Brandýs nad Orlicí, 22. listopadu 2003

Věc : Žádost občanského sdružení Brandýs ve světě o změnu trasy budoucí cyklistické stezky a o
zvážení dalšího setrvání kovové plastiky Den co den na Komenského náměstí

Vážený pane starosto,
vážení členové městského zastupitelstva,

naše občanské sdružení si již při svém založení stanovilo jako jeden ze svých hlavních cílů podporu
cestovního ruchu v Brandýse, protože se domníváme, že je to jediná oblast, na níž lze založit budoucí
rozvoj města. V úzkém údolí s poměrně příkrými stráněmi umožňujícími pouze bytovou výstavbu,
jehož výraznou část zaujímá řeka a železnice, těžko vznikne prosperující průmyslová zóna, která se
navíc neobejde bez kvalitního napojení na hlavní silniční tahy, jež Brandýsu rovněž chybí. Proto i
důvodová zpráva k platnému územnímu plánu vychází z toho, že Brandýs zůstane v budoucnu
rekreačním místem, v němž se nebude výrazněji rozvíjet výrobní oblast.
Pokud přijmeme vizi budoucího rozvoje města založeného na cestovním ruchu, musíme si nutně
položit otázku, na co může Brandýs turisty nalákat. Každého určitě na prvním místě napadne hezká
příroda, zajímavá historie a památky na výrazné osobnosti v čele s Janem Amosem Komenským. To
je jistě pravda, která však v téměř nezměněné podobě platí už desítky let a uvedené věci navíc
oslovují pouze omezený počet potenciálních návštěvníků.
Podle našeho názoru se proto Brandýs v budoucnu neobejde bez nových turistických atrakcí
určených pro co nejširší okruh lidí nejrůznějšího věku, zálib a vzdělání. Uvedená kriteria by mohly
splnit tři věci, které už v Brandýse vznikají nebo by měly v nejbližších letech vzniknout - nová
cyklistická trasa, vodácké tábořiště a přírodní labyrint budovaný naším sdružením. Aby uvedená
turistická lákadla splnila svůj účel, musí být nutně vzájemně co nejtěsněji provázána a lidem snadno
dostupná. A to je právě kámen úrazu.
Jak se nám podařilo zjistit, projekt nové cyklotrasy z Letohradu do Chocně připravované Regionem
Orlicko -Třebovsko počítá s jejím vedením podél železniční trati z Bezpráví k pile v Perné, u níž mají
cyklisté vyjet na silnici od Rvišť, po ní pokračovat až do Brandýsa a u rehabilitačního ústavu se z ní
opět odklonit do ulice V Lukách. Podle připraveného projektu tedy cyklisté úplně minou malebné
Klopoty s koupalištěm, Komenského pomníkem, přírodním labyrintem i vodáckým tábořištěm.
Jelikož ještě neběží územní řízení, bylo by možné trasu cyklostezky poměrně snadno změnit a vést ji
přes most "U Jána" do Údolí J. A. Komenského přímo kolem všech uvedených turistických atrakcí.
Proto chceme tímto vedení města požádat, zda by na prosincovém zasedání zastupitelstva
nebylo možné změnu trasy budoucí cyklistické stezky projednat a schválit a o přijatém
usnesení oficiálně informovat zástupce Regionu Orlicko - Třebovsko.
Posledním mimořádně důležitým pilířem, na němž by bylo možné postavit další rozvoj cestovního
ruchu v Brandýse, je podle našeho názoru prezentace města jako centra moderního výtvarného
umění. První významné kroky tímto směrem byly učiněny už letos mimořádně kvalitní výstavou
Speculare v průběhu zářijového festivalu Brandýské mámení i instalací kovové plastiky Lukáše
Rittsteina Den co den na Komenského náměstí. Dalším pokračováním nastoupené cesty by mělo být
postupné budování Poutníkovy cesty v Klopotech.
O tom, že i výtvarné umění může být zajímavým impulzem k rozvoji města, svědčí slova historika
fotografie a pedagoga Prof. PhDr. Vladimíra Birguse pronesená v jednom z říjnových vydání
televizního magazínu Salon : "Za novým Guggenhaimovým muzeem ve španělském Bilbau přijíždí
tolik návštěvníků do naprosto neatraktivního města, že město z toho mívá až 140 milionů dolarů
ročně, protože návštěvníci tam utratí za hotel, za restaurace a další služby...
...Dobré výstavy nemusí být jen v Paříži nebo New Yorku. Extrémem je Švýcarsko, kde i v malých
vesničkách jsou nadace, které pořádají významné výstavy se sto a dvou set tisícovou návštěvností.
Tam je zvykem, že na dobré výstavy se třeba v sobotu a v neděli jede na rodinný výlet. A to si myslím,
že je perspektiva i pro malá města nebo galerie v různých zámcích a podobně - získávat publikum i

mimo region. Když je dobrá výstava, tak si myslím, že dost lidí bude ochotno cestovat na nějaký pěkný
výlet do daného města."
Přestože není pochyb o tom, že Brandýs není Bilbao a pořádný kus cesty nám chybí i k životní
úrovni Švýcarska, nemělo by nic bránit tomu, aby uvedená slova v principu platila i ve východních
Čechách.
Proto by podle nás byla obrovská škoda, odstranit z Komenského náměstí Rittsteinovu plastiku,
která se i díky originálnímu odhalení za přítomnosti argentinského velvyslance stala jakýmsi
symbolem vstřícného postoje města k současnému modernímu výtvarnému umění.
Ačkoliv plně respektujeme srpnové usnesení brandýského zastupitelstva, podle kterého
musí socha z náměstí nejpozději příští rok v březnu zmizet, považujeme za svoji povinnost
vedení města požádat, aby své rozhodnutí na prosincovém zasedání zastupitelstva ještě
jednou zvážilo a pouvažovalo, zda by jej nebylo možné změnit na dobu neurčitou omezenou
například vydáním stavebního povolení na plánovanou stavbu nového domu s nebytovými
prostory na uvedeném prostranství.
Od srpnového usnesení se totiž podle nás mnoho věcí změnilo:
1) Tehdy zastupitelé hlasovali o plastice, kterou znali jen z počítačových návrhů, aniž by ji na vlastní
oči viděli a znali její přesnou podobu a velikost.
2) Většina obyvatel Brandýsa přijala sochu velice tolerantně, neobjevily se žádné stížnosti či žádosti
o její okamžité odstranění.
3) Vstřícný postoj lidí k plastice významně posílilo její originální odhalení prostřednictvím
performance Milana Caise, která byla pro všechny přítomné velice silným zážitkem.
4) Úspěch sochy i výstavy v Konzumu vyvolal zájem špičkových českých výtvarníků o Brandýs a je
příslibem pro další spolupráci na podobných zajímavých akcích v budoucnu, kterou by ponechání
plastiky na náměstí mohlo ještě posílit. V opačném případě může město snadno přijít o skvělou
reklamu a propagaci, která jej téměř nic nestojí.

Věřím, že budete oba uvedené body stejně jako my považovat za natolik významné, abyste se jimi na
svém prosincovém zasedání zabývali a přijali rozhodnutí, která prospějí Brandýsu a jeho obyvatelům.

Děkuji a přeji hezký den
PaedDr. Ivan Truhlička
předseda OS Brandýs ve světě

