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Naše ceny vám vytřou zrak

...a bez podmínek!

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
Kollárova 481, Písek, tel.: 608 655 022
Platí od 1. 5. 2020.
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Písek podpoří OSVČ a drobné podnikatele
dvaceti miliony z rozpočtu

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání
16. dubna schválilo v rámci rozpočtových
opatření vyčlenění částky 20 milionů korun
na pomoc osobám samostatně výdělečně
činným a drobným podnikatelům na území
města, jejichž činnost byla v důsledku
protiepidemických opatření přechodně
omezena nebo zakázána. „Cílem podpory je
udržet rozsah podnikatelské činnosti v Písku
a alespoň částečně těmto lidem ulehčit nynější
složitou ekonomickou situaci,“ vysvětluje
starostka Eva Vanžurová. V případě OSVČ jde
o jednorázovou finanční podporu v maximální
výši 10 tisíc korun, drobným podnikatelům
(do deseti zaměstnanců) bude určen dotační
program, díky kterému mohou získat až 10
tisíc korun na každého zaměstnance, tedy
celkem až 100 tisíc korun.
Žadatel o jednorázovou finanční
podporu pro OSVČ musí splnit několik
podmínek. Podnikání je jeho hlavní činností.
Provozovnu nebo sídlo bez provozovny
má v Písku, oblast jeho podnikání byla
prokazatelně omezena nebo zakázána
některým nařízením vlády vydaným v březnu
2020 a žadatel své podnikání do data podání

žádosti nepřerušil. Výše příjmů za rok 2019,
resp. 2018 činila 100 tisíc a více korun.
Samozřejmostí je také bezdlužnost vůči
městu. Žádosti město přijímá od 20. dubna
do 7. května 2020. Veškeré informace
a formulář žádosti jsou na stránkách města
www.mesto-pisek.cz v rubrice COVID-19/
nouzový stav/podpora.
O peněžní prostředky z dotačního
programu na podporu drobných podnikatelů
bude možno žádat v termínu od 18. do
31. května 2020 a to za předpokladu, že
žadatel zaměstnává maximálně deset lidí
a jeho provozovna je na území města. Oblast
jeho podnikání byla omezena nebo zrušena
nařízením vlády vydaným v březnu 2020
a prokazatelné příjmy v roce 2019, resp. 2018,
dosáhly výše 500 tisíc a více korun. Podpora
se netýká podnikatelů, kteří jsou součástí
větší podnikatelské skupiny nebo mají další
provozovny mimo Písek. Podrobné
informace najdete na stránkách města
www.mesto-pisek.cz v rubrice COVID-19/
nouzový stav/podpora.
Irena Malotová,
tisková mluvčí
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Spolu to zvládneme
Současná koronavirová krize
se pochopitelně
nevyhýbá ani
Písku. A nic na tom
nemění fakt, že
z hlediska počtu
nakažených jsme jednou z nejméně
postižených oblastí u nás. Veškerá
omezení se nás samozřejmě dotýkají.
I proto se město rozhodlo pomoci
místním drobným podnikatelům, ať již
odpuštěním nájmů v objektech města,
nebo přímou finanční pomocí. V tomto směru jsme opět na špici v rámci
celé ČR. Zároveň je třeba poděkovat
všem, kteří pomáhají. Je až neuvěřitelné, jaké množství Písečáků se zapojilo
do šití a distribuce roušek a ochranných pomůcek nebo jakékoliv jiné
formy podpory. Je skvělé, jaká vlna
solidarity se v Písku zvedla. Ani Písku
se samozřejmě nevyhnuly problémy
s lidmi, kteří odmítají respektovat omezující opatření nebo šíří špatnou náladu a nepravdivé informace. Naštěstí
je jich ale naprostá menšina. Omezující opatření samozřejmě budou trvat
dál a minimálně do letních prázdnin
nebude v Písku tak živo, jak jsme
zvyklí. Ale o to více se můžeme těšit,
až se vše vrátí k normálu a Písek bude
zase jako dřív. Vydržme to, spolu to
zvládneme!
Ondřej Veselý,
místostarosta

Od konce
II. světové války
uplynulo 75 let
V květnu si připomínáme 75 let
od konce druhé světové války,
nejstrašnějšího válečného konfliktu, co
Evropa a svět poznaly. Náš vděk by měl
patřit všem osvoboditelským armádám,
našim vojákům na východní i západní
frontě a všem statečným lidem našeho
i zahraničního odboje, kteří se za cenu
svého života a života svých blízkých
postavili zrůdné nacistické ideologii
a jejím strůjcům.
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Poděkování města Písek dárcům
Město Písek děkuje všem dárcům, kteří mu
v březnu a v dubnu poskytli finanční nebo
věcné dary k zajišťování prevence nákazy
koronavirem.
Byli to tito dárci: JUVERIL, s. r. o. –
30 ks dezinfekčního prostředku, Ing. Jana
Martenková – 5 000 Kč, Livesport, s. r. o.
– 100 000 Kč, Martina Belšanová – 200 ks
textilních roušek, vietnamská komunita
v Písku a okolí – 1 800 textilních roušek
a finanční dar 35 000 Kč, Písecké lůžkoviny
– 100 ks textilních roušek, Jihočeská
textilní, s. r. o. – materiál na šití roušek,
Interplex, s. r. o. – 1 000 jednorázových
roušek, ČEVAK, a. s. – 100 000 Kč,
Vladimíra Adámková – 180 ks textilních
roušek, Romana Martínková (Mirotice) –
20 ochranných štítů, Dům dětí a mládeže
Písek – 40 ochranných štítů, Městská
knihovna Písek – 80 ochranných štítů.
Děkujeme i ostatním dárcům, kteří
svou pomoc směřovali k nejpotřebnějším
i bez prostřednictví města. Naše
velké poděkování patří všem firmám,
organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří
pomáhají!

Veletrh volnočasových
aktivit se ruší
Seznam akcí, které se ruší kvůli opatřením
vlády proti šíření koronavirové infekce, rozšíří
také Veletrh volnočasových aktivit. Akce se
měla konat 17. června v kulturním domě.
Kvůli současné situaci se také neuskuteční
tradiční setkání úspěšných píseckých studentů
se starostkou ve svatotrojické kapli, které bylo
naplánované na 3. června.
Odbor školství a kultury

Památný jasan v Komenského ulici
už má svého nástupce
Začátkem února musel být v Komenského ulici z důvodu špatného zdravotního
stavu spojeného se zhoršenou stabilitou pokácen dvousetletý památný
jasan. Za jeho kácení byla orgánem ochrany přírody uložena náhradní
výsadba. „Nedaleko místa původního stromu byl v první polovině dubna
vysazen nový jasan o pěstební velikosti 25–30 centimetrů, to je obvod kmene
ve výšce jeden metr nad zemí. Jedná se tak o dvojnásobně vzrostlý strom,
než jaké se zpravidla ve městě sázejí,“ informuje Ondřej Kofroň, koordinátor
městské zeleně z odboru životního prostředí.

Strom byl doplněn o dva zavlažovací vaky.
V jedné zálivce mu dodají kolem 100 litrů
vody. Jak dále Ondřej Kofroň uvádí, nebylo
už bohužel možné pokácený jasan nahradit
stejným druhem, jelikož vinou závažné
houbové choroby (chalara jasanů) prakticky
vymizel z nabídky školek okrasných dřevin.
Koordinátor městské zeleně proto navrhl jako
náhradu pensylvánský jasan. Tento druh je
proti zmiňované chorobě odolnější. Návrh

byl konzultován s Národním památkovým
ústavem a podpořen.
„Až se podaří zrekonstruovat původní
kamennou lavici z roku 1820, bude osazena
k novému stromu. Pověst o možném konci
města, která se vázala ke starému jasanu, tak
může opět pokračovat. Díky mladému kmeni
bude tento konec jistě minimálně o několik
desítek let oddálen,“ dodává s úsměvem
Ondřej Kofroň.
(red)

Město objednalo ochranné prostředky za dva miliony korun
Město Písek v rámci opatření proti šíření
koronaviru objednalo v období od 12. března
do 24. dubna 2020 ochranné prostředky a služby
v hodnotě dvou milionů korun. Tyto finance pokrývají zejména nákup roušek nebo objednaného
materiálu na šití roušek, nákup filtrů, rukavic,
dezinfekčních prostředků a také některé služby,
jako je zajištění provozu zařízení pro děti rodičů
v exponovaných profesích.
„Celkem jsme dosud distribuovali přes
13 000 roušek, 4 800 kusů rukavic, 465 litrů
dezinfekce a 57 ochranných štítů,“ informuje pracovník krizového řízení Aleš Kudlák.
Zatímco v prvních týdnech nouzového stavu se

město zaměřilo zejména na zabezpečení pracovníků v první linii, tedy zdravotníky, pečovatele,
dobrovolné hasiče, městské strážníky a pracovníky městských služeb, v dubnu ochranné prostředky distribuovalo například také do místních
drobných provozoven. „Do šestadvaceti provozoven jsme rozvezli roušky, rukavice a dezinfekční
prostředky,“ říká místostarostka Petra Trambová.
Před Velikonocemi začala v Písku také pravidelná plošná dezinfekce veřejných prostor a mobiliáře. Na pokyn města, které dodalo dezinfekční
prostředek, tuto činnost zajišťuje Jednotka sboru
dobrovolných hasičů města Písek ve spolupráci
s městskými službami.

„Zabezpečení lidí, kteří přicházejí do každodenního přímého kontaktu s nejohroženější skupinou obyvatel, pro nás bylo a je zcela prioritní,“
říká starostka Eva Vanžurová. „Zvláště v počátku krizového stavu byl nedostatek ochranných
prostředků ve zdravotnictví a sociálních službách
alarmující. Náš krizový štáb vyhodnotil ochranu
lidí v exponovaných profesích jako efektivní
způsob, jak před nákazou chránit i obyvatele
města. Plošná distribuce roušek by v této situaci
byla pouze pěkným gestem, ale s krátkodobým
účinkem,“ dodává starostka.
Irena Malotová,
tisková mluvčí
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Svatojánskou slavnost připomene
ozdobené sousoší
V letošním roce uplynulo 627 let od mučednické smrti jednoho z nejznámějších
Čechů – svatého Jana Nepomuckého.

Tento patron mostů, komunikace mezi lidmi,
dobré pověsti a všech lidí od vody se narodil
kolem r. 1345 v Pomuku a zemřel 20. března
1393 v Praze. Podle legendy neprozradil
zpovědní tajemství královny Žofie jejímu
manželovi Václavu IV., a ten proto nechal
Jana Nepomuckého mučit a nakonec svrhnout
do Vltavy. Pravda je prozaičtější. Ve skutečnosti
se tento svědomitý kněz, úředník a generální
vikář pražské arcidiecéze dostal do centra bojů,
které vedl pražský arcibiskup Jan z Jenštejna
s králem Václavem IV. a ve kterých šlo
o zrušení bohatého benediktinského kláštera
v Kladrubech. Jeho majetek chtěl král použít
na financování nově vzniklého biskupství.
To se díky tomu, že Jan Nepomucký pečlivě
dodržel časové lhůty na vznesení námitek proti
novému opatovi kladrubského kláštera, a díky
králově liknavosti při loveckých kratochvílích

Dnes pijeme kávu s …

Vážení návštěvníci a příznivci našich pravidelných pořadů, z důvodu pandemie koronaviru
rušíme květnový pořad Dnes pijeme kávu s …
Jiří Hladký měl v rámci oslav 777. výročí založení Písku promítnout a okomentovat málo
známé či zcela premiérové historické filmové
záběry našeho města.
Věříme, že se nám to povede v červenci.
Připravujeme pro vás na sobotu 25. 7. 2020
podvečerní setkání u starého mostu s názvem
Kamenný most 777 – 7 oblouků, 7 povodní, 7 oprav. Součástí akce bude prohlídka

na hradě Žebrák nestalo. Královy plány tak
byly zmařeny a Jan Nepomucký umučen.
Sv. Jan Nepomucký byl blahořečen 31. května
1721 a svatořečen 19. března 1729.
Podobně jako v jiných místech, také v Písku
můžeme najít mnohé stopy úcty ke sv. Janu
Nepomuckému. Jednou z nich je sousoší
sv. Jana Nepomuckého s anděly na Kamenném
mostě. Jedná se pravděpodobně o nejstarší
sousoší na mostě a neznámý sochař ho
vytvořil pravděpodobně ve 20.–30. letech
18. století. Sousoší bylo vysekáno
z hrubozrnného pískovce, ale v r. 1997 byla
na most umístěna jeho kopie. Originál je
součástí expozice Obrazová galerie českých
panovníků v Prácheňském muzeu v Písku.
Sousoší mělo zřejmě od začátku
plnit funkci jednoho z hlavních míst
svatojánských slavností ve městě. Tedy
místa, kam o hlavním svátku 16. května,
v jeho předvečer nebo oktávu 23. května,
směřovalo procesí z děkanského kostela.
Nejstarší zpráva o tom, jak vypadala
svatojánská slavnost na starém mostě,
pochází z r. 1747. V roce 2018 členové
Spolku Přátelé Kamenného mostu Písek
obnovili tradici pravidelného slavnostního
procesí k soše sv. Jana Nepomuckého. Letos
v této tradici bohužel z důvodu pandemie
koronaviru nemůžeme pokračovat. Sousoší
alespoň slavnostně vyzdobíme a umístíme
k němu informační panel.
Lenka Krejčová,
Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek

mostu z pramic na Otavě, dobré víno, výstava
fotografií a, až se setmí, promítání slíbených
filmů.
Tak si držme palce, abychom si za tři
měsíce už mohli oddechnout, mohli se
ve zdraví sejít a prožít příjemný letní večer
v místech, která všichni tak dobře známe.
A která nás vždycky znovu a znovu okouzlí
svojí silou a klidem. Tedy přesně tím, co teď
všichni tak moc potřebujeme.
Přejeme vám všem zdraví a úsměv.
Za SPKM L. Krejčová

Písek slaví 777
NAROZENINY

www.pisek.eu

V letošním roce uplyne 777 let od první
písemné zmínky o městě Písku. Ta je doložena
v listině krále Václava I. z r. 1243 vydané „apud
Pezch“ tedy „v/u Písku“. Písek byl založen
k ochraně rýžovišť a obchodní stezky překračující řeku Otavu a také k posílení královské moci
na jihu Čech. Sídlo se zdárně rozvíjelo a vedle
střediska obchodu a řemesel se stalo rovněž
významným centrem kultury a vzdělávání
později označovaným jako „Jihočeské Atény“.
Díky svému okolí pak získalo přívlastek „město
v moři lesů“. Na počátku 20. století bylo známo
jako „město studentů a důchodců“, v jeho druhé
polovině se zase proslavilo jako „město textilu“
a v 21. století se profiluje jako jedno z nejlepších
měst pro život v České republice.
Písečtí jsou tak na své město právem hrdí.
Obdobně, jako tomu bývá v lidských životech,
i Písek čas od času zažívá těžká období své
existence. Přestál je a vyzrál v místo, které si zakládá na místních zvyklostech, ale které se také
rádo posune vpřed a přinese pokrok do života
svých obyvatel i inspiraci pro další. Doufáme,
že společně přestojíme i stávající zkoušku
a budeme moci výročí ve znamení tří šťastných
sedmiček oslavit.
Hlavní oslavy byly plánovány na nyní zrušenou červnovou Městskou slavnost. Centrum
kultury města Písek je dle možností připraveno uspořádat alternativní akci věnovanou
777. výročí na podzim 2020. Těšit se však
můžete na obří pískové sochy, které v závěru
května tradičně vyzdobí náplavku řeky Otavy
u Kamenného mostu. V přilehlé Čechově ulici
pak budete moci zhlédnout venkovní výstavu
„Písek a Písečané ve fotografii“. K výročí jsou
připravené suvenýry jako pohlednice, kalendáříky či razítko (k dispozici v Turistickém informačním centru ve Sladovně), diář se zajímavými událostmi v průběhu dějin (k zakoupení
v místních knihkupectvích). Dále se připravuje
reprezentativní publikace se 777 fotografiemi
města Písku a krátký videospot. Přejeme Písku
i jeho lidem vše nejlepší!
Edita Kučerová,  Odbor školství a kultury

ZPRÁVY

Více zpráv najdete na www.mesto-pisek.cz
5/2020
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Svaz diabetiků
informuje
Pravidelná schůzka v květnu (6. 5.)
v MÚ Budovcova je zrušena. Květnový zájezd do Kutné Hory bude
přesunut na pozdější dobu. Naše
kancelář je z důvodu zateplování
uzavřena. 
(red)

V nouzovém stavu volají lidé
na linku 156 častěji

Participativní rozpočet
bude mít nové termíny

Vzhledem k protiepidemickým opatřením, která omezila volný pohyb osob
a fungování městského úřadu, budou
některé termíny v harmonogramu
PaRo Písek 2020 upraveny. Možnost
předkládání návrhů na projekty
prostřednictvím webových stránek
www.paropisek.cz by měla být prodloužena z 15. května až do 15. srpna
2020. Podobně by se posunula i příležitost vyjádřit předloženým projektům
podporu, a to až do konce srpna.
Ostatní termíny zůstanou v platnosti.
O úpravě musí ještě rozhodnout Rada
města Písku na svém mimořádném
jednání 7. května.
Na stránkách www.paropisek.cz
a na FB profilu https://www.facebook.
com/PAROPisek/ najdete všechny
navržené projekty. Chcete-li se aktivně
participativního rozpočtování zúčastnit, tj. předložit svůj projekt a/nebo
podpořit některý z nápadů a/nebo
hlasovat, je třeba se zaregistrovat na
webových stránkách a svou registraci
potvrdit osobně na podatelně městského úřadu. Jiný způsob, jak zajistit,
aby se participativního rozpočtování
zúčastnili jen občané Písku, není zatím
možný.

www.paropisek.cz

(red)

Nejen kontrola dodržování vládních
protiepidemických opatření zaměstnávala
v uplynulých dnech Městskou policii Písek.
Za porušování veřejného pořádku, ničení
majetku či neuposlechnutí výzvy úřední osoby
byly v průběhu dvou dubnových týdnů uloženy
pokuty v řádu desítek tisíc korun. Pro ilustraci,
co všechno mimo jiné řeší strážníci MP,
ještě přidáváme několik vybraných případů
z přelomu března a dubna.
Vzájemné napadení dvou mužů řešila
hlídka MP v ulici Přátelství v podvečer. Oba
muži z Písku měli nejprve slovní rozepři,
která vyústila ve rvačku. Jeden z mužů byl
kvůli zranění převezen do písecké nemocnice.
Druhý předán hlídce Policie ČR.
Několik pokut si vysloužili muži
a ženy, kteří se pohybovali v ulicích města
bez zakrytých dýchacích cest a roušku si
nenasadili ani na vyzvání.
Celkem 3,36 promile alkoholu v krvi měl
muž z Písku, který svým chováním budil
v ulici Nádražní veřejné pohoršení. Muži byla
za protiprávní jednání uložena pokuta.
Dva sprejery se podařilo zajistit hlídce MP
na oznámení na linku 156 od muže z Písku,
který byl svědkem toho, že posprejovali
přemostění poblíž OD Lidl. Muži z Rokycan
a z Blatné byli předáni hlídce Policie ČR.
V nočních hodinách jsme přijali
oznámení o podivném stylu jízdy řidiče
BMW v ulici Na Stínadlech. Hlídka MP
muže zastavila ve vnitrobloku ulice.
Vyšlo najevo, že muž z Písku řídí pod
vlivem alkoholu. Vzhledem k podezření ze
spáchání trestného činu byl předán hlídce
Policie ČR k dořešení.

Muže z řeky Otavy U Smetáka vytáhla
hlídka MP a poskytla mu první pomoc.
Muž byl podchlazený a jeho zdravotní stav
vyžadoval přivolání RZS, která ho převezla
do písecké nemocnice.
O den později přijal pracovník operační linky
156 oznámení o pobíhajícím srnci v ulici nábřeží
1. máje. Hlídka MP srnce nalezla a za pomoci
druhé hlídky se jim podařilo srnce dostat mimo
obydlenou oblast na pole. Zvíře nebylo zraněné,
aby potřebovalo veterinární péči.
Na lince 156 přijali oznámení o napadení
ženy mužem v jednom z domů v ulici Otavská.
Jednalo se muže z Písku, který v bytě napadl
svoji přítelkyni, vyhodil její osobní věci z okna
a následně začal vyhozením z okna vyhrožovat
i ženě samotné. Ta před ním utekla na chodbu
domu, kde ji také nalezla hlídka MP. Vzhledem
k tomu, že při napadení došlo ke zranění ženy,
byla převezena do písecké nemocnice k ošetření.
Strážníci pachatele zajistili a pro podezření ze
spáchání trestného činu přivolali na místo hlídku
Policie ČR.
„Tři vandalové jdou ulicí Burketova
směrem do města, povalují popelnice
a dopravní značení,“ to bylo oznámení na linku
156. Na místo byl nasměrován kamerový
systém a osoby nalezeny v ulici Čelakovského,
jak se zde dopouštějí dalšího protiprávního
jednání a pokračují směrem k Výstavišti. Zde
byly zadrženy hlídkou MP. Jednalo se o dva
mimopísecké muže a jednu dívku z Písku.
Osoby navíc neměly zakryté dýchací cesty
rouškou ani jiným ochranným prostředkem.
Ke svému jednání se doznaly a byla jim uložena
pokuta v horní hranici, děvče (vzhledem
k věku) bylo předáno rodičům.
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Přehled činnosti odborů MÚ Písek a organizací města v roce 2019 (pokračování, kráceno)
KANCELÁŘ ÚŘADU
• zpracováno 46 písemných právních stanovisek, zodpovídání e-mailových a telefonických dotazů
• zaevidováno 9 stížností a 2 petice a nahlášeno 35 shromáždění
• zavedení on-line přenosů a pořizování audiovizuálních záznamů ze zasedání ZM Písek
• úkony související s realizací tzv. participativního rozpočtu
• vydávání Zpravodaje města Písku, monitoring médií, oficiální facebookový profil
města (2449 sledujících)
• zajišťovány besedy s občany a veřejná
projednání (např. prezentace řešení areálu
bývalých Žižkových kasáren), tiskové konference, exkurze
• vydáno 113 tiskových zpráv, vyřízeno
320 písemných dotazů a zveřejněno
280 aktualit na webu
• zaevidováno 872 smluv
• přepracování Dílčího plánu obrany ORP
Písek, aktualizace Krizového plánu obce
s rozšířenou působností Písek ve spolupráci
s HZS JčK, aktualizace dokumentace krizového štábu
• příprava krizového štábu ORP Písek
na mimořádnou událost v Zóně havarijního
plánování Jaderné elektrárny Temelín
(5. 6. 2019) a příprava a provedení cvičení
ZÓNA 2019 11. 6. 2019 (krizový štáb ORP
Písek, přijímací středisko ORP Písek a místo
nouzového ubytování města Písek)
• pořízeny 4 kusy protichemického ochranného oděvu v hodnotě 188 707 Kč pro Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Písek
• v součinnosti S HZS JčK provedena kontrola
v obcích Cerhonice, Křenovice, Novosedly,
Olešná, Předotice, Smetanova Lhota, Vlastec
a Záhoří, a to v oblastech krizového řízení
a ochrany obyvatelstva
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
• vykonává činnosti v rozsahu stanoveném
zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání – na úseku registrace projednává
všechny změny a zapisuje je do živnostenského rejstříku
• vydáno 754 nových živnostenských oprávnění pro 497 podnikatelů
• formou elektronického podání prostřednictvím JRF (jednotných registračních formulářů) bylo učiněno 2 167 podání
• centrální registrační místo - přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení změn na základě zvláštních právních předpisů od osob
podnikajících na základě živnostenského

•

•

•

•
•
•
•

oprávnění a posílá je na příslušné úřady
zpracování tzv. avíz – hlášení změn údajů
z veřejných rejstříků a základních registrů
a jejich zápis do živnostenského rejstříku –
celkem 2 639 avíz
provedeno 402 kontrol, z toho 354 se týkalo
fyzických osob, 48 právnických osob,
a 67 úkonů předcházejících kontrole (např.
místní zjištění, záznamy)
účast na sérii celostátních preventivních
kontrol zaměřených na dodržování zákazu
prodeje alkoholu dětem a mladistvým a zákazu hazardního hraní
provádí se také kontroly dle aktuálních potřeb (např. na základě podnětů od občanů)
uloženy pokuty ve výši 135 000 Kč
sankční zrušení živnostenských oprávnění –
49 rozhodnutí
zrušení živnostenského oprávnění od příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže
podnikatel neplní závazky vůči státu –
8 podnikatelům zrušeno živnostenské
oprávnění

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST PÍSECKEM,
s. r. o.
• od března členem Jihočeské hospodářské
komory
• zisk certifikace národní autority
CzechTourism
• společnost je připravena na certifikaci v rámci
systému ČSKS (Český systém kvality služeb)
• vtvořen Strategický dokument rozvoje
cestovního ruchu v turistické oblasti Písecko
– Blatensko pro roky 2020–2026
• ve spolupráci s odborem školství a kultury
připraven redesign turistického portálu
www.pisek.eu
• administrace projektu eCulture včetně nasazení všech systémových součástí projektu:
Mediální databáze https://eculture.piseckem.
cz, Mediální portál https://mediabanka.piseckem.cz/, mobilní aplikace ePrůvodce Písek
– Písecko – Blatensko, mobilní aplikace
Mediální portál
• realizace kulturní platformy Kalendárium
kulturních akcí na Písecku – Blatensku v podobě tištěného přehledu, webového portálu
http://kalendarium.piseckem.cz
• realizace projektu „Zapojení Blatenska do turistické oblasti Písecko – Blatensko“, podpořený z rozpočtu JCCR částkou 400.000 Kč
• společnost se podílela na přípravě marketingového plánu 2020 „Písek slaví 777 let“,
vč. vytvoření loga, přípravy vizuálu oslav
a realizace tiskoviny Diář Písek slaví 777 let
• péče o FB profil oblasti (1.121 příspěvků),

•
•

•
•
•

profil na Instagramu (231 příspěvků), webové
portály http://krajinajakocil.piseckem.cz/
a http://odtalirektaliri.piseckem.cz/
připraven nový produkt „Destinace hrou“
navazující na činnost Sladovny Písek
brožury: Písek – turistické cíle, Kamenný
most a mosty na Písecku, Písecko –
Blatensko pro rodinu s dětmi, Písecko –
Blatensko na kole, Písecko – Blatensko pro
aktivní seniory, Písecko TOP a Blatensko
TOP, Písecko NOIR a Blatensko NOIR
turistický časopis Písek – Písecko –
Blatensko léto 2019
trhací mapy Písecko, Blatensko, Písek,
Kolem Písku na kole
Bedekr Po stopách Mikoláše Alše

SMART PÍSEK
• činnost orientována především na dokončení realizace projektů z předchozích let
- dokončení projektu „Zvyšování efektivity
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému
IKT“ v rámci 28. výzvy IROP eGovernment
a projektu „Komplexní příprava a vzdělávání v oblasti snižování uhlíkové stopy
a změny klimatu pro Smart Písek“ v rámci
Výzvy č. 7/2017 (Prioritní oblast 5. Životní
prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.1
Implementace systémových nástrojů), na konci roku 2018 byla zahájena realizace projektu
+CityxChange v programu Horizont 2020:
Smart Ciites & Communities
• v rámci projektu eGovernmentu byla pořízena IT infrastruktura pro nasazení nových
informačních systémů eGovernmentu, včetně
virtualizační platformy. Dále byly ve městě
umístěny elektronické úřední desky a napojeny na sjednocený systém publikace prostřednictvím spisové služby.
• v projektu +CityxChange, který se zaměřuje
na hospodaření s energiemi a vybudování
energeticky pozitivních čtvrtí, se aktivity
zaměřily především na sběr dat potřebných
pro vytvoření studie proveditelnosti. Mezi
významné výstupy patří mapa energetické
náročnosti budov.
• menší realizované projekty: „Analýza
dopravních proudů ve vztahu k rozvoji
carsharingu“ – poskytl data o chování
řidičů v Písku, popis meziměstské mobility
a „Rozvoj internetu věcí v oblasti smart
meteringu“ – zaměřen na rozvoj existující
infrastruktury internetu věcí
• ve spolupráci s odborem školství a kultury se
pracovníci Smart Písek podíleli na procesu
zavádění Písecké klíčenky
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JAK ŽÍT SPOLU
A S VIREM
Získejme čas a uchovejme dobrou mysl
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci,
studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi,
kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto měsících spojuje
možnost onemocnět. Ať chceme, nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.
Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární. Zvládat věci společně. Po prvních semknutých
dnech pravděpodobně zažijeme dny nebo týdny rozčarování a vyčerpání. I pak ale budeme
muset ještě několik měsíců spolu a s Covidem-19 co možná nejnormálněji žít.
Připomeňme si zásady pro pomoc sobě a druhým:

Nehledejme viníky, nenajdeme je; získejme
čas a kolektivní imunitu
Pandemické hrozby jsou stále přítomné v našem prostředí
nezávisle na nás: jsme součástí přírody v dobrém i zlém.
Můžeme se snažit šíření epidemie zbrzdit, aby její důsledky dokázalo
zdravotnictví a celé hospodářství zvládat v běžném režimu. Zároveň víme,
že důležitá je také kolektivní imunita - před příští epidemií nás do značné míry
chrání právě nakažení a s ním související vznik protilátek v celé společnosti.

Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně se všichni - vláda, odborníci a občané - učíme nacházet rovnováhu mezi
strachem prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získávané zkušenosti. Víme už
například, že v mnoha případech se nemoc dá zvládnout doma.

Chraňme občanské svobody i v krizové situaci
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového stavu podle zákona o krizovém řízení.
Stát tím získává velkou moc a využívá ji k ochraně svých občanů. V zákoně jsou též
pojistky proti zneužití této moci. Například časové omezení krizového stavu.

Covid-19
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Nezapomínejme přitom na vlastní zodpovědnost za udržení demokracie. Mnohé
z nás více ohrožuje vzpomínka na totalitní uzavření hranic než přítomnost viru Covid-19.
Podobně může ohrožovat, když je člověk označován za příslušníka „rizikové skupiny“.
Rizikové jsou spíše situace než skupiny.

Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha způsoby
Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu povzbuzujeme klid.
Zaměřením na každodenní nároky - práci, učení, vaření - udržujeme věci
v chodu.
Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají internet, jiní hůře vidí
či slyší. Nebo mají jiné překážky v porozumění situaci. Pokud se hůře
pohybujeme a nemáme internet, můžeme pomáhat telefonicky, například
s doučováním. Pokud jsme děti a máme dost sil, můžeme druhému
donést nákup, vyvenčit psa.
Dělat něco pro druhé i v osamění dává situaci smysl. Šití roušek pomohlo
mnohým z nás.

Rozložme síly
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale zkušenosti s katastrofami. Mnohé se dají využít. Například víme,
že po počátečním nasazení přichází vyčerpání. Počítejme s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí i po
několika měsících. Rozložme síly, aby vystačily na později.

Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily sítě spolužáků, kolegů, přátel, sousedů, příbuzných.
Zjistili jsme, kolik lidí se obětavě stará o druhé v práci i doma. Dostali jsme šanci přehodnotit, co je
důležité.
Nově se porovnáváme s nejistotou, s vlivem náhody. Nemáme všechno v rukách. Snadno nás zasáhne
vyšší moc. Někdo pociťuje bezmoc a úzkost, někdo hněv. Jiný si řekne, že už má odžito a že na celou věc
nemá smysl myslet. Mnohé to vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma nebo před domem.
Každý situaci nějak zvládáme: pomáháním a prací, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv,
cvičením, vděčností, modlitbami za sebe i druhé, za tento svět. Pro povzbuzení si lidé posílají vtipy
a písně o koronaviru. Italové společně zpívali z balkonů, Holanďané v domluvený čas společně zatleskali
zdravotníkům. Češi šili roušky.

A jak dál? Zvládneme to?
Lidé zvládli už horší věci.
I my to zvládneme!

Covid-19
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COVID-19 –OVĚŘENÉ
INFORMAČNÍ
ZDROJE
• Stránky Ministerstva zdravotnictví
ČR: koronavirus.mzcr.cz
• Stránky Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz/clanek/coronavirusinformace-mv.aspx
• Stránky Ministerstva průmyslu
a obchodu – zejména pro
živnostníky: www.mpo.cz
• Stránky Státního zdravotního
ústavu: www.szu.cz
• Hygienické stanice v regionech:
www.szu.cz/knihovna/hygienickestanice-a-zdravotni-ustavy
• Knihovny „na dálku“ a jejich
nabídka: protiviru.knihovny.cz
Telefonické linky
krizové pomoci – přehled:
• www.mvcr.cz/clanek/telefonnipsychologicke-linky-pro-seniorydeti-a-dospele.aspx
• Služby linek krizové pomoci
– možnost chatování: elinka.
internetporadna.cz
• Krizová anonymní pomoc
psychoterapeutů – terapie online:
terap.io
• Anténa – psychoterapeutická linka
pro ty, které trápí karanténa:
czap.cz/aktualni-informace

SPOLUPRÁCE NA LETÁKU
(str. 8 a 9)

Psychosociální intervenční tým ČR:
Bohumila Baštecká, terénní krizová
pracovnice na UK ETF, Karel Šimr,
evangelický farář a koordinátor: pitcr.
cz, Rada a Etická komise Českomoravské
psychologické společnosti: www.cmpsy.cz,
studenti a učitelé Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy,
David Dohnal, psycholog Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje,
Oldřich Kvasnička, jednatel, Aperta,
s. r. o., Veronika Hanelová, grafická
designérka, Jarmila Rollová, speciální
pedagožka, Evangelická akademie
Praha, Slávek Vurst, nemocniční
a hospicový kaplan, Štěpán Vymětal,
Psychologická služba – Ministerstvo
vnitra České republiky.

Do městské zeleně přibyly stromy

Nová alej poroste na Hradišti.

Ve spolupráci s Městskými službami Písek se
přes zimní období pracovníci odboru životního
prostředí zabývali možnostmi, jak zlepšit
a podpořit zeleň našeho města. Vytipovávali
nová místa pro výsadbu dřevin a vybírali
vhodné druhy, které vytvoří rozložitější koruny
a v létě poskytnou stále více ceněný stín.
„Jarní objednávka dřevin se tak v letošním
roce rozrostla k úctyhodným 150 kusům
nových stromů pro město. Mezi vybranými
druhy se nově objevuje například buk
Rohanův, dub uherský, dřezovec trojtrnný,
javor babyka, jerlín japonský, jeřáb duryňský,
jeřáb oskeruše, nové odrůdy lip a odrůdy
třešní Sakur. V celkovém počtu stromů byla
zahrnuta náhradní výsadba za pokácené
dřeviny, ale z velké části též obsahovala
zcela nové výsadby, které doplnily výpadky
v parcích, uličních stromořadích nebo byly
situovány na místa, kde doposud stromy zcela
chyběly,“ říká koordinátor městské zeleně
Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí.
Velkou akcí letošního jara byla intenzivně
připravovaná výsadba Nové Hradišťské aleje.
Město pro její realizaci požádalo o podporu
z grantového programu ŠKODA stromky.
Vzhledem k přerušení výroby v automobilce došlo však i k pozastavení jejích aktivit
v oblasti životního prostředí. Pokud bude
po skončení nouzového stavu grant obnoven,
bude město i nadále usilovat o finanční podporu
této rozsáhlé výsadby, která již od začátku
dubna lemuje doposud o dřeviny ochuzenou
ulici Na Rozhledně. „Novou výsadbou zde
došlo k navrácení aleje do míst, na kterých je
zaznamenána historickými mapami již v první
polovině 19. století. Její realizací se významně

podpořil krajinný ráz Hradišťského vrchu
ve směru od centra města. Stromy zde již
nyní tvoří nový krajinný prvek, který propojuje zemědělskou a urbanizovanou krajinu.
Vysazované duby zde do budoucna výraznou
měrou sníží negativní vlivy na kvalitu životního
prostředí – hlučnost, prašnost a exhalace.
Na této aleji došlo v Písku poprvé k aplikaci
nového způsobu ochrany kmenů před mrazem
a sluncem, a to pomocí speciálního bílého
nátěru. Dále zde byly poprvé umístěny nové
závlahové lamely pro účinnější zálivku stromů
vysazených v krajině,“ informuje Kofroň.  
Nezapomíná se ani na květinovou výzdobu.
Už koncem minulého roku bylo objednáno
26 závěsných květináčů na lampy v centru
města. V nich budou kvést povijnice batátové,
surfinie a kavyly péřovité podobně jako
v květinových pyramidách před budovou
radnice či na radničním balkonu.
„Na několika místech se chystáme vysít
květinovou louku s liliemi. Jedna z lokalit, kde
by se měla louka začátkem května objevit, je
park na Mírovém náměstí. Liliová louka svými
květy dodá parku na jeho atraktivitě, a to díky
projasnění a oživení centrálního prostoru před
pomníkem legionářů. Před úřadem práce došlo
ke zvětšení a scelení části letničkových záhonů,
které od května doplní vybrané zeleninové druhy a kupříkladu též nevšední artyčok kardový.
Dále se budeme věnovat i trvalkovým výsadbám, které po zimě a bohužel také poničení
sešlapem budou dosázeny novými rostlinami.
„Rád bych znovu apeloval na obyvatele Písku,
aby neničili práci zahradníků a vážili si společné snahy o zlepšení městského prostoru,“ dodává Ondřej Kofroň.
(red)
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Nabídka na obsazení bytů

Město Písek
na základě usnesení rady města
č. 202/20 a č. 203/20 ze dne 30. 03. 2020
vyhlašuje v ý b ě r o v é ř í z e n í
(od 05. 05. 2020 – do 02. 06. 2020)
• na obsazení bytu s nabídnutou výší
nájemného: č. 14 o velikosti 2+1
v budově čp. 361, Na Stínadlech
v Písku na pozemku – stavební
parcely č. 3318 v k. ú. Písek,
• na obsazení bytu pro osoby v tíživé
životní situaci:č. 6 o velikosti 1+1
v budově čp. 1748, Dr. M. Horákové
v Písku, která je součástí pozemku –
stavební parcely č. 2966 v k. ú. Písek.
Podrobné informace jsou zveřejněny
na stránkách města www.mesto-pisek.cz
nebo na úřední desce městského úřadu.
Jana Adamová, odbor správy majetku

Zápisy do MŠ budou bez přímé účasti dětí
Zápisy do mateřských škol zřizovaných
městem Písek se budou konat v původně
plánovaném termínu 6. a 7. května, ale
bez přítomnosti dětí a jejich zákonných
zástupců. Rozhodlo o tom ministerstvo
školství v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
proti koronaviru.
Přihlášku bude možné doručit do datové
schránky školy, e-mailem s uznávaným
elektronickým popisem, poštou, případně
osobním podáním – v takovém případě je
podle ministerstva školství nutné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci osob v prostorách školy.
Zákonný zástupce musí také při zápisu
dítěte do mateřské školy doložit, že je dítě
řádně očkováno. V této situaci stačí čestné
prohlášení (vzor na internetových stránkách ministerstva www.msmt.cz), nebo
doloží kopii očkovacího průkazu dítěte.
Zápis do mateřských škol je určený pro
děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna
2017, pro předškolní děti narozené od
1. září 2014 do 31. srpna 2015 je zápis povinný v případě, že mateřskou školu dosud
nenavštěvují. Rodiče dětí narozených od
1. září 2017 do 31. srpna 2018 podají žádost
o přijetí za předpokladu, že budou mít
zájem umístit dítě do mateřské školy během školního roku 2020/2021. Informace
o zápisu do konkrétních píseckých mateřských škol sledujte na jejich internetových
stránkách.
Petra Měšťanová,

odbor školství a kultury

Poplatek za odpad bude možné uhradit
do konce srpna, v květnu pouze bezhotovostně

S ohledem na nouzový stav město Písek
prostřednictvím finančního odboru
prodloužilo pro občany termín úhrady
poplatku za odpad až do 31. srpna!
Hotovostní platby a platby kartou však budou
přijímány teprve od 1. června. Do té doby
bude možné platit pouze bezhotovostně
převodem na účet. Prosíme o preferování
tohoto způsobu platby!
Obecně závaznou vyhláškou č. 01/2019
o místních poplatcích ve městě Písku je
stanovena povinnost uhradit místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2020 do
01. 06. 2020. Finanční odbor Městského
úřadu Písek rozeslal poštovní poukázky
v 2. pol. měsíce dubna 2020.
S ohledem na nouzový stav vyhlášený
usnesením vlády pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS
CoV-2 sdělujeme, že platby poplatku
uhrazené do 31. 8. 2020 budou akceptovány
jako platby v termínu splatnosti a nebudou
uplatňovány sankce za pozdní úhradu podle
ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Částka poplatku činí 440 Kč
na poplatníka. Poplatek lze hradit:
• bezhotovostním převodem na bankovní
účet č. 7579400207/0100, Komerční banka
a. s., pobočka Písek. Pro identifikaci platby
je nutné uvést variabilní symbol, který
je uveden na zaslané poštovní poukázce
nebo bude sdělen na finančním odboru

Městského úřadu Písek, Velké náměstí
114/3, tel. 382 330 280 (220). Variabilní
symbol lze rovněž vyhledat zadáním
rodného čísla v aplikaci na webových
stránkách města Písek, sekce městský
úřad, odbor finanční, místní poplatek
za komunální odpad,
• v hotovosti na pobočkách České pošty
prostřednictvím zaslané poštovní
poukázky,
• od 01. 6. 2020 v hotovosti nebo platební
kartou na podatelnách Městského úřadu
Písek (adresy podatelen - Písek, Velké
náměstí 114/3, Písek, Budovcova 207).
Platbu za více osob lze provést souhrnnou
platbou v hotovosti nebo bankovním
převodem prostřednictvím tzv. společného
zástupce. Společný zástupce je povinen
písemně sdělit správci poplatku (finanční
odbor Městského úřadu Písek) jména, data
narození a adresu těchto poplatníků. Pro
oznámení lze použít formulář Oznámení
společného zástupce pro výběr poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Formulář je k dispozici
na finančním odboru Městského úřadu
Písek, Velké náměstí 114/3, na podatelnách
Městského úřadu Písek a na webových
stránkách Města Písek, sekce městský úřad,
odbor finanční, žádosti a formuláře. Fyzické
osoby, které ohlásily společného zástupce
pro platbu za více poplatníků v předchozích
letech, ohlášení znovu nepodávají, pokud
v podání nenastala změna.
Ladislav Toman, finanční odbor
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Nájemci městských prostor pro podnikání
mohou žádat o prominutí dluhu
Rada města na svém dubnovém zasedání
upravila podmínky pro prominutí dluhu,
resp. odpuštění nebo snížení nájemného,
pro nájemce a podnájemce městských
nebytových prostor sloužících k podnikání,
kteří museli v důsledku protiepidemických
opatření své provozovny uzavřít nebo
omezit provoz.
„Nájemci a podnájemci prostor v majetku
města sloužících k podnikání si mohou
požádat o částečné nebo úplné prominutí
dluhu, pokud byli nuceni na základě usnesení
vlády ČR č. 211, od 14. 3. 2020 uzavřít

buď částečně nebo úplně své provozovny.
Nájemné bude prominuté buď v plné výši
za uzavřené provozovny nebo ve výši
60 % při omezení provozu, například při
otevřených výdejních okénkách,“ vysvětluje
místostarostka Petra Trambová. V obou
případech se to bude týkat nájemného za celé
II. čtvrtletí roku 2020.
„Rada města zároveň odsouhlasila
prominutí dluhu pro nájemce pozemků
v majetku města Písku, které jsou
pronajaté za účelem zřízení předzahrádek,
k umístění mobilních reklamních zařízení

a vystaveného zboží u provozoven, ve výši
100 % nájemného za II. čtvrtletí roku 2020,“
dodává Milena Hladíková z odboru správy
majetku. Tato úleva se týká plošně všech,
bez ohledu na to, zda měli provozovnu
zavřenou či nikoliv.
Odpuštění nájemného je další podporou,
kterou se město Písek snaží pomoci drobným
podnikatelům a živnostníkům v obtížné
situaci udržet pro město jejich prospěšnou
činnost. Oprávněnost žádostí bude posuzovat
rada města a následné prominutí dluhu
schvalovat zastupitelstvo.
(red)
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INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Pražská 313/45, Písek, tel.: 739 038 448
e-mail: pisek@dverepodlahy.com
www.dverepodlahy.com
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Pravidelné akce
na dveře i podlahy
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budejovice.rozhlas.cz
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Rádio vašeho kraje
106.4 FM

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

ilustrativní
fotograﬁe

ŠKODA FABIA od

237 900 Kč

IHNED
k odběru

Výkupní bonus
25 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,9 l/100 km, 103–111 g/km

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám
okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.
Pořiďte si například vůz ŠKODA FABIA, který vás nadchne svou prostorností, moderním designem i spolehlivou
bezpečností. V testování bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP získal vůz maximální možné hodnocení
v podobě pěti hvězd. Model ŠKODA FABIA je dostupný již od 237 900 Kč se zvýhodněním až 79 900 Kč.
Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky. Zvýhodnění obsahuje
bonus 20 000 Kč při využití ﬁnancování.

Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400
397 01 Písek
Tel.: 777 271 703
www.frolik.cz

RV2000728/01

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

až 6 let záruka

Skvělá výbava, atraktivní cena
ZÁBĚR (CM)

VÝKON (kW)

až 5 let záruka
Skvělý sběr, sečení k okrajům
ZÁBĚR (CM)

s hydrostatickou převodovkou

VÝKON (kW)

Skvělá ovladatelnost, robustní konstrukce
ZÁBĚR (CM)

VÝKON (kW)

VS-regulace pojezdu, silné motory
ZÁBĚR (CM)

VÝKON (kW)

Možnost elektrického vysýpání
VÝKON (kW)

Uvedené ceny jsou včertně DPH. Ilustrační foto.
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ZÁBĚR (CM)

