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zpravodaj stejnojmenného občaského sdružení

MARKÉTA
JIRKOVÁ

1984, Šumperk

předsedkyně Vodňany
žijou, o. s., redaktorka
Lidových novin,
politoložka a studentka
autorského herectví na
DAMU v Praze

M

ilí Vodňanští, v samém
závěru festivalové smršti
mě její ředitel Vít Krajčovič
s
poděkováním
označil
“ženou pro všechno”. Titulem, kterého
bych si cenila stejně jako toho, kterým
se vzápětí opravil, tedy “dvorní filosofkou”.
Jako “ženu pro všechno” jste mě snad
během festivalového marathónu poznali
dostatečně, nyní bych proto ráda dostála
druhému z titulů a podělila se s Vámi
o myšlenky, kterými jsme podepřeli
vznik a činnost občanského sdružení
Vodňany žijou. Sluší se, abych před Vámi
tyto ideje pojmenovala také proto, že je
budu napříště naplňovat v čele sdružení
- náš dosavadní předseda Pavel Janšta
se bude (také díky Vám) naplno věnovat
politické činnosti v městské radě.
“Restaurace principů - to je, co
chceme a po čem voláme,” uvědomili
jsme si v počátku naší společné činnosti
a přijali jsme termín německého politického filosofa Erica Voegelina za svůj.
Restaurování principů jsme přitom ve
stávajících poměrech životní (ne)kultury našeho malého města (ale i české
společnosti obecně) uchopili jako hledání,
oprašování a dotváření ztracených hodnot. Coby občanské sdružení jsme se
zaregistrovali nejen, aby nám administrativa přidělila stálý chlíveček, ale
jednoduše proto, že jsme se vskutku
občansky sdružovali. A sdružovat se budeme nadále. Ve společném restaurování
a péči o památky odpovědné, otevřené
a osobní (nikoliv jen provozní) mezilidské komunikace. Chceme žít aktivním
společenským a kulturním životem, ve
společenství, které dokáže těžit a těšit
se ze svých kvalit, ve městě, jehož radní chápou své politické povolání jako
službu občanům. Zapojte se!
S přáním pokojného, avšak bdělého
adventu

O Hejdánkovi a zuřivém filosofování

Markéta Jirková, předsedkyně Vodňany
žijou, o. s.

Samizdatu jsme se věnovali z toho
důvodu, že zde nebyla žádná litera-
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Aleš Havlíček. Filosof a někdejší disident se po novém roce ukáže i ve Vodňanech.

Věnuje-li se člověk plně činnosti, projeví se na výsledcích nejen jeho
osobnostní rysy, ale také vliv jeho životních průvodců - rodičů, přátel,
učitelů. Abychom přiblížili snahy a záměry našeho občanského sdružení
a abychom se podělili o možné zdroje inspirace se všemi Vodňanskými,
přinášíme rozhovor s ﬁlosofem a někdejším disidentem Alešem Havlíčkem,
který je učitelem a průvodcem hned několika z nás. Docent na Katedře
politologie a ﬁlozoﬁe Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, šéf pražského nakladatelství OIKOYMENH (čti Oikúmené)
a zakladatel České platónské společnosti se podělil o vzpomínky na
samizdat a varoval před životem ochuzeným o dimenzi hodnot. Svěřil
se také, kdo byl jeho učitelem a na závěr pozval Vodňanské k jedné
významné události do Písku…
Markéta Jirková

Více než dvacet let po převratu jsme
pocítili, že se dosud nepodařilo změnit
zásadní věci. A že se musíme vymezit
vůči starým strukturám, že je třeba oživit
kulturu i společenský život. Tím spíše na
malém městě, kde převládá netečnost
a televizní konzum. Byly vaše pohnutky
k činnosti v disentu před rokem 1989
podobné?

tura, kterou by bylo možné studovat
a měli vřelý vtzah k filosofii, toužili
jsme po otevřeném přemýšlení a diskutování. Proto ty bytové semináře, které
neměly obdobu. Se zájmem na ně tajně
dojížděli filosofové ze zahraničních
univerzit. Na nedávném setkání zazněl
velmi výstižný termín “zuřivé filosofování”. Takže ta činnost vyplývala
opravdu z našeho až zuřivého vztahu
k filosofii.
více na str. 3
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1985, Praha

studentka mediálních
studií FHS UK v Praze,
členka sdružení
Vodňany žijou

Úvodník

V

ážení čtenáři, od minulého čísla
místo jednoho měsíce uběhly
dva, protože ve Vodňanech
i v našem sdružení se toho
mnoho událo a na nový zpravodaj se
tak dostalo až později.
V polovině října skončil náš
multižánrový festival. O tom, jak
rozproudil stojaté vody vodňanské
kultury píše hlavní organizátor
festivalu.
Velký úspěch měl jazzově filosofický
čtvrtek v kavárně U Anděla, kde
byl virtuálním hostem filosof Aleš
Havlíček. Jeho pojetí věcí společných
je pro nás natolik inspirativní, že jsme
z něj udělali hlavní téma čísla.
Na konci října po desítkách let
ožila židovskou hudbou vodňanská
synagoga při dernisáži dvou výstav
– fotografií z pouti Pavla Janšty do
Jeruzaléma a výsledků architektonické
dílny re:vodňany. Snad to potěšilo nejen
osmaosmdesátiletou pamětnici, která
v synagoze vzpomínala na židovské
spoluobčany a předválečné časy. „Bylo
veselejc, družnějc. Podle mojí babičky
tady bylo dobře, když studenti hráli
dívadla a měli majálesy.“
Říjnové komunální volby zamíchaly
poměry v našem sdružení. Volební
úspěch našich přátel nás samozřejmě
těší, nicméně smysl naší činnosti včetně
kontroly politického vedení města se
tím nemění.
Rubriku „jak žijou“ tentokrát
věnujeme právě Vodňanům. Rozhovor
jsme však nevedli se zástupcem nové
koalice ani opozice, ale s člověkem,
který do veřejného prostoru vstupuje
velmi specifickým způsobem – přečtěte
si rozhovor s Jiřím Zrůnkem.
Témat a nápadů máme na spoustu
dalších zpravodajů. Nemáme ale
dostatek peněz, abychom mohli slíbit
pravidelný měsíčník. Pokud jste si
náš zpravodaj oblíbili, pomozte jeho
pokračování sponzorským darem (na
účet 2000068784/2010) nebo inzercí
(napište nám na info@vodnanyzijou.
cz). Moc rádi ho pro Vás budeme
připravovat i nadále. Zatím se můžete
těšit alespoň na novou verzi našich
webových stránek (www.vodnanyzijou.
cz), které spustíme v novém roce.
Příjemné Vánoce Vám přeje

Kristýna Gavriněvová, šéfredaktorka
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čím žijeme

Kdo fandí kultuře, naši snahu pochopil
Vít Krajčovič

Milí čtenáři, 17. října skončil festival
Vodňany žijou 2010. Dovolte, abych se
k němu coby jeho ředitel krátce vrátil.
V zářijovém čísle zpravodaje Vodňany
žijou jsem Vám slíbil, že uspořádám
královský festival pro kr álovské město.
Pozval jsem Vás na muziku od R’n’B,
přes hip-hop, alternativu, jazz a slušný
kytarový ‘nášleh’ až po heligonkáře
a šansony, na divadlo činoherní i loutkové, dětské i avantgardní, na film
animovaný, hraný - thriller, historický,
western či film noir a na výtvarno
zastoupené fotografií a dílnami nejen
pro děti. Je mi potěšením, že mohu
s čistým svědomím říci, že jsem svůj
slib dodržel.
Osobně jsem si přes značné pracovní
vypětí všechny čtyři týdny a pět víkendů
užil a věřím (a usuzuji tak podle
návštěvnosti jednotlivých festivalových
akcí), že nejsem se svým nadšením
sám. Velmi mile mě překvapila zejména vysoká návštěvnost filmového
klubu, nemluvě o jazzových večerech,
jejichž účastníci se do kavárny takřka
nevešli. Za to Vám všem vřelý dík!
Skutečnost, že byl festival mnohými
očerňován a považován za předvolební
kampaň uskupení Vodňany pro změnu,
je jedinou vadou na kráse celé této
události. Vy, kteří fandíte kultuře
a ‘živým Vodňanům’, jste naši snahu
pochopili, ostatním dáme šanci
napříště.
Jak tedy dál?
Na začátku festivalu jsem Vám sdělil,
že tato akce není jednorázová, proto
Vám mohu slíbit, že na přelomu srpna
a září roku 2011 proběhne podobně
koncipovaná pětivíkendová kulturní
podívaná, kterou plánujeme uspořádat
v úzké spolupráci s městem Vodňany
a věhlasným malovickým Divadlem
Continuo. Dramaturgii se pokusíme
posunout o krůček dál, pozveme
i účinkující pro ‘náročnějšího’ diváka,
ale jádro by mělo zůstat tam, kde je snažíme se dělat festival pro co nejširší

okruh diváků. Jednou z priorit bude
tentokrát vyšší účast místních kulturních uskupení. Budu rád, když se
zapojí nejen jako účinkující, ale i jako
účastníci (případně pořadatelé) dílen
a seminářů. Chceme pozvat odborníky
z akademické půdy i neziskových
kulturně-vzdělávacích projektů, aby
nás posunuli dál ve snahách o aktivní
život občanské společnosti a ukázali
netušené možnosti.
foto: Markéta Jirková

foto: Vojtěch Bartoš

KRISTÝNA
GAVRINĚVOVÁ

Jihočeská hudebnice Piňakoláda

Není to zadarmo
Občanské sdružení Vodňany žijou se
festivalem poměrně zadlužilo (podrobnosti níže). Další ročník proto
musíme plánovat s ohledem na naše
reálné finanční (ne)možnosti. Prioritou zůstává, aby převážná většina
akcí (zvláště těch pro mládež a rodiny
s dětmi) byla volně přístupná, některé
večery však zpoplatníme, alespoň
v symbolické výši. Věřím, že si i přesto
zachováme Vaši přízeň. Příjemné
prožití vánočních svátků.

Hospodaření Vodňany žijou, o. s.
Občanské sdružení v tomto roce hospodařilo s celkovým obratem 442 000,Kč. Kromě sponzorských darů od vodňanských podnikatelů jsme získali grant
Jihočeského kraje ve výši 30 000,-Kč pro účely festivalu a Nadace VIA ve výši
24 000,-Kč na informační kampaň o pískovně v Čavyni. Největší část příjmů
ovšem tvoří půjčka (investice) od rodinných příslušníků členů sdružení, a to ve výši
260 000,- Kč. Nejdražší akcí byl měsíční festival, jehož náklady dosáhly 360 000,- Kč.
Dlouhodobým finančním závazkům se budeme snažit dostát prostřednictvím příjmů
z efektivně plánovaných kulturních akcí a z prodeje suvenýrů (trička, brože, pohledy,
ad.). Věříme, že jsme uspořádáním řady úspěšných akcí a naplněním předsevzatých
plánů nabyli důvěryhodnosti, která nám napříště usnadní získávat veřejné granty či
dary soukromníků.
VODŇANY ŽIJOU I LISTOPAD/PROSINEC 2010

rozhovor

Rozhovor s Alešem Havlíčkem
Markéta Jirková

dokončení ze str. 1
Možná, že je po obměně jedné generace
potřeba, aby se lidé znovu rozzuřili…
Ano, ale dnes je doba trošičku jiná.
Zuřivý přístup nám působilo mimo
jiné to, že jsme chtěli studovat filosofii a něměli kde, jak a z čeho. Když
chce člověk studovat dnes, má všechny
prostředky běžně k dispozici. Dnes
vzniká zuřivost po jiných věcech: to,
co se zdálo být samozřejmostí, co mělo
dobře fungovat a plnit své poslání, najednou nefunguje a své poslání neplní.
To je zřejmě motiv vaší činnosti dnes.
Důvod, proč se člověk do něčeho zakousne a pokusí se o určitou změnu.
Tenkrát jsme se u samizdatu a na
seminářích nescházeli s vidinou nějaké
radikální změny, ale chtěli jsme se naplno věnovat smysluplné věci. A taky
nás to samozřejmě bavilo - společné diskuse a setkávání. Pak to pochopitelně
začali estébáci trochu komplikovat, ale
to bylo vlastně vedlejší.
Je pravda, že při dnešních snahách
o aktivizaci společnosti většinou
(až na výjimečné případy) nečelíme
tlaku policie…

Ano, ale o to je to možná těžší.
Když to porovnám s tím, jak se vám
dnes nejrůznější vlivní lidé otevřeně
vysmívají do očí… Odbočme od
Vodňan, protože situace v Praze je
názorná, když si vybavím, co jsou
ti pánové v boji o magistrát schopni
říct. Samozřejmě, že mají pravdu, že
jim takovou koalici umožňuje zákon.
Ale stále si neuvědomují, že tímto
jednáním převádějí politiku jako poslání na pouhou techniku moci. A to
je obrovské a nebezpečné ochuzení
života všech občanů. Takový život
je jednodimenzionální. Je ochuzen
o rozměr hodnot. Mohli bychom se stáhnout do ústraní a uskromnit se, ale je
to smyslem?
Odvoláváme se k Vám jako k učiteli,
prozradíte nám, koho považujete za
svého učitele?
Rozhodně musím uvést Ladislava
Hejdánka. Kromě mnoha jiných věcí
stál před rokem 1989, již v 70. letech u
vzniku sami-zdatových edicí OIKOYMENH, které se později proměnily ve
svébytné nakladatelství pro filosofic-

kou a theologickou literaturu. Já jsem
mu tenkrát vlastně jen nabídl, že bych
mu s tím pomohl.
Co znamená název OIKOYMENH?
To je “společný prostor”, v němž mají
lidé možnost nalézt společný jazyk.
A o to Hejdánkovi šlo. On vždycky
hledal společný prostor, kde budou
lidé schopni a ochotni komunikovat. Lidé různého vyznání a různých
světonázorů. Svou činností se pokoušel
přimět lidi, aby v sobě každý z nich
našel vůli “to společné” utvářet.
Dříve jste přijal pozvání na jeden z dalších
plánovaných večerů filosofie a jazzu ve
Vodňanech. Platí, že přijedete?
Přijedu rád. Ještě, než to nastane, rád
bych upozornil na důležitou událost,
která se odehraje v nedalekém Písku,
ve středu 8. 12. od 14 hod. Rektorka
naší Univerzity v Ústí nad Labem sem
přijede udělit právě Ladislavu Hejdánkovi, který zde bydlí, čestnou medaili.
Místo předání by mělo být upřesněno
na stránkách města Písek.

Hvězdou Platónské konference se stal fotbalista Totti
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Fascinující pro mě bylo sledovat, jak
slova, zapsaná bezmála před dvěma
a půl tisíci lety, vzbuzují bouřlivé
debaty dodnes. Během jednotlivých
příspěvků a následných diskusí jsem
pochopil opravdový rozměr slova
filosofovat. Došlo mi také, že lidská
společnost by bez filosofů byla jen
polovičatá - chyběla by jí totiž důležitá
sebereflexe,
umění
zpochybňovat
a znovu objevovat smysl věcí.
Důležitou
součástí
dvoudenní
konference byl (nejen pro mě) také
společný večírek v přilehlé restauraci
U Kavalíra, kde bylo možné uzemnit
vzletné platónské ideje dobrým pivem
i chutným řízkem, seznámit se osobně
s účastníky a případně s nimi probrat
i ne-platónská témata.
V samém závěru konference, při
rozboru starořeckého překladu došlo
k humorné situaci, když se Platónův
dialog Hippias Větší propojil se
současností a hlavní hvězdou celého
filosofování se stal italský fotbalista
Francesco
Totti.
Přednášející
i návštěvníci propukli v smích, když
jméno známého záložníka vyplynulo
ze spojení českého zájmena “to”

zdroj: česká platonská společnost

Miloslav Vaněček
V polovině listopadu jsem měl díky
pozvání Aleše Havlíčka možnost
zúčastnit se Platónské konference, která
se letos v pražské vile Lanna konala
již počtrnácté. Nepříznivé okolnosti
zapříčinily, že jsem do jednoho
z reprezentačních sídel v překrásném
prostředí Prahy-Bubenče přišel pozdě.
Potichu jsem tedy vklouzl do sálu…
Špendlík by zde bylo slyšet padnout
na zem, a proto jsem hned upoutal
pohled značné části posluchačů. Nebylo
to nic příjemného, ovšem vzápětí jsem
sám pochopil, co dokáže takový rušivý
element během filozofické konference
způsobit. Ztratit totiž nit v průběhu
přednášeného příspěvku může být pro
filosoficky méně zasvěcené posluchače
fatální. Vyjadřovací způsoby a používané
slovní obraty jsou pro obyčejného
smrtelníka zprvu trochu jako poslech
vietnamského rádia. Osobně jsem si
zpočátku na konferenci připadal, jako
když se ocitnete uprostřed představení
Divadla Continuo a nepřečtete si
předtím anotaci. Cítíte sílu osobností,
slyšíte krásná slova, ale jejich plný
význam je vám skryt. Přesto na konci
nemůžete než s úžasem tleskat.

Česká platónská společnost

a starořeckého neurčitého členu
“ti”. Nikdo z nás netušil, že se Totti
s Platónem znal… Nezbývá, než se
těšit na příští ročník konference,
tentokrát mezinárodní, a doufat v další
překvapující odhalení.
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Vodňanské linie malíře Štětky
Rybáři ho mezi sebe přijímali, jako by byl jedním z nich, ačkoliv nikdy rybářem nebyl. Vodňany pro něj
znamenaly město, kam se uchýlil poté, co žil hned na několika místech v Čechách – a právě tady vyzrál
v osobitého umělce, který pevně stojí na svých uměleckých základech poptávce doby a trendům navzdory.
Budeme-li hledat umělce, který dokázal proniknout hluboko do povahy svého kraje a vydat o ní svědectví
svým výtvarným dílem, pak je jím bezpochyby Václav Štětka.
Martin Leskovjan
zdroj: sbírkový fond MaG Vodňany

Václav Štětka byl Jihočechem každým
coulem.
Oba
rodiče
pocházeli
z jihočeských rodů a synka přivedli
na svět ve Strmilově roku 1896.
Otec vyučoval v Jindřichově Hradci
a následně byl jmenován ředitelem nově
zřízené měšťanky v Kunžaku. Jsa sám
velice dobrým kreslířem, vedl synka Václava k rozvíjení jeho výtvarných schopností a brzy se projevivšího nadání.
Na Jindřichohradecku byl od útlého
mládí Václav ve styku s rybařinou,
která tvoří jedno z ústředních témat
jeho uměleckého díla. Když se lovil
Vajgar, byla v celém městě veliká sláva
– už před rozedněním hrála na hrázi
kapela a než se začalo lovit, světilo
se rybářské právo. Detaily rybářské
činnosti, které Václav od mládí důvěrně
znal, se později rafinovaně odrážely
v jeho dílech.
Oráč, 1937, olej na plátně

Zásadní vliv Maxe Švabinského

Vedle
krajiny
Jindřichohradecka
a prostředí města plného skvostné
architektury utvářelo duši mladého
umělce ještě město jeho středoškolských
studií – České Budějovice. Zde se mezi
svými učiteli setkal s výraznými osobnostmi, jako byl např. vynikající impresionsta a průkopník moderního umění
v jižních Čechách Adolf Träger. Ač se
Václavovy touhy během studií upínaly
ke studiu umění na Akademii, dokončil
střední školu s učitelskou maturitou.
Na učitelském místě se však ohřál
pouhý rok, aby byl na jaře roku 1915
odveden k vojsku na výcvik do Lince
a Vánoce pak trávil již na ruské frontě.
Po čtyřech měsících ve zbrani povýšil
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na nadporučíka a během dvoutýdenní
dovolené stihl složit zkoušky u profesora Vojtěcha Hynaise. V závěru války
dostal tříměsíční studijní dovolenou,
během které absolvoval jeden semestr na Akademii. Demobilizoval až
v roce 1920 s tím, že o vojně už nechtěl
více ani slyšet. Ladislav Stehlík – autor jihočeské epopeje Země zamyšlená
a přítel Václava Štětky - zaznamenal jeho vyznání: „Z těch frontových
světlejších dní zůstala jen vzpomínka
na Alpy a italské skály, v záři ledovců
na Monte Grappa bylo vidět nad
sněhovou čárou výbuchy granátů.
Z návrší nad Piavou jsem večer vídal
záři nad Benátkami a myslí probíha-

la plejáda obrazů, tvořených mistry
benátského malířství.“ Následovaly
dva roky studií na Akademii, které ač
byly provázeny nuznými podmínkami k žití, zane-chaly ve Václavovi ty
nejintenzívnější zážitky.
Po návratu do Jindřichova Hradce,
kde krátce působil opět jako kantor, oženil se a se svou chotí odešel
do Prahy. Zde Václav využíval volný čas k návštěvám ateliéru Maxe
Švabinského – silný vliv mistra
a okruhu jeho ateliéru byl pro pozdější
Štětkovu tvorbu zcela zásadní. Měl se
zde také seznámit s berlínským rytcem
a autorem prvních československých
bankovek Seitzingerem, který jej ve své
VODŇANY ŽIJOU I LISTOPAD/PROSINEC 2010
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jihočeský malíř

Rybáři, rok ?, olej na plátně

pracovně v Národní bance seznámil
s finesami svého řemesla.
Jihočeský rukopis

Následovaly rodinné a pracovní peripetie, až osud zavál mladé manžele do
Prachatic. Vedle působení na gymnáziu tu Štětka začal malovat pod vlivem
šumavské krajiny svá známá díla.
Z bohaté škály námětů i technik vyčnívají
dramatické kresby uhlem znázorňující
Boubínský prales nebo olejové obrazy
na námět orání. Zejména olej Oráč
z roku 1937 prozrazuje ohromně jemný cit pro pochopení krajiny a místa,
jaké v ní zaujímá člověk čerpající z její
plodnosti. Živel nebe a země v úzkém
vzájemném spolupůsobení vtahují
oráče mezi sebe a činí jej spojovacím
prvkem i svou bytostnou součástí.
Použité barvy jemně napodobují
přirozenou podobu Pošumaví v matných, zemitých odstínech. Nikoliv
pouze náměty, ale zejména zvláštní
barevnost a balancování na pomezí
stylů realistických maleb až po impresionismus - vždy s takovým citem, že
výrazový prostředek maximálně ustupuje obsahu - činí Štětkův rukopis
specifickým a vpravdě jihočeským.
Malíř mezi rybáři

Až pohnuté události roku osmatřicátého
změnily jeho poklidný rodinný život
na řadu let – jedné zářijové noci muWWW.VODNANYZIJOU.CZ

sela rodina opustit domov jen v tom,
co měla právě na sobě, a uchýlit se
do vnitrozemí mimo pásmo Sudet.
Prachatické gymnázium bylo na krátkou dobu přemístěno do Vodňan,
kde se nouzově vyučovalo na zdejších
školách a na radnici. Koncem roku
1940 pak Štětka odešel na zdravotní
dovolenou a nedlouho nato byl penzionován.

Od Švabinského převzal
zásadu, že od skici se
k hotovému dílu leze po
kolenou.
Roku 1947 zemřela ve Vodňanech
následkem válečných útrap a srdeční
choroby Štětkova choť a s tím se
změnil nejen jeho styl života, ale i výtvarné práce. Zemědělství procházelo
bouřlivou proměnou k mechanizaci
a traktory se přirozeně nemohly stát
malířovou látkou ani láskou. Pro další
mezidobí se uchýlil k malbě zátiší, což
mu pomáhalo nevypadnout ze cviku,
ale vystudovanému figuralistovi tento
motiv jen stěží mohl stačit. V prostředí
Vodňan se tak přirozeně opět nechal
očarovat rybníky a životem kolem
nich. Od těch dob snad nebylo v okolí

výlovu, kde by nestál malíř se svým
nádobíčkem přímo mezi rybáři, kteří
si jej brzy oblíbili a přijali za svého.
Často přijížděl ještě před rozedněním
ve svém džípu s bílou americkou
hvězdou „bibince“ (hvězdu kupodivu
nezakrýval ani ve společenském klimatu padesátých let), aby ještě před
prvním zátahem už plátno odráželo
kontury loviště a podzimní atmosféru.
Vedle maleb vznikal bezpočet skic
s detaily z výlovů – rázovité postavy,
kádě, lejty, kesery, sítě a vše, co patří
k rybářské práci. Od svého mistra Maxe Švabinského totiž převzal
zásadu, že od skici se k hotovému dílu
leze po kolenou – proto byla jeho díla
provázena velkým množstvím studií.
Mezi jeho blízké přátele z okruhu
rybářů patřil též výrazný vědec a autor
mnoha odborných i popularizačních
publikací o rybářství Václav Dyk. Poctivá malířská práce a stoupající popularita mu v roce 1978 přinesly ocenění
zasloužilý umělec a obsadil tak pevné
a čestné místo mezi svými jihočeskými
vrstevníky, jako je Jan Kojan, Adolf
Träger, Alois Moravec nebo Karel
Štěch. Zemřel u své dcery v Havlíčkově
Brodě, kam byl během krátké nemoci
převezen, v roce 1982.
Autor je absolventem FHS UK v Praze, kterou
zakončil zprací “Krajina, modernita a religiozita
v dílech vybraných autorů jihočeského regionu”.
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jak žijou...

Vodňany

Jsem rafinovanej jak Švejk
říká vodňanský občan Jiří Zrůnek

Blázni jsou od nepaměti odrazem společnosti, ve které žijí. Seděli vedle trůnu králů, kteří měli odvahu
se do takového zrcadla podívat. Režimy, které se svého obrazu bály, je zavíraly do ústavů připomínajících
vězení. Ve všech dobách ale lidé za hranicí „normality“ ukazovali nám ostatním, kdo jsme. Nebývá to
vždycky příjemné. Co byl Josef Švejk pro c. a k. úřady, je pro vodňanskou radnici Jiří Zrůnek. Následující
rozhovor se vám může zdát poněkud šílený.
Matěj Chytil

Asi trpíte bludy, že vás někdo sleduje,
ohrožuje a tak..
No tak to nemám, to napsali blbě. Ale
sudičský rysy, to pasuje, jako že soudim lidi a tak? No já si rád stěžuju, to
je fakt.
Proč?
No... protože tady je policie, která nic
nevyšetří!
Co například?
Třeba nedávno mě vyhodili z knihovny. V řádu stálo, že do osmnácti
let věku si nikdo nesmí prohlížet tyhlety erotický vobrázky. No to mně
už dávno bylo, tak jsem si to pustil
i se zvukem, žejo (směje se). No a knihovnici se to nelíbilo a od října je to
zakázaný úplně. Přitom já jezdím i do
Prachatic, do veřejnejch knihoven a tam to není zakázaný. Co si vy o tom
myslíte, můžou to zakázat? Já hned
samozřejmě podal spoustu stížností,
ale zatím nic nevyšetřili. Teď si mejluju
s nějakejma babama přes internetovou
seznamku. Zrovna si píšu se zahradnicí, ona má hrbatý záda, ale to nevadí. Je v důchodu, má čas, podobný
zájmy jako já, taky sbírá věci... Takže
chodím na internet do Colombiny,
s těma svejma taškama...
Co v nich máte?
No tam je zboží! Tady se vám vyhazuje zboží, to byste se divil. Dneska
má svátek Albert, tak to je od Alberta,
ale něco je taky z Teska. V těch kontejnerech za supermarketem, tam oni
vyhazujou to, co už nemůžou prodat,
víte? Sýry, krekry, vločky, všechno
možný, oni si to nesměj vzít domů a přitom tomu nic není! Já od revoluce
nekoupil kus jídla, víte. My když jsme
tam chodili dřív, to jsme si odváželi
tisíce zboží! Když jsme tam šli jako
parta, to na nás městská policie nešla,
ale když jsem tam šel sám, to jsem
dostal pořádně nabančíno.
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Na to jste si taky stěžoval?
No to víte. Já jsem trošku jak Švejk,
rafinovanej, abyste rozuměl. Třeba
nedávno jsem si byl pro občanku,
vyplnili za mě na úřadě formulář a špatně. No tak já jim to podepsal
a přišla mi až z Prahy občanka a ubrali mi na ní tři dny života.
Povídám jim, jaký vy jste úředníci?
Já mám totiž teď trvalej pobyt na
městským úřadě, a to mi řekněte, moh
já bych tam furt pobývat?

přes noc zaházeli! To je tady všeobecně
známý... Abyste si nemyslel, je to dřina,
kopat studnu - a vůbec nejlepší je bejt
v důchodu a jezdit na pětitisícovku.
Jak se jezdí na pětitisícovku?
Já nastoupím do vlaku, a když přijde
průvodčí,
vytáhnu
pětitisícovku.
A vůbec si se mnou nevěděj rady!
Když jsou náhodou připravený a maj
na-zpátek, tak to já hned vytáhnu
drobný, žejo. No a nejlepší je to v létě,
to jedu vždycky přes Prachatice do
Německa na farmu, Zrůnek - a ještě
kolo! Někdy si na mě zavolaj těma
svejma telefónama výpravčího, ale to
se člověk nesmí nechat. Obyčejně, když
jezdím třeba do Volar, tam už mě revizor zná - já bych někdy i chtěl zaplatit,
ale on vidí: Zrůnek - jeďte!

Nejspíš ne... čím se živíte?
Jsem v invalidním důchodu, dřív jsem
dělal sanitáře. Víte, já se například
kamarádil s Klečánkem, to byl taky
takovej známej člověk, hrál na harmoniku v hospodách, měl takový zvláštní kolo, ozdobený, vzádu
vozejk... My spolu třeba dělali studnu, ale nedali nám peníze, tak jsme ji
foto: Michaela Lencová

Jaká je vaše lékařská diagnóza?
Podle posudku jsem prej psychopatická
osobnost paranoidních a sudičských
rysů. Co znamená psychopat, to je jasný, ale co je to “paranoidní,” nevíte?

JIŘÍ ZRŮNEK
Narozen v Praze
Učil se instalatérem (“pak se
ovšem ta litina rozpadla”)
Pracoval jako sanitář v IKEMu v Krči
Nyní invalidní důchodce
a vodňanská osobnost
Bydlí poblíž Družby v bytě 2+1
Nakupuje v kontejnerech za
Teskem a Albertem

Co máte na Vodňanech rád?
Tady je výborná rybářská škola, studujou tam odborníci, to je nádhera. Pak ty
Vodňany žijou, chodil jsem do šapita,
to bylo velice dobrý. Měl jsem zrovna
u sebe jednoho slovenskýho kuchaře,
byl tu na autoškole. Moc chytrej člověk,
umí německy, anglicky, známe se
z německý farmy Hare Krišna. Tomu
se to taky velice líbilo.
A co se vám tu nelíbí?
Že městská policie nedělá nic. Oni
pořád dřepěj na služebně, to tam
chrápou nebo tam maj děvky? Auto
stojí před služebnou, já vím přesně,
kdy jsou tam zalezlý. Zrovna dneska
jsem byl u Teska a chlap se mě ptá,
jakej je tam hlídač. Tak jsem mu to
řek, on si koupil tři rohlíky a hned
venku mi ukazoval klobásy, co ukrad.
Ale to já se bojim, já nikdy nic neukrad, já se jen hrabu. Já nebyl nikdy
v životě trestanej! Totiž já jsem po tátovi, punítčkář, akorát to mám zkažený,
protože hrabu v těch kontejnerech.
Popřál byste něco těm lidem ze šapita
(Vodňany žijou)?
Aby se jim dařilo. Dneska je taková
doba, že druhý lidi maj z neúspěchu
radost. Přál bych jim, aby to tu zlepšili.
Ale budou peníze? Vono je to všechno
prošustrovaný.
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informační kampaň ke kauze pískovna

Odpověď Rady města na petici
Lukáš Kraus, Kamil Sochor
11. září 2010 jsme uspořádali petiční akci
volající radu města po úplném informování
obyvatel Vodňan o těžbě štěrkopísku v Čavyni.
13. září jsme petici s více než osmdesáti
podpisy předali na podatelnu Městského
úřadu ve Vodňanech. 14. října 2010 jsme
dostali odpověď zpracovanou tajemnicí
městského úřadu PhDr. Alenou Cepákovou.
Posuďte sami, jak si s peticí stará rada města
poradila.(Pozn.: RM = rada města, VŽ =
Vodňany žijou o.s.)
1. Rozsah těžby v návrhu smlouvy zněl na
30-50 ha půdy a doba těžby cca na 10 let.
Samotná smlouva však žádné vymezení
tohoto typu neobsahuje a v popisu záměru
v dokumentaci EIA se objevilo mnohem
širší vymezení (123 ha a 15 let těžby). Jak
je toto možné? Jaký je skutečně plánovaný
rozsah a doba těžby?
RM: Dle oznámení záměru „Čavyně
– těžba písku“ podle §6 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí z dubna 2007 jsou
uvedeny 4 etapy vhodné pro těžbu
o celkové rozloze 140 ha, následně došlo
k úpravě na plánovaných 123 ha (plochy
A, B, C) s životností ložiska 15 let, na
které bylo vydáno stanovisko KÚ pod
č. j. KUJCK 14501/2007OZZL/56-Du ze
dne 13. 6. 2008. Souhlas k odnětí vydalo
MŽP pod č. j. 807001/ENV/09 ze dne 18.
12. 2009 – (dal bych zde pomlčku, ale
v právnických textech se moc nevyznám)
trvale vyňato ze ZPF 44,3301 ha pozemků
a dočasně vyňato 3,8005 ha pozemků
s plánovanou těžbou 10-15 let v závislosti
na poptávce suroviny.
Vždy záleží na záměru investora, jaký
záměr si pro posouzení EIA vymezí –
další věcí je, jak je daný záměr z hlediska
posuzování vlivu na životní prostředí
hodnocen. V současné době je povolena
etapa „C“ – dobývání nevýhradního
ložiska podle povolení Báňského úřadu
v Příbrami. Celková výměra dotčeného
území je cca 47,4 ha. Celý proces
posuzování vlivu na životní prostředí
se konal jako veřejný a kdokoli se
mohl s materiály seznámit a vyjádřit se
k předmětu projednávání.
VŽ: Celý proces sice byl veřejný, ale
informace o tom, že probíhá, aby bylo
možno se do daného procesu přihlásit
se stanoviskem nebo námitkou veřejnosti
nebo nevládních občanských iniciativ,
byla uvedena se zpožděním nebo nebyla
uvedena vůbec.
2. Jak je možné, že podle smlouvy se
město Vodňany zavazuje zajistit zapracování záměru těžby do územního plánu,
třebaže se tím obec zříká práva a povinnosti zastupitelů vyjadřovat postoje obce
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

svobodně a s ohledem na zájmy svých
občanů, což je v rozporu se zákonem?
RM: O pořízení územního plánu, případně
jeho změny, rozhoduje zastupitelstvo
příslušné obce, do vlastního pořizovacího
procesu vstupují jak dotčené orgány,
vlastníci pozemků a staveb i veřejnost.
Jednotlivé kroky územního plánu jsou
pak vždy předkládány zastupitelstvu ke
schválení. Postup projednávání územního
plánu je upraven ustanoveními § 43 –
56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování stavebního řádu
(normálně bych tuto čárku odstranil, ale
nevím, jestli to není nějaký právnický
úzus) ve znění pozdějších předpisů.
VŽ: RM zde neodpovídá na otázku. Město
Vodňany se ve smlouvě zavázalo zajistit
zapracování záměru těžby do změny
územního plánu, ač je to v rozporu se
svobodným mandátem zastupitele podle
§ 69 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, podle něhož: „Člen zastupitelstva
obce vykonává svůj mandát osobně
a v souladu se svým slibem a není přitom
vázán žádnými příkazy.“ Důvod takového
závazku, který je v rozporu se zákonem,
se v odpovědi nedočtete.
3. Podobně, jak se může město zavázat
k podpoře v územním řízení, ačkoliv je to
v přímém rozporu s § 89 odst. 4 stavebního zákona, který říká, že „obec uplatňuje
v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce“? Analogicky
platí otázka v případě závazku k podpoře
při povolování dobývání ložiska a v řízení
o vynětí ze zemědělského půdního fondu.
RM: V rámci probíhajících správních řízení
nebyly uplatněny ze strany účastníků
řízení, a ani ze strany veřejnosti žádné
námitky a připomínky. Rovněž stanoviska
dotčených orgánů neobsahovala záporná
ani protichůdná stanoviska (pouze obec
Číčenice vydala nesouhlasné vyjádření,
některé jejich požadavky byly stejně
řešeny v dokumentu EIA, ale všechny
byly postupně vzaty zpět) a rozhodnutí
jsou pravomocná. Tak je tomu i u
povolení těžby, které vydával Báňský
úřad v Příbrami.
VŽ: Ze strany veřejnosti nebyly uplatněny
námitky a nesouhlasná stanoviska proto,
že o řízení veřejnost nevěděla nebo při
zjištění, že proces probíhá, už se do
daného procesu nemohla ze zákonných
důvodů přihlásit a uvést případné
negativní stanovisko. To, že jsou námitky
obce Číčenice řešeny ve stanovisku
EIA, ještě neznamená, že jsou řádně
zdůvodněny nebo vyřešeny (např. pokud
se má určitý stav nezávisle posoudit, tak

dokud nebude nezávisle posouzen, tak
není tento stav vyřešen ani zdůvodněn,
i když se k tomu vyjádří těžař a odbor
životního prostředí).
4. Proč byla uzavřena pro Vodňany tak
ekonomicky nevýhodná smlouva, která
ve výsledku bude znamenat, že za 15 let
trvající zátěž prachem a hlukem dostane
město jen 11 miliónů Kč a jezera, což při
ceně ložiska (825 mil. Kč a výše) je velmi
málo?
RM: Uzavřená smlouva není nevýhodná,
poskytuje řadu výhod jak městu Vodňany,
tak místní části Čavyni.
VŽ: Škoda že je odpověď příliš stručná.
Jaké konkrétní výhody smlouva poskytuje,
zůstává záhadou.
5. Kdo bude kontrolovat a vymáhat plnění
64 podmínek Odboru ŽP JČK před těžbou,
během těžby a po těžbě?
RM:
Kontrolní
činnost
vyplývá
z konkrétních ustanovení jednotlivých
rezortních zákonů.
6. Proč není vyňato z těžby 6 ha městem
vlastněných pozemků té nejlepší bonity?
RM: Některé tyto pozemky byly zahrnuty
v již zmíněném souhlasu o vynětí, který
vydalo MŽP. Z pozemků vlastněných
městem je v současnosti vyňato ze ZPF
1,1517 ha. Z této výměry se nachází
pouze 0,3681 ha v II. třídě ochrany
a I. třída ochrany není v těchto vyňatých
pozemcích zastoupena.

Slovo na závěr
k informační kampani
Odpovědi na petici nás neuspokojily. Věříme,
že nová rada města bude mít větší zájem
o informování Vodňanských a bude mnohem
svědomitěji dbát na transparentnost svého
rozhodování. Doufáme, že se zvýšila šance
na důsledné uplatnění kontrolní činnosti
v rámci zákonných pravomocí města Vodňany,
protože to je hlavní oblast, v rámci které lze
usměrňovat negativní vlivy těžby štěrkopísku
v Čavyni.
Tato informační kampaň, ﬁnancovaná
pomocí nadačního příspěvku Nadace VIA
z prostředků programu Fond místního rozvoje
– rychlé granty, tímto číslem zpravodaje končí,
ale o těžbu štěrkopísku v Čavyni se budeme
i nadále zajímat. Je ale potřeba, abychom
se o rozhodování v našem městě zajímali
všichni. Abychom se jednou neprobudili do
stavu, kdy napáchané škody, ovlivňující náš
život, již nebude možno odvrátit, ač jsme
jim mohli včas svým zájmem zabránit. Je to
jednoduché: Zajímejme se!
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inzerce
Salon ,, Relax – styl ,,
Čokoládová masáž + peeling + zábal. Anticélulitidová masáž +
ozonový zábal. Masáž Hot Stones (lávové kameny) + zábal.
Medová detoxikační masáž. Ušní svíce. Čínská energetická
masáž. Moxovánín. Indická masáž hlavy a šije. Baňkováni.
Orientální masáže. Relaxační masáže. Sportovní rekondiční a
regenerační masáže. Havajská masáž. Tantra masáže.Exotické
masáže. Cvičeni. Reiki. Balneo: Zábaly-čokoládový…Peelingkávový… Koupele- minerální...

Jsme zde proVás : Po-So 9.00 – 22.00 hod.
(Vodňany u autobusového nádraží.)
MASIRUJEME: OBLIČEJ, DEKOLT, VLASOVÁ ČÁST HLAVY, ŠIJE,
RAMENA, ZÁDA, HRUDNIK, BŘIŠKO, HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY.

Hledáte DÁREK k Vánocům, Narozeninám, Svátku, Výročí?
Věnujte relaxační pobyt jako netradiční dárek. Rozmazlete své
blízké a objednejte jim konkrétní masáž nebo výběr nechejte na
jejich přání.Dárkový šek lze zakoupit v salonu.

VHWNiQt-LKRÿHFKŢDOLGtNWHŐtPDMtVUGHÿQtY]WDKNMLæQtPþHFKiP
VWŐHGDSURVLQFHRGKRGLQ
KRVSRGD8/DæDQVNëFK6PHWDQRYRQiEŐHæt EXGRYD)$08SRGUHVWDXUDFt3DUQDV
]DKUDMtNDSHO\NWHUpVHSURVODYLO\QDIHVWLYDOX9RGŁDQ\æLMRX
0LFKDHO-DFNVRQLVWWRW SRSSXQN
.DVWH2SS 2GGHFKRYND9RGŁDQ\
YëWĚæHNYHÿtUNXSŢMGHQDGDOätÿLQQRVWVGUXæHQt9RGŁDQ\æLMRX

Web: www.relax-styl.eu
Mobil: 607 639 312
Noví zastupitelé města Vodňany,
jistě víte, že jedním obratem na radnici není nic vyhráno, ba právě naopak.
Členové a přátelé občanského sdružení Vodňany žijou by Vám rádi pomohli,
abyste svou politickou službu občanům a voličům naplňovali co nejodpovědněji,
aby se Vaší činnosti dostávalo pravidelných zpětných vazeb, abyste neupadli do
zajetí nástrah moci.
Zveme proto Vás jmenovitě, ale i všechny zájemce z řad veřejnosti na novoroční
posezení v Kavárně U Anděla, kde jsme pro Vás připravili neformální setkání
s odborníky z řad politologů, sociologů a filosofů. Tématy večera prokládaného
hudbou budou ideální principy vládnutí v obci a role politika v kontrastu k roli
úředníka, přičemž promluvy hostů bude následovat veřejná diskuse.
Datum konání upřesníme a budeme se těšit na Vaši účast!

Poděkování:

autor: Jirka Beran, www.beran-graphic.cz

Herma a Frodit o penězích
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