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Čistá řeka Sázava úplně jinak
Posázavskému Pacifiku je 120 let!
Benešov přivítá turisty několika novinkami
Foto Tomáš Gregor

› Posázaví o.p.s. / Čistá řeka Sázava
Čistá řeka Sázava popatnácté, ale úplně jinak!

Mohla jsem teď tady v klidu napsat: „Patnáctý ročník tradičního jarního úklidu řeky
Sázavy je úspěšně za námi. Břehy řeky letos
pomáhalo uklidit xy dobrovolníků, kteří sesbírali xy tun odpadků…“ Ale všechno bylo
jinak. V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že byly potvrzeny první tři případy nákazy COVID-19
v České republice. Mimořádná opatření vlády na sebe nenechala dlouho čekat. A pak
to šlo ráz na ráz: pozastavení letů z Itálie,
zákaz vývozu respirátorů a dezinfekcí, zákaz
návštěv v zařízeních lůžkové péče a sociálních služeb, zákaz hromadných akcí pro více
než 100 osob, přerušení výuky ve školách,
vyhlášení nouzového stavu, povinná karanténa pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí,
uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, drogistického zboží, paliv a pohonných hmot a lékáren, zákaz volného pohybu
osob, uzavření republiky, povinné nošení
ochranných prostředků, omezení dopravy…
Blížil se 3. duben – plánovaný start 15. ročníku projektu Čistá řeka Sázava a den ode
dne bylo zřejmější, že letos bude všechno
jinak. Ale nevzdali jsme se! V den D jsme
na webových stránkách projektu zveřejnili
tento vzkaz: „Milí příznivci řeky Sázavy, právě dnes jsme měli společně zahájit tradiční
jarní úklid břehů řeky. Člověk míní… a koronavirus mění. V patnáctileté historii projektu je to poprvé, kdy v určeném termínu
nevyjedeme/nevyjdeme – v minulosti nás
nezastavil déšť, sníh, mráz ani ledové kry
(a že jich tehdy na březích ještě týden před
úklidem bylo!) Až teď… Špetka naděje, že
ještě na jaře řece pomůžeme, v nás ale pořád
je. Jen naše pomoc bude asi jiná, než jsme
zvyklí. Tak vydržte! Ale pomáhat můžeme
už teď – třeba při „zdravotních“ procházkách, na které většina z nás vyráží, aby si
vyčistila hlavu od přívalu negativních zpráv.
Vězte, že příroda umí i „léčit“ – tak jí za to
poděkujme třeba tím, že cestou sesbíráme
odpadky, na které narazíme. ONA se nám
za to bohatě odvděčí (koronaviru navzdory)!

S úctou vaše Posázaví.“ A světe div se – zafungovalo to!
Přibývala hlášení o uklizených úsecích
a i facebookové stránky projektu se začaly
plnit podobnými vzkazy:
„Město Sázava: Ivanka Danešová, Bohunka
Boušková, Hana Stibůrková a Pavla Jirků.
Dnes po obou stranách od lávky k mostu.
Sledování bezpečné vzdálenosti a odstup.
Na toto se musí při letošních vycházkách
dbát. Tři dny nám ani přírodě nestačí!“
(2 pytle)
„Hlášení ze Sázavy: sebráno od Sázavy
po Nechybu... zvládly jsme ztratit a najít
mobil a najít peněženku“ (7 pytlů)
„8. dubna 2020 od lesní křižovatky na Choratice, přes Dojetřice až do Sázavy, 18 pytlů,
v 7 ženách a se sluncem v patách“
„Bisport Kácov, Zimovi: 2 km řeky Sázavy
po pravém břehu, 5 pytlů“
„Martina Höhnová a Pavel Moravec uklizeno v Chrástu u jezu a kolem vyhlídky, 1 pytel“
„Z Vlastějovic do Horky poctivě vysbíráno,
výsledek 2 pytle, Helena, Martin a Ondřej
Šešinovi“
„My sice krásná zelená trička a ani společnou selfie nemáme, ale spolu s Jančou S. (Sovičkou), kterou jsem poznala na čistění přesně před rokem, jsme výročí oslavily druhým,
a rozhodně ne posledním, úklidem… úsek
Nespeky – Ledce – Zbořený Kostelec – pytlů několik, sluníčko nad hlavou… Je to zase
krásnější, no a my máme spálené nosy – podle roušky“ (Štěpánka Pampeliška Tůmová)
„Dnes 17. 4. 2020 cesta do Bělokozel, 4 pytle, 2 pneumatiky, holky ze Sázavy“
„Byla to celodenní rychta, přijely jsme fyzicky i psychicky zhuntované, špinavé jako pra-

sata, ale vysmáté a šťastné. Příroda je lehčí
o spoustu plastu, plechovek i lahví… a navíc
taky o foťák, hrnec, nářadí na kolo, blatník,
(skoro) kolo, židli, matraci, spoustu bot,
lžičku, kladivo, hrnec a medvídka… jinak řečeno – domácnost zařízena. Takže nezbývá,
než to doporučit všem“ (Štěpánka Pampeliška Tůmová) P. S. A „krásná zelená trička“ už
tentokrát holky taky měly! (4 pytle)
„Od Hvězdonického jezu ke Kormoránu, levý
břeh, dne 19. 4. 2020, Mikulandovi, Novákovi a Vosátkovi, 8 pytlů, železo“
„19. 4. 2020 Vyčištěno z lodí Kácov – Pelíškův most, 7 pytlů“
A spolu s těmito vzkazy přibývaly fotky dobrovolníků v zelených tričkách (jedno z poznávacích znamení letošního ročníku Čisté
řeky Sázavy), jak uklízejí břehy, zákoutí
a pěšinky kolem řeky, sbírají odpadky z její
hladiny. A s každým dnem rostl i počet pytlů
s nasbíraným nepořádkem, které se svážely k likvidaci. Přehoupl se květen, ale rukou
ochotných pomoci neubývalo.
„Adélka, letos zatím nejmladší ‚uklízečka‘
řeky Sázavy, Chocerady (fotbalové hřiště) –
Zlenice (koupadla), pravý břeh = 3 pytle“
„Třetí úsek, Denisa Cibulková a její kluci“
(8 pytlů)
„Město Sázava, sběr potoka, vlakové zastávky a cesta lesem k Prokopově studánce =
3 pytle“
„Kancelář Posázaví o.p.s. v rozestupech
rojnice vyráží vyčistit další kousek řeky Sázavy. Týnec nad Sázavou – Krhanice – Týnec
nad Sázavou, 7 pytlů, kolečko, sáňky, guma
od auta… u řeky ještě zůstalo něco málo pro
lodě“
„Přátelé, kamarádi, v úterý tedy vyrážíme
uklízet Sázavu v úseku Kameňák – Pikovice.
Není nás zatím mnoho, vítáme posily. Dejte
mi prosím vědět nejpozději během pondělka. V úterý je sraz v 8.30 v Kameňáku“ (nakonec sesbírali 30 pytlů)
„JUKA Jílovská Unie Kamarádů, řeka Sázava v okolí Žampachu a její přítoky, hlásí
UKLIZENO“ (15 pytlů)
„Tak jsme prošli pravý i levý břeh z Poříčí
od mostu do Nespek k elektrárně“ (Ivana
Sládková a dcera)
›››
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Uklizených úseků postupně přibývalo.
V polovině května jsme na facebooku zveřejnili další vzkaz: „Řeka Sázava děkuje
všem, kteří se jí i v době koronavirové nebáli přijít pomoci od odpadků. Díky Vám
je velká část 90kilometrového úseku toku
mezi Kácovem a Pikovicemi čistá! Pár
míst ale stále na šikovné ruce dobrovolníků čeká. Rozšiřte ještě teď v květnu nebo
v červnu jejich řady! Vezměte rodinu, kamarády, přátele, parťáky ze spolků… Rukavice, pytle, trička a odvoz nasbíraného
nepořádku zajistíme.“ A jelo se dál…
„V sobotu jsme s kamarády podpořili
projekt Čistá řeka Sázava. Společně jsme
vyčistili okolí řeky z Posázavské stezky
od Kameňáku až do Pikovic. Děkujeme
všem účastníkům akce, ze které rádi uděláme osadní tradici“ (OSK Osada Starých
Kamarádů, 6 pytlů)
„Hlásíme uklizeno od Zbořeného Kostelce
až po Jawu“ (SDH Pecerady)
„Bisport Kácov 6. června – vyrážíme neb
Vodácký výlet spojený s úklidem Sázavy“
… a přidávali se další a další dobrovolníci.
Myslivci uklidili les kolem své chaty u Pecerad a od Pášovky dolů ke Zbořenému Kostelci, skauti si vzali na starost okolí klubovny
a Janovického potoka, už tradičně se k úklidu
přidala benešovská ODS a rybáři ze Soutic…
Sečteno: S úklidem letos pomáhalo téměř
300 dobrovolníků, kteří odpadky naplnili
více než 200 velkých pytlů (čtenáři ať prominou, ale hmotnost v tunách se nepodařila
vyčíslit).
Tři dny v roce nestačí!
Letošní úklid Sázavy ukázal, jak moc je aktuální motto projektu „Tři dny v roce nestačí“. I když letos dobrovolníci uklízeli skoro
tři měsíce, pořád měli co sbírat. Paradoxem

ale je, že se proti nim v posledních dnech postavila sama příroda – průběh letošního jara
s nebývalými srážkami a příznivými teplotami povzbudil vegetaci v okolí řeky. Takže najít v bujném travním porostu odpadky bylo
čím dál složitější – snad až na evergreeny,
kterých bylo stále dost: železné konstrukce,
pneumatiky, stará pračka, kožené křeslo,
autobaterie, dětská skluzavka, plastové sáňky… Neptejte se nás, kde se tam vzaly, sami
to nevíme (a stále nedokážeme pochopit, že
se s tím někdo tahá až k řece).
A ještě jeden druh odpadu plnil víc než jindy sběrné boxy – použité plastové rukavice,
pytlíky a roušky, a to hlavně v okolí obchodů a supermarketů (třeba týneckého Lidlu).
Doba koronavirová o sobě prostě umí dát
vědět! Mimochodem promítla se i do složení dobrovolníků – úklidu se obvykle účastní
party z celé republiky, letos ale mezi nimi
převažovali místní.
Organizace letošního úklidu byla složitější
na koordinaci a logistiku – ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová by o tom mohla
vyprávět! Řešila desítky telefonátů a e-mailů, s dobrovolníky domlouvala nejen vyzvedávání rukavic, triček, pytlů, ale také úseky,
které mají uklidit, zajišťovala odvoz pytlů
s nasbíranými odpadky, občerstvení pro větší
party uklízejících… Kvitovala, že velcí partneři, donátoři, obce i města zachovali projektu přízeň. Stejně jako v předchozích letech
se nakoupily ochranné pomůcky, nechala se
vyrobit trička (a to všechno ještě před úderem koronaviru). Část peněz, které se ušetřily na občerstvení a úhradě zázemí pro dobrovolníky, pak směřovala k podnikatelům,
kteří projekt v minulosti nezištně podporovali třeba zápůjčkou lodí a kterým letos kvůli
koronaviru vypadly příjmy z běžné činnosti.
Nebo se zaplatily pohonné hmoty řidičům,
kteří sváželi pytle s odpadky (při klasickém
průběhu úklidu dobrovolníci po celé tři dny
odpadky průběžně odkládají na nákladní
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auta, která je pak odvážejí na skládky na náklady Povodí Vltavy). Peníze od sponzorů ale
pomáhají i jinak – na realizaci protipovodňových opatření v povodí Sázavy –, loni takto
VIG RE zajišťovna a.s. přispěla na projektové
dokumentace Petroupimi, letos Přestavlkám
u Čerčan částkou 80 500 Kč.
Realizace projektu Čistá řeka Sázava byla
jiná než v předchozích 15 letech, ale konečný výsledek je stejný – řeka Sázava je uklizená! Nic však nebrání tomu, aby lidé při
procházkách Posázavím odpadky sbírali dál.
Festival bude!
Festival Čisté řeky Sázavy, který měl letos
poděkovat dobrovolníkům za odvedenou
práci a připomenout jejich patnáctileté úsilí
v boji s nepořádkem, se v Sázavě uskuteční,
ale až příští rok.
A pevně věříme, že mu bude v dubnu předcházet i klasický úklid řeky. Doufáme, že se
vrátí do starých kolejí a že dobrovolníkům
nabídne mnohem víc než jen dobrý pocit
z pomoci přírodě. Že jim opět umožní setkat
se s podobně naladěnými lidmi, s nimiž se
poznali a navázali přátelství díky Čisté řece
Sázavě. Že budou společně nejen uklízet, ale
budou mít příležitost si po roce opět sednout a popovídat si…
Šestnáctý ročník Čisté řeky Sázavy se uskuteční od 9. do 11. dubna 2021!
Čistá řeka Sázava 2020 očima dobrovolníků
Eckhart Pelz, Drážďany:
„Ahoj Bohunko, pozoroval jsem vývoj krize
pozorně a teď už nemám naději, že můžu jet
letos k akci. Měla to být má desátá účast.
Vzpomínám si ještě na první pobyt v Krhanicích. Byla zima ve stanu, ale nálada byla
výborná. Hranice je teď uzavřená na aspoň
půl roku a moje oblíbené cíle a ti lidé v České
republice jsou nedostižitelné.“

›››
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Pavel Fuksa (Kamenný Přívoz – Pikovice
a Kácov – Český Šternberk):
„Letošní ročník byl skutečně výjimečný.
Kvůli koronavirové krizi se značně zkomplikoval, hlavně v tom, že nebylo možné se sejít v plánovaném dubnovém termínu, a ukázalo se, jak je toto datum zásadní. Když už se
totiž poměry uvolnily, zjistili jsme, že břehy
Sázavy jsou natolik zarostlé, že úklid nebude
jednoduchý. Poprvé jsem byl letos čistit řeku
v květnu mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi. Sešlo se nás pár skalních z 5. úseku,
bylo to jako každý rok skvělé. I když naše
parta byla menší, než jsme zvyklí, tak svoji práci odvedla výborně a nasbírali jsme
spoustu odpadků. Neměli jsme ale kapacitu
na větší kusy odpadu a ani jsme se nemohli
věnovat černým skládkám, takže jsme uklízeli hlavně břehy a sbírali věci, které jsme
našli ve vodě – bylo jich ale celkem dost.
V červnu jsem ještě s několika kamarády
absolvoval druhé kolo čištění na 2. úseku.
První den jsme jeli z Kácova do Českého
Šternberka, druhý den z Českého Šternberka
do Ledečka. Spali jsme v Bisportu v Kácově,
kde bylo jako vždy skvělé zázemí. Opět jsme
se přesvědčili, že pro Aničku a Dalibora Zimovi je to opravdu srdeční záležitost. Jejich
vodáckou základnu si oblíbil i můj brácha
a jezdí sem dvakrát třikrát za sezónu. Říká,
že v řece mezi Kácovem a Českým Šternberkem už zná každý kámen, ale neměnil by.
Víkendový úklid byl malinko odlišný – břehy už byly bohužel natolik zarostlé, že jsme
ve valné většině uklízeli z lodí, po souši moc
procházet nešlo. Sbírali jsme převážně plastové lahve a vodácký odpad, novinkou byly
roušky. Počasí nebylo úplně ideální, ale nálada byla dobrá a podařilo se nám za ty dva
dny nasbírat 6 pytlů. Byla to taková pánská
jízda – čtyři chlapi s dětmi, které s námi
ale jely rády. Ukázali jsme jim smysl projektu – naučit je, že je potřeba pro přírodu
něco dělat a že je normální po sobě uklízet.
Obě moje děti už to mají v hlavě zakódova-

né – Matyáš se mnou jezdí uklízet Sázavu
od svých tří let, teď je mu 11, Lucince je osm
a uklízet pomáhala podruhé.
Tím, že jsem se letos zúčastnil úklidu
na dvou úsecích, můžu srovnávat. A je to
velký rozdíl. Mezi Kácovem a Ledečkem je
řeka úplně jiná a zdálo se mi, že tu bylo odpadků méně. Úsek mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi je vodácky náročnější, je
tam spousta chatových oblastí a tudíž i víc
nepořádku.“
Martin Moravec, vedoucí 5. úseku (Týnec
nad Sázavou – Pikovice):
„Tak jako mnozí jsem se letos těšil na jubilejní 15. ročník. Za ty roky, co už akci děláme,
se nám podařilo vychytat detaily, a tak už
organizačně není mnoho věcí, které bychom
nedokázali zavčasu vyřešit. No a tak se nás
nejspíš příroda (v těsné spolupráci s politiky) rozhodla vyzkoušet, zda jsme stále bdělí
a připraveni k akci i za ztížených podmínek.
Dlouho jsme doufali, že v nějakém omezeném formátu se akce uskuteční v původním
dubnovém termínu, ale nebylo to možné.
Jakmile se však omezení začala postupně
uvolňovat, nebyl jsem jistě sám, kdo začal
přemýšlet, že bychom řece přeci jen nějak
i letos pomohli. Společnost Posázaví o.p.s.,
hlavní organizátor akce, začala koordinovat
skupinky nadšenců i jednotlivce a řeka se
průběžně začala čistit, prostě jak se komu
zrovna hodilo. My na 5. úseku Týnec – Pikovice jsme ještě chvíli vyčkávali, takže nakonec jsme zkraje května mohli vyrazit už
standardně na lodích a v docela úderném
počtu. Namísto třech dní jsme uklízeli jen
jeden všední den na úseku Kamenný Přívoz
– Pikovice, ale se vší parádou, podporou ze
břehu a nasazením.
Díky zapojení dalších dobrovolníků se nakonec podařilo uklidit 5. úsek celý, ostatně
jako skoro celou řeku. Udělalo mi velkou ra-

dost, že nebyl problém sehnat dobrovolníky,
pravda většinou již skalní účastníky, i dost
narychlo. Odvedl se kus práce a navíc byla
jako vždy fajn zábava. Příští rok, doufejme,
se akce uskuteční zase v klasickém formátu,
ale na 5. úseku jsme připraveni skoro na cokoliv!“
Bára Obstová, vedoucí 3. úseku (Sázava–
Zlenice):
„Projekt ČŘS letos zažil další, již třetí způsob čištění, tzv. individuální. Nikoho by nenapadlo měnit zajetý a osvědčený systém,
avšak koronavirus to určil jinak.
Neuměla jsem si představit, že letos nepůjdu čistit řeku. Zaprvé jsem už na to zvyklá
a zadruhé ty odpadky nikdo jiný nesebere.
S Ivankou D. jsme daly hlavy dohromady
a řekly si, že sbírat prostě půjdeme, jen se
u toho organizovaně nepotkáme. Do terénu
holt vyrazí každý sám. Sbírat se dá přeci i během výletu či procházky. A Bohunka Z. podpořila naši myšlenku a oficiálně to rozšířila
mezi ostatní.
Do individuálního čištění na našem 3. úseku
se zapojili především skalní nadšenci, co se
účastní akce rok co rok, a místní obyvatelé. Během dubna a května se nám ze břehů
a i z lodí podařilo sebrat většinu nepořádku.
Byla jsem hlavní koordinátor míst, která se
čistila. Dobrovolník si sám zvolil, jaké místo,
úsek, břeh, vlakovou zastávku, přítok Sázavy nebo škarpu podél sinice chce čistit. Nahlásil mi, který den a hodinu vyrazí do terénu. ‚Výdejní’ auto z Posázaví o.p.s. na smluvené místo přivezlo ochranné rukavice, pytle a trička, zároveň Posázaví zařídilo i odvoz
pytlů s odpadem.
Celé individuální čištění bylo hlavně o telefonické domluvě. Chvílemi jsem si připadala
jako ústředna či telefonní operátor. Náročnější byla pak jen logistika pytlů – svézt je
tak, abychom na žádný nezapomněli.
Všechno jsme takto ponovu, na dálku
a po malých skupinkách zvládli. Jsem nadšená, že se to podařilo. Všem, co přiložili
ruku k dílu, patří veliké poděkování a obdiv,
že i přes tuhle těžkou chvíli se na řeku nevykašlali!“
jt
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›

Posázaví o.p.s. / Čistá řeka Sázava
Finanční partneři projektu
VIG RE zajišťovna, a.s.
ČEPS, a.s.
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
Tchequie s.r.o.
Město Sázava
Městys Divišov
Obec Chocerady
Obec Kamenný Přívoz
Městys Český Šternberk
Obec Lešany
Městys Rataje nad Sázavou
Obec Hradištko

100 000 Kč
100 000 Kč

50 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
9 373 Kč
8 000 Kč

Obec Lštění
Obec Čtyřkoly
Město Týnec nad Sázavou
Obec Čerčany
Město Jílové u Prahy
Městys Kácov
Obec Nespeky
Obec Petrov
Obec Přestavlky u Čerčan
Obec Soběšín
Obec Stříbrná Skalice
Sbírkové kasičky
Obec Samopše

8 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
5 336 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
4 616 Kč
4 143 Kč
4 000 Kč

Obec Krhanice
Obec Vlkančice
Obec Zbizuby
Obec Hvězdonice
Obec Drahňovice
Obec Kaliště
Obec Tichonice
MO Soutice
Obec Krňany
Obec Úžice
Monika Štěpánková
Sbírkový účet

4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
3 500 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 755 Kč
500 Kč
300 Kč

Třetí úsek (Sázava–Zlenice) se o svou budoucnost bát nemusí
Mají toho za 15 let projektu Čistá řeka Sázava „na svědomí“ dost, ale vždy jen v tom nejlepším slova smyslu. Seženou, zajistí, vyřídí, natočí, vymyslí, prostě dají dohromady…
dobrovolníky, občerstvení, zázemí, ale také
bordelbář, sbírku autorských básní, černobílou grotesku, barevnou kuchařku… Zasvěcení už vědí, že je řeč o týmu, který rok co rok
neúnavně zajišťuje úklid třetího úseku ze
Sázavy do Zlenic. Nezastavila ho ani letošní
koronavirová pandemie – přece nenechá-

me řeku Sázavu na holičkách! A co si Bára
Obstová (vedoucí 3. úseku) vezme do hlavy,
to jen tak nepustí. Už vůbec nás pak nepřekvapilo, že do akce letos přibrala také svou
ani ne roční dcerku Adélku – a soudě podle
přiložených fotografií se letošní nejmladší
dobrovolnici projekt očividně líbí. Čistá řeka
Sázava se o svou budoucnost opravdu bát
nemusí!
Během dubna a května dobrovolníci prošli

nebo projeli na lodích celý úsek řeky mezi
Sázavou a Zlenicemi. Do úklidu se zapojili
skalní příznivci, přidali se i místní. Individuálně vyčistili nejen břehy, ale už tradičně
i silniční škarpy v okolí města.
A co letošní Festival Čisté řeky Sázavy, který
3. úsek připravoval jako poděkování dobrovolníkům? Určitě bude… ale až příští rok. Už
teď se ale na něj moc těšíme!!!
jt

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2021
16. ročník se uskuteční 9. až 11. dubna
Podrobnější informace naleznete na www.cistarekasazava.cz
Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800
Projekt je dobrovolnický a je čistě nekomerční aktivitou, která je financovaná z dotací obcí, z příspěvků sponzorů a dalších dárců.
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› MAS Posázaví
Krátce z MAS Posázaví

Region působnosti MAS Posázaví 2021–2027
k 26. 5. 2020

PRAHA

okres
Praha-východ

ORP
Černošice
Petrov
Hradištko

okres
Praha-západ

Jílové u Prahy
Pyšely

Kamenný Přívoz
Krňany

Krhanice
Lešany

okres
Kolín

ORP
Říčany

Pohoří

Nespeky

Týnec nad Sázavou

Stříbrná Skalice

Senohraby

Čtyřkoly

Kaliště

Lštění Hvězdonice
Čerčany

Chocerady

Sázava
Přestavlky u Čerčan
Vodslivy
Poříčí nad Sázavou
Vranov
Bukovany
Ostředek Choratice
Soběhrdy
Chářovice
Mrač
okres
Netvořice
Rabyně
Xaverov
Kozmice
Kutná Hora
Čakov
Petroupim
Chrášťany
Drahňovice
Chlístov ORP
Václavice
Benešov
Neveklov
Český Šternberk
Teplýšovice
okres
Divišov
Benešov Benešov
Stranný
Litichovice
Divišov
Tisem
ORP
Třebešice
Struhařov
Všechlapy
Křečovice
Kácov Kutná Hora
Bílkovice
Bystřice
Maršovice
Psáře
Postupice Chotýšany
Vysoký Újezd

okres
Příbram

Chleby

Vrchotovy Janovice

Popovice

Olbramovice

ORP
Vlašim

hranice ORP
hranice okresu

Vojkov

hranice kraje

Jankov
Ratměřice

Votice

ORP
Votice

Neustupov

Miličín

Jankov Zvěstov

Obce v území
Ukončení územní působnosti proti období 2014–2020
Rozšíření územní působnosti proti období 2014–2020

Středočeský kraj
Jihočeský kraj

Středočeský kraj
Jihočeský kraj

• K 30. 4. 2020 vystoupil z MAS Posázaví Mikroregion Voticko, který zakládá vlastní
místní akční skupinu. Jeho zástupci (Lucie
Krubnerová, Jiří Čáp a Jan Počepický) odstoupili z orgánů MAS Posázaví.

učnou stezku bitvy u Jankova, opravili
jsme tělocvičnu…“ zdůvodnila starostka
Jitka Jonsztová. Více o Jankově se dočtete
na dalších stránkách tohoto Zpravodaje
Posázaví.

• Novým členem MAS Posázaví se stala obec
Jankov, která zůstala také členem Mikroregionu Voticko. „Rozhodli jsme se zachovat přízeň Posázaví, protože s ním spolupracujeme od roku 2004 a neobracíme
se zády k lidem, kteří nás mnohé naučili.
Druhým důvodem je ekonomická výhodnost – od začátku jsme přes MAS Posázaví
čerpali dotace na spoustu projektů, první
peníze jsme získali už v roce 2005 na na-

•
Dalším novým členem MAS Posázaví se
stal Spolek Karel IV. v zastoupení jeho
předsedy Aloise Macešky. Ten byl členem
místní akční skupiny od jejího založení
jako fyzická osoba podnikající na území
Mikroregionu Voticko. S odchodem mikroregionu by zaniklo i členství A. Macešky
v MAS Posázaví. Rozhodl se proto zůstat
jako člen zastupující neziskovou organizaci, jejímž cílem je pěstování národního

vědomí a státního sebevědomí a výchova
k evropanství.
• Na uvolněná místa ve Výkonném výboru
(po Lucii Krubnerové a Lence Hendrychové, která zastupovala město Sázavu, ale
pracovní poměr na tamní radnici ukončila)
byli zvoleni starostka Netvořic Monika Šlehobrová a starosta Bystřice Michal Hodík.
•
Novým členem Kontrolního výboru byl
zvolen Jiří Sternberg, který nahradil Jiřího
Mejsnara, jenž ukončil členství v MAS Posázaví.
• Jeden ze zakladatelů Posázaví o.p.s., která
›››
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koordinuje činnost MAS Posázaví, změnil
jméno z Bisport s.r.o. na Příběh s.r.o., jeho
IČO zůstalo stejné. Důvodem bylo rozdělení původní společnosti Bisport s.r.o., jejíž
provozní – vodáckou – část koupili Anna
a Dalibor Zimovi. „Značka Bisport byla
marketingově velmi svázána s loděmi, proto Zimovi převzali i toto jméno,“ zdůvodnil
bývalý majitel Bisportu Jaromír Biolek.

Pod názvem Příběh s.r.o. je nyní provozována budova s bistrem a hostelem v Týnci
nad Sázavou.
• Pro programové období 2021–2027 se území MAS Posázaví rozšíří o Pyšely. Zastupitelé v únoru schválili zapojení správního
území města do přípravy Strategie regionu
Posázaví, do územní působnosti MAS Po-

›

MAS Posázaví

sázaví a do územní turistické oblasti Posázaví. Pyšely jsou v současnosti součástí
MAS Říčansko o.p.s., smlouvu s ní ukončí
k 31. 12. 2020. Tato smlouva vycházela
z historických souvislostí, kdy město patřilo do okresu Praha-východ, začleněním
do okresu Benešov v nedávné minulosti ale
tyto vazby pozbyly platnost.
jt

Nový pavilon Mateřské školy Divišov
školce a Koťatům, Žábám, Motýlům, Myškám a Beruškám přibyli noví kamarádi.
Mateřská škola bude mít od školního roku
2020/2021 celkovou kapacitu 133 dětí. Díky
této stavbě bude zrušeno její stávající odloučené pracoviště v prostorách Základní školy.
Nový pavilon je se stávajícím objektem
školky propojen probarveným spojovacím
krčkem a je vybaven plošinou pro zajištění
bezbariérového přístupu pro případ, že by
školku navštěvovalo dítě s omezenou schopností pohybu. Objekt má také extenzivní
„zelenou“ střechu pokrytou různými druhy
nízkorostoucích rostlin.
Přejeme dětem, aby se jim v této nové části
školky líbilo a hezky se jim tam připravovalo
na budoucí školní povinnosti.
Zdeněk Pekárek, starosta městyse Divišov

Od ledna 2019 do dubna 2020 probíhala výstavba nového pavilonu naší mateřské školy
v Divišově. Dotační prostředky z evropských
fondů, které poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví, konkrétně z Programového
rámce IROP – Vzdělávání, ve spolupráci se
svazkem obcí CHOPOS, jehož je městys Divišov dlouholetým členem, pokryly velkou

část celkových nákladů na výstavbu. Náklady dosáhly částky 14 milionů Kč, z toho dotace tvořila 9,5 milionu Kč.
Stavbou nového pavilonu došlo k rozšíření
naší školky o dvě nové učebny, které mají
celkovou kapacitu 44 dětí. Učebny pro malé
Ježky a Sovičky, jak byly pojmenovány, tak
rozšířily stávající zvířecí názvy tříd v naší

Teplýšovická školka se rozšířila a má novou environmentální zahradu
S pomocí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a prostřednictvím MAS Posázaví se loni rozšířila Mateřská škola v Teplýšovicích. Vzniklo nové, třetí
oddělení, díky němuž se kapacita předškolního zařízení zvýšila z 51 na 61 žáků. Celkové
náklady projektu činily 1,053 milionu korun.
Teplýšovická školka měla původně jen jedno
oddělení. „Vlivem postupných investic, které byly vždy reakcí zřizovatele na vzrůstající
poptávku po kapacitě předškolního zařízení,
nyní disponuje již třemi odděleními. Právě to
nové je však cíleně zařízené pro příjem žáků
od dvou let věku, tedy je schopno poskytnout

více najdete na www.posazavi.com

typ veřejné služby, který není v dnešním školství úplně běžný,“ uvedl starosta Josef Škvor.
Jako bonus dostala školka novou environmentální zahradu s dětským hřištěm. Je dalším výchovně vzdělávacím programem, který
se podařilo naplnit. Obec ve spolupráci se
školou, rodiči a žáky jej realizovala za podpory dotace ze Státního fondu životního prostředí nákladem 231 222 korun. Zajímavostí
zahrady je, že se v ní pro sezónní zalévání
rostlinstva využívá nádrž pro jímání dešťových vod ze střechy objektu školky a samozávlahový systém, které nechal na pozemku
vybudovat zřizovatel.
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› MAS Posázaví
Realizace strategie Posázaví 2014–2020 finišuje
Poslední miliony korun, které má MAS Posázaví k dispozici v rámci realizace Strategie
rozvoje regionu na roky 2014–2020, postup-

ně míří k oprávněným žadatelům. Jak to vypadá s výzvami a alokacemi v Integrovaném
regionálním operačním programu a Progra-

mu rozvoje venkova se dočtete na dalších
řádcích.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Desátou výzvu k předkládání žádostí o dotace z IROP vyhlásila MAS Posázaví v prosinci 2019. V rámci Fiche Bezpečná cesta nejen do školy mohli zájemci žádat o finanční podporu projektů zaměřených mimo jiné na stavby a rekonstrukce chodníků. Žádosti se přijímaly
do 19. 2. 2020. Přijato bylo 7 projektů s celkovými náklady 29 799 175 korun, požadovaná dotace činila 14 195 914 korun. Programový výbor
na doporučení Výběrové komise všechny projekty schválil k financování.
Název projektu

Žadatel

Dotace

Celkové náklady

Schválené projekty v 10. výzvě
Revitalizace centra městyse Maršovice

Městys Maršovice

2 134 195,22

5 782 297,53

Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích

Městys Netvořice

3 325 000,00

9 148 309,00

Podělusy – chodník podél silnice III/10513 – 2. etapa

Město Týnec nad Sázavou

1 999 999,85

2 891 014,70

Votice – lokalita Dukelská, chodníky

Město Votice

1 999 999,85

2 429 624,00

Chodník a přechod pro chodce podél sinice II/110, Nádražní

Město Benešov

1 499 930,30

1 612 373,00

Chodník Jírovice – Jarkovice

Město Bystřice

1 999 999,20

6 633 673,28

Dopravní opatření na silnici II/110 v obci Kozmice

Obec Kozmice

1 236 790,19

1 301 884,41

Program rozvoje venkova (PRV)
Čtvrtá výzva byla vyhlášena 8. 1. 2020, příjem žádostí měl být ukončen 8. 4. 2020, ale kvůli nouzovému stavu, vyhlášenému v souvislosti
s šířením koronaviru, byl prodloužen do 22. 4. 2020. Dotace se rozdělovaly ve čtyřech fichích (oblastech podpory): Agroturistika (5 000 000 Kč),
Lesy, voda, rekreace (5 000 000 Kč), Podpora místních výrobců (5 000 000 Kč) a Obnova venkova – školky, školy a spolky (24 239 735 Kč). Výzva
se vztahovala na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Žadatelé předložili
47 projektů (jeden byl stažen a znovu podán) s celkovou požadovanou výší dotace 38 122 001 Kč.
Po jedné žádosti bylo podáno ve fichích Agroturistika a Lesy, voda, rekreace, tři projekty se ucházejí o dotaci ve fichi Podpora místních výrobců. Největší zájem byl o fichi Obnova venkova – školky, školy a spolky, v níž bylo také alokováno nejvíce peněz. Do konce června probíhala
administrativní kontrola podaných projektů. Od 1. do 2. 7. 2020 se uskuteční místní šetření, takzvaná cesta po projektech. Od 7. do 8. 7. 2020
pak budou mít žadatelé příležitost své projekty veřejně obhájit před výběrovou komisí. Výběr projektů navržených k podpoře projedná nejprve 14. 7. 2020 Výkonný výbor a o týden později Programový výbor MAS Posázaví. Vybrané projekty pak budou do 31. 7. 2020 přes Portál
farmáře registrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).
Název projektu

Žadatel

Dotace

Celkové náklady

Přijaté projekty ve 4. výzvě
Rekonstrukce střechy jezdecké haly Farmy Heroutice

Jana Perníčková

222 444,00

598 127,00

Obnovení lesních stezek

Město Sázava

2 296 600,00

2 296 600,00

Bourárna masa

Jaroslav Zajíček

1 441 434,00

2 882 868,00

Pořízení vybavení a automobilu pro farmu u Palečků

MVDr. Luděk Paleček

353 074,00

854 439,00

Vybavení Kyselovic hospodářství

Stanislav Kysela

52 485,00

127 014,00

Dovybavení zahrady – MŠ Čerčany

Obec Čerčany

187 750,00

234 688,00

Modernizace školní jídelny – ZŠ Čerčany

Obec Čerčany

523 106,00

653 883,00

Stavební úpravy a vybavení MŠ Maršovice

Městys Maršovice

387 232,00

484 040,00

Revitalizace areálu Základní školy Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou

3 081 760,00

3 852 201,00

Vybavení společenského sálu Chotýšany

Obec Chotýšany

181 974,00

227 468,00

Rekonstrukce a vybavení sokolovny Netvořice

Tělovýchovná jednota Sokol
Netvořice, z.s.

999 998,00

1 467 038,00

Revitalizace areálu Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou

2 353 220,00

2 941 526,00

Přístavba a rozšíření jídelny základní školy v Divišově

Městys Divišov

1 293 538,00

5 053 667,00

Vybavení Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Mateřská škola Týnec nad Sázavou

264 150,00

330 188,00

Vybavení spolkové místnosti Postupice

Obec Postupice

432 107,00

540 134,00

Rozšíření zázemí pro spolkovou činnost – čp. 39 Stranný

Obec Stranný

249 600,00

312 000,00

Herní prvky pro MŠ Postupice

Základní škola a Mateřská škola
Postupice, okres Benešov

164 420,00

205 525,00

Vybavení sálu pro spolkovou a kulturní činnost

Obec Jankov

240 988,00

301 235,00

Rekonstrukce společenského sálu Litichovice

Obec Litichovice

Stavební úpravy objektu č.p. 87 v Sázavě

Město Sázava

Vybavení kmenových učeben interaktivními tabulemi

Základní škola Benešov, Dukelská

Rekonstrukce a vybavení společenského sálu Vranov

Obec Vranov

617 676,00

790 427,00

4 000 000,00

8 267 111,00

773 741,00

967 177,00

1 630 096,00

2 037 620,00
›››
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Název projektu

Žadatel

Obnova hydroizolace zdí MŠ a gastro vybavení

Město Bystřice

860 848,00

1 633 934,00

Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky jídelny ZŠ Bystřice

Město Bystřice

1 393 722,00

1 742 153,00

Rekonstrukce přízemí fary Neveklov

Římskokatolická farnost Křečovice

1 558 251,00

2 028 614,00

Vybavení pro spolkovou činnost Obec Přestavlky u Čerčan

Obec Přestavlky u Čerčan

303 581,00

379 477,00

Interaktivní tabule pro ZŠ Neveklov

Základní škola Jana Kubelíka,
Neveklov

592 508,00

740 636,00

Herní prvky na zahradě MŠ Křečovice

Obec Křečovice

581 277,00

726 597,00

Vybavení pro spolkovou činnost Obec Senohraby

Obec Senohraby

93 104,00

116 380,00

Vybavení a stavební úpravy v Městské knihovně Benešov

Město Benešov

674 552,00

1 148 519,00

Rekonstrukce a vybavení spolkové klubovny na hřišti

Obec Ratměřice

623 356,00

779 196,00

Vybavení pro spolkovou činnost SDH Chářovice

Obec Chářovice

320 134,00

400 168,00

Pořízení promítací a ozvučovací techniky do spolkové místnosti

Obec Vojkov

60 000,00

75 000,00

SDH Ostředek – vybavení klubovny a obnova technického
vybavení

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Ostředek
Základní škola a mateřská škola
Jankov

228 878,00

286 098,00

708 000,00

885 000,00

653 142,00

1 065 923,00

Zkvalitňování výuky – vybavení v rámci ZŠ a MŠ Jankov

Dotace

›
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Celkové náklady

Vybavení a stavební úpravy ZŠ Benešov, Dukelská 1818

Město Benešov

Vybavení pro Mateřské centrum Hvězdička

Mateřské centrum Hvězdička, z.s.

90 860,00

113 576,00

Vybavení pro činnost spolku Historický klub

Historický klub z. s.

150 837,00

188 547,00

Obnova vybavení – kulturní dům Petrovice

Obec Miličín

180 000,00

225 000,00

Zkvalitnění výuky v ZŠ a vybavení MŠ

Obec Kamenný Přívoz

1 219 133,00

1 523 917,00

Vybavení spolkových domů v místních částech obce Struhařov

Obec Struhařov

141 866,00

177 333,00

Rekonstrukce kulturního domu v Lešanech

Obec Lešany

4 000 000,00

7 349 612,00

Bezpečné komíny a vybavení pro spolkový dům ve Všechlapech

Obec Všechlapy

205 267,00

256 584,00

Rekonstrukce a vybavení klubovny

Obec Chleby

203 396,00

254 246,00

Zkvalitnění vybavení městské knihovny ve Voticích

MKC Votice

320 000,00

400 000,00

ZŠ a MŠ Kácov – Stavební úpravy a obnova výpočetní techniky

Městys Kácov

1 211 896,00

1 514 870,00

Údaje v tabulkách jsou uvedeny v korunách

MAP vzdělávání Posázaví nezastavila ani koronavirová pandemie
Zavřené školy, domy dětí, spolkové domy,
kluby a sportoviště, omezení shromažďování a volného pohybu, desítky zákazů, příkazů a nařízení… tak vypadaly uplynulé tři
měsíce na pozadí koronavirové krize. Život
se zpomalil, ale nezastavil.

jako jsou inkluze, práce s rodiči, klima třídy,
práce s nadanými žáky atpod. Výborné bylo
také to, že dokázala dobře skloubit teorii
s praxí, rozebrat aktuální trendy ve výuce
matematiky, inspirovat nápady a zaujmout
svými zkušenostmi.

Osobní kontakty byly nahrazeny technologiemi. Telefonovalo se, e-mailovalo, skypovalo, vedly se videokonference, objevovaly se
výhody nových systémů pro on-line komunikaci, a to i ve školách. Distanční vzdělávání
se skloňovalo na každém kroku. Z do té doby
téměř neznámého pojmu se stal fenomén.
Jak se s ním „poprali“ učitelé, děti i jejich rodiče, nechť soudí jiní. Jedno pozitivum oné
negativní doby si ale troufám vyzdvihnout –
ukázalo se, jak důležitý je sociální kontakt.
Takže když vláda uvolnila bezpečnostní
opatření, najel do zaběhnutých kolejí i MAP
vzdělávání II ORP Benešov. Ale vezmeme to
popořadě.

Březen
Z rozhodnutí vlády byla 11. března přerušena výuka ve školách. Následně vyhlášená
bezpečnostní opatření (mimo jiné omezen
počet účastníků akcí na maximálně 100,
povinná dezinfekce…) ovlivnily podobu
konference „Škola základ života! Platí to
i dnes?“. Tuto první konferenci o vzdělávání,
spojenou s burzou učebnic a her, pořádala
12. března společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci s městem Benešov. Hovořilo se na ní
o tom, jak podpořit zájem dětí o knihy, jak je
přilákat do knihoven a co obecně ovlivňuje
čtenářskou gramotnost.

Únor
Ještě před vypuknutím koronavirové krize se v rámci MAP II uskutečnil vzdělávací
workshop pro pedagogy s PhDr. Michaelou
Kaslovou, zaměřený na matematiku, zejména na téma přechodu mezi prvním a druhým
stupněm základní školy. Lektorka se zabývala také logickými souvislostmi, které ovlivňují vzdělávání žáků (nejen) v matematice,

Dalším z témat bylo také Klima školy a třídy. Hovořilo se o tom, jak pracovat s emocemi a jaké aktivity provádět s žáky pro
rozvinutí jejich emoční inteligence. V rámci doprovodného programu se uskutečnila
burza učebnic a her. Po celý den se prezentovala nakladatelství zaměřená na literaturu pro mateřské a základní školy, kterou
bylo možné přímo na místě zakoupit nebo
objednat.

Květen
Poprvé po koronavirové přestávce se pedagogové sešli 6. května na Pracovní skupině Matematická gramotnost. Zhodnotili druhou Kavárničku matikářů, která
se uskutečnila v Chotýšanech. Termín
plánovaného třetího setkání, které bude
hostit ZŠ Jiráskova v Benešově a mělo se
uskutečnit v květnu, se přesune pravděpodobně na září. Jedním z témat by mohl být
rámcový vzdělávací plán pro matematiku.
Účastníci si také vyměnili zkušenosti s on-line výukou matematiky v době uzavření
škol.
Pracovní skupina Rovné příležitosti se sešla 20. května. Hostem byla vedoucí oboru
zdravotnictví a sociálních věcí města Benešov Veronika Kondrátová, která představila
výhody školního sociálního pracovníka pro
ZŠ a nabídla možnost spolupráce s odborem. O zkušenosti s využíváním sociálního
pracovníka se s přítomnými podělil ředitel
vlašimské ZŠ Vorlina Petr Jíša.
Hlavním bodem pracovní skupiny pak byla
diskuse na téma on-line výuky během krize. Většina zástupců škol ji vnímá spíše
pozitivně. Ve velmi krátké době školy (učitelé i žáci) udělaly obrovský posun ve využívání informačních technologií a tyto
zkušenosti chtějí promítnout i do běžné
›››

více najdete na www.posazavi.com
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› MAP II / Cestovní ruch
prezenční výuky. Koronakrize navíc ukázala velké rozdíly v zázemí dětí, zejména
těch ze sociálně slabých rodin – školy se
snaží jim sice maximálně pomáhat, ale ani
to vždy nestačí.
Zkušenosti s on-line výukou na školách řešila i Pracovní skupina Čtenářská gramotnost, která se sešla 27. května. Její účastníci
byli také seznámeni s výsledky projektu Benešovsko žije příběhy, jehož cílem bylo rozvíjet sounáležitost dětí s regionem; zapojili
se do něj žáci 14 školek a škol.
Distanční vzdělávání bylo jedním z témat
i pro Pracovní skupinu Financování, která zasedala 28. května. Účastníci se shodli
na IT podpoře škol a pedagogů. Doporučili
navázat spolupráci s Microsoftem, seznámit se s jeho aplikacemi pro distanční výuku a uspořádat na toto téma individuální
semináře pro školy, které o to budou mít
zájem.
Červen
Řídící výbor MAP schválil 18. června aktualizaci Akčního plánu MAP SO ORP Benešov,
který obsahuje mimo jiné přehled navrhovaných investičních priorit v oblasti vzdělávání. S projekty v něm obsaženými se mohou
školy a jejich zřizovatelé ucházet o dotace.
Tento seznam se aktualizuje jednou za šest
měsíců – naposledy se k němu vyjádřilo
všech 42 subjektů ORP Benešov – a v současnosti už má přes 70 stran.

V rámci MAP se monitorují i investice, které už byly realizované, jedná se o desítky
drobných oprav a rekonstrukcí, vybavení,
vzdělávacích aktivit…, které jdou do škol
prostřednictvím zřizovatele i dotačních
programů. Například z Programu rozvoje
venkova (prostřednictví článku 20), který
administruje MAS Posázaví, dostanou letos školy přes 16 milionů korun. Předpokládáme, že tento program bude pokračovat i v roce 2021, školy a jejich zřizovatelé
by proto neměli zapomenout své záměry
doplnit do seznamu investičních priorit
MAP, který se bude letos ještě jednou aktualizovat.
V červnu byly v Muzeu umění a designu
(MUD*) v Benešově vyhlášeny výsledky
projektu „Benešovsko žije příběhy“, který
vyhlásila společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci s městem Benešov. Zapojily se do něj
děti ze 14 školek a škol v regionu.
Prostřednictvím 86 literárních a výtvarných
prací představily svůj pohled na svět, který
je bezprostředně obklopuje. Šestičlenná porota vybrala 21 nejzdařilejších příběhů, které vyšly v souborné publikaci doplněné ilustracemi – některé vytvořili sami autoři textů, jiné jsou dílem dětí z výtvarného kroužku při MUD. Autoři zveřejněných příběhů
i školy, které navštěvují, dostali publikaci
zdarma, malé množství knih je pro vážné zájemce k dispozici v kanceláři Posázaví o.p.s.
Projekt zajímavou formou podpořil fantazii

a kreativitu dětí, chceme v něm proto dál
pokračovat.
Srpen
V srpnu se ve Společenském centru Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou uskuteční druhá Letní škola pro pedagogy ORP
Benešov. Naváže na loňský úspěšný první
ročník. Turnus pro pedagogy základních
škol bude od 17. do 19. srpna. Na programu bude mít tato témata: Metody kritického myšlení napříč předměty (lektorka
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.), Hlasová hygiena
pro pedagogy (lektorka Mgr. Kateřina Sluková), Jde to i bez vzdoru a odporu? (lektorka RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.).
Večerní program Zeměznění – bubnování,
muzikoterapie s lektorem Pavlem Jasanským.
Turnus pro pedagogy mateřských škol se
uskuteční od 19. do 21. srpna. Čekají je
tato témata: Je opravdu užitečné upozorňovat na nedostatky a chválit dítě? (lektorka
RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.), Matematika ve vzdělávání předškolních dětí (lektorka
PhDr. Michaela Kaslová), Prožitkové učení
v praxi mateřské školy aneb Nemluv o tom,
udělej to! (lektorka Hana Švejdová), Hlasová
hygiena pro pedagogy (lektorka Mgr. Kateřina Sluková). Večerní program Zeměznění
– bubnování, muzikoterapie s lektorem Pavlem Jasanským.
jt

Vyhlídka Homolka u Rabyně dostala novou podobu
dovou zónu,“ řekl starosta Rabyně Luboš
Mašek. Obec, která je majitelem dotčených
pozemků, nechala už před lety vybudovat
na protější straně silnice parkoviště. Snažila
se tak usnadnit přístup k místu, z kterého je
nádherný výhled na meandr Vltavy a které si
„zahrálo“ mimo jiné v komedii Teorie tygra.

Vltavská vyhlídka Homolka u Rabyně dostala novou podobu. Přispěla ke zvýšení atraktivity místa, které je častou a vyhledávanou
zastávkou motoristů. Součástí projektu bylo
kromě její celkové úpravy i vybudování informačního centra a hygienického zázemí.
Celkové uznatelné výdaje projektu byly kolem tří milionů korun, z toho polovinu pokryla dotace z Národního programu na podporu cestovního ruchu a zbytek zaplatila
obec ze svých zdrojů. Vyhlídka je přístupná
celoročně bez omezení, informační stánek
bude otevřen vždy od dubna do října.
„Úpravy přispěly také zvýšení bezpečnosti
návštěvníků. Kamenná zídka oddělila vyhlídku od rušné silnice a vytvořila z ní kli-
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Původní dřevěná vyhlídka už nesplňovala
podmínky kladené na podobné turistické
atraktivity. Návštěvníky ohrožoval nejen
rostoucí provoz, ale také hluk a prašnost
z blízké silnice. „Vyhlídka je hodně navštěvovaná, statistiku jsme si ale nedělali,“ dodal
starosta. Projekt revitalizace místa podle něj
obec připravovala několik let, první žádost
o dotaci ale nebyla úspěšná, realizovat se ho
podařilo až nyní.
Celá plocha skalního výběžku byla terasovitě upravena a osazena vyhlídkovou plošinou
ohraničenou kamennou zídkou a zábradlím.
Na jižní straně vznikl informační stánek se
zázemím, na ploše terasy jsou stoly, lavičky a další mobiliář. Přes silnici u parkoviště
bylo umístěno zázemí s chemickou toaletou
a kontejnerem na komunální odpad. Celý
prostor je osvětlen a zabezpečen kamerovým systémem.
jt

více najdete na www.posazavi.com
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Cestovní ruch
Benešov přivítá turisty několika novinkami
Jak bude vypadat letošní turistická sezona
po koronavirové pandemii? A budou Češi
trávit více času v tuzemsku? Věříme, že návrat k běžnému způsobu života s sebou opět
přinese pozitivní emoce v podobě kulturních zážitků a poznávání prostřednictvím
cestování po krásách naší země.

le čeká na své odhalení v blízkosti zámku
Konopiště. Máte před sebou mnohá úskalí
a střetnete se třeba s medvědem či lvem.
Když si při návštěvě Konopiště zároveň zakoupíte Bonusovou knížku Zažijte Benešov
a zahrajete si hru Konopišťský poklad, získáte hru Benešovská tajemství zdarma.

A na co se mohou těšit nejen návštěvníci Benešova, ale také Benešáci? V případě uvolnění vládního nařízení se od 8. července do 23.
srpna uskuteční v Benešově na Masarykově
náměstí velmi oblíbený letní multižánrový
festival pod širým nebem se vstupem zdarma BENEŠOV CITY LIVE včetně sedmi filmových večerů. Od středy do pátku se představí hudební produkce a divadlo, neděle se
ponesou v příjemné atmosféře letního kina.
Součástí programu je i tradiční Benešovské
posvícení.

Na tuto sezonu jsme připravili i ucelenou
nabídku discgolfu v Benešově na upraveném šesti jamkovém hřišti v městském
parku Klášterka nebo na rozlehlejším hřišti v Konopišti. Pokud si chcete zahrát podle
pravidel, vyzvedněte si zdarma hrací kartu
a pravidla hry v Turistickém informačním
centru Benešov na Masarykově náměstí.
Zde si můžete zapůjčit i hrací disky. V Penzionu Konopiště si lze zapůjčit disky s třemi
leteckými křivkami a dolety (patovací, přibližovací a startovací disk pro dlouhé hody).
Při využití Bonusové knížky Zažijte Benešov
je zapůjčení jednoho discgolfového talíře
v hodnotě 500 Kč zdarma. A budete-li chtít
někoho potěšit sportovním suvenýrem z Benešova, můžete si u nás koupit dárkové hrací
sady nebo samostatné disky.

Od května se pravidelně každý měsíc můžete těšit na farmářské trhy na Masarykově
náměstí. Letos přidáváme i červencový termín, a to 18. července.
Pro turistickou sezonu 2020 jsme připravili několik novinek, kterými bychom chtěli
pozvat do Benešova co nejvíce návštěvníků.
Tou první je Bonusová knížka Zažijte Benešov se zajímavými výhodami. Ať Benešák, či
turista si mohou zpříjemnit pobyt v našem
městě. Pro letošní rok si pro vás benešovští
podnikatelé i městské organizace nachystali několik zpestření ve formě bonusů, které
můžete s Bonusovou knížkou uplatnit při
návštěvě jejich provozoven či využití jejich
služeb. A jak je možné bonusy využívat?
Vyberte si bonus a místo, které chcete navštívit. Před zakoupením zboží či objednáním služby informujte obsluhu, že budete
čerpat výhody bonusové knížky. Knížku
předložte, personál si odtrhne část kuponu
a poskytne vám nabízený bonus. Bonusová

knížka je přenosná a zakoupíte ji za 20 Kč
v TIC Benešov, TIC Konopiště a u vybraných
partnerů (seznam na www.visitbenesov.cz).
Děkujeme všem partnerům, kteří vstoupili
do tohoto projektu. Věříme, že se nám touto
spoluprací podaří podpořit návštěvnost Benešova a okolí a že se do povědomí veřejnosti i návštěvníků Benešova dostanou služby
drobných benešovských podnikatelů právě
formou nabízených bonusů.
Chtěli byste si vyzkoušet zajímavé rodinné
aktivity a vyplnit volný čas hravým poznáváním? Pak tedy navštivte naše turistická infocentra na Masarykově náměstí nebo v Konopišti, kde si za cenu 100 Kč můžete zakoupit
venkovní dobrodružné hry Benešovská
tajemství a Konopišťský poklad, které také
patří mezi nové projekty nadcházející sezony. A co vám hry nabízejí? Benešovská tajemství vás zavedou na venkovní dobrodružnou
cestu Benešovem, při které zkusíte odhalit
skryté tajemství. Cesta se před vámi bude postupně otvírat tak, jako když spojujete dílky
domina. Pokud se vám to podaří v určeném
časovém limitu, čeká vás odměna.
Umíte si představit zámek bez pokladu? To
snad ani nelze a o tom vás přesvědčí dobrodružná hra Konopišťský poklad. Vydejte se
na venkovní cestu za pokladem, který stá-

Turisté se mohou v našich renovovaných
prostorách obou infocenter, na Masarykově náměstí v Benešově i na Konopišti, těšit
také na aktualizovaný leták Aktivní víkend
s mnoha zajímavými tipy na zážitky při pobytu v našem městě a okolí nebo na ucelenou nabídku výletů pro rodiny s dětmi.
Sledujte naše aktivity na stránkách
www.visitbenesov.cz a vyberte si kulturní
nebo sportovní zážitek pro váš volný čas nejen v období letních prázdnin.
TIC Benešov, Masarykovo náměstí
tel.: +420 737 205 534
e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz

Města Bystřice a Sázava mají nové propagační brožurky
Zajímavé turistické cíle, tipy na ubytování,
stravování a výlety, ale i základní služby jako
adresu a otevírací dobu informačního centra,

městského úřadu, pošty, lékárny nebo cykloservisu najdou zájemci v nových brožurkách
Bystřice a Sázavy. Obě města je vydala s cílem podpořit cestovní ruch v regionu.

Obě brožurky budou k vyzvednutí během
léta v posázavských informačních centrech
nebo v kanceláři Posázaví o.p.s. v Benešově,
a to zdarma.

Součástí publikace je mapa města a spousta
barevných fotografií, které lákají k návštěvě
a ukazují, co by příchozí neměli ve městě
minout. Nechybí kontakty na ubytovatele,
restaurace a hostince, cukrárny a kavárny
nebo půjčovny.
Obě brožurky vyšly v nákladu po 5 000 kusech a navazují na nové weby těchto turistických
lokalit
www.visitbystrice.cz
a www.visitsazava.cz.
Ve spolupráci s Městským úřadem Bystřice
a Informačním centrem Sázava je vydala Posázaví o.p.s., destinační společnost turistické oblasti Posázaví.

více najdete na www.posazavi.com
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› Sociální služby
Projekt Obce blíže lidem pomáhá řešit těžké životní situace
Jeho cílem je pomoc lidem, kteří
se ocitli v tíživé
životní
situaci.
Jeho start ale nebyl jednoduchý –
poznamenala ho
krize způsobená
šířením koronaviru. Na druhou
stranu se ukázalo, jak moc je projekt nazvaný Obce blíže lidem, který realizuje společnost RUAH o.p.s., důležitý. „Byla to pro nás
všechny velká zkouška, ale dopadla dobře.
Tím, že projekt začal loni na podzim, byli
jeho pracovníci v dotčených obcích integrovaní, takže se stali přirozenými koordinátory pomoci. Neustále byli v terénu, rozváželi
desinfekci, roušky, ochranné pomůcky, léky
a nákupy pro seniory. Změnil se obsah jejich
práce, ale to je správně, takhle by měl sociální pracovník umět reagovat na změny a sociální potřeby lidí v regionu,“ řekla ředitelka
RUAH o.p.s. Marta Vacková.
Projekt Obce blíže lidem je realizován
v 24 posázavských obcích, v nichž žije
na 34 000 obyvatel. Mezi nejčastější problémy, které v rámci něj terénní sociální
pracovnice před koronavirovou krizí řešily,
patřily otázky zadluženosti, bydlení, odborné psychiatrické péče nebo opatrovnictví.
Někteří klienti využili jednorázové poradenství, jiní žádají o pomoc opakovaně.
„Zjišťujeme, že v síti pomoci chybí sociální
bydlení, nebo obecně dostupné bydlení, to
nám brání řešit některé věci. Nedostatečná
je také pomoc psychiatrickým pacientům,
která není v terénu zajištěna vůbec,“ dodala
Marta Vacková. Velice si váží pomoci a spolupráce s obcemi a městy, na jejichž území
službu poskytují, a to zejména Týnce nad
Sázavou, který je „podržel“ už během přípravy realizace projektu. Dvakrát totiž bez

úspěchu žádali o dotaci Ministerstvo práce
a sociálních věcí, možnost financování se
nakonec otevřela na platformě Místní akční
skupiny Posázaví (MAS).
První zkušenosti s fungováním projektu
představila RUAH o.p.s. starostům letos
na začátku března v Týnci nad Sázavou. Týnecký starosta Martin Kadrnožka k tomu
tehdy uvedl: „Začínali jsme
původně se sociální poradnou,
kterou jsme otevřeli ve spolupráci s RUAH o.p.s. Chyběla
ale práce v terénu, takže když
jsme zjistili, že je možné si
pořídit i terénního sociálního
pracovníka a ‘našly‘ se na něj
přes MAS Posázaví peníze, šli
jsme do toho. Řekli jsme si,
že by bylo dobré zasáhnout
širší oblast, podařilo se oslovit okolní starosty… a rozběhl se velmi zajímavý projekt,
který tady skutečně chyběl a neměl žádnou
alternativu.“ Už sociální poradna podle něj
indikovala první starosti a potíže obyvatel
– jednalo se převážně o dluhy, mezery byly
také v komunikaci s ohroženou skupinou
obyvatel.
Podle Marty Vackové týnecké setkání ukázalo, že jsou obce za projekt rády. „Přibližuje
jim informace, kterých si dřív nevšímali, ale
které jsou potřeba řešit. Už vědí, na koho se
obracet, když mají nějaké problémy. Myslím
si, že jsme spolupráci navázali moc pěkně,“
konstatovala.
Koronavirová krize ale rozjezd projektu výrazně ovlivnila – na čtveřici terénních pracovnic kladla veliké nároky. „Nepřestaly pracovat ani jeden den, neměly možnost pracovat jen z domova, byly pořád venku,“ popsala Marta Vacková. Situace se ale uklidnila
a postupně se vrací do zaběhnutých kolejí.

Marta Vacková očekává, že kvůli krizi bude
potřebných ještě víc. „Jsou tady lidi, kteří byli
na okraji a fungovali s nějakou pomocí, které
se jim v krizi nedostávalo – přestaly fungovat
potravinové banky a některé typy služeb,“
zdůvodnila. Vyzdvihla při této příležitosti spolupráci se společností Cesta integrace o.p.s.,
která provozuje Občanskou poradnu poskytující odborné sociálně-právní a dluhové po-

radenství, s níž společně řeší tíživou situaci
klientů. „Jedním z jejich největších problémů
jsou dluhy a exekuce, hodně řešíme omezení svéprávnosti, tito lidé bez pomoci v tomto
komplikovaném světě nedokáží přežít, jsou
tak zranitelní, že jsou snadno zneužitelní
a v zákonech oporu nemají, jsou bez pomoci
bezbranní,“ uvedla Marta Vacková.
Do projektu Obce blíže lidem jsou zapojeny
obce z Týnecka, Bystřicko-Neveklovska, Čerčanska a Sázavska. Nejčastějšími problémy
klientů se ukázaly být dluhy, chudoba, nedostatek peněz nebo problémy s bydlením.
Terénní sociální pracovnice řeší také osamělost seniorů v bariérovém prostředí, psychiatrickou nemoc, ohrožení výchovy a vývoje
dětí nebo záležitosti opatrovanců.
Další informace jsou na:
www.obceblizelidem.cz.
jt

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020
Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2010–2015 uvolnilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR téměř 22,4 miliardy korun. Z těchto prostředků získali 96 % zaměstnavatelé na chráněném trhu práce. O to více je třeba ocenit
firmy na běžném pracovním trhu, které
i bez státních prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním
postižením.
V pondělí 2. března 2020 byl zahájen již
9. ročník republikové soutěže Stejná šance
– zaměstnavatel roku 2020. Cílem soutěže
je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením na běžném pracovním trhu. Prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšíříme myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším
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potencionálním zaměstnavatelům. Soutěž
vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích: Hlavní město
Praha (Rytmus – od klienta k občanovi,
o.p.s.), Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.), Středočeský kraj
(Rytmus – Střední Čechy, o.p.s.), Liberecký
kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.), Jihomoravský
kraj (AGAPO, o.p.s.), Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.) a Královehradecký kraj
(Aspekt, z.s.).

ní Čechy, o.p.s.), Iva Vencovská DiS.,
tel.: 773 391 204, vencovska@rytmus.org.
Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.

Široká veřejnost může nominovat z regionu
Střední Čechy zaměstnavatele až do 30. září
2020 prostřednictvím online nominačních
formulářů umístěných na webových stránkách soutěže www.stejnasance.cz.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2003 pod zakladatelem Rytmus – od klienta k občanovi,
o.p.s. jako pobočka v Benešově. Od roku 2008
působí již jako samostatná organizace na Benešovsku a Kutnohorsku. Prostřednictvím
poskytování sociálních služeb podporuje lidi
se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – v práci, v místě bydliště
a při volnočasových aktivitách.

Kontakt: Středočeský kraj (Rytmus Střed-

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

více najdete na www.posazavi.com

›

Sociální a zdravotní služby
Jak lépe zvládnout krizová období?
Vládní představitelé v době ohrožení zastavili či výrazně omezili plnění některých rolí
státu. Uzavřeli školy, omezili provoz úřadů
a dostupnost některých sociálních služeb.
Minimalizace osobních setkání umožnila vyřizování mnoha úředních záležitostí
elektronicky bez úmorného otevírání dveří
od první, druhé, třetí… kanceláře. Mnoho
lidí z domova pracovalo, učilo své dětí, nakupovalo nebo skypovalo se svými prarodiči. Z důvodu bezpečnosti byl veřejný a společenský život utlumen.
V prostředí sociálních služeb se i tak stále
mnoho dělo. V Rytmusu Střední Čechy poskytované služby nebyly naštěstí vládním
opatřením uzavřeny. Zpočátku jsme poskytovali jen neodkladné základní činnosti sociální rehabilitace a podpory samostatného
bydlení. Po obdržení ochranných pomůcek

pro pracovníky jsme možnosti podpory rozšířili i mimo naši běžnou činnost. Pracovníci
vypomohli v jiných službách – především
pro seniory. Zdravotníkům, prodavačkám,
bezpečnostním složkám i pracovníkům
technických služeb šili látkové roušky.

se o udržitelnost této činnosti ve spolupráci s terénním pracovníkem regionu panem
Mgr. Pavlem Gobym a starostou obce. Společně domluvený způsob pomoci seniorům tak
zajistí nejen uspokojení základních potřeb,
ale hlavně sníží jejich izolaci a osamělost.

Přijali jsme také do péče rodinu s dítětem se
zdravotním postižením, která z důvodů sociální izolace, uzavření speciální školy a dalších omezení byla na pokraji svých lidských
sil. Protože dítě nezvládlo nosit na obličeji
roušku, byla rodina jinými institucemi odmítnuta. Pracovníci Rytmusu našli bezpečnou cestu, jak odlehčit rodině. Zajišťujeme
volný čas dítěte.

Čelili jsme velké míře strachu o zdraví a životy. Postupně končí náročné období. Při
ohlédnutí zpět je jasné, že krizová období
organizace se svými pracovníky dobře zvládne i v budoucnu, když se na nastálé podmínky adaptuje a nerezignuje na vzájemnou pomoc a solidaritu mezi lidmi, jinými
organizacemi či místními firmami. Regionu
prospěje, když se může na místní neziskové
organizace spolehnout. A neziskové organizace musí umět reagovat na aktuální potřeby lidí v místní komunitě.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Ve venkovských oblastech jsme starostovi
jedné obce pomáhali s dlouhodobou obsluhou seniorů v jejich domácnostech. Snažíme

V kapličce Dobrého Pastýře se poprvé křtilo
Dovolte, abychom se s Vámi zpětně podělili
o překrásnou událost, jíž jsme byli svědky,
která ale, bohužel, v tu chvíli zapadla v dů-

sledku prudkého nástupu pandemie a s ní
souvisejících starostí a povinností. Naštěstí
ale nezapadla úplně a nyní, víc než jindy, je
důležité si ji připomenout…
Ludmila, dcera naší klientky paní Markéty,
si velmi přála, aby u křtin jejích dětí mohla maminka být. A tak se začátkem března
v kapličce Dobrého Pastýře v čerčanském
hospici poprvé od jejího vysvěcení křtilo. Jak
moc důležité a krásné to pro celou rodinu
bylo, nám Ludmila napsala e-mailem.
„Byl to pro všechny zúčastněné hluboký
zážitek, že jsme tuto událost mohli prožít

i s naší maminkou. Tímto bych Vám ze srdce
chtěla poděkovat nejen za umožnění uspořádat u vás naši slavnost, ale i za veškerou
starost a péči o pacienty, především o naši
maminku a vlastně i doprovázejícího tatínka. Cítíme se u vás vždy velmi příjemně a já
pokaždé, když do hospice přijdu, říkám si,
tady je svět naprosto v pořádku. Je mi jasné,
že to není samo sebou, na každém kroku je
znát velké úsilí, které musíte vynaložit, aby
vše vypadalo a fungovalo tak harmonicky.
Přeji vám i veškerému personálu co nejvíce
sil a odhodlání v tomto krásném díle pokračovat. Se srdečným pozdravem a velkým díkem, Ludmila.“

Hospic tleská veřejnosti
Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám jménem celého týmu Hospice Dobrého Pastýře
srdečně poděkovali za obrovskou podporu,
kterou jste našemu zařízení v uplynulých
týdnech projevili a stále projevujete. Míra
solidarity, která nás zasáhla ze strany veřejnosti, nám doslova vyrazila dech.
Od prvního momentu, kdy celé Česko ochromil nedostatek zdravotnického materiálu,
jste nás neúnavně zásobili rouškami, respirátory, hygienickými potřebami, ochranný-

mi štíty a oděvy, dezinfekcí, povzbudivými
slovy i nabídkami dobrovolné pomoci.
Po osmi týdnech fungování v nouzovém režimu, kdy nám náklady na provoz z důvodu
zvýšených bezpečnostních a hygienických
opatření vzrostly, zatímco příjmy z důvodu
omezení služeb a zpřísnění procesu příjmu
nových pacientů a klientů klesly, se naše organizace dostala do svízelné finanční situace.
Koncem dubna jsme vyhlásili veřejnou finanční sbírku a vy jste opět neváhali nás pod-

pořit, zakoupili jste nám potřebný materiál
a vybavení, přispěli na platy našich kolegů
v první linii. Zasloužíte si nejen náš potlesk,
ale především úctu a velké poděkování. S vědomím, že se máme o koho opřít, jsme plni
optimizmu, že nás stávající situace nezlomí
a budeme moci nadále poskytovat zdravotní
a sociální služby potřebným bez omezení.
Veřejná sbírka probíhá dál, podrobnosti
naleznete na našich webových stránkách
www.hospic-cercany.cz. Děkujeme Vám!

Losers Cirque Company poprvé v Benešově
V sobotu 10. října 2020 v 19.00 h nám bude
ctí přivítat v KD Karlov v Benešově novocirkusovou šou akrobatů Losers Cirque
Company.
Před dvěma lety navštívili „lůzři“ Hospic
Dobrého Pastýře v Čerčanech a předvedli
úžasné vystoupení v prostorách atria. Lí-

více najdete na www.posazavi.com

tali během svých akrobatických kousků
do výšky druhého patra, byla to strhující
podívaná.
Nyní přichází s celovečerním představením
The Loser(s), jehož výtěžek směřuje ve prospěch dostavby Centra Péče při Hospici
Dobrého Pastýře. Nenechte si ujít!

Vstupenky v ceně 450 Kč / 390 Kč zakoupíte v Kulturním informačním centru Benešov, Masarykovo nám. 230 v Benešově,
tel. 737 205 534. Pro děti a mládež do 18 let
a studenty nabízíme zvýhodněné vstupenky za 250 Kč! Těšíme se na Vás!
Jana Vernerová,
Hospic Dobrého Pastýře
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› Partneři
Jankov se o svou budoucnost obávat nemusí
nalizaci v Odlochovicích a postavit přivaděč
do ČOV z Jankovské Lhoty. „Co nejdříve bychom chtěli začít stavět čistírnu v Jankově,
stavební povolení už máme. Záleží však
na tom, zda se nám podaří zajistit financování,“ uvedla Jitka Jonsztová. Předpokládaná hodnota investic je 70 milionů korun,
část by měla pokrýt dotace a část chce obec
zaplatit z rezervy na infrastrukturu, kterou
si vytvořila. „Dříve jsme přemýšleli i o úvěru,
bohužel v současné době ‚koronavirové‘ je
velmi riskantní nákladné investice zahájit,
nevíme, jaká bude skutečná příjmová stránka rozpočtu z výnosu daní a zda budeme mít
dostatek finančních prostředků i na běžný
provoz. Nedivím se obcím, které své plánované investice zastavují,“ poznamenala starostka.

Má mateřskou i základní
školu, prodejnu potravin
a průmyslového zboží,
ordinace dětského, praktického i zubního lékaře,
domov s pečovatelskou
službou, dvě pohostinství
– na necelých 1 000 obyvatel slušná občanská vybavenost, řeknete si.
Obec Jankov, která má devět místních částí,
totiž ví, jak si obyvatele udržet. K tomu ještě
před deseti lety nabídla zájemcům 29 zasíťovaných stavebních parcel, všechny už mají
své majitele. „Prodávali jsme je sami, metr
čtvereční za 550 Kč (bez DPH, která ale přes
obec přetekla do státního rozpočtu). Chtěli
jsme, aby tu děti, až dospějí, měly možnost
zůstat. A vyplatilo se to. Většinu pozemků
koupili místní nebo lidé z blízkého okolí,“
říká starostka Jitka Jonsztová.
Sázka na děti
S výstavbou rodinných domů jde ruku v ruce
rostoucí zájem o místa v mateřské a základní škole. A obec si je toho vědoma. V posledních šesti letech investovala do základní
školy dohromady 21,3 milionu korun; nechala mimo jiné vyměnit okna, okapy, opravit plášť budovy. Na konci loňského roku dokončila další velký projekt – půdní vestavbu
o rozloze téměř 240 m. Škola jí získala dvě
nové třídy, kabinet, kancelář, technickou
místnost a sociální zařízení. Upravena byla
i jednotlivá podlaží – vznikl zde mimo jiné
výtah, únikové schodiště nebo bezbariérové
záchody, škola také dostala novou plynovou
kotelnu. Projekt realizovala firma Památky
Tábor s.r.o. Stavební práce zahájila v červnu
2019 a ukončila v prosinci téhož roku. Celkové náklady včetně vybavení interiérů a zeleně na nádvoří školy dosáhly 16,780 milionu
korun, z toho 9,5 milionu korun pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, který administruje MAS Posázaví, a zbytek zaplatila obec ze svých zdrojů.
Nové prostory začnou děti naplno využívat
ve školním roce 2020/2021.
„Realizace projektu nám hodně pomohla.
Nové učebny přispějí ke zvýšení kvality vý-

uky. Polepšili si však nejen žáci, ale i učitelé,
kteří dostali novou sborovnu,“ řekl ředitel
základní školy Václav Nerad. V půdní vestavbě vznikly dvě nové učebny – jazyková
a přírodovědná–, a to včetně moderního vybavení. „V přírodovědné třídě se bude učit
přírodopis, chemie a fyzika. Děti budou mít
k dispozici novou techniku, například mikroskopy,“ dodala zástupkyně ředitele školy
Kateřina Vesecká.
Školu, která má kapacitu 200 míst, v současné době navštěvuje 138 žáků. Sídlí ve dvou
budovách, přes ulici v domě č. 10 má školní kuchyni s jídelnou a dvě třídy mateřské
školy. Na dvoře tohoto objektu nechala obec
před 10 lety přistavět další třídu školky – její
kapacita se tak zvýšila na 50 předškoláků.
Náklady ve výši kolem 12 milionů korun tehdy pomohla uhradit dotace z Regionálního
operačního programu.
Škola už připravuje další investice, bez spolupráce s obcí by to ale nešlo. „Cítíme velkou
podporu zřizovatele, a to je pro nás hodně
důležité,“ uvedl Václav Nerad. S pomocí dotace z Programu rozvoje venkova, kterou administruje MAS Posázaví, chce škola pořídit
sedm dataprojektorů. Plánuje také vybavit
kmenové třídy novými notebooky, učebny
a sborovny pokrýt kvalitním wi-fi připojením a do školky pořídit interaktivní tabuli.
Prostřednictvím projektů zjednodušeného
vykazování, tzv. šablon, chce zajistit školní
asistenty pro integrované děti.
Trápení s odpady
Největším problémem obce je v současnosti
nedostatečná kapacita čistírny odpadních
vod v Jankově. Ze zákona musí obyvatelé
nemovitostí v místech, kde není kanalizace,
mít domovní čistírnu odpadních vod nebo
vodu z jímek ekologicky likvidovat. Kapacita votické nebo vlašimské čistírny, kam by
odpadní vodu mohli vyvážet, už ale nestačí, navíc je to nákladné. Obec proto plánuje vybudovat velkoobjemovou jímku u ČOV
v Jankově, do které by se svážela odpadní
voda z místních částí. Kromě intenzifikace
ČOV v Jankově chce vybudovat ČOV a ka-

Trápí ji také to, jak obyvatelé nakládají
s komunálním odpadem. Obsah kontejnerů
na tříděný odpad, který mají místní k dispozici, často neodpovídá tomu, k čemu jsou
určeny. „Pořád to přebíráme a uklízíme po lidech,“ posteskla si Jitka Jonsztová. Obává se,
že až za pár let skončí klasické skládkování,
stane se likvidace komunálního odpadu pro
obce velikosti Jankova obrovským problémem, protože na stavbu vlastní spalovny
nebudou mít peníze.
Na historii Jankovští nezapomínají
Plánované odkanalizování obce a jejích
místních částí by pomohlo vyřešit i jeden
velký nešvar – vypouštění odpadních vod
do okolních rybníků. Většinu z nich založil
zdejší rodák, nestor českého rybníkářství
Josef Šusta (1835–1914), který byl vrchním
správcem třeboňského panství knížete Jana
Adolfa II. ze Schwarzenbergu. Významného
rodáka připomíná v Jankově žulový pomník.
Škola s obcí pořádá na jeho počest Šustův
běh; trasa závodu vede – jak jinak – kolem
jankovských rybníků. Obec vlastní jeden
z nich a v současnosti hledá peníze na jeho
revitalizaci. „Už jsme zrekonstruovali spoustu cest v okolí, které propojily stavby slavného rybníkáře. Na okruhu kolem rybníků je
jedno velké obecní místo, kde bych si přála
vybudovat malou přírodní školičku,“ prozradila starostka.
Jankov se zapsal i do evropské historie. Odehrála se zde jedna z nejkrvavějších bitev
třicetileté války (1618–1648), která zároveň
přispěla ke konci tohoto válečného konfliktu, jímž vyvrcholily dlouhotrvající nábožen-

›››
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sko-mocenské spory mezi zeměmi katolického a protestantského tábora. Švédská vojska
u Jankova ojedinělým manévrem porazila
císařskou armádu a otevřela si tím cestu
na Vídeň. Válka skončila uzavřením vestfálského míru.
Osudné okamžiky dějin představuje malé
muzeum v objektu školy, bezbariérová
1,2 km dlouhá naučná stezka a pochod
Po stopách bitvy u Jankova. Událost každoročně připomíná také vzpomínková akce
spojená s rekonstrukcí historické bitvy, kterou obec pořádá ve spolupráci se spolky Císařský regiment a Jankovští žoldáci. Letos se
uskutečnila 7. března a zapojilo se do ní 220
účinkujících. „Spolek Jankovští žoldáci pomáhá také vybavit muzeum bitvy – šije dobové kostýmy a vyrábí repliky zbraní. Díky
němu jsme získali spoustu trojrozměrných
předmětů, které oživily výstavní síň,“ uvedl
Václav Nerad.
Podpora spolků a podnikatelů
Podle starostky Jitky Jonsztové je spolkový
život v obci a jejích místních částech bohatý. Působí zde pět sborů dobrovolných hasičů a dvě zásahové jednotky požární ochrany, aktivní jsou zde včelaři, myslivci nebo
spolek Aktivity pro seniory. Obec si toho
váží a jejich činnost podporuje. Na hřišti
TJ Sokol například v minulých letech vybudovala nové kabiny, v současné době staví
v sousedství kulturního sálu místnosti pro
spolkovou činnost. Na stavební práce získala dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje, na vybavení požádala přes
MAS Posázaví o dotaci z Programu rozvoje
venkova.

›
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Vycházet vstříc se obec snaží i místním
podnikatelům, letos například v souvislosti
s bezpečnostními opatřeními, které vláda
vyhlásila kvůli šíření koronaviru. Těm, kteří museli své provozovny uzavřít, odpustila
nájemné na 5 měsíců. „Uvidíme, jestli jim to
pomůže znovu nastartovat, nebo je bude třeba podpořit i jinak,“ dodala starostka.
S pohledem do budoucnosti
Jankov se o svůj osud bát nemusí – hlavní
podmínky rozvoje už splnil. Bytová výstavba, modernizace školy, infrastruktura…
Na rozdíl od připravované rekonstrukce
a dostavby kanalizačního systému má zásobování obyvatel pitnou vodou už vyřešeno.
V Jankově byl vodovod rekonstruován v roce
2004 za 12 milionů korun za finanční podpory z Ministerstva zemědělství. V roce 2005
došlo k výměně části vodovodního potrubí
v Jankově a v místní části Odlochovice v celkové hodnotě 4 mil. Kč. Tři malé vodovody
vybudovala a zrekonstruovala obec i v místních částech. Zásobovány jsou z vlastních
zdrojů, které ale v souvislosti s rozvojem přestaly stačit. Obec proto nechala udělat nový
vrt v Nosákově za 1,5 milionu korun s podporou Fondu životního prostředí Středočeského kraje a v Jankovské Lhotě za 2,5 milionu korun, na což získala dotaci z Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP), a dále
dva nové vrty v Jankově včetně dálkového
ovládání stály obec přes 3 miliony Kč a také
byly částečně financovány z OPŽP.
Jankov má vyřešenu i bezpečnost chodců
po celém území obce, největší a nejnákladnější investice byla řešena po hrázi rybníka
Hrad. Chodníky zde stály přes 5 milionů

korun a byly dotovány ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. „Nezapomínáme
na malé místní části, kde jsou opraveny
komunikace, postupně dochází k výměně
veřejných osvětlení, úpravy zeleně a návsí, opravě budov v majetku obce. Předloni
jsme na území celé obce vysázeli čtyři nové
ovocné aleje a remíz na místě bývalé skládky. Obnova zeleně nás stála 1,5 milionu Kč,
která byla dotována financemi z Operačního
programu životní prostředí. V letošním roce
jsme se zaměstnanci obce vysázeli v Jankově alej javorovou, švestky a buky. Bylo to
v době nouzového stavu, kdy jsme měli náš
úřad čtvrtek a pátek zavřeno,“ doplnila starostka.
V obci je také nový bezdrátový rozhlas. Prostřednictvím jeho 54 „hnízd“ se v době nákazy COVID 19 dostaly informace k občanům
po celém území obce velmi rychle Rozhlas
byl vybudován v rámci protipovodňových
opatření v roce 2017, a to včetně vodočetné
latě a elektronického srážkoměru za 3,1 milionu Kč s podporou MŽP.
jt

Zpráva ze sázavské komunity 55+
Milé naše turistky a procházkomilové. Hlásím, že se opět scházíme a vyrážíme každé
úterý po okolí Sázavy. Proč společně a pravidelně? Protože naše vycházky jsou pro nás
přínosem. Pomáhají nás udržovat v dobrém
fyzickém i duševním stavu. Je to relax, který nám dává sílu a radost. Je báječné se sejít
a říci si, jak se daří a co nového která upekla
nebo uvařila.
Nyní nám izolovaný stav skončil a my můžeme konečně na vycházku ve větším počtu.
I nadále se chráníme rouškou a snažíme se
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dodržovat rozestup. Jen při focení se trochu
přiblížíme. Všichni si snažíme uchovat zdravý a veselý přístup. Couráme rádi naší Sázavou a starosti necháváme za hlavou.

Chůze byla donedávna v dnešním životním
tempu luxusem. Přišel virus a člověk se
rychle zastavil. Vrátil se ke knihám, luštění
křížovek, sledování seriálů, prohlížení fotek,
které žloutnou v albu, a dokonce i ke stolním
hrám. Ale nejvíce nám scházeli přátelé, společné vycházky, povídání a výlety. Proto se
moc těšíme na akce, vycházky a báječné dny
zalité sluncem a dobrou pohodou. Tak tedy
každé úterý v 15.00 na náměstí v Sázavě.
Chůze je radost a radost je život!
Iva Danešová
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Legendární trati Posázavský Pacifik je 120 let!
přes Kácov do Světlé nad Sázavou. Jubilantem je první z nich. V roce 1882 ji začaly
stavět České obchodní dráhy mezi Nuslemi
a Modřany, a to pro potřeby tamního cukrovaru. Postupně se ale začala prodlužovat
– v roce 1897 byla otevřena trasa Modřany –
Vrané nad Vltavou – Dobříš a úsek z Čerčan
do Prosečnice, následně Prosečnice – Jílové
u Prahy a v roce 1900 byl dokončen stavebně nejnáročnější úsek z Jílového u Prahy
do Skochovic.
V prvním jízdním řádu z roku 1897 byla trať
označena číslem 78 a doplněna poznámkou
„jezdí až ode dne vyhlášení“. Poznámka se
týkala zejména úseku Jílové – Skochovice,
a to vzhledem k průtahům kolem definitivního vedení trasy. Tento úsek byl otevřen až
1. května 1900.
Posázavský Pacifik zpřístupnil do té doby téměř nedostupné přírodní krásy dolního Po-

budovat velké množství mostků, propustků
a tunelů.
Významné výročí připomíná výstava Když
údolím se řítí Posázavský Pacifik, která je
ke zhlédnutí do konce října v Regionálním
muzeu v Jílovém u Prahy. Ve spolupráci
s muzeem ji připravil spolek Posázavský
Pacifik. Expozice se snaží přiblížit atmosféru prvorepublikového cestování. Kromě
dokumentů o historii legendární trati v ní
nechybí maketa někdejšího příjmu a výdejny zavazadel a spěšnin, cestovní kufry, modely stanic a mostů, replika vlakového kupé,
zmenšenina železničního přejezdu… Výstava připomíná také další posázavské fenomény – tramping a vorařství.
Zdroj: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
a www.pacifikem.cz.
jt

Foto Petr Štoček
Znají ji regionální patrioti, železniční nadšenci, trampové, skauti, návštěvníci Posázaví… ale troufám si říct, že i ti, kteří v krajině kolem řeky Sázavy nikdy nebyli. Stala se
totiž legendou – železniční trať Posázavský
Pacifik. Vlaky po ní jezdí už 120 let! Pravda,
doby, kdy se po ní proháněli železní oři pohánění párou, jsou dávno pryč. Čas od času
se ale na trať historické stroje znovu vracejí,
vždy za ohromného zájmu cestujících i přihlížejících.
Posázavský Pacifik – tak jsou lidově nazývány železniční tratě číslo 210 a 212. První
vede z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan s odbočkou do Dobříše a druhá z Čerčan

sázaví. Název trať dostala podle svého zasazení do okolní krajiny. Převážně se totiž vine
podél řeky Sázavy – v některých místech až
40 metrů nad její hladinou. Tyto úseky patří
k nejkrásnějším, zároveň ale byly stavebně
nejnáročnější. Pro železnici vedenou úbočími sázavského kaňonu totiž bylo třeba vy-

Kozmice si letos připomínají 670 let od první písemné zmínky
Obci Kozmice je podle první písemné zmínky
670 let. Významné výročí připomenou první
Středověké kozmické slavnosti, které se uskuteční 5. září v areálu na Kodínech. Návštěvníci
se mohou těšit na historický průvod, sokolnické ukázky, rytířský turnaj, rekonstrukci
bitvy o tvrz, šermířská vystoupení i ohňovou
show. „Program jsme připravili ve spolupráci
se Skupinou historického šermu FOLTEST,“
uvedla starostka Helena Matoušková. Akce
začne v 12.30 průvodem obcí na náves. Podle předběžného časového harmonogramu
se ve 14.00 uskuteční rytířský turnaj, v 15.30
budou návštěvníci svědky bitvy o kozmickou
tvrz a od 17.00 se strhne dětská bitva. Půl
hodiny na to návštěvníci uvidí šermířské vystoupení skupiny Fratres in Armis, v 18.00 je
pobaví orientální tanečnice Sahar a v 19.00
začne koncert kapely Metanoon. Program vyvrcholí v 21.00 ohňovou show v podání Novus
Origo. Během celého odpoledne budou k dispozici dětské dobové atrakce, historický tábor
a tržiště. První potvrzená písemná zmínka
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o Kozmicích je z roku 1350, obec je ale pravděpodobně ještě starší. Podle popisu, který
nechala udělat pražská arcidiecéze z příkazu
arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi roky
1334 až 1350, patřily kouřimskému arciděkanátu (spravujícímu jihovýchodní části středních Čech), respektive štěpánovskému děkanátu, který byl jeho částí, fary v Okrouhlicích,
Kozmicích a Teplýšovicích.
Historické dokumenty, zveřejněné na webových stránkách obce, dávají její prvopočátek
do souvislosti s místním farním kostelem
sv. Jakuba. Založili ho vladykové „z Kozmic“
a připomíná se v listině z roku 1350. Mezi
známé osobnosti patřili rytíři Přísňák a Hon
z Kozmic – druhý jmenovaný připojil svůj
podpis pod takzvaný stížní list proti upálení
mistra Jana Husa, který v roce 1415 poslala
česká a moravská šlechta kostnickému sboru. Do historie se zapsal také Petr z Kozmic,
který v roce 1448 stál při dobývání Prahy
na straně Jiřího z Poděbrad – královi odpůr-

Foto Foltest
ci z řad Zdeňka Konopišťského mu prý za to
v roce 1466 vypálili kozmickou tvrz a připojili ji ke konopišťskému panství. Historickým
milníkem, který zaznamenaly kroniky, bylo
také selské povstání proti robotě v roce 1775,
jehož dějištěm se stala hospoda proti kostelu v Kozmicích – událost připomíná pamětní
deska na její zdi.
V současnosti žije v Kozmicích kolem 320 lidí.
Součástí obce jsou místní části Kácova Lhota,
a Rousínov.
jt
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DŮM v MUD Benešov
Na letošní oslavy města Benešova naváže výstava s názvem DŮM, která akcentuje nejzajímavější
architektonické počiny na území města.
Zároveň se bude věnovat městu samotnému, jeho rozvoji a vizi do budoucna. Výstava
bude v budově Muzea umění a designu v Benešově (MUD*) na Malém náměstí, ve které proběhla před dvěma lety rekonstrukce
výstavních prostor pod vedením Marcely Steinbachové. Expozice bude k vidění
od 2. srpna (vernisáž s celodenním programem se uskuteční 1. srpna) do 6. prosince.
Bude doplněna doprovodnými programy
zaměřenými jak na zájemce o architekturu,
tak na rodiny s dětmi.
Město Benešov se po několik staletí rozrůstalo, z původního vrchu Karlov se přesunulo
směrem k náměstí a postupně i do širšího
okolí. Doby hospodářského rozmachu střídaly recese a stagnace. To se projevilo také
na architektuře. Mezi průměrnými stavbami
najdeme i několik výjimečných počinů: minoritský klášter a piaristická kolej. Největší
stavební rozmach začal v druhé polovině
19. století a pokračoval až do druhé světové
války. Na výstavě jsou představeny jak secesní vily soukromých investorů, tak stavby
z centra města, mimo jiné budova gymnázia, hotel Pošta či budovy peněžních ústavů.
Po druhé světové válce se ukázalo, že město
nesplňuje nároky na bydlení a kvalitní život
svých obyvatel a došlo k velkým územním
změnám. Výstavba panelových sídlišť sice
vyřešila palčivou otázku bydlení, jejich rozmach však vytvořil nebezpečný precedens,
kdy stavbě ustupovaly i historicky cenné budovy, často bez jakékoli dokumentace.
Územní plánování města se po roce 1989
obrátilo k lepšímu. Starosta Mojmír Chromý
měl silnou vizi a zároveň se radil s odborníky. Navázal spolupráci s Josefem Pleskotem,
který v té době pracoval na Krajském stavebním odboru a Benešovu už se v několika svých projektech věnoval. Josef Pleskot
získal pozici městského architekta, kterou
ani v současné době nemají všechna měs-

ta. Zároveň zrekonstruoval budovu radnice,
která se měla stát vzorem pro veřejné stavby
v novém demokratickém státě.
Město v současné době čeká několik velkých
výzev – úprava prostor bývalých kasáren
nebo propojení s Konopištěm. Při pohledu
do územního plánu vypracovaného na počátku 90. let právě Pleskotem zjistíme, že
tyto problémy řešilo město již tehdy.
Výstava v MUD* nemá ambice navrhovat řešení, ale ukázat návštěvníkům, jakým způsobem může architektura proměnit ráz města nebo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kvalitní
architekturou a obyčejnou stavbou.
Po zhlédnutí výstavy získá návštěvník seznam přibližně dvaceti staveb společně
s mapou, s kterou se může vydat do města
a prohlédnout si jednotlivé stavby ve skutečnosti. Pro rodiče s dětmi bude připraven
menší okruh s hrou.

V rámci doprovodných programů pak muzeum uvede přednášky pro širokou veřejnost,
workshopy a debaty s architekty. Již tradičně také nabídne programy pro školy, dílny
pro děti a další.
MUD* po odvolání nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou krizí zpřístupnilo
12. května opět své výstavy, které se v polovině března přesunuly do online světa.
Výstavy jsou divákům zdarma k prohlédnutí až do 12. července. Jedná se o site-specific instalaci Lukáše Musila K tomu
se dostanem, výstavu kreseb a objektů
Luboše Plného Corpus Humanum, výstavu
děl Jiřího Kubového Obrazy a prostorové
instalace Patrika Proška Prorost. V Šímově
síni jsou vystaveny sochy benešovského
rodáka Petra Holečka. Otevřené veřejnosti
jsou také prostory muzejní kavárny a čítárny, které navazují na expozici plastik
ve dvoře muzea.
Muzeum umění a designu

Příměstské tábory v MUD 2020
Muzeum umění a designu Benešov (MUD*)
připravilo na léto příměstský tábor „Umění
venku!“, a to ve třech turnusech:
1. turnus: 6.–10. 7. 2020
2. turnus: 3.–7. 8. 2020
3. turnus: 17.–21. 2020
Jak a proč vznikl street art, co jsou to intervence v prostoru, jaký smysl a význam má
performance a kolik příběhů se skrývá v jedné soše ve městě? Setkání s umělci, výtvarné
dílny, spousta her, koupání a legrace! Program je vhodný pro děti od 6 do 13 let.
Cena 2 500 Kč zahrnuje výtvarný materiál
a materiál na workshopy, příspěvek na od-

více najdete na www.posazavi.com

měnu hostům, 5x teplý oběd, 10x (dvakrát
denně) bohatá svačina a pitný režim, vstupy
na koupaliště.
Pokud hlásíte 2 a více dětí na příměstské tábory MUD, nabízíme rodinnou slevu ve výši
200 Kč na přihlášku. Pokud by některé rodiny byly v komplikované finanční situaci,
můžeme se individuálně domluvit na snížení ceny tábora.
Vyplněnou předběžnou přihlášku zasílejte na e-mail: drexlerova@mudbenesov.cz.
Pro více informací volejte na telefonní číslo:
603 914 507.
Tereza Drexlerová
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Do Divišova za Mozartem, Beethovenem, Lisztem i Chopinem

Stačilo zavřít oči a nechat se unášet zvučnou melodií… V duchu jsem viděla bohatě
zdobený sál i dámy a pány v honosných róbách upírající svůj pohled na muže před sebou. Sedí za koncertním křídlem a jeho prsty se rozebíhají po klaviatuře. Je to Mozart,
Liszt, Beethoven nebo Chopin? „Stoupněte
si na druhou stranu proti mně, zvuk je tam
mnohem lepší,“ přeruší mé snění Viviana
Sofronitsky. To z pod jejích rukou tryskají
gejzíry hudby, které tolik „polechtaly“ mou
představivost. Stojím v improvizovaném
koncertním sále, v nějž se proměnila nevelká místnost v podkroví domu na náměstí
v Divišově. Drobná pianistka, mimochodem
dcera ruského klavíristy Vladimira Sofronitského, přebíhá od jednoho fortepiana (kladívkový klavír) k druhému a předvádí mně
jejich unikátní zvuk. Stein, Walter, Graf… co
jméno, to pojem ve světě hudby. Co je spojilo? Paul McNulty – Američan (teď už vlastně i Čech), který svůj život zasvětil výrobě
replik kladívkových klavírů druhé poloviny
18. století. Do Divišova přišel před 25 lety
a už tu zůstal. A domov u něj nakonec našla
i Viviana, která si sem před 15 lety přijela
vybrat nový klavír. „Podle seznamu Kdo je
kdo ve světě fortepian jsme největším a nejlepším producentem,“ říká hrdě. Vyrobili
mimo jiné kopie pian, na která hrál Liszt,
Chopin, Brahms…
Fortepiana z šumavského dřeva
Zájem o historické nástroje přivedl Paula, vystudovaného kytaristu, v roce 1978
na New England School of Stringed Keyboard Instrument Technology. Po studiích
se vydal do Evropy – nejprve do Amsterodamu, v roce 1995 přišel do Divišova za restaurátorem Karlem Poupětem, s nímž spolupracoval. Důvod přestěhování do Čech
byl prozaický – chtěl být co nejblíže zdroji
kvalitního dřeva, kterým je podle něj šumavský smrk. „Celá Šumava je u nás na za-

hradě,“ směje se Paul s odkazem na zásoby
dřeva vyskládané na dvorku před dílnou.
A připomíná, že v 18. a 19. století používali slavní klavírní mistři ve Vídni šumavské
dřevo k výrobě klavírů pro Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta i Bramse. Jejich
klavíry byly stejně kvalitní mistrovské kusy
jako housle od Stradivariho. „Aby naše klavíry měly stejný zvuk jako tehdy, potřebujeme na jejich výrobu stejný materiál,“ poznamenal Paul.

Před lety, když s jeho výrobou začal, prý
málokdo věděl, co je kladívkový klavír. Teď
je ale po něm obrovská poptávka. Paul jich
do světa poslal už víc než 270, hraje se na ně
v koncertních sálech i prestižních hudebních institucích v Evropě, Asii i Americe,
mimo jiné i v Akademii múzických umění
nebo Stavovském divadle v Praze.

Vyrobit dokonalou repliku hudebního nástroje představuje stovky až tisíce hodin
ruční práce. „Fortepiano Mozarta, které
jsme už někdy vyráběli, známe ho a nemusíme studovat podklady, se vyrobí za 800
hodin. Nové modely ale kvůli složité přípravě trvají déle – třeba výroba Lisztova klavíru představuje 6 000 hodin ruční práce.
Třeba tento malý klavír dělal Paul skoro 2,5
roku,“ ukazuje Viviana repliku nástroje Silbermann, kterou si objednal profesor americké Cornell University Malcolm Bilson.
Sousední repliku klavíru Stein vyrobil Paul
na zakázku pro australského klavíristu Geoffreye Lancastera, který ji ale chtěl se dvěma klávesnicemi, z nichž jedna měla kladívka s kůží. Vivianu to nadchlo natolik, že
pro ni Paul vyrobil také jeden tento nástroj.
Není se co divit – stačí přepnout klaviaturu
a místo rozpustilých tónů místností doslova
zaduní vážná hudba –, jak mě o tom vzápětí Viviana přesvědčila. Přehlédnout nelze
ani repliku klavíru Boisselot, na který hrál
Ferenc Liszt během svého turné v Kyjevě
a Oděse v roce 1847 a později na něm komponoval ve své pracovně v Altenburgské
rezidenci ve Výmaru. „Je to hodně důležitý
klavír a nikdo ve světě si dlouho netroufl vyrobit jeho kopii. Paul to ale dokázal a v roce
2011 vyrobil hned dvě repliky,“ dodala Viviana a zahrála na něj pár tónů. Pak usedla
k majestátnímu klavíru Walter a malý výlet
do světa hudby pokračoval…
Sen o koncertním sále
Kolik takových návštěvníků jako já bylo
svědky Vivianiných koncertů v malém im-

provizovaném koncertním sále v sousedství
dílny, kde unikátní nástroje vznikají, asi nikdo nespočítá: místní lidé, studenti hudby
z českých konzervatoří, autobusy návštěvníků z USA a Japonska…, ale také zájemci
o zpracování dřeva, protože dílna využívá
kvalitní tradiční dovednosti, které jsou dnes
už vzácné. Co naplat, že do ukázek klavír›››
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ní virtuoska dá vždy to nejlepší ze svého
umění a návštěvníkům zprostředkuje zážitek srovnatelný s tím, jaký mají posluchači
na jejích koncertech po celém světě. Hudba
takových velikánů, jakými byli Wolfgang
Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach
nebo Fryderyk Chopin, by si přece jenom
zasloužila důstojnější prostředí v podobě
koncertního sálu s odpovídající akustikou.
Viviana by si v něm mohla přehrávat svůj
koncertní program – a také před místním
publikem. „Hodně lidí nám volá, že by chtělo nahrávat na našich klavírech. Vyzkoušet
je chtějí i nejlepší světoví pianisté, kteří se
u nás zastaví – nabízí se uspořádat koncert
–, ale nemáme k tomu podmínky. Toužím
po malé koncertní síni, kam by se vešly dva
klavíry, kde by bylo možné dělat ukázky,
nahrávky a koncerty,“ prozradila klavíristka
své přání.
Spojení klavíristy s instrumentem Viviana
přirovnala k manželství. „Když si muž hledá manželku, musí si navzájem ‚sednout‘.
Houslista si svůj nástroj vozí všude s sebou,
ale moderní klavírista nemůže. Moderní
klavírista přijde do sálu, tam stojí klavír –
‚kouká’ na něj, on zase kouká na něho, seznamují se…,“ popsala. A na tom, zda si nakonec „sednou“, závisí úspěch celého koncertu. Proto si Viviana na koncerty v Evropě
stejně jako houslista vozí svůj klavír.
Pocta Chopinovi
Loni Paul vyrobil kopii varšavského klavíru
Buchholtz Fryderyka Chopina, který v roce
1863 vyhodili carští vojáci z okna paláce Zamojských ve Varšavě. Prezentace nástroje
ve varšavském divadle byla velkou událostí.

„K tomu, že jsem polskému státu vrátil ztracený Chopinův klavír, mi tehdy pogratuloval i polský premiér,“ vzpomněl Paul. A byl
to právě on, kdo v roce 2010 vyrobil jako
první na světě repliku klavíru Pleyel z roku
1830, údajně nejoblíbenějšího Chopinova
nástroje. Originál je v pařížském muzeu hudebních nástrojů.

více najdete na www.posazavi.com

Pocta Beethovenovi
Fortepiana z Divišova si zahrála i v novém
německém velkofilmu k 250. výročí narození skladatele Ludwiga van Beethovena.
Kvůli koronavirové pandemii byla jeho premiéra přesunuta na letošní podzim. „Filmaři
chtěli natočit snímek po vzoru Amadea, se
spoustou hudby. Beethovena v různých obdobích života ztvárnili 4 herci – jen jeden
z nich, ten nejmladší, byl skutečný pianista. Když jsem ho uviděla a pozorovala jeho
gesta a styl hry, byla jsem překvapena, jak
je autentický,“ poznamenala Viviana. Připomněla, že nejoblíbenějšími Beethovenovými nástroji byly klavíry Stein, Walter a Graf,
jejichž repliky si filmaři vybrali do snímku

v divišovské dílně. Zdejší fortepiana měla
být pouze „němými herci“, když je ale tvůrci
filmu uslyšeli, upustili od záměru „nadabovat“ je moderní hudbou a ve snímku použili
jejich autentický zvuk.
Chvála zlatých českých ručiček
„Čechy byly v době Mozarta a Haydna kon-

zervatoří světa, bylo tady tolik muzikantů,
zpěváků i výrobců klavíru,“ připomněla Viviana. Těší ji proto, že mohli navázat na tradiční českou výrobu zaměřenou na drobnou
ruční práci. „Snažíme se co nejvíc vyrobit
sami. Zaplaťpánbůh jsme v Čechách a víme,
co znamenají ‚zlaté české ručičky‘, snažíme
se toho využít. Pracujeme se dřevem, materiál je pro nás hodně důležitý,“ dodala Viviana. Firma v současnosti hledá zručné řemeslníky – hlavně modeláře. „Velice důležitá je
pro nás preciznost, když pracujete s malý
kouskem dřeva, nijak to neošidíte, neurychlíte, musíte to udělat pořádně. Nástroj bude
v koncertních sálech na očích tisíců lidí,“
podotkla. Stejně jako u originálu nese podle

ní každá součástka repliky nástroje „podpis“
řemeslníka, který ji vyrobil a který je na to
patřičně hrdý.
jt
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Skupinový vodovod CHOPOS – stavba se rozjela do vyšších obrátek
Na želivské úpravně totiž probíhá velká modernizace filtrací, které pomohou z vody odstraňovat pesticidní a hormonální látky. Nakonec se stále hovoří o horkém a suchém létě.
Lze tedy očekávat, že bude lokálních zdrojů
vody nedostatek a o to víc budeme netrpělivě
čekat na den, kdy voda konečně poteče.

Stavba započala před koncem roku 2019
a měla by trvat až 2 roky. Přes omezení, která v ČR v první polovině letošního roku panují, se daří zintenzivňovat stavební činnosti. Za 5 měsíců se podařilo položit více jak
17 km vodovodního potrubí a stavba probíhá téměř ve všech obcích a místních částech
mikroregionu CHOPOS. Stavební činnost
probíhá i v Zálesí, kde postupně roste srdce
vodovodu – vodojem s kapacitou 600 m3.
Zájem o připojení na veřejný vodovod je obrovský. Zaznamenáváme ale také, že se někteří připojují ze spekulativních důvodů. Při
osobních rozhovorech někdy slýcháme argumentaci – co kdyby voda v mé studni došla,
tak mám připravenou alternativu. Tyto a jiné
podobné argumentace nám vadí, protože při
výstavbě rozsáhlého a finančně náročného
vodovodního systému musíme myslet na ekonomiku provozu. Každý provoz s sebou nese
náklady. Zejména s těmi fixními lze někdy
obtížně hýbat. Vše se nakonec může projevit
na budoucí výši vodného, které chceme mít
co nejnižší. Věřím, že bude každý vodu alespoň v nějaké míře odebírat, třeba jen pro její
kvalitu, která je a bude pod stálým dozorem.
V době, kdy budeme dokončovat stavbu, poteče z Želivky ještě kvalitnější voda než dnes.

Očekávaný harmonogram výstavby
Píši raději slovo očekávaný. Neustále se totiž optimalizuje a přizpůsobuje aktuálním
podmínkám. Dodavatel by chtěl v letošním
roce položit veškeré potrubí v délce více jak
38 km, což není opravdu skromný cíl. Mělo
by dojít k propojení všech obcí, k výstavbě
všech rozvodů, přivaděčů, výtlačného řadu
napojeného na přivaděč z Želivky a vodojemu. V příštím roce se budou instalovat
technologie, které pomohou řídit rozsáhlý
systém. Každá obec bude vybavena měřením s dálkovým přístupem, pomocí kterého
bude možné centrálně sledovat a hodnotit
průtoky vody v daném okamžiku či za delší
období a také zjišťovat případné poruchy.
Rádi bychom také dálkově měřili a sledovali
spotřeby vody v domácnostech. Tím chceme
dosáhnout provozování vodovodu v minimálním počtu lidí. Dokonce i jiné členské
obce, které mají svůj lokální vodovod, uvažují o využití jednotného systému, který by
jim prostřednictvím CHOPOSu ulehčil práci.

né vody velmi zadlužují, ale co naplat. Voda
bude vždy na první místě, bez té se neobejdeme. Dnes si státy při nedostatku peněz
jednoduše pustí tiskárnu, ale vodu si vytisknout nedokážeme. Jsem rád, že se podařilo
vybrat kvalitní materiály s vysokou životností. To nakonec ocení budoucí generace.
Jsem rád, že máme pro řízení stavby silného
partnera s řadou odborníků ze společnosti
VRV a.s. Dobrý pocit mám i z průběhu stavby, kterou provádí sdružení tří firem EVT
Stavby s.r.o., ZEPRIS s.r.o. a POHL cz, a.s.
Jak běží stavba, tak se zároveň připravujeme
na budoucí provozování vodovodu. Dobrovolný svazek obcí CHOPOS patří mezi multifunkční mikroregiony, které nabízejí svým
členským obcím širokou škálu služeb. Stavba vodovodu je jedním z mnoha projektů,
který nás momentálně velmi zaměstnává.
Samotná legislativa je den po dni složitější,
neustále přibývá různých předpisů a pravidel, což s sebou přirozeně nese řadu nároků,
kterým je třeba rozumět. Někdy mám pocit,
že je důležitější popsaný papír než tekoucí
voda z kohoutku. CHOPOS se vždy snažil
pomáhat obcím s kde čím, věřím, že i zde
bude jejich zdatným pomocníkem.
Miroslav Kratochvíl

Myslím, že jsme chytili příležitost postavit
(na místní poměry) tak rozsáhlý vodovodní
systém na poslední chvíli. Už dnes je to velmi složité a drahé. Nelze předpokládat, že
to bude v budoucnu lepší. Obce se ve snaze
získat pro své občany dostatek kvalitní pit-

Městská policie Bystřice má nové služební auto, zvýší se její akceschopnost
Městská policie Bystřice dostala novou Škodu Octavii Scout. Obnova vozového parku
má za cíl nejen snížit náklady na provoz
a údržbu služebního vozidla, ale také zvýšit
akceschopnost strážníků.

ce na zaběhnuté psy,“ popsal strážník Vít
Vrtiška. Zlepší se podle něj také průjezdnost
terénem – městská policie mimo jiné zajíždí
do spousty vesnic, kde jsou úzké silnice, jezdí polními cestami, v zimě také bývá hodně
komunikací špatně sjízdných.

„Potřebujeme moderně vybavenou jednotku
městské policie. Spolehlivé auto musí mít
už proto, že území, které obhospodařuje,
je rozlehlé – Bystřice má 26 místních částí
o rozloze 6 339 ha. Strážníci navíc na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťují pořádek
také v Neveklově,“ uvedl starosta města Bystřice Michal Hodík.

Nákup nového vozidla byl součástí realizace
koncepce rozvoje městské policie v Bystřici, který zpracoval její velitel Adam Semela. Auto dodala firma Přerost a Švorc, která
má zkušenosti s dodávkou homologovaných
aut pro městskou policii. Nákup byl hrazen
z městského rozpočtu.

Strážníci měli přes deset let k dispozici Ford
Fusion, najeli s ním kolem 120 000 kilometrů a ani jeho vybavení už neodpovídalo současným požadavkům. Nová Škoda Octavia
proto bude díky svým parametrům a vybavení velkým pomocníkem. „Nové auto má lepší
světelné označení, reflexní prvky, vysílačku
napojenou přímo na linku 158, přední a zadní kamery pro monitoring dění na silnici.
Navíc je to kombík s velkým zavazadlovým
prostorem, kam s přehledem dostaneme vybavení a nářadí, třeba odchytové tyče a kle-

Městská policie Bystřice má čtyři členy.
Kromě Bystřice a jejích místních částí zabezpečuje veřejný pořádek také v Neveklově. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití i na dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce. Strážníci dohlížejí také na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
i na čistotu veřejných prostranství, odhalují
přestupky a jiné správní delikty a podílejí se
také na prevenci kriminality.
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Bystřičtí strážníci loni zaznamenali 54 přestupků podle zákona o silničním provozu,
všechny vyřešili na místě pokutou. Prověřovali osm podezření ze spáchání přestupků podle zákona o obecní policii, mimo jiné
přestupky proti veřejnému pořádku nebo
občanskému soužití. Odchytli 32 zvířat. České policii oznámili tři důvodná podezření ze
spáchání trestného činu.
jt
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V Kamenném Přívozu mají nové dětské a workoutové hřiště
Náklady na jeho vybudování dosáhly 1,25 milionu korun a 75 procent z nich pokryla dotace od Středočeského kraje.

V Kamenném Přívozu bylo 13. června otevřeno nové veřejné dětské a workoutové hřiště.
Na své si zde přijdou jak malé, tak dospívající děti i dospělí. Hřiště bylo milým dárkem
obce k letošnímu Dni dětí.

„V obci bylo několik starých dětských hřišť,
která už neodpovídala podmínkám bezpečného provozu,“ uvedl starosta Prokop Mašek. Nový hrací prostor vznikl v sousedství
fotbalového stadionu a multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Má dvě části – plocha
pro nejmenší byla osazena hracími prvky,
a to prolézačkou, vahadlovou houpačkou,
houpadly na pružině, kolotočem a pískovištěm se sedáky a zakrývací plachtou. Větší
děti a dospělí mohou využívat workoutovou

sestavu v podobě tří fitness prvků a dopadovou plochu z recyklovaného plastu.
Oplocené hřiště je volně přístupné a hlídá ho
kamerový systém. Okolí hřiště bude doplněno zelení.
jt

Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou
Projekt Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou usiluje o podporu Středočeského kraje.
Ten rozděluje mezi žadatele v rámci participativního rozpočtu 50 milionů korun.
Do soutěže se přihlásilo 126 žadatelů a Týnec nad Sázavou byl jedním z nich. Hlavním
důvodem je, že v současné době ve městě,
které sportem přímo žije, nenajdete žádné
podobné zařízení, a přitom na kole zdejší
děti umí jezdit snad dřív než chodit. Každoroční dopravní soutěž, kterou pro školáky
pořádá týnecká městská policie, má vždy
velkou účast, a to i přesto, že se odehrává na nevyhovující ploše parkoviště před
městským úřadem. Dopravní výchova dětí
a mládeže má v současné době své nezastupitelné místo. Děti bohužel patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu.
Na dopravním hřišti se tak budou moci
zábavnou formou naučit pravidlům bezpečného pohybu po komunikacích a zároveň
dostanou možnost své znalosti a dovednosti bezpečně vyzkoušet.

Doufejme tedy, že budeme v žádosti úspěšní
a už příští rok se v blízkosti školky a školy
budou děti na svých strojích bezpečně prohánět po novém hřišti. To plánujeme nechat
vyrobit z povrchu SmartSoft, který zajišťuje větší bezpečnost. Doplněno by mělo být
několika herními prvky, jako je trampolína,

twister, skákací panák a hra zrcadlo. Chybět
samozřejmě nebudou dopravní značky, semafory, přechody i parkoviště. Hřiště bude
navíc otevřeno i pro veřejnost, takže znalosti
silničního provozu si zde bude moci vyzkoušet každý.
Lenka Morávková

Týnecký participativní rozpočet – za půl milionu tři projekty
Týnec nad Sázavou
letos poprvé pro obyvatele města připravil
participativní rozpočet.
V rámci něj občanům nabídl 500 000 korun
na realizaci jejich nápadů, které budou přínosem pro zkvalitnění života ve městě.
Sešly se čtyři zajímavé projekty, každý z úplně jiné oblasti. Jeden navrhovatel nakonec
vzal svůj nápad zpět, tak lidé vybírali ze tří
následujících projektů.
První je určený především dětem. Mateřská
školka navrhla kvetoucí a jedlou zahradu.
Ta vznikne v jejím areálu, a promění tak přírodní zahradu na přírodní učebnu. Kvetoucí
a jedlá zahrada dětem přiblíží růst a zrání některých plodových rostlin. Dostanou
možnost o rostliny pečovat a sledovat, jak
příroda pracuje. Tímto přirozeným způsobem získají pracovní návyky, mají možnost
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být u toho a vidět tyto zázraky na vlastní oči.
Formou hry se tak naučí ohleduplnému chování k živé přírodě.

o něj starat, aby mohla být zachována památka na rodinu, jejíž člen byl prvním starostou
Týnce.

Druhým podpořeným projektem byla Psí
škola, která v Týnci nad Sázavou chybí.
Oplocený a profesionálně vybavený obecní
cvičák by nabídl místo, kam by mohli chovatelé zajít se svým psem a samostatně nebo
pod dohledem certifikovaného trenéra provádět výcvik poslušnosti. Nápad, který by
ocenili zejména milovníci psů, se však nakonec realizace nedočká. Také tito předkladatelé totiž nakonec svůj projekt stáhli.

Obyvatelé města do 22. května hlasovali
pro návrh, který je nejvíce oslovil. Vyhrála
kvetoucí a jedlá zahrada, na druhém místě se umístil projekt Psí škola a třetí místo
obsadila rekonstrukce hrobky rodiny Micků. Všechny tři projekty dohromady se vešly do 500 tisíc korun, které město v rámci
participativního rozpočtu uvolnilo. Dobrou
zprávou tedy je, že nakonec dojde k realizaci
dvou nápadů, a to v pořadí dle umístění.

Třetí nápad nás zavede do historie a k odkazu
našich předků. Na starém týneckém hřbitově se nachází neogotická, léta neudržovaná hrobka kdysi významné rodiny Micků.
K hrobu se delší dobu nikdo nehlásí a hrobka
chátrá. Proto se navrhovatel projektu rozhodl nad hrobem převzít záštitu a pravidelně se

Město Týnec nad Sázavou děkuje všem,
kteří se do prvního ročníku participativního rozpočtování zapojili, a srdečně Vás zve
na představení vítězného projektu. Uskuteční se 24. června ve velké zasedací místnosti
městského úřadu od 17 hodin.
Lenka Morávková
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› Partneři
Co nového v Netvořicích?
ného regionálního operačního programu
(IROP) prostřednictvím MAS Posázaví, k její
realizaci dojde až v příštím roce. Jedná se totiž o finančně a časově náročnou akci, takže
její přípravy, včetně vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, realizaci posunuly až na jarní měsíce roku 2021.

Závěr loňského roku byl u nás ve znamení
dokončování dva roky trvající výstavby ČOV
a kanalizace, která byla v listopadu spuštěna
do zkušebního provozu. Postupně si majitelé připojují svoje nemovitosti, i když termín
pro připojení jsme museli vzhledem k nečekaným událostem v souvislosti s COVID-19
přesunout z dubna na konec června 2020.
Zhruba měsíc před tímto termínem je připojeno prakticky 90% nemovitostí. Na ČOV
stále vychytáváme provozní a technické nedostatky, ale není to nic, s čím bychom si
nedokázali poradit. Ostatně, tím si musela
projít každá obec, která ČOV a kanalizaci
někdy budovala. Jediné, co nám ještě směrem k této akci zbývá, je udělat nový povrch
na krajských komunikacích, které byly poničeny výstavbou kanalizace. Plánovaný podzimní a následně jarní termín oprav jsme
nestihli, protože KSÚS Středočeského kraje,
která se na opravách z jedné poloviny podílí,
stále ještě nemá dokončeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Silnice ale vypadají
jako tankodrom a jsou sjízdné pouze s velkou opatrností. Proto jsme rádi, že se nám
alespoň podařilo dosáhnout toho, že KSÚS
nyní všechny krajské komunikace vedoucí páteřně celými Netvořicemi provizorně
opraví. Doufáme, že toto opatření splní svůj
účel do doby, než dojde k finální opravě. Ale
kdy to bude, to je zatím ve hvězdách.
Novou tvář dostaly koncem loňského roku
i autobusové zastávky v centru městyse,
včetně stavebních úprav chodníků a prostranství v jejich okolí. To vše bylo spolufinancováno z nárokové dotace od Středočeského kraje.
Dokončena byla i oprava vnitřních prostor
a zázemí restaurace Na Radnici, a tak na začátku června již nic nebránilo tomu, aby ji
nový provozovatel mohl otevřít. Vyšlo nám
to skvěle, protože opravy probíhaly převáž-
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ně v období, kdy musely být stejně všechny
hospody zavřeny. Doufáme, že nově opravené prostory a možnost se scházet budou tím
správným stimulem, abyste při toulkách Posázavím do netvořické hospody zavítali.
V plném proudu jsou i práce na opravě schodiště, chodníku a betonové podesty k naší
základní a mateřské škole, které začaly
koncem května. Tyto opravy financujeme
z vlastních zdrojů. Ale jsme rádi, že jsme
se do nich pustili, a to i přes to, že obecní

rozpočet je díky výstavbě ČOV a kanalizace
zatížen 30milionovým úvěrem. Musíme tak
přemýšlet nad každou účelně investovanou korunou, ale bezpečnost našich dětí je
pro nás prioritou. Schodiště, a hlavně jeho
dominanta – betonová podesta –, byly již
v tak havarijním stavu, že jsme se rozhodli
pro okamžitou opravu. I když bylo několik
návrhů, jak zmíněnou betonovou podestu
opravit, respektive ji odstranit, připadalo
nám nejvhodnější zachovat historickou podobu místa. Takže cesta do netvořické školy bude vypadat tak, jak si ji všichni, kdo
do této školy chodili, pamatují, jen bude mít
„nový kabát“. Na to navážeme opravou chodníku v ulici Hrubínova, který vede od autobusových zastávek až ke škole. I když jsme
na tuto opravu obdrželi dotaci z Integrova-

Ale zahálet určitě nebudeme. Je před námi
oprava víceúčelové nádrže, která slouží netvořickým hasičům. I její oprava je možná
díky získané dotaci, tentokrát z Ministerstva
zemědělství. Přes veškeré těžkosti, které
s sebou tento rok přináší, jsme zaznamenali
přece jenom jeden výrazný úspěch. Prakticky po třiceti letech neustálých žádostí o převod pozemků pod naším fotbalovým hřištěm
jsme dorazili k cíli. Během letošního roku by
mělo dojít k bezúplatnému převodu těchto
pozemků od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Tento převod je pro
nás opravdu klíčový, protože pak budeme
moci žádat o dotace, které jsou v souvislosti
se sportovišti vypisovány. Jedná se nám především o opravu kabin, tribun, sociálního
zázemí a oplocení. Původně byly všechny
stavby na hřišti ve vlastnictví TJ Sokol Netvořice, ale po vzájemné dohodě došlo k jejich
darování do našeho vlastnictví. My máme
samozřejmě větší možnost získat příslušné
dotace. Z těchto důvodů jsme se rozhodli,
že v areálu fotbalového hřiště vybudujeme
i tolik žádané workoutové hřiště, pro jehož
výstavbu jsme původně měli vytipovaný
jiný pozemek. Zažádáno o dotaci máme, tak
budeme doufat, že ji získáme. Ale netvořičtí
sokolové také nezahálejí. Díky jejich spolupráci s MAS Posázaví a městysem získali dotaci na opravu vnitřních prostor sokolovny
z Programu rozvoje venkova. Bude tak realizována vnitřní oprava sociálního zařízení
(sprchy, umývárna), šaten a kluboven. Venkovní opravy se dotknou střechy a oplocení.
Toto jsou akce, které máme naplánovány
na letošní rok, popřípadě na jaro roku 2021.
Ostatní naše plány a vize závisejí na vývoji
ekonomické situace v našem státě. Zatím
jsou informace v tomto směru celkem rozporuplné. Počkáme tedy na další vývoj. Naší
prioritou je ale bezproblémové splácení úvěru, který máme v souvislosti s výstavbou
ČOV a kanalizace při zachování běžného
chodu městyse Netvořice a jeho místních
částí. Všechno ostatní, co se nám povede
k tomu opravit či vybudovat, bude pomyslnou „třešničkou na dortu“.
Monika Šlehobrová, starostka
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›

Z regionu
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy chystá řadu zajímavých akcí
blíže, připravili jsme novou virtuální prohlídku našich expozic, kde si muzeum mohou prohlédnout opravdu detailně, včetně
některých panelů a vitrín. Nic se však nevyrovná osobní návštěvě, zvláště když jsme výstavy „Když údolím se řítí Posázavský pacifik“ a „Plavecký mariáš“, které během karantény „usnuly“, prodloužili do 1. listopadu!
Pro děti jsme zase připravili ke stažení sérii
omalovánek, vystřihovánek či pracovních
listů, které jsou pravidelně vkládány na muzejní web. Zveřejňujeme i články s tipy na zajímavé výlety, neboť předpokládáme, že nyní
budou hlavním turistickým cílem tuzemské
destinace a tyto tipy usnadní nový vzestup
turistického ruchu v našich regionech.

Tato doba koronavirová nám dala prostor
k tomu dokázat, jak nám na našich stávajících i budoucích návštěvnících záleží. Snažili jsme se je bavit například prostřednictvím
sociálních sítí, kde jsme zpřístupňovali tzv.
on-line seriály – zajímavosti z depozitáře, informace o jílovských osobnostech, jílovské
příběhy nebo perličky z archivu. Abychom
byli našim návštěvníkům a příznivcům ještě

Mimoto se naše muzeum v době krize zapojilo do aktivní pomoci v rámci Středočeského
kraje. Dle pokynů krizového štábu jeden ze
zaměstnanců rozvážel ochranné pomůcky
do zdravotnických zařízení. V budově muzea bylo zřízeno záložní distribuční centrum
zdravotnického materiálu pro Středočeský
kraj. Zručné kolegyně našily desítky roušek,
které jsme předali místnímu městskému
úřadu. Ten se postaral o jejich poskytnutí
těm, kteří je nejvíce potřebují (senioři, pečovatelé, zdravotníci a záchranné složky).
V běžné pracovní době naši zaměstnanci
pracovali na inventarizaci, evidenci a zvelebování muzea důkladným úklidem depozitářů, expozic a celého muzea vůbec. Umístili
jsme nové aktivizující prvky do expozic, aby
návštěvníky muzeum bavilo ještě více. Také
jsme pracovali na projektech rekonstruk-

ce některých muzejních prostor, takže se
můžete těšit na nové části expozic. Zkrátka
jsme se snažili dělat vše pro to, aby po znovuotevření bylo muzeum „jako nové“!
Od 12. května je muzeum přístupné dle běžné otevírací doby a už nyní plánujeme řadu
zajímavých akcí. Například 25. července
chystáme program k výročí 600 let od korunovace Zikmunda Lucemburského. V rámci významného jubilea budou mimořádně
vystaveny umělecké repliky říšské císařské
a české královské koruny, které vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban a muzeu zapůjčil
Středočeský kraj. Dle názoru odborníků se
jedná o nejzdařilejší kopie originálů, které
jsou nádhernou ukázkou mistrovské dovednosti středověkých zlatníků a šperkařů.
Koruny bude možné si v muzeu prohlédnout
od 21. 7. do 16. 8. 2020.
Na muzejním nádvoří bude 15. 8. Zlatý den
v Jílovém, kde se návštěvníci mohou seznámit s technikou rýžování zlata, sami si rýžování vyzkoušejí a budou si moci prohlédnout
různé minerály.
Na léto také chystáme koncerty, divadelní
představení a další zajímavé programy, které pobaví děti i dospělé. Všechny podrobnosti o plánovaných akcích najdete na našich
webových stránkách a na facebooku. Těšíme
se na Vás!
Více informací na www.muzeumjilove.cz,
info@muzeumjilove.cz.
Regionální muzeum Jílové u Prahy

Charitativní běh Od nevidim do nevidim se poběží pro čtyřletou Klárku
Čtyřleté Klárce, která se
narodila s vážným postižením, bude věnován výtěžek
běžeckého závodu Od nevidim do nevidim, který se uskuteční 17. října ve Stříbrné Skalici. Na tento termín byl
přeložen z původního 4. dubna, kdy sportovní klání zhatila koronavirová pandemie.
Posedmé ho pořádá nevidomý běžec a horolezec Honza Říha. Charitativní akcí pomáhá potřebným – minulé ročníky podpořily
například šestiletého Lukáška se vzácnou
metabolickou poruchou nebo stejně starého
Šimona, který se špatně pohybuje.
Sportovní nadšenci si mohou ve Stříbrné Skalici závodně zaběhnout trail dlouhý
5,5 km nebo 12 km. Dětem a méně sportovně
založeným jedincům je určena trať dlouhá
kilometr, kterou mohou proběhnout nebo
jen projít. Start dětského závodu je v 9.40
a nesoutěžního dobročinného běhu v 10.15.
Závody na 5,5 km a 12 km startují v 11.30
a jsou součástí seriálu Běžec Podblanicka
– pro bodování je ale nutné absolvovat trať
dlouhou 12 km; pouze skupina E (muži nad
70 let) a CH (ženy nad 55 let) má bodovanou
trať v délce 5,5 km.
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Klárka, jíž je věnován výtěžek letošního závodu, bydlí v malé vesničce mezi Kolínem
a Kutnou Horou. Je to veselá a nesmírně
kontaktní holčička, která se narodila s postižením, jež jí nedovoluje zapojit se plně
do běžného života. Má psychomotorickou
retardaci, epilepsii a podezření na Aicardiho
syndrom. Navštěvuje mnoho specialistů, rehabilitace, jezdí do lázní a bojuje s nepřízní
osudu. V současnosti už zvládne ujít krátkou
vzdálenost sama a snaží se neverbálně komunikovat. Pomaličku se posouvá ve vývoji
a každý malý posun je velkým vítězstvím.
Aby těchto vítězství bylo co nejvíc, potřebuje Klárka rehabilitace, které nejsou vždy
hrazeny pojišťovnou. Proto každá částka
z charitativního běhu pomůže téhle malé
princezně dostat se zase o krůček dál.
Od nevidim do nevidim je celodenní akcí pro
celou rodinu. Stejně jako v minulých letech
bude součástí doprovodného programu lezecká stěna nebo hudební vystoupení.
On-line registrace na závody a další podrobnosti o akci jsou na
www.odnevidimdonevidim.cz.
jt
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Seznam partnerů Místní akční skupiny Posázaví a jejich kontaktní údaje k 1. 6. 2020
Název subjektu

Sídlo/adresa trvalého bydliště

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Fyzická osoba bez IČ – občan
Adriana Ondračková

Týnec nad Sázavou, K Náklí 94, 257 41

Ing. Lucie Onderčaninová

Chrást nad Sázavou 199, Týnec nad Sázavou, 257 41 Ing. Lucie Onderčaninová

Adriana Ondračková

služby
služby

Ing. arch. Iveta Jirásková

Krchleby 4, Křečovice, 257 56

Ing. arch. Iveta Jirásková

služby

Nestátní neziskové organizace
Cesta integrace, o.p.s.

Říčany, Masarykovo náměstí 6/17, 251 01

Mgr. Alena Radová

sociální oblast

Historický klub z.s.

Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41

Václav Pošmurný

historie, kultura a památky

Lidem blíž z.s.

Řehovice 21, Maršovice, 257 56

Ing. Hana Bačíková

děti, rodina, sociální oblast

Mateřské centrum Hvězdička, z.s.

Benešov, Vančurova 1146, 256 01

Ing. Jana Čechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

MC Kulíšek

Bystřice, Ješutovo náměstí 115, 257 51

Vanda Pechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

Náplava Sázavy, spolek

Kamenný Újezdec 30, Kamenný Přívoz, 252 82

Bc. Věra Weinerová

kultura a památky

Ochrana fauny ČR o.p.s.

Hrachov 13, Svatý Jan, 262 56

Pavel Křížek

ekologie, děti, ochrana přírody

RUAH o.p.s.

Benešov, Tyršova 2061, 256 01

Mgr. Marta Vacková

sociální oblast

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Benešov, F. V. Mareše 2056, 256 01

Mgr. Pavla Fleischhansová

sociální oblast

Římskokatolická farnost Benešov

Benešov, Na Karlově 92, 256 01

Roman Lutz

církev

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice

Senohraby, Příčná 61, 251 66

Vladimír Havelka

kultura a památky

Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

Benešov, Husova 470, 256 01

Ing. Vladimír Babka

děti a mládež, vzdělávání

Sdružení SPORT, z.s.

Tloskov 1, Neveklov, 257 56

PhDr. Radka Jiroušková

děti, rodina, sport

Spolek Karel IV.

Praha 1, Lázeňská 2, 118 00

Ing. Alois Maceška

kultura a památky

Spolek Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, Okružní 520, 257 41

Ing. Kateřina Pikousová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK

Čerčany, Havlíčkova 445, 257 22

Ing. Miroslav Tvarůžka

kultura a památky

TSK SALTA Benešov

Struhařov 68, 256 01

Karel Maršálek

kultura, děti, sport

ZÁŠKOLÁK, z.s.

Postupice, Školní 153, 257 01

Jana Jíšová

děti a mládež, vzdělávání

Život v Hradci a okolí - spolek

Hradec 1, Stříbrná Skalice, 281 63

Ing. Evžen Zeman, CSc.

kultura a památky

Podnikatelé
Příběh s.r.o.

Týnec nad Sázavou, Ing. Fr. Janečka 511, 257 41

Jaromír Biolek

cestovní ruch

ELTSEN a.s.

Benešov, Jana Nohy 1237, 256 01

Ing. Jiří Stibůrek

cestovní ruch

Hotel Všetice s.r.o.

Všetice 6, Netvořice, 257 44

Karolína Mikšíková

cestovní ruch, zemědělství

Ing. Jiří Sternberg

Jemniště 1, Postupice, 257 01

Ing. Jiří Sternberg

cestovní ruch, zemědělství

Miroslav Němec

Týnec nad Sázavou, Brodecká 466, 257 41

Miroslav Němec

cestovní ruch

Miloslav Perníček

Heroutice 1, Neveklov, 257 56

Mgr. Lukáš Ferenc

cestovní ruch, zemědělství

Obce a města
Obec Čerčany

Čerčany, Václavská 36, 257 22

Ing. Jitka Pawingerová

veřejná správa

Obec Hradištko

Hradištko, Chovatelů 500, 252 09

Lucie Hašková

veřejná správa

Obec Jankov

Jankov, Na náměstí 14, 257 03

Bc. Jitka Jonsztová

veřejná správa

Obec Kamenný Přívoz

Kamenný Přívoz 285, 252 82

Jiří Patera

veřejná správa

Obec Kozmice

Kozmice 12, Benešov, 256 01

Helena Matoušková

veřejná správa

Obec Krhanice

Krhanice 46, 257 42

Mgr. Aleš Papoušek

veřejná správa

Obec Křečovice

Křečovice 9, Neveklov, 257 56

Robert Nečas

veřejná správa

Obec Lešany

Lešany 23, Netvořice, 257 44

František Ludvík

veřejná správa

Obec Stranný

Stranný 39, Neveklov, 257 56

Josef Červ

veřejná správa

Město Benešov

Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01

Mgr. Zdeněk Zahradníček

veřejná správa

Město Bystřice

Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 256 01

Klára Škvorová

veřejná správa

Město Jílové u Prahy

Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01

Jiří Zápal

veřejná správa

Město Neveklov

Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, 257 56

Ing. Michal Hašek

veřejná správa

Město Sázava

Sázava, Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06

Ing. Ivan Koldcsiter

veřejná správa

Město Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41

Ing. Jan Vrňata

veřejná správa

Městys Kácov

Kácov, Jirsíkova 157, 285 09

Mgr. Soňa Křenová

veřejná správa

Městys Maršovice

Maršovice 89, 257 55

Mgr. Bohumil Ježek

veřejná správa

Městys Netvořice

Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44

Monika Šlehobrová

veřejná správa

Ing. Miroslav Kratochvíl

společné aktivity obcí

Ing. Petr Kjučukov

lesy

Mgr. Roman Hronek

vzdělávání

Svazky obcí
CHOPOS

Chotýšany 54, 257 28
Státní organizace

Lesy České republiky, s.p.

Benešov, Želetinka 12, 256 01
Školy

Gymnázium Benešov

Benešov, Husova 470, 256 01
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