
Před pěti lety se tu totiž spolu se Zdenou 
Jelenovou a Magdou Myslivcovou pus-

tili do odvážného projektu. „V Písku nám 
chyběl prostor, kde by se dala rozebírat 
témata týkající se obyvatel města. Sehnali 
jsme tedy dva dobrovolníky – Miroslava 
Vejlupka a Iva Jarého z fi rmy MiradiX, která 
nám zdarma naprogramovala šablonu, 
a v polovině roku 2009 jsme spustili 
nezávislý informační portál Písecký svět,“ 
popisuje začátky Martin Zborník.

Dnes se dá říct, že portál na adrese 
www.piseckysvet.cz slouží třetině místních 
občanů. V klíčových momentech měl i více 
než 130 000 návštěv za měsíc – na třiceti-
tisícové město je to obdivuhodný zájem. 

Písecký svět dává prostor všem názorům 
bez rozdílu, umožňuje kvalitní diskuzi vede-
nou pod vlastními jmény a upozorňuje na 
důležité události. Význam portálu se pro-
jevil před komunálními volbami. Umožnil 
bavit se s kandidáty o místních tématech, 
pro která jinde není prostor, ne jenom 
poslouchat vágní předvolební sliby. 

Stejně tak je Písecký svět významnou 
pojistkou toho, aby se předvolební sliby 
nerozplynuly jako obláček dýmu. Lidé se 
díky němu dozví, jak si který politik ve své 
funkci počíná. Díky Píseckému světu navíc 
dnes už sama radnice zveřejňuje zápisy 
z jednání zastupitelstva a další důležité 
dokumenty. Povědomí občanů o místních 
tématech přispělo i k výsledku místního 
referenda. Občané v něm rozhodli o tom, 
že městem plánovaný aquapark nebu-
de umístěn na nevhodném místě blízko 
centra. Před koncem roku měli občané 
možnost zapojit se do příprav nového 
územního plánu.

Vytvořit obdobu Píseckého světa je možné 
kdekoliv jinde. Šablonu, kterou si jiná 
města mohou přizpůsobit, Písečtí ochotně 
věnují a přidají i svoje know-how. 

Písek je v cajku – má transparentní radnici, 
lidi, kteří se starají o informovanost svých 
spoluobčanů a občany, kteří to dokáží vy-
užít. „Stále je však co zlepšovat a je nutné 
neustále sledovat a diskutovat o tom, co se 
děje kolem nás,“ dodává Martin Zborník. 
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Chcete i vy dostat informace ke svým 
spoluobčanům? Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org

Projekt Občan 2.0   www.obcandvanula.cz


