V Černovicích ožije pohádkový les

ŠKOLÁCI PŘEDALI RYBÁŘŮM SVÉ VÝTVORY
VZÁJEMNÁ POMOC. Spolupráce žáků 8. B pacovské ZŠ Za
Branou s místními rybáři
úspěšně pokračuje. Včera
školáci přímo na rybárně předali členům Petrova cechu 28
rybích karet, díky kterým se
zaučí mladí rybáři. „Moji třídu
baví přírodopis a mají rádi přírodu, proto jsme se rozhodli
pro spolupráci s rybáři,“ sdělila
třídní učitelka Aranka Mácová, která projekt s názvem Extra třída garantuje. Žáci vyrobili i plakát a nástěnku, v budoucnu projekt podle může
navázat třeba mapováním
rostlin u vodních toků. „Spolupráci se školou si velmi vážíme,“ uvedl předseda pacovských rybářů Karel Síbrt. Ten
žáky za práci v jejich volnu,
která obnášela i pomoc při výlovu či úklid rybárny, za odměnu mj. vzal do štičí líhně v
Táboře. „To se nám líbilo asi
nejvíc, dozvěděli jsme se zajímavosti o rozmnožování ryb,“
řekli žáci Miroslav Kozák a
Adéla Vesecká.

Kuřáky budou informovat o rizicích

Pelhřimov – Sdružení Hodina H bude v rámci dnešního Dne bez tabáku dělat osvětu v Pelhřimově. „Společně se Zdravým městem Pelhřimov budeme na náměstí a různě po městě rozdávat letáčky a vyměňovat cigarety za žvýkačky. Také na páteční akci Region tančí
budeme mít informační stánek s letáčky,“ uvedla Iva
Maciá Havlíčková z Hodiny H.
(mib)

V Hříběcí zítra provedou Kácení máje

Hříběcí – Na hřišti v Hříběcí zítra ve 14 hodin vypukne Kácení máje. „Pokaždé nám prší, tak jsme to letos posunuli o týden, a pršet má stejně,“ povzdychl si pořadatel Václav Háva, který tradici v Hříběcí nedávno pomohl obnovit. Bude se grilovat maso a přijede i kouzelník z Pacova. Zahraje Počátecká dechovka, kterou
pak večer vystřídá rocková formace P.A.M.
(hm)

Kinematograf veze i Léto s kovbojem

Vokov, Rynárec, Libkova Voda – Cestující kinematograf má začít dnes ve 20 hodin na hřišti ve Vokově
zdarma promítat film Kocour v botách. Ten má zítra u
úřadu v Libkově Vodě střídat Léto s kovbojem a v neděli na farském dvoře v Rynárci pak snímek Rango.(hm)

Foto: Deník/Jan Mazanec

Stanislav Kropáček hovoří o možnosti zapojení veřejnosti, ale také o občanské společnosti a absenci lídrů

Strategický plán je vize, kudy
by Pelhřimov měl jít dál
JAN MAZANEC

Pelhřimov – Strategický plán
jako klíčový dokument rozvoje města se posunul do další fáze, tento týden ho projednalo zastupitelstvo. V čem je
jeho význam, jak se do něj zapojila veřejnost a v čem jsou
přednosti města, o tom hovoří vedoucí hospodářského odboru města Stanislav Kropáček, který se podílel i na tvorbě minulého plánu (2004-05).
Řadě obyvatel může název dokumentu připadat abstraktní. V
čem je jeho hlavní přínos?
Strategický plán je vizí
města na sedm let a jeho podmnožinou je akční plán na
každý jednotlivý rok. Například chci-li podporovat cyklistiku, mám na to sedm let,
ale chci-li postavit cyklostezku z místa A do místa B, je
to věc jednoho roku. Název
„plán“ může budit rozpaky,
protože někomu se vybaví
minulý režim a má hned vůči
plánování odpor. Přitom to
není nic špatného. A pokud za
plánování nadáváme na EU, je
to nepochopení. EU k plánování přikročila poté, co se
usilovalo o dotace na nepotřebné projekty. A plány mají
korigovat právě tyto živelné
aktivity. Bohužel někdy plánům hrozí formálnost a snaží
se pokrýt jen to, na co lze použít dotace. A přitom jejich náplň by měla být výsledkem
brainstormingu, kdy se zjistí
většinový názor a z deseti ná-

Stanislav Kropáček
padů se třeba jen jeden ujme.
Každý by se od individuálního
uvažování o tom, co chce sám,
měl dostat o úroveň výš – tedy
k tomu, co je dobré pro
Pelhřimov. Nejprve se bavme
o tom, co město žádá, a teprve
pak to, jestli na to bude dotace,
i když přirozeně na svět půjdou dříve ty nápady, které
šanci na dotaci mají.
Na dokumentu se mohla podílet i
veřejnost, ale moc podnětů nepřišlo. Jak to hodnotíte?
Nejsem překvapený tím, že
míra zapojení byla velmi malá. Kromě už zmíněné nedůvěry vůči plánování je podle
mě důvodem i to, že lidé mají
negativní zkušenost s prosazováním svých zájmů. Ideálně
existuje Havlova občanská
společnost, kdy lidé bez politických stran a podobných
mechanismů mají nápady a o
něco se snaží – ale to u nás
chybí. Předchozí strategický
plán po dvou letech upadl v

zapomnění a neříkám, že to
bylo dobře, či špatně. Je to jen
doklad toho, že chybí občanská společnost, takže dokument nemá přirozenou váhu.

zoru zatím malá mobilita lidí
a jejich přirozená konzervativnost, ale to zřejmě souvisí s
otázkou oné občanské společnosti.

Dá se to nějak změnit?
Mám pocit, že v naší společnosti je nedostatek tolerantní komunikace a zvlášť v
politice nám chybí neformální lídři. Najdeme je ve sportu,
kultuře, neziskovém sektoru
a podnikání, ale z politiky se
tak trochu vytratili. Hledání
kompromisů je totiž v politice
někdy až příliš dlouhý proces
a málokdo má tu trpělivost a
vůli prosazovat správné věci
po malých kouscích. Chybí
nám někdo, kdo by přirozenou, nejlépe neformální, cestou trvale přitahoval lidi k
zájmu o ovlivňování veřejných věcí kolem sebe.

V jaké fázi teď plán je a může se
do něj ještě zapojit veřejnost?
Je odsouhlasena jeho analytická část (zjednodušeně řečeno to, kolik čeho kde máme
k dispozici) a proběhla oponentura druhé, tedy návrhové
části. Plán se probral v komisích a projednalo ho i pracovní zastupitelstvo. Veřejnost se
ještě může zapojit tím, že bude
vznášet dotazy a předkládat
připomínky do doby, než zastupitelstvo schválí konečné
znění, což bude zřejmě v září. I
potom je však možné plán výjimečně měnit či pravidelně
upřesňovat akčními plány.

Pojďme konkrétně k Pelhřimovu.
V čem jsou jeho plusy a mínusy v
dalším rozvoji?
Kladem je určitě výborná
geografická poloha, která by
se dala využít třeba pro kongresovou turistiku. Potřebujeme zde návštěvníky města
udržet přes noc a tady se dostáváme třeba až k diskusi,
zda by město mělo ve spolupráci s jiným subjektem odkoupit hotel Rekrea. Ale zdaleka nejde jen o polohu města
a turistický ruch. Pelhřimov
má velmi dobré předpoklady
být i nadále přirozeným centrem regionu. Problémem
města naopak je dle mého ná-

Měl na podobu strategického
plánu také loňský kulatý stůl pro
veřejnost o největších problémech města?
Částečně ano, i když tam šlo
hlavně o konkrétní návrhy,
které mají místo v ročních
akčních plánech. Potenciální
slabinou výstupů je malá
účast veřejnosti. Činnost komisí města ovlivnila současnou podobu plánu podstatně
více, ale v souhrnu mě trochu
překvapila nevyváženost počtu aktivit – třeba v cestovním
ruchu jich bylo pětkrát víc
než v podnikání – a trochu mě
mrzelo, že na rozdíl od dopravy a kultury je tam malý akcent na sport.

Pelhřimovští proti reformě neprotestovali
NELA KYSELOVÁ

Pelhřimov – Zítra uplyne šedesát let, kdy Československo
postihla měnová reforma. I tu
připomíná výstava 1953 – rok
smrti diktátorů, kterou v
těchto dnech nabízí pelhřimovské Muzeum Vysočiny.
Asi nejzajímavějším exponátem, který je na ní v souvislosti s reformou k vidění jsou
dobové bankovky. Jednak ty,
co platily před reformou i po
ní.
„Celá měnová reforma byla
dosti utajovanou akcí. Proto i
nové bankovky se tiskly v sovětském svazu. Na rozdíl od

Černovice – Zítra se u příležitosti Mezinárodního dne
dětí uskuteční v Černovicích dětský den. Černovičtí pojali událost po svém a připravili pro děti netradiční cestu pohádkovým lesem, při které musí plnit úkoly. Na
konci čeká děti malé občerstvení. Událost vypukne ve
14 hodin v oboře u černovického zámku. Děti se ve městě vydávají do pohádkového lesa již několik let. (mib)

PĚTADVACETIKORUNA. I tuto poreformní bankovku si až do konce
června můžete prohlédnout na výstavě 1953 – rok smrti diktátorů v
pelhřimovském Muzeu Vysočiny. Foto: Deník/Nela Kyselová

svých předchůdkyň měly horší grafické provedení a barevostí připomínaly sovětské
ruble,“ nastínil Lubomír Anděl z Muzea Vysočiny v Pelhřimově.
Nastolení měnové reformy
v Pelhřimově nevyvolalo žádné protesty. „Pelhřimov jako
malé město neměl žádný velký průmyslový podnik, který
byl na reformě zpravidla nejvíc bit. Působili tu pouze drobní živnostníci, kterým nezbývalo, než se s nastalou situací
smířit,“ přiblížil Anděl s tím,
že výstava připomíná i největší protireformní demonstraci, která se konala v Plzni.

Víkend patří dětem
Pelhřimov – Nadcházející víkend se v Pelhřimově ponese
ve znamení oslav zítřejšího
Dne dětí. Pestrý bude již dnešní program konaný při této
příležitosti od 13 do 17 hodin
na Masarykově náměstí.
Nejmenší návštěvníci se
mohou těšit na soutěže v
kroužkované, jízdě na koloběžkách či malování o hodnotné ceny. Připraveno je i vystoupení kejklířů s obříma
rukama, zpěváků a muzikantů ze Základní umělecké školy v Pelhřimově, tanečních a
kytarových oborů domu dětí
a mládeže a sborů Zábojáček
a Duha. Nebude chybět ani
tradiční běh s kozou na věž.

Slavit se v Pelhřimově bude i zítra. Od 13 hodin všechny děti mohou vyrazit do
Squash centra Výsluní, kde na
ně kromě soutěží čeká i sportování. Zdarma si formou
ukázkových hodin pod vedením lektorů zahrají nejenom
squash, ale také badminton a
wallyball, což je volejbal hraný na squashovém kurtu.
A s úderem nedělní 15. hodiny začíná v kavárně Flet
První kavárenský dětský karneval. Příchozí se vyřádí v
tvůrčích dílnách, mohou si
nechat něco pěkného namalovat na obličej a chybět nebudou ani soutěže a program
uzavře diskotéka.
(kys, mib)

V Pravíkově pokřtí nejdelší
nenásilně barevné leporelo
Pravíkov – Park studií a reflexe v Pravíkově u Kamenice nad Lipou bude zítra patřit
projektu Barevnější svět, v jehož rámci vzniklo i nejdelší leporelo, které svými obrázky
stvořilo celkem 3 147 dětí z celé České republiky.
„Mladí malíři ze školek,
škol, dětských domovů, mateřských center a dalších institucí nám od ledna do dubna posílali své obrázky na téma, jak by si představovali
svět, ve kterém by chtěli žít,
pokud možno bez násilí,“ popsala jedna z pořadatelek ak-

ce Simona Heřtusová. Netradiční Leporelo, které z dětských kreseb vzniklo, si veřejnost poprvé prohlédne od
deseti do sedmnácti hodin
právě v Pravíkově.
„Leporelo vystavíme na několik částí, v kuse by totiž měřilo půl kilometru,“ pokračovala Heřtusová.
Zítřejší dění v Parku studií
a reflexe doplní doprovodný
program pro děti i dospělé v
podobě nejrůznějších tvůrčích dílen a workshopů či hudebních a divadelních vystoupení.
(kys)

