
Milí Vodňanští,

ani jsme/jste se nenadáli a „komunálky“ 
opět klepou na dveře. Mně osobně dokonce 
připadá, jakoby se celé 4-leté období tak 
nějak smrsklo do roku jednoho. Tak rych-
le to běželo a uteklo, takže jsem nejspíš 
i zestárl 4x rychleji. A popravdě, když se 
podívám do zrcadla, musím konstatovat, 
že je tomu skutečně tak. Politická služba je 
docela vyčerpávající, i když se pochopitelně 
dá uchopit různě intenzivně. Současná 
koalice, a především jednotliví radní, do 
tohoto „vlaku“ naskočili opravdu velkolepě 
a dravě – viděno z dnešního pohledu jsme 
to možná rozjeli až příliš. Pro město je to 
pochopitelně dobře, pro naše zdraví a naše 
blízké už méně. Asi nemá smysl nyní bilan-
covat, co všechno se udělalo, protože jed-
nak je to vidět na každém kroku a jednak 
máte teď před létem myšlenky už úplně 
jinde. Omezím se tedy na konstatování, 
že já osobně jsem si splnil téměř všechny 
cíle, s nimiž jsem do toho šel a nijak toho 
nelituji – je to smysluplná práce. V každém 

případě si nyní potřebuji (stejně jako  
ostatní) rovněž intenzivně odpočinout. 
V září se těším, doufám opět v plné síle,  
na další pokračování (ještě nekončíme 
a pojedeme až do října nezávisle na vol-
bách) – a pak se uvidí.

Jinak jakožto „Změňáci“ máme pro nad-
cházející volební období připravenu opět 
skvělou partu lidí, kteří z většiny jsou 
už nějakým způsobem ve městě zapo-
jeni (zpravidla dobrovolně) a také pár 
průlomových novinek, ale nebudu předbíhat 
– vše se včas dozvíte. A jelikož jdeme už 
do čtvrtého volebního období, nejspíš není 
nutné nás nějak zásadně představovat – už 
se prostě cítíme, v tom našem „vodňanském 
(nejen politickém) rybníčku“, jako doma.

Přeji vám ničím nezkažené léto a hodně 
zdraví a sil v této dozajista turbulentní 
době.
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Nad Vodňany 24. dubna 2022 takto krásně 
VYŠLA DUHA (lépe je vidět v barevné verzi Úlovků 
na www.vodnanyprozmenu.cz). Kéž VŠE krásně 
VYCHÁZÍ i Vám!

8. ÚLOVKY 
Z VODŇANSKÉHO
RYBNÍČKU
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Vodňany s rozvahou

Projekty s promyšlenou 
koncepcí – nemyslíme jen 
na stavbu, ale i na provoz.

Nebudeme město dál 
zadlužovat.

Zlepšíme nakládání 
s tříděným odpadem, 
zejména s bioodpadem.

Budeme hledat nejlepší 
možné řešení dopravy 
a parkování.

Vodňany s úsměvem

Zapracujeme na tom, aby 
na radnici i ve městě vládl 
týmový duch.

Navrátíme středu města 
jeho historickou tvář.

Posílíme bezpečí a vzájem-
nou důvěru všech obyvatel.
 
Oživíme město pro všechny 
generace – kulturou, hrou, 
uměním, vtipem.

Vodňany otevřené

Budeme vás informovat jasně 
a čitelně – nejen ve Zpravodaji, 
ale i na sociálních sítích.

Zavedeme participativní 
rozpočet – tedy rozhodujete, 
kam jde část městských peněz.

Aplikace na mobil pro 
komunikaci s úřadem.

Online přenos ze zastupitelstva.

Vyhodnocení volebního
programu VPZ (2018-2022)

Před volbami v roce 2018 jsme v Úlovcích i na našem webu uvedli,  
co bychom rádi ve Vodňanech (u)dělali. Níže si náš program můžete 
připomenout (nezměnili jsme ani čárku) a sami posoudit, co se ve 
výsledku opravdu stalo. Samozřejmě nevyšlo všechno (nikdo není 
dokonalý a také fungujeme v širší koalici), ale akce, u kterých došlo 
z našeho pohledu k výraznému posunu, jsme si dovolili zvýraznit:

Vodňany v pohybu

Dokončíme venkovní prostory 
areálu Blanice a lesopark v Zátiší, 
aby skutečně fungovaly.

Zrekonstruujeme Víceúčelovou 
halu.

Přestavíme Smuteční síň na 
hřbitově, aby byla důstojným 
prostorem.
 
Zpřístupníme město více cykli-
stům a propojíme sítí cyklostezek 
Vodňany s místními částmi.

Na náš program pro období 2022-26 se můžete těšit
v příštích Úlovcích 
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 za důvěru.



Účastníci Vodňanských výtvarných dnů v roce 2019 osobně – doslo-
va vlastním tělem – zkrášlili budovu autobusového nádraží. Nyní 
v rámci města připravujeme projekt, jenž by měl řešit nový autobu-
sový terminál i s veřejným prostorem před Centrem sociální pomoci, 
přilehlým parkem a parkováním (příští rok by na tyto projekty měla 
být vyhlášena dotační výzva). 
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ROZHOVOR: Viktor Blaščák

Viktor Blaščák, * 1948, zakládající a nyní se loučící člen 
VPZ, vodňanský starosta (2010-14), lesní inženýr

První nezapomenutelný okamžik jsem zažil v part-
nerském městě Aarwangenu, kdy v roce 1994  
delegaci našeho města, jíž jsem byl členem, hostitelé 
vítali a představovali jako municipální politiky. 
Mě uvedené označení, že jsem municipální politik 
opravdu překvapilo. Bylo to proto, neboť já jsem 
se za žádného politika nepovažoval. Až později 
jsem zjistil, že politika, tento mnohoznačný pojem, 
v sobě mimo jiné zahrnuje i správu věcí veřejných – 
tak jsem se s tím smířil. 
Druhou věcí, na kterou nelze zapomenout byla 
situace kolem Obecně závazné vyhlášky o ochraně 
veřejného pořádku při provozování hostinských 
činností v našem městě. Platnost této vyhlášky 
posvětil Ústavní soud. Tato vyhláška omezovala 
provozování hostinské činnosti – jinými slovy 
stanovila, kdy musí být hospody zavřené. Toto se 
nelíbilo určité skupině zejména mladých, a to ne-
jen z Vodňan, ale i z okolí a svolali proti tomu, přes 
sociální sítě protestní akci na vodňanské náměstí 
o půlnoci ze soboty na neděli. Bezpečnostní složky 
to sledovaly a připravily se na to. Nejsložitější 
okamžiky nastaly, když o půlnoci vyšli mladí 
z hospod a začali dávat hlasitě najevo odpor 
s danou vyhláškou. Velitel pohotovostních složek 
policie přítomných v přilehlých ulicích, který toto 
počínání se mnou z radnice sledoval, mi položil 

otázku: „Máme zakročit?“ Po delším 
uvažování jsem mu řekl, ať počká, že ne-
dochází k žádnému ničení majetku a to, 
že vodňanští bydlící na náměstí nemohou 
spát, mi snad prominou. Po chvíli jsem 
ho požádal, aby je vyzval, ať se do určité 
doby rozejdou. On tak učinil. Po chvilce 
se účastníci opravdu začali rozcházet. 
Všem se nám obrovsky ulevilo. Na to 
opravdu nejde zapomenout.

Více než třicet let je i v politice 
dlouhá doba. Je nějaký konkrétní 
okamžik, setkání či něco podob-
ného, na co nejde zapomenout?

Vstup mladých lidí do politiky jsem vítal 
a budu vítat. Vnímal jsem jejich přínos 
v tom, že přináší nový pohled na věci 
kolem nich, jsou akcelerátorem změn. 
Vždy jsem s nimi rád spolupracoval. 
Pokud jsem měl možnost tak jsem jim 
dával i příležitost, aby své nápady mohli 
realizovat. 

Za tuto dobu se vyvíjí nejen naše 
společnost, ale pochopitelně i Vodňany. 
Zmíním se o těch, z mého pohledu 
nejvýraznějších proměnách. Dnes 
považujeme za naprostou samozřejmost 
nakupování v marketech. Vznikla 
v našem městě strojírenská firma  
Pöttinger. Došlo k zřízení Fakulty 
rybářství a ochrany vod Jihočeské uni-
verzity, jejíž součástí je Výzkumný 
ústav rybářský a hydrobiologický. 
V tomto případě si myslím, že Vodňany 
dostatečně dosud nedocenily význam 
této instituce a lidi, kteří se o to 
zasloužili, že je právě v našem městě. 
V rámci objektivity je to i rozšíření 
a modernizace firmy Vodňanská drůbež. 
Pro volný čas se rekonstruoval Sportovní 
areál Blanice a vybudovalo se koupaliště 
Škorna. 

Proč by měli mladí lidé jít do 
politiky, a co k tomu motivo-
valo vás?

Jak se liší Vodňany těsně 
po roce 1989 oproti těm 
dnešním?
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Doporučoval bych zejména mladým 
lidem, aby se zapojili do správy věcí 
veřejných. Získají přehled a praktické 
zkušenosti, jak se spravuje obec, město. 
Zjistí, jak se tvoří koalice, co je to 
opozice, narazí na deprivanty. To jim 
umožní, že budou schopni objektivně 
hodnotit složitost procesů s tím spo-
jených. V neposlední řadě si tím rozšíří 
životní obzor.

Kdybych to měl s určitou nadsázkou říci, tak největší 
mojí chybou bylo, že jsem podlehl naléhání svých 
přátel a známých a po změně politických poměrů 
v roce 1989 v naší vlasti jsem do toho šel. Teď 
vážně; dlouho jsem o tom přemýšlel, nakonec jsem 
dospěl k rozhodnutí, že když budu zvolen, přiložím 
ruku k dílu a nebudu jen po straně kibicovat, jak by 
se to mělo… Nastoupil jsem tak do vlaku, vlak se 
rozjel a já jsem z něj vystoupil až po 28 letech.
Mojí chybou v počátcích bylo, že jsem byl příliš 
důvěřivý, dá se říci až naivní. Příliš jsem věřil na 
dané slovo. Bohužel, po určité době jsem poznal, 
že když dojde na takzvané „lámání chleba“, tak 
v některých případech dané slovo v politice neplatí. 
Úplně jsem prozřel, když jsem si zcela náhodně 
přečetl od neuropatologa Františka Koukolíka, 
co je to deprivant. Podle něj se jedná o člověka, 
který z nějakých příčin nezapadá do hranic lidské  
normálnosti, snaží se získat moc a manipu-
lovat s jinými lidmi, často jim chybí morálka 
a odpovědnost. Od té doby jsem si dával pozor na 
deprivanty, bylo to náročné zejména na čas.

Za svůj největší úspěch považuji to, 
že po mě nezbyl žádný „kostlivec ve 
skříni“. Přitom rizika a nebezpečí, 
kterým jsem musel čelit, číhala na 
každém kroku.

Jaká byla za vaše největší 
politická chyba?

Co považujete za svůj 
největší úspěch ve veřejné 
sféře? A proč?

A co byste poradil lidem, 
kteří se rozhodují, zda se 
zapojí do věcí veřejných?

Otázky položil Ondřej Šmíd
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Máme radost, že se letošní jubilejní Vodňanské rybářské dny (po 
covidové pauze) opět vydařily. A rovněž nás těší, že jsou to opravdu 
slavnosti města – bez ohledu kdo je zrovna na radnici. Přejeme vám, 
ať máte „vychytané dny“ nejen o svátcích a slavnostech!
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ROZHOVOR: Růžena Bártová

Růžena Bártová * 2002, nejmladší členka VPZ, 
studentka historie

Zájem o věci veřejné určitě začal z popudu mé ro-
diny. Už od malička jsme se doma otevřeně bavili 
o všemožných záležitostech jak na poli komunál-
ním, tak i celostátním. Jelikož se o politické dění 
už delší dobu poměrně aktivně zajímám, je podle 
mě nějaká forma aktivnějšího zapojení vcelku 
přirozeným vývojem. Ráda bych se více seznámila 
s tím, jak některé věci fungují, a případně přispěla 
ke zlepšení života ve Vodňanech.

Rozhodně zastávám názor, že mladí lidí by se  
měli zapojovat do dění, a to nejen toho politického. 
Jednak získají řadu cenných zkušeností, ze kterých 
budou moci v budoucnu těžit, jednak mohou přinést 
nové pohledy a tím obohatit své okolí. Domnívám 
se, že je to tedy oboustranně prospěšné.

Co bylo vaší motivací zajímat se 
o věci veřejné, a nejen se zajímat, 
nýbrž se i aktivně zapojit?

Někteří lidé tvrdí, že by se mladí 
neměli angažovat, protože mají 
minimální zkušenosti. Jak na po-
dobné myšlenky reagujete?

Jako studentka historie bych si dovolila 
tento výrok jen trochu poupravit – his-
torie se neopakuje, historie se rýmuje. 
V zásadě ale musím souhlasit. Je jen na 
nás, co si z minulosti odneseme, a jestli to 
budeme schopni přenést na nové výzvy, 
které nás dozajista čekají.

Vodňany jsou krásné město s bohatou 
historií a rozhodně velkým potenciálem 
do budoucna. Není to tak velké město, 
ale je tu vše potřebné – obchody, školy, 
lékař, úřady. Navíc v případě nutnosti 
dojíždění například za prací máme hned 
tři okresní a krajské město ve velice po-
hodlné dojezdové vzdálenosti.

Jednou z mých priorit vzhledem k mému 
blízkého vztahu k přírodě je určitě 
podpora výsadby veřejné zeleně, a to 
včetně vzrostlých stromů. Má to řadu 
nesporných výhod, ať už jde o příznivý 
vliv na klimatickou situaci, ochla-
zení a zvlhčení okolního vzduchu, tak 
i vytvoření nového životního prostoru 
pro různé organismy a v neposlední řadě 
zkrášlení spousty městských zákoutí.

Opakuje se historie, a platí 
to i ve Vodňanech?

Proč by měli mladí lidé 
zůstávat ve Vodňanech, a ne 
se stěhovat do větších měst?

Jaký je největší problém 
Vodňan, na který byste se 
chtěla zaměřit?
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Otázky položil 
Ondřej Šmíd



Připravujeme na léto pro Vás
něco PRO RADOST

… anebo když se potkáte s některým
z členů VPZ osobně, řekne Vám více

Sledujte během
července a srpna náš web 

www.vodnanyprozmenu.cz

nebo Facebookové stránky
www.facebook.com
/Vodnanyprozmenu

Zajímá vás nějaké téma? 
Zajímají vás konkrétní infor-
mace z nějaké akce z Vodňan? 
Napište nám a my se poku-
síme 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 
RYBNÍČKU
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