.
Domky jsou bezbariérové, klienti mají k dispozici velkou terasu, zahradu, jednolůžkové pokoje a prostorný obývací pokoj. Zde je zajištěna
kvalitní péče, protože klienti mají personál na
dosah. Dokonce se ve Svitavách na projekt podařilo sehnat vyšší dotaci než v Soběslavi. Ale pouhé
Vedení města zvolirozšíření lůžkové péče
lo realizaci projektu za
o seniory nestačí. Je
plného provozu. Klienvhodné rozvíjet služby
JAN
ČERNÝ
ty tak čekal rok stavebjako denní stacionář,
Piráti pro Soběslav
ních prací - bourání
kde mohou senioři nazdí a demontáž střechy,
vazovat sociální konMěsto by mělo rozvíjet terénní
což vedlo k enormnítakt a netrpět samosociální a ošetřovatelské služmu zvýšení hluku i praštou nebo nedostatkem
by. Aby klienti mohli být co nejnosti. Problémem bylo
péče. Velmi podstatné
déle
ve
svém
sociálním
prostřei zastínění oken lešením
je rovněž posilování
dí a psychicky nestrádali.
a častý pohyb pracovníterénních sociálních
ků stavebních ﬁrem před
a ošetřovatelských sluokny pokojů. A to bylo
žeb. Tak, aby budoucí
pro klienty v covidové době velmi těžké.
klienti mohli co nejdéle zůstat v domácím proSituace se mohla řešit i jinak. Například ve Svi- středí, kde jsou zvyklí a kde se ještě můžou v nejtavách postavili dva nové domky pro 24 klientů, vyšší možné míře zapojit do běžného života.

Ing. Petr Král, zastupitel města Soběslavi
Hláska se řídí vlastními Zásadami, které
jsou jak formálně, tak věcně špatné. Například
Zásady deﬁnují redakční radu jako poradní orgán
redaktorky, aby jí následně byla svěřena nejvyšší rozhodovací pravomoc, dokonce s možností
přímého omezení zákonného práva zastupitele.
Zásady také podporují soběslavský zlozvyk, kdy
v témže čísle je každý údajně kritický příspěvek starostou takzvaně „uveden na pravou míru“.
Jak upozornil i audit provedený sdružením Oživení, je oprava subjektivního názoru poškozováním daného autora. Pokud někdo s článkem
nesouhlasí, má právo reagovat, ale až v následujícím čísle. Současná praxe je neakceptovatelný
zásah do novinářské nezávislosti. Bohužel si audit
neobjednala oﬁciální místa, tak se k němu obrací
svými oﬁciálními zády.
Pokud nějakou tiskovinu vydává politická strana, může se stát, že straní jen svým zájmům.
Jsou to její peníze, její odpovědnost, její volební boj. Pokud noviny vydává za veřejné peníze
obec, musí být nezávislé. Nesmí být pod vlivem

PIRÁTI PRO SOBĚSLAV
JSOU S VÁMI JIŽ 8 LET

mocenské struktury, která právě radnici obsadila.
Vedení města by nemělo být tak zbabělé, aby
z pozice moci umlčovalo hlasy vyjadřující názor,
který minimálně slouží k zamyšlení nad tím, zda
zvolená cesta je ta nejvhodnější.
I jinde se stává, že vedení obce propaguje pouze
svoje názory na určité kauzy a nedává prostor
názorům aktivních občanů či opozičních zastupitelů. Takové jednání je však v rozporu s tiskovým
zákonem. Znovu je třeba upozornit, že Hláska
je placena z veřejných peněz a tiskovému zákonu podléhá. Pokud by Hláska byla nadále využívána jen k oslavě vedení, bylo by to nehospodárné
vynakládání ﬁnančních prostředků města.
Snad někdy bude Hláska skutečný zpravodaj,
který bude usilovat o svobodnou výměnu názorů
na současné dění a další směřování města. Jen
z široké diskuze může vzejít nejlepší výsledek.
To však musí zazvonit zvonec, aby pohádky byl
konec.
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Důvěřuj, ale prověřuj
V minulosti se informační kanály jako noviny a časopisy těšily poměrně velké
důvěryhodnosti. Málokdo měl totiž možnost do nich napsat svůj názor a šířit
ho mezi lidi. Ti, kteří tu možnost měli, většinou psali uvážlivě a v rámci možností
si ověřovali informace, které se následně dostaly ke čtenáři. Novinářská čest a etika
znamenaly mnoho. Čtenáři pak o zprávách v novinách v podstatě nepochybovali („Psali to v novinách, tak to musí být pravda!”). A přestože i tenkrát se do novin
nepochybně dostalo spoustu „kachen”, vůbec to nelze porovnávat s dnešní dobou.
Velkou změnu přinesl internet. I když má tento pomocník obrovské množství výhod
(především v rychlosti a jednoduchosti šíření informací), nemá smysl si nalhávat,
že s sebou nepřinesl i mnohá úskalí.
Tím největším úskalím je jednoznač- e-mailem nebo přes sociální sítě. Jistě už
ně (ne)spolehlivost informací. Kromě se mnoha z vás stalo, že mu od známémnoha důvěryhodných serverů se totiž ho přišel „šokující“ e-mail či odkaz na
objevují i opačné případy – buď se jedná nějakou „zaručeně pravdivou zprávu“.
o fakta vytržená z kontextu a podávaná
čtenáři tak, aby si utvořil „správný“ názor,
To, že vám někdo pošle takovouto innebo o naprosté výmysly, na kterých formaci e-mailem s velkými nadpisy
není pravdivého prakticky nic a jejich o tom, že je to „zaručená pravda” a máte
účelem je diskreditace a znevážení vy- to sdílet, než to zakážou, už samo o sobě
braných osob, skupin nebo třeba vý- vypovídá o nevěrohodnosti takové inforrobků. Tyto na první pohled šokující mace. Pokud by to totiž byla pravda, už
informace (tzv. hoaxy) se většinou šíří by se přece dávno objevila v celostátních

médiích. Máme přece svobodu tisku! Spolehlivá média si totiž informace ověřují
předtím, než si dovolí je otisknout, a obvykle
dávají i možnost vyjádřit se druhé straně.
Nic z toho však bohužel pro hoaxy neplatí.
Široká databáze nejznámějších hoaxů je
k dispozici na www.hoax.cz, kde najdete
vyjádření odborníků, popř. osob, proti nimž
je tato informace namířena. Možná budete
překvapeni, co všechno koluje mezi lidmi.
Za poslední roky se bohužel objevil nespočet těchto lživých informací i v Soběslavi a často byly namířeny
právě proti Pirátům pro Soběslav.
Lze předpokládat, že s blížícími se volbami jich bude dále
přibývat. V případě, že se
k vám takováto informace
dostane, neváhejte kohokoliv z nás kontaktovat
a vyslechnout si názor
i druhé strany.

Jak takový hoax poznat?
Většina z nich má některé z typických znaků:

1) Přesvědčuje o své důležitosti („Důležité! Tohle si musíte přečíst!“).
2) Informace údajně pocházejí z důvěryhodného zdroje („Přední odborník varuje před nebezpečím…!“) nebo naopak informace tajně unikly
(„Vláda zatajuje informace o...., ale nám se je
povedlo odhalit..!“).

3) Vkládá do úst vybraným osobám výroky,
které nikdy neřekly („Poslanec za stranu ….
veřejně prohlásil ….“).

4) Popisuje snadný způsob, jak získat peníze
(„Zaručený způsob, jak si vydělat!“).

5) Vyzývá k přeposlání zprávy co nejvíce uživatelům („Přepošlete a sdílejte, než to smažou!“).
zdroj: www.hoax.cz

Ing. Iveta Matějů, zastupitelka města Soběslavi

fotoreportáž – co jsme dělali v uplynulém období
Paletové lavičky

V okolí Soběslavi můžete vidět naše Paletové lavičky. V centru je
však nenajdete, protože tu máme památkovou zónu, a ta platí nejen
pro soběslavské náměstí, ale třeba i pro pozemek před LIDLem.

Ukliďme Česko

Každý rok chodíme první dubnovou sobotu uklízet okolí města. Za těch 8 let
už ze Soběslavi, Chlebova i Nedvědic zmizely téměř všechny černé skládky
a každé jaro jsou pak procházky přírodou díky nám příjemnější.

Čistička v Chlebově

Upozornili jsme na problémy s čistírnou odpadních vod v Chlebově, kde
v některých dnech dochází k překračování hodnot a zápach obtěžuje
Asi každý z nás si při procházce po Soběslavi všimnul okolní obyvatele.
nevzhledných malůvek na fasádách, lavičkách nebo koších.
Zajímali jsme se, co by se s tím dalo dělat. Vytvořili jsme
mapu nelegálních grafﬁti v Soběslavi a předložili návrh na
zavedení antigrafﬁti programu a vytvoření legální plochy.
Bohužel neúspěšně.

Graffiti

Boj s pandemií Covid-19

V boji s pandemií Covid-19 jsme nejen šili roušky. Záchranář Pavel
Mládek spolu s iniciativou CoVidi vyvinuli prototyp brýlí s magnetickým
úchytem na masky pro zdravotníky. Brýle tiskli na 3D tiskárně
a rozdávali zdarma pracovníkům integrovaného záchranného systému.
Martin Kákona zdokonalil generátor ozonu (na čištění vzduchu včetně
likvidace virů), navrhl redukci na HEPA ﬁltr pro šnorchlovací masku a prováděl
dezinfekci pomocí UV-C světla.

IT Komise

Naši zástupci v IT komisi prosazovali pokrytí některých
částí města veřejným internetem přes Wi-Fi. Dále chtěli, aby
při rekonstrukcích ulic (např. na náměstí) byly pod chodníky
uloženy chráničky pro budoucí pokládku optických kabelů.
Komise však byla nakonec zrušena. A až budeme budovat
rychlý internet, bude se muset město znovu rozkopat.

Pomoc pánům červenkovým

Den před Vánoci roku 2020 jsme dostali z ulice bratry Červenkovy, kteří
několik let pobývali na ulici a jejich přítomnost v centru města byla
problematická hned z několika důvodů – nedělala městu dobré jméno,
zatěžovala městskou policii a obtěžovala kolemjdoucí. Díky neziskové
organizaci „Mezi proudy o.p.s.“ a městu Soběslav došlo k jejich zabydlení,
i když s nejistou budoucností.

Budoucnost nám
není lhostejná

6 Piráti (pracují) pro Soběslav

soběslaviny

VÝZKUM OZNAČIL ŠKOLY V REGIONU SOBĚSLAV
JAKO „OSTROV VZDĚLÁVACÍ NEÚSPĚŠNOSTI“

Počátkem roku 2022 byl zveřejněn výzkum, mapující kvalitu vzdělávání a úspěšnost dětí v jednotlivých lokalitách České republiky. Jak dopadla Soběslav? Co znamená, že Soběslav má na mapě stejnou „barvu“ kvality jako školy v Mostě nebo Karviné?
Vnímá nějak negativní výsledek výzkumu zřizovatel, tedy město Soběslav? Komunikují město a školy s rodičovskou veřejností,
nebo, jak tvrdí výzkum, je kvalita škol nižší, než by lokalitě Soběslav odpovídalo? Seznamte se podrobněji s výzkumem i postojem města Soběslav.
Sociologická organizace PAQ Research provedla
výzkum kvality vzdělávání dle regionů ČR a doložila i tzv. „Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu“. Výzkum
byl založen na otázce, zda úroveň základní školy
odpovídá sociální skladbě obyvatel v dané lokalitě.
Dle očekávání se na vrcholu drží ekonomicky silné
oblasti (Praha, Brno), na opačném pólu je Ústecký
kraj a vyloučené lokality. Nejzajímavější jsou případy, kdy by se problémy očekávat daly, ale
místní ZŠ jsou tak kvalitní, že je dokáží
eliminovat. Např. Kadaň, kde je
1/3 rodičů v exekuci a 1/6
dospělých má jen
základní
vzdělání,
vykazuje
dobré
výsledky. Naopak jsou regiony, které vykazují
„výrazně vyšší rozsah vzdělávacích problémů, než bychom očekávali. V některých krajích
existují tzv. ostrůvky vzdělávací
neúspěšnosti, kde vzdělávání za sociální úrovní občanů zaostává“. Jako příklad
tohoto selhávání je jmenována lokalita obce
s rozšířenou působností Soběslav: „Ukazuje se, že
v 1/6 obcí vzdělávání za sociální situací zaostává. Jde
o regiony, které si s neúspěchem nespojujeme. (…)
Např. jihočeskou Soběslav.“ Výzkum říká: „To může
být dáno sociálními podmínkami mikroregionu,
ale i odlišnou snahou obcí s neúspěšností bojovat.
Také může jít o vliv speciﬁckých sociálních problémů (např. vyloučená lokalita, vysoký počet agenturních pracovníků) či lokální selhání vzdělávací
soustavy.“ Určitě se o Soběslavi nedá říci, že je
vyloučenou lokalitou nebo místem přesyceným
agenturními pracovníky z průmyslových zón.
Pak tedy zbývá otázka, jaká je snaha zřizovatele,
tzn. města, zasazovat se o kvalitu škol? Vnímají
rodiče, že jejich socioekonomické úrovni by odpovídaly školy kvalitnější?
Navenek se zdá, že je všechno normální. Město Soběslav „pro občany“ zřídilo Komisi kultury,

školství a cestovního ruchu. Na stránkách města
se dočteme, že jejím smyslem je „aktivně se podílet na kvalitě školství na základě zpětné vazby
od občanů“. A realita? V roce 2019 se zformovali rodiče, jež zarážely některé jevy v místních
školách i jídelnách a vypracovali body, které by

vzdělávací problémy vzhledem k tomu, kde leží
a naopak Soběslavsko představuje ostrov podobný
vyloučené lokalitě v jinak průměrném socioekonomickém prostředí. Konkrétně soběslavské školy
rozhodně nemohou tvrdit, že představují vzor
novodobého vzdělávání a komunikace. Posláním
škol není jen konstatovat pomocí nekonečných
dávek testů, známek a úkolů, které dítě to snese
a které ne, ale také vytáhnout ty slabší a průměrné
nahoru, otevřít žákům i rodičům nový svět. Právě
tím se liší školy kvalitní od nekvalitních. A přesně
v tomto náš region zcela propadl.
Mgr. Peter Chvojka Ph.D.

vysokoškolský pedagog Filosofické
Fakulty JČU
expertní konzultant Pirátů
pro Soběslav
pro oblast
školství

Škola má připravit
na život v 21. století

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.
Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy
Univerzity v Brně a doktorské studium dějin
novější české literatury na ústavu bohemistiky Filosoﬁcké fakulty Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích, kde působí 15 let
jako pedagog.
Je ženatý, tři z jeho čtyř dětí navštěvovaly soběslavskou školu. Příběh jeho dcery
Medy, která dostala při hodině výtvarné
výchovy čtyřku za obrázek hada, vyvolal
celorepublikovou debatu o smyslu známkování výchov a několik škol na jeho základě
změnilo způsob hodnocení uměleckých a výchovných předmětů. Nyní žije v Táboře, kde
jeho děti navštěvují nestátní ZŠ a rodiče jej
zvolili do školské rady.
Svými autobiograﬁckými a satirickými texty poukazuje na defektní jevy českého školství a otevírá kontroverzní témata.

Vzdělávací problémy na základních školách
v obcích s rozšířenou působností

chtěli s místními školami prodiskutovat. Všichni tito rodiče měli pedagogické vzdělání, tedy nešlo o nějaké křiklouny bez argumentů. Tyto body
komisi předložili a ta uznala jejich oprávněnost.
Komise pozvala oba ředitele základních škol, kteří
prý návrhy vítají. Opak byl pravdou. Mezi řediteli škol a vedením města došlo k dohodě, že dialog
komise a rodičů bude okamžitě ukončen. Několik let se také mluvilo o rodičovské anketě, která
měla navozovat zájem škol o pocity rodičů, ale její
provedení a vyhodnocení připomínalo zručnost
Pata a Mata a jako sláma z bot vyčníval dojem, že
komunikace s veřejností je spíše předstíraná než
autentická.
Oponenti mohou namítat, že výzkum necílí na
konkrétní školu, nicméně se nelze neptat, proč
obce v chudém kraji (např. Bruntál) vykazují nižší

Porovnání vstupních ukazatelů

ORP Soběslav
Nedokončování ZŠ 3,8 %
Neprospívání
0,7 %
Absence
86,9 h

Průměr ČR
4,4 %
1,4 %
87,5 h

Podobná ORP
4,2 %
1,3 %
81,2 h

Definice a smysl indexu
Index postihuje nejzávažnější vzdělávací problémy — míru propadání, nedokončování ZŠ
a vysokou absenci. Ty často končí nedosažením středního vzdělání, absencí klíčových
kompetencí, neúspěchem na pracovním trhu a chudobou či sociálním vyloučením. Dané
tři vzdělávací problémy spolu úzce souvisí, PAQ Research je proto ukazuje v jednom robustním indexu (faktorová analýza). České ORP dělíme na pětiny (kvintily) podle úrovně
indexu. Index nepokrývá celou kvalitu vzdělávání — například neukazuje, kolik žáků má
lehce podprůměrné nebo naopak excelentní výsledky.
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A co (A)sociální politika?
COVID – ztráta příjmu. Zavřené školy.
Drahé energie. Inflace. Dluhová past.
Ohrožení ztrátou bydlení. Nedostupné
bydlení. Duševní (ne)zdraví. Partnerské
krize. Nejen to jsou často skloňovaná
témata, která hýbou českou společností
hlavně v posledních letech.
V České republice přibývá sociálně slabých
a pomalu ubývá střední třída. Sociologové začali používat termín označující skupinu obyvatel jako „pracující chudoba”, kdy se jako pracující chudí označují lidé, kteří i když pracují,
jsou považováni za chudé. Protože nedosahují
příjmu, který by jim zajistil minimální standard
(toho dosahují až s podporou státu díky sociálním dávkám). Ke zhoršení celkové situace ve
společnosti došlo v době pandemie COVID-19.
O 30 – 40 % narostl počet případů domácího násilí, dále došlo k trojnásobnému nárůstu počtu dětí, které vyhledávají odbornou pomoc
kvůli depresivním stavům, sebepoškozování
i sebevražedným myšlenkám. Lidé, kteří dříve
zvládali žít těsně na hranici, ale byli schopni splácet své závazky a žít „od výplaty k výplatě”, se
propadli do dluhové spirály. Sehnat bydlení je
pro velkou část populace téměř nemožné.
Záchrannou sít pro ty, kdo nezvládají řešit své
problémy, tvoří nevládní neziskové organizace,
které poskytují sociální služby. Ty musely nutně
posílit, aby kapacitně stačily potřebám klientů. Nemusí jít jen o seniory, ale také o rodiče samoživitele, podnikatele, kteří zkrachovali nebo o lidi s velmi závažnými psychickými problémy. Lidí
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potřeby občanů. Na splnění tohoto úkolu, které
nebude jen jakousi pózou, ale opravdu reálně
projeveným zájmem o kvalitu života občanů, tedy
dosud marně čekáme. A myslím, že nejen my.
Přitom zřízení pobočky občanské poradny, která je tzv. „místem prvního kontaktu”, bylo v roce
2017 na spadnutí, ale vedení města její vznik odmítlo. Přitom Soběslav byla v kraji poslední obcí
s rozšířenou působností, která takovou službu občanům nezajistila. Nakonec tedy poradna vznikla
ve Veselí nad Lužnicí.

v krizi je mnoho a právo říct si o pomoc by měl
mít každý.
Pomoc ale musí být dosažitelná, odborná a kvalitní. Pokud na úrovni obce není taková pomoc
poskytována, stává se pro lidi v krizi nedosažitelnou, protože cestování do jiného města je
pro mnohé nepřekonatelná bariéra. Ať už z ﬁnančních nebo kompetenčních důvodů. Například pro oběť domácího násilí je nereálné jít žádat
o pomoc do intervenčního centra, pokud ji agresor
naprosto ovládá, anebo rodič samoživitel nemá
ﬁnanční prostředky, které by na cestu vynaložil.
Říká se, že jsme jen tak silná společnost, jak se

dokážeme postarat o naše nejslabší. Otázkou zůstává, zda si to uvědomují i odpovědní činitelé
Soběslavi. Jako odpověď se nabízí například to,
že rada města v červnu 2021 uložila vedoucí odboru sociálních služeb zajistit ve městě do října
2021 fungování terénní sociální služby. Ke splnění
tohoto úkolu dle tvrzení vedení města došlo. Vracíme se tím však k otázce, kterou jsme se sociální
komisí i sociálním odborem opakovaně diskutovali – a to k otázce toho, že z hlediska kvalitní
moderní sociální práce je nutné spolupracovat
s odborníky z řad sociálních pracovníků, kteří se
specializují na konkrétní cílové skupiny klientů.
Ani při nejlepší snaze nelze očekávat, že odbor
sociálních věcí je schopen odborně pokrýt veškeré

Stejně tak se při práci s lidmi v krizi velmi osvědčuje výše zmiňovaná terénní sociální
služba. Ta může pracovat s lidmi v různě nepříznivých situacích, nejen s osamocenými seniory.
Terénní sociální pracovník například vyhledává
lidi, kteří si sami o pomoc říct nedokáží a podporuje je při hledání cesty z krize ven. Organizací,
které by takové služby v Soběslavi mohly poskytovat, není málo. Kraj na poskytování takových služeb vyčlenil ﬁnanční prostředky, jenže
bez souhlasu a zájmu obce to bohužel nejde.
Alfou a omegou kvalitních sociálních služeb je
dobré fungování sociální komise. Starosta totiž
nemá být člověk, který všemu rozumí, má být
člověkem, který se umí obklopit kvalitními odborníky. Ti mají hledat a předkládat řešení. To se
však bohužel v Soběslavi neděje.
Ágnes Němečková

odborná konzultantka Českého
helsinského výboru se zaměřením na lidská
práva se specializací na práva dětí

Omalovánky (nejen) pro malé piráty

Odvaha stát za svými názory
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Potřebujeme svítit

na bruslařskou dráhu u plovárny?

Pokud je váš koníček bruslení na in-line bruslích, nejspíše odpovíte ano. A určitě se rozšíří využití bruslařské dráhy u plovárny ve večerních hodinách. Otázka ovšem je, jestli statisíce korun
na vybudování osvětlení jednoúčelové dráhy nevyužít i jinak. Proto jsme na Facebooku udělali jednoduchou anketu ohledně osvětlení cyklistické a bruslařské dráhy. Naše anketa ukázala, že
nadšení pro osvětlení není zdaleka tak přesvědčivé, jak tvrdí pan místostarosta Lintner. Asi 14 %
hlasujících dráhu vůbec nevyužívá, 41 % si zajezdí za světla a jen 45 % by uvítalo i provoz za tmy.
Zajímavým vedlejším efektem ankety
byly i nápady, jak peníze využít jinak.
Co zvýšit bezpečnost na přechodech ve
městě a vylepšit jejich osvětlení? Nebo by
se v některých lokalitách mohlo osvětlení
modernizovat, využívat „chytré“ funkce
stmívání, a tím šetřit za energie. Aktuálně máme v Soběslavi polovinu veřejného osvětlení pomocí LED technologií
a jen v jediné ulici dokáží lampy ztlumit
intenzitu svého světla.
Osvětlením bruslařské a cyklistické dráhy potěšíte pár skalních nadšenců in-linů
či běžců za každého počasí, ale vždy je třeba zvážit, jestli by se ﬁnance města nedaly
použít jinde a efektivněji. A hlavně nerozhodovat o tom za zavřenými dveřmi.
Jan Černý

Okénko Soběslavské hvězdárny
Soběslavská hvězdárna, kterou najdete ve Svákovském kopci, může být zajímavým cílem
vašeho výletu. Mimo profesionálních dalekohledů se zde nachází i radioteleskop, který
je největším astronomickým přístrojem v jižních Čechách (co do průměru odrazné plochy). Hvězdárna je sice soukromá, přesto na ní každý rok pořádáme akce pro veřejnost.
Vzhledem k tomu, že pozorování většiny astronomických jevů je závislé na počasí, nelze
akce plánovat s velkým předstihem. Zde vám přinášíme termíny některých zajímavých
úkazů. Termíny konkrétních akcí jsou zveřejňovány na facebookovém proﬁlu hvězdárny
a v místním rozhlasu.
Dny, kdy bude možné pozorovat ze
Soběslavi přelety Mezinárodní vesmírné stanice v časech od deseti hodin
večer do půlnoci:

23. 9. - 27. 9. 2022
(může se měnit podle aktuální úpravy dráhy ISS)

Roj meteorů - Perseidy

18. 7. - 24. 8. 2022
Noc vědců s bohatým programem

30. 9. 2022

Částečné zatmění slunce

25. 10. 2022

zastupitel města Soběslavi

Bruslařskou dráhu využívám a uvítal bych provoz za
tmy

Bruslařskou dráhu využívám, ale
osvětlení mi přijde
zbytečné

Bruslařskou
dráhu nevyužívám

Celkem

FB Piráti pro Soběslav

40 %

19 %

41 %

123 hlasů

FB Soběslav

55 %

42 %

3%

66 hlasů

Celkem

45 %

41 %

14 %

189 hlasů

@svakovska.hvezdarna

PIRÁTSKÁ OSMISMĚRKA O TRIČKA
„Mamí, upadl nám žebřík,“ říká Pepíček. „Tak to řekni tátovi!” „On už to ví, . . . (dokončení v tajence)“

Tajenku křížovky pošlete nejpozději do 14. 9. 2022 na sobeslav@pirati.cz.
Tři vylosovaní obdrží pirátské tričko. V e-mailu uveďte své jméno a velikost trička.

SLEDUJTE NÁS NA:

@pirati4sobeslav

Vyhnanice
Vlkov
Dvorce
Val
Mlýny
Dražice
Zaluží
Vesce
Debrník
Lžín
Choustník
Doňov
Janov
Zvěrotice
Pěna
Žár
Třeboň
Tábor
Písek
Želeč
Soběslav
Tučapy
Chlebov
Nedvědice
Chotěmice
Katov
Košice
Žíšov
Sviny
Myslkovice
Dub
Lom
neon

pirati.sobeslav.cz

naloď se
k pirátům
pomoz šířit
a páchat dobro

@pirati4sobeslav
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