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Místní akční skupiny Posázaví

S Olgou Sommerovou nejen o České Sibiři
Drž rytmus s čistou řekou
Zlato pro Korunu

› Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou
Dobrovolníci budou letos uklízet řeku Sázavu od 8. do 10. dubna

2016
Rok utekl jak voda v řece Sázavě a dobrovol
níci už se znovu svolávají, aby pomohli ukli
dit její břehy od nepořádku. Letošní tradiční
jarní úklid se uskuteční od 8. do 10. dubna
pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou Sá
zavou“, pod kterým ho propaguje i patronka
projektu zpěvačka Aneta Langerová.

Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou
Na novém webu je ke zhlédnutí také ofici
ální video „Drž rytmus s Čistou řekou Sáza
vou“, kterým zve k účasti v projektu jeho pa
tronka zpěvačka Aneta Langerová. Je hlavní
postavou netradičního videoklipu režisérky
Olgy Špátové, který vznikl na podporu pro
jektu Čistá řeka Sázava a zároveň na oslavu
dobrovolnictví k loňskému desátému úklidu
řeky Sázavy. Premiéru měl v rámci Koncertu
Anety Langerové a Večera pro dobrovolníky,
který se uskutečnil loni 22. května. K vidění
byl také na zpěvaččině podzimním turné na
zvaném Na Radosti.
„Reakce návštěvníků koncertů byly různé.
Pozastavovali se a sledovali oficiální video
a reportáž z posledního ročníku se zájmem.
Někteří nechápali, proč třeba na severu Čech

Malé Posázaví, který na to dostal evropskou
dotaci. Uklízel se tehdy zhruba osmdesáti
kilometrový úsek mezi městem Sázava a Pi
kovicemi. Od roku 2007 převzala organizá
torskou taktovku společnost Posázaví o.p.s.
a peníze na úklid získává od obcí a měst,
sponzorů a dárců. Číslo sbírkového účtu je
1249-326666339/0800.
Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní
podnik, Bisport s.r.o. a ČEPS, a.s., mediál
ním partnerem Rádio Blaník.
K projektu se postupně přidávali další orga
nizátoři a v současnosti už se řeka Sázava
čistí prakticky od pramene po soutok s ře
kou Vltavou, to je napříč dvěma kraji, Stře
dočeským a Vysočinou. Spolu s Posázavím
o.p.s. úklid organizují místní akční skupiny

„Letos přibydou další místa, která se bu
dou uklízet, a to nejen potoky. Zacílila jsem
na školy a vyzvala jsem je, aby v rámci akce
uklidily svá okolí nebo jiné problematické
prostory. Dobrovolníci nemusí jít jen k řece,“
říká manažerka projektu Denisa Cibulková.
Po celý rok si postupně tipovala místa, která
by bylo třeba vyčistit. Nikdo ale nemusí čekat
až na povel k organizovanému úklidu. Stačí
si třeba vzít na procházku igelitovou tašku
a sbírat do ní vše, co do přírody nepatří.
Do projektu Čistá řeka Sázava se může za
pojit každý, ať už jako dobrovolník při úkli
du, poskytnutím materiální pomoci nebo
finančním příspěvkem. „Budeme rádi za kaž
dé ruce. Hledáme i fyzicky zdatné pomocní
ky. Těší mě například, že se nám hlásí víc
dobrovolných hasičů,“ dodala Denisa Cibul
ková.
Projekt Čistá řeka Sázava má novou webovou stránku
K loňským desátým narozeninám dostal
projekt Čistá řeka Sázava svou webovou
stránku. Nabízí pohled do historie a orga
nizace akce, je na ní seznam dobrovolníků,
kteří v jednotlivých ročnících přiložili ruku
k dílu i jména obcí, měst, sponzorů a dárců,
kteří projekt podpořili finančně nebo mate
riálně. Ke zhlédnutí jsou tam také dokumen
tární filmy natočené v průběhu jednotlivých
ročníků projektu i prezentace, kterými party
dobrovolníků představují své úklidové sna
žení při každoročním závěrečném večeru
v Týnci nad Sázavou.

prezentujeme řeku Sázavu, že prý mají své
řeky. Ale o to právě šlo, probudit v nich zá
jem o něco podobného v jejich kraji. Jiní vy
právěli, jak podobné projekty fungují u nich.
S některými jsme si hezky popovídali o uži
tečnosti a důležitosti takovýchto aktivit. Jiné
jsme zase inspirovali, ale získali jsme i pár
nových dobrovolníků a partnerů, kteří přislí
bili svou účast,“ řekla Denisa Cibulková.
První ročník projektu Čistá řeka Sázava se
uskutečnil v roce 2006 v režii svazku obcí

Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s.
a Havlíčkův kraj, o.p.s. V loňském jubilej
ním desátém ročníku se kromě řeky Sázavy
uklízely také potoky Dojetřický, Jevanský,
Benešovský, Štěpánovský a řeka Vrchlice.
Do úklidu se zapojilo dohromady 3 076 dob
rovolníků, kteří sesbírali 36,9 tuny odpadků.
Podrobné informace jsou na: www.cistare
kasazava.cz nebo na facebooku cista.reka.
sazava.

Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou
Zpěvačka Aneta Langerová je nejen pa
tronkou projektu Čistá řeka Sázava. Už
několik let se rok co rok přidává k dobro
volníkům a pomáhá s úklidem. Bude po
máhat i letos? Jak projekt hodnotí? Proč
vznikl videoklip na jeho podporu? Odpo
vědi na tyto a další otázky najdete v násle
dujícím rozhovoru.
Jsi patronkou projektu ČŘS už řadu let,

zkus zhodnotit, kam se posunul, nebo vnímáš ty nějaký posun?
Každý rok sesbíráme více odpadků, nikoliv
z důvodu, že by bylo snad odpadků více,
ale díky tomu, že dobrovolníků stále přibý
vá, a tím je více rukou, které můžou sbírat
vše, co do řeky a jejího okolí nepatří. Také se
projekt Čistá řeka Sázava rozrůstá i do okolí
řeky – to znamená, že se jednotlivé skupiny
soustředí i na potoky, lesy a louky v blízkos

ti Sázavy. Zapojily se i školy, z čehož mám
osobně asi největší radost, protože vidím
na dětech z naší rodiny, jak od malička vědí,
že příroda není odpadkový koš.
Přijedeš letos opět pomoci s úklidem, přidáš se jako v jiných letech k dobrovolníkům na řece Sázavě, nebo se zapojíš raději
na některém z jejích přítoků?
Ano, přijedu opět s celou rodinou, nejspíš
›››
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více najdete na www.posazavi.com

i letos zůstaneme společně přímo na řece
Sázavě.
Co tradiční Večer pro dobrovolníky – zúčastníš se ho?
Na tradiční Večer pro dobrovolníky se každý
rok těšíme. Věřím, že i letos budeme mít pro
stor přijet a podělit se o zážitky z letošního
čištění.
Dovedeš si představit jak a kam až se může
projekt ČRS rozvíjet?
Právě to je teď další hlavní téma našich roz
hovorů o budoucnosti Čisté řeky Sázavy.
Na všem, co vzniká, ať je to projekt, hudba
nebo nějaká iniciativa, je důležité držet se
hlavní myšlenky. Nejde jen o řeku Sázavu,
jde o každou řeku, o každý kraj, každého
člověka. Příklad z dobrovolníků, kteří jezdí
pravidelně čistit Sázavu, si může vzít každý.
Naším společným úkolem je tuto myšlenku
šířit a „nakazit“ tím co nejvíce lidí.
Kdyby se projekt rozšířil za hranice Posázaví, převzala bys patronát i nad úklidem
dalších řek?
Nemůžu na to odpovědět takto zpříma, vždy
záleží na tom, co by to všechno obnášelo
a jestli bych zvládla být schopným a aktivním
patronem. Ale ano, dokážu si to představit.
Projekt je od loňska spojen se sloganem
Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou, což
je název oficiálního videa, který vznikl
na jeho podporu.
Videoklip natočila Olga Špátová spolu s ce
lým týmem, který se skládal z našich přátel
a rodiny. Za pomoci dalších lidí se nám poda
řilo vytvořit dárek pro všechny dobrovolníky
a pořadatele ČŘS. Máme nejen krásnou vzpo
mínku, ale také video, které jsme mohli pus
tit do světa a které může motivovat další lidi
k vytvoření podobného projektu v jejich okolí.
Díky natáčení jsi do projektu přizvala i kapelu a své přátelé? Jaký to byl tým?
Posádka byla složena z různých lidí a v tom

›

Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou
to složení jsem na vodě ještě nebyla. Byl to
dobrý tým. Jsem ráda, že naší myšlenku pod
pořili svou přítomností.
Natáčením videoklipu žila celá tvoje rodina, není tajemstvím, že ti blízcí pomáhají
i s jinými videoklipy – jak se s nimi spolupracuje?
Nemůžu si jejich práci vynachválit. Všichni
berou svoji práci naprosto vážně, každý klip
přijmou za svůj, což je obrovská výhoda.
Líbí se mi, že máme společně možnost učit
se novým věcem a navzájem se motivovat.
Hlavně mi vyhovuje, že trávím čas s lidmi,
které mám nade vše ráda a jejich přítomnos
ti si velmi vážím.
Máš zpětnou odezvu – jak oficiální video
funguje na diváky?
Věřím, že diváky klip potěšil a těšit bude. Byl
natočen k desátým narozeninám projektu.
Zvolili jsme proto rytmus písně Svatá Kor
dula, která je patronkou všech, kteří se vydá
vají na nějakou cestu. Zakladatelé projektu
ČŘS se na tu cestu vydali a k nim se za po
sledních deset let přidalo mnoho dalších
lidí, kterým příroda není lhostejná. Budiž je
všem dobrovolníkům Svatá Kordula ochrán
kyní na dalších plavbách za čistou přírodou.
Co chystáš na letošní rok, čím překvapíš
své fanoušky?
Letos pokračujeme společně s kapelou
a smyčcovým triem v turné Na Radosti. Za
čátkem března zvedáme kotvy a vyplouváme
i do míst, která jsme ještě nestihli navštívit.
V létě se chystáme na koncerty pod širým
nebem, kde opět budou znít písně nejen
z alba Na Radosti. Také navštívíme několik
festivalů, zahrajeme si s filharmonií a v srp
nu se po čase setkám s Martou Kubišovou
na letní scéně divadla Ungelt.
Čím si vysvětluješ úspěch muzikálu Touha jménem Einodis, ve kterém vystupuješ
s Martou Kubišovou. Troufáš si odhadnout,
jak dlouho se bude ještě hrát?

Foto Helena Kadlčíková
Tento projekt skončí, dle slov Marty, v tom
samém roce, ve kterém Marta ukončí karié
ru. Spojení s Martou mi přineslo mnoho no
vého. Je mi ctí, že ji smím doprovázet na je
višti.
A co tvá první velká filmová role – básnířka
Anna Barkovová. Čím tě její osud zaujal?
Co jsi kvůli natáčení musela zvládnout –
mluvíš v něm třeba rusky?
Anna Barkovová byla podle všeho velmi vý
jimečná žena. Její odvahu čelit nespravedl
nosti by měl asi málokdo. A v tom je pro mě
její příběh velmi přínosný. Rusky jsem reci
tovala některé její básně. Jsem z té mladší
generace, která se ve škole naštěstí neučila
povinně rusky, ale v tomto případě by se mi
to hodilo.

Jak a kde se bude letos uklízet
Posázaví o.p.s. 8.–10. dubna / 11. ročník
Řeku Sázavu si letos dobrovolníci opět
rozdělí na pět úseků, které budou uklízet
podle stanového harmonogramu.
1. úsek: Kácov – Malovidy
2. úsek: Malovidy – Sázava
3. úsek: Sázava – Zlenice
4. úsek: Zlenice – Týnec nad Sázavou
5. úsek: Týnec nad Sázavou – Pikovice
Kontaktní osoba: Denisa Cibulková,
cibulkova@posazavi.com, 608 702 061
Uklízet se budou i přítoky Sázavy:
Jevanský potok – 10. dubna / 2. ročník, Život
v Hradci a okolí, o.s.
Bude se uklízet na Vyžlovce, Jevanech, Čer
ných Voděradech, Hradci a Stříbrné Skalici.
Kontaktní osoby: Evžen Zeman,
E.Zeman@dhi.cz, 603 439 792, Jakub Hlava
tý, kubahlavaty@gmail.com, 724 131 332

více najdete na www.posazavi.com

Lípa pro venkov z.s.: 8.–9. dubna / 6. ročník
Dobrovolníci budou čistit řeku Sázavu mezi
Vlastějovicemi a Chabeřicemi a říčku Vrchli
ci v okolí Kutné Hory po soutok se Sázavou.
Kontaktní osoba: Iveta Marhanová,
iveta.marhanova@seznam.cz, 777 643 496

Královská stezka o.p.s.: 4.–9. dubna
/ 7. ročník
Řeka Sázava se v její režii bude uklízet
v úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice
(Budčice). Do úklidu se mohou zapojit školy,
spolky (rybáři, skauti, klub českých turistů,
hasiči…), rodiny s dětmi a všichni další nad
šení dobrovolníci.
Kontaktní osoby: Karolína Ortová
(774 709 322, 774 709 322) a Pavlína Nermu
tová (732 745 545, 732 745 545),
kralovska-stezka@centrum.cz.
Havlíčkův kraj o.p.s.: 8.–10. dubna / 3. ročník
Uklízet se budou přítoky Sázavy Losenický
a Borovský potok.
Kontaktní osoba: Jaroslava Hájková, hajko
va@havlickuvkraj.cz, 774 420 913
jt
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› Místní akční skupina a Posázaví o.p.s.
Soutěž Čistá řeka Sázava

Probudit v dětech zájem o přírodu a její
ochranu má také soutěž Čistá řeka Sázava.
Přihlásit se do ní mohly týmy dětí a žáků
do 18 let. Měly za úkol vytvořit praktický
vzdělávací materiál, který by zábavnou,
ale přitom účinnou formou přiblížil kaž
dému, kdo o to stojí, řeku Sázavu se všemi
jejími krásami, přírodními zákonitostmi
i problémy.

středí, ve kterém žijí. Protože akce Čistá řeka
Sázava je hlavně o výchově. Snažili jsme se
v dětech probudit kreativitu – pokud se jim
podaří vytvořit zajímavý materiál, mohl by
se použít při výuce a osvětě ve školách, škol
kách, mateřských centrech, domech dětí,
přírodovědných kroužcích, úřadech, ale
i v rodinách,“ řekla zástupkyně ředitele spo
lečnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

„Vyhlášením soutěže jsme chtěli ještě více
vtáhnout děti a mládež do projektu Čistá
řeka Sázava a vzbudit v nich zájem o pro

Vítěz soutěže získá workshop, výlet či jiný
zážitek v hodnotě 6 000 korun, které do sou
těže věnoval majitel firmy Bisport s.r.o.

Jaromír Biolek. Tato částka byla vybrána
za půjčení lodí při loňském jarním otevírání
řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou. Drobnými
cenami budou odměněny všechny soutěžní
týmy. Uzávěrka soutěže byla 29. února 2016.
Doručené práce bude hodnotit porota slože
ná ze zástupců společnosti Posázaví o.p.s.,
Bisport s.r.o., pedagogů a studentů.
O její přízeň se ucházejí týmy Zebrouši ze ZŠ
Divišov, Dukelští přírodovědci z benešovské
ZŠ Dukelská, Kácováci ze ZŠ a MŠ Kácov,
tým ZŠ Voděrady a ZŠ Týnec nad Sázavou.

V soutěži Strážci památek změří síly sedm školních týmů
Tématem třetího ročníku soutěže Strážci pa
mátek, kterou pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol z regionu Posázaví a žáky tercie a kvarty
Gymnázia Benešov vyhlásila společnost Po
sázaví o.p.s., jsou historické osobnosti a pa
mátky regionu Posázaví. Čtyřčlenné týmy
svá literární a výtvarná díla vypracují během
února až dubna 2016. Na vítěze čeká čtyřden
ní pobyt na hradě Pořešín v jižních Čechách.
ZŠ Divišov do klání vyslala hned čtyři týmy
ve složení:
1. Daniel Starosta, Tomáš Nožka, Lukáš Po
hůnek a Jakub Pokorný
2. Matěj Bárta, Václav Čichovský, Aneta
Saifrtová a Andrea Frauenterková

3. Veronika Vošvrdová a Natálie Tomášková
4. Patrik Svoboda, Kristýna Rýdlová, Adéla
Malátová a Kristýna Procházková
Dalším soutěžícím je tým žáků 9. třídy ZŠ
Netvořice ve složení Dominika Novotná,
Barbora Stibůrková, Martin Fulín a Vojtěch
Kluvanec.
ZŠ a MŠ Kácov do soutěže vyslala tým žáků
9. třídy ve složení Natálie Burešová, Vane
sa Švechovičová, Aneta Voříšková, Martin
Gragor.
Soutěžit bude také tým třídy 4A8 (kvarta)
Gymnázia Benešov ve složení Kryštof Pope

la, Marie Pavlíčková, Běla Charvátová, Bar
bora Šabatová.
Prvním soutěžním úkolem bude vypátrat in
formace doposud „neznámé o známé osob
nosti regionu Posázaví“ a zpracovat je for
mou písemného příběhu. Soutěžícím k tomu
ale nebude stačit jen několik kliknutí na in
ternetu, to je naopak zapovězeno. Budou
muset vyrazit do terénu, pátrat v knihov
nách, kronikách, archivech, ptát se pamět
níků a své postřehy potom čtivou formou
popíšou. Druhým úkolem soutěžních týmů
pak bude vytvořit krátkou virální (video)
pozvánku k návštěvě jimi vybrané památky
v regionu Posázaví.

Knihy Jankov 1645 a Ve službách Konopišťského pána jsou stále k dostání!
K zakoupení jsou v kanceláři společnosti Po
sázaví o.p.s. v piaristické koleji na Masary
kově náměstí v Benešově.
Knihu Jankow 1645 vydal Historický klub
Týnec nad Sázavou. Je první ucelenou pub
likací o tragické události evropských dějin,
která se odehrála v regionu. Historik To
máš Koch v ní textem doplnil „živé obrazy“
z bitvy, které jsou dílem fotografů Jaroslava
Pelíška, Michaely Wecker, Davida Kočího
a Barbory Šullové. Vytvořit „hrané“ snímky
jim pomohlo 50 členů klubů vojenské histo
rie, a to v autentickém prostředí u Jankova
a Ratměřic. Kniha je k nahlédnutí v elektro
nické podobě na webových stránkách www.
posazavi.com v rubrice Publikace. V tištěné
podobě stojí 350 Kč.
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U Jankova se 6. března 1645 strhla jedna
z největších a nejkrvavějších bitev třiceti
leté války na českém území. Švédská vojska
generála Lennarta Torstenssona zde
porazila císařské oddíly. Jankovská
bitva předznamenala konec válečných
útrap. Definitivní tečku za nimi uděla
lo uzavření vestfálského míru 24. října
1648.
Kniha Ve službách Konopišťského
pána přibližuje život následníka ra
kousko-uherského trůnu Františka
Ferdinanda d’Este a jeho rodiny. Autor
Lukáš Pavlík v ní uspořádal vzpomínky
arcivévodových zaměstnanců. Na 180
stranách přináší dosud nezveřejněné
paměti konopišťského četníka Josefa

Volfa, komorníka Rudolfa Mikuly a chůvy
arcivévodských dětí Marie Schneibergové.
Stojí 189 korun.

Tomáš Koch

více najdete na www.posazavi.com

›

Místní akční skupina a Posázaví o.p.s.
Fórum cestovního ruchu představilo turistické novinky v Posázaví
Odpovědi na otázky, na co se mohou těšit
návštěvníci i obyvatelé regionu Posázaví
v nadcházející turistické sezoně dalo Fó
rum cestovního ruchu, které se uskuteč
nilo 1. března v Hotelu Týnec v Týnci nad
Sázavou. Pořádala ho společnost Posázaví
o.p.s. a zúčastnilo se ho 32 zástupců infor
mačních center, obcí, památkových objek
tů, neziskových organizací, podnikatelů
a dalších subjektů v oblasti cestovního ru
chu.

Jan Vizner z Regionálního muzea v Jílovém
seznámil přítomné s připravovanými vzpo
mínkovými akcemi k 700. výročí narození
krále českého a císaře římského Karla IV.
Stěžejní událostí bude výstava Zlato pro Ko
runu, která začne 7. května.

o speciálních prohlídkách pro děti. Na tema
tické prohlídky hradu naváže program Park
hotelu na protějším břehu řeky Sázavy. Jeho
provozovatel Miroslav Němec uvedl, že bu
dou pořádat divadelní představení pro děti
nebo koncerty dobové hudby.

Petra Orsáková z benešovské radnice po
zvala do Experimenty – světelné laboratoře
v podzemí Masarykova náměstí, která byla

Přítomní dostali také informace o aktivi
tách Ochrany fauny ČR, která o prázdninách
otevře ve Voticích motýlárium – vzniklo

otevřena před rokem. Martina Kubínová
představila služby benešovského Bellevue
hotelu Karlov.

přestavbou bývalých skleníků. A zajíma
vý program nabízí také záchranná stanice
v Hrachově.

Na zajímavé akce se mohou těšit i návštěvní
ci hradu Český Šternberk. Kateřina Řeháko
vá ze správy hradu informovala o velikonoč
ních prohlídkách jarně vyzdobeného hradu,
které přiblíží význam liturgické podoby
Velikonoc pro rodinu Sternbergových, nebo

Magdalena Timplová z týneckého hradu
pozvala přítomné na Velikonoce na hradě
spojené se zdobením kraslic, pletením po
mlázky nebo soutěží o „nej“ velikonočního
beránka. V rámci akce se uskuteční vernisáž
výstavy obrazů Eugenie Němcové.

Starosta Týnce nad Sázavou Martin
Kadrnožka představil mimo jiné chysta
né vylepšení zázemí pro turisty, například
plánovanou modernizaci tábořiště u řeky,
novou odpočinkovou plochu v centru měs
ta nebo výstavbu moderního dopravního
terminálu. Informoval také o přípravě pěti
nových cyklotras v mikroregionu Týnecko
dlouhých dohromady kolem 50 kilometrů.
Aktivity sdružení Mezi řekami představil
jeho předseda Václav Šmerák. Připomněl
loňský multižánrový festival věnovaný
posázavskému spisovateli Janu Moráv
kovi, na kterého vzpomínal celý region.
V současnosti spolek připravuje mimo jiné
publikaci o zaniklé osadě Sekanka nebo
vzpomínku na prvního jahodáře v Čechách
Rudolfa Strimpla.
Ředitel Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný
uvedl, že se připravuje nový propagační
materiál, který představí nejen atraktivity
regionu, ale také příběhy a osobnosti s ním
spojené. Vyjde v květnu v české a anglické
jazykové verzi. Propagaci hlavních posá
zavských turistických cílů v zahraničí bude
v režii Středočeského kraje.

Posázaví o.p.s. pomůže nápady dotáhnout do úspěšného konce
Od nápadu k jeho realizaci bývá dlouhá
cesta. Stručně by se to dalo vyjádřit slovy:
nápad – záměr – projekt – žádost o dotaci
– výběrové řízení – realizace – publicita –
udržitelnost. Leckoho od podobných aktivit
odradí administrativní náročnost, jiný nemá
dostatečnou kapacitu. Pomoci může společ
nost Posázaví o.p.s. Jejím prostřednictvím
jen od loňského prosince do konce února
2016 podali žadatelé 48 žádostí o dotace
v celkové výši 172 milionů korun, celková
hodnota projektů je 260 milionů korun.
Projektová pomoc při podávání žádostí
ve všech fázích
Co si pod tím představit? Pravidelně sledu
jeme, kde a jaké dotace byly v jakém harmo
nogramu vyhlášeny. Z nich pak vybíráme ty,
které se týkají regionu Posázaví, a rozesílá
me je našim partnerům. Ročně rozešleme
na 40 takových přehledů se základními in
formacemi o dotacích.
Pokud si zájemce nějaký dotační titul vybe
re, nebo přijde s vlastním nápadem, pomů
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žeme mu zjistit, zda je reálné jeho záměr
realizovat. Zprostředkujeme mu jednání
s projektantem (připraví potřebné technické
podklady) a v případě zájmu i s rozpočtářem
(připraví přehled očekávaných finančních
nákladů). Potom zkontrolujeme, zda jejich
výstupy odpovídají původní myšlence, a vy
bereme vhodný dotační titul. Žadateli ná
sledně pomůžeme s vypracováním žádosti:
konzultujeme s ním texty, připravujeme pří
lohy a všechny potřebné podklady. Žádost
pak zaneseme do elektronického systému
a podáme ji, pomůžeme i s jejím případným
doplněním.
Pomoc s realizací projektů
Nejdůležitější podmínkou úspěchu celého
projektu je kvalitní příprava výběrového ří
zení na dodavatele. Pomáháme je připravit
nejen u projektů podpořených dotací, ale
také v rámci běžné činnosti obcí, které jsou
ze zákona povinny vyhlašovat výběrová říze
ní na všechny akce, při nichž chtějí použít
veřejné finanční prostředky. Ročně pomůže
me připravit třicítku takových výběrových

řízení – vyjádřeno penězi to představuje ko
lem milionu korun.
Výběrovým řízením naše účast na projektu
nekončí. Pomáháme také s jeho fyzickou re
alizací, a samozřejmě i s nezbytným „papí
rováním“ (kontrolou faktur, účetnictví, sta
vebního deníku…) – představuje to desítky
až stovky hodin práce. Další desítky hodin
a mravenčí práci (která není vidět) vyžadu
je příprava žádosti o proplacení, se kterou
zájemcům pomáháme stejně jako s monito
rovacími zprávami v průběhu udržitelnosti.
Suma sumárum: na vznik, přípravu, realiza
ci a udržitelnost projektu dohlížíme podle
jeho náročnosti sedm až osm let.
Podle pravidel jednotlivých dotačních titulů
zajistíme také povinnou publicitu – napí
šeme tiskové zprávy, rozešleme je médiím,
zveřejníme na webu Posázaví nebo ve Zpra
vodaji Posázaví, případně natočíme reportáž
a zveřejníme ji na webu Posázaví, facebooku
a Youtube.
jt
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› Posázaví o.p.s.
Zástupci Posázaví a Benešova byli na zkušené v jižní Francii
Rozvoj partnerství mezi městem Sainte-Ag
nès a Benešovem bylo cílem únorové návště
vy zástupců benešovské radnice a společnos
ti Posázaví o.p.s. ve Francii. Na programu
byla výměna zkušeností z oblasti samosprá
vy, čerpání dotací EU i výkonu veřejné sprá
vy. „Zajímali jsme se také o to, zda by některá
další města z Posázaví nemohla najít part
nery v tomto regionu. Mohlo by to podpořit
spolupráci na regionální úrovni,“ řekl ředitel
společnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný.
Podařilo se podle něj navázat osobní kontak
ty a nastínit možné společné projekty – moh
ly by se týkat například historie (středověk
a druhá světová válka) nebo kultury.

Sainte-Agnès
Vesnička Sainte-Agnès shlíží z výšky 700
metrů na mentonský záliv, od kterého ji dělí
tři kilometry vzdušnou čarou a 10 km po sil
nici. Díky tomu si vysloužila originální titul
„nejvýše položená přímořská obec v Evropě“.

Například na zřícenině nad městem Sainte
-Agnès se pořádají středověké slavnosti. To
zaujalo projektovou manažerku týnecké
radnice Martinu Höhnovou, která se cesty
do Francie také zúčastnila.
„Historické slavnosti se konají také u nás
v Týnci nad Sázavou. Mohlo by to být jedno
ze společných témat případné spolupráce.
Týnec zatím žádné zahraniční partnerské
město nemá,“ uvedla Martina Höhnová. Vy
užila proto také příležitost navštívit několik
měst v okolí Sainte-Agnès a setkat se se zá
stupci jejich samosprávy.

Benešov navázal partnerství se Sainte-Agnès
před několika lety díky českým rodákům,
kteří v tomto francouzském městečku žijí.
V rámci spolupráce už proběhlo několik se
tkání. Na konci loňského roku přijeli do Be
nešova zástupci radnice ze Sainte-Agnès
spolu s 25 rodáky, kteří založili spolek přátel
Sainte-Agnès – Benešov. Tématy, na která by
se v budoucnu mohla spolupráce mezi obě
ma městy zaměřit, je školství a kultura. Děti
z benešovské ZUŠ by měly vystoupit ve Fran
cii v rámci červnového Evropského dne hud
by. Pořádat by se mohly také výtvarné výsta
vy dětí a dospělých nebo výměnné pobyty
malých sportovců.

Komunální tým: starosta obce Albert FI
LIPPI, místostarostové Sébastien NAZON,
Christiane RAVASIO-DALMAZZO, Antoine
MATTERA, Evelyne IMBERT a dalších 10 za
stupitelů.

Počet obyvatel: 1 200, plošná výměra: 937 ha.
Geografická situace: obec leží na jihový
chodě Francie mezi městy Menton, Gorbio,
Peille a obcí Castillon, pouhé 4 km ji dělí
od Itálie a 40 km od letiště v Nice.

pátek 12. 2.
Ve 14 hodin se nás ujali naši francouzští
přátelé Lucie, její manžel Sebastian, teta He

lenka, Anthony a další členové spolku přátel
Sainte-Agnès a společně jsme navštívili mu

zeum spisovatele, básníka, dramatika, malí
ře, grafika a režiséra J. Cocteaua v Mentonu.

sobota 13. 2.
V sobotu jsme byli pozváni na oficiální zahá
jení „citronového festivalu“ Fetes du citrone.

Obrovské tematické stavby Cinecittá byly po
staveny jen z citronů a pomerančů. Celé ná

městí v Mentonu bylo oranžovo-žluté. Společ
ně jsme si pak prohlédli obec Sainte-Agnès.

Program pracovní cesty ve fotografiích:
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neděle 14. 2.
V neděli odpoledne se nám věnovala teta
Helenka. Na Cote d´Azure žije už od svých

›

Posázaví o.p.s.
18 let od roku 1969. Vzala nás na slavnostní
karnevalový průvod Mentonem plný hudby,

masek a hlavně pomerančů a citronů. Velko
lepá podívaná trvala celé odpoledne.

Byli jsme oficiálně přivítáni na radnici
v Sainte-Agnès, proběhla zde prezentace

měst Benešov a Týnec nad Sázavou a pře
dání darů. Potom jsme si prohlédli zdejší

novou základní školu. Škola byla postavena
i za podpory Monackého knížectví.

úterý 16. 2.
Vypravili jsme se na karneval do Nice, který
je třetím největším karnevalem na světě.

středa 17. 2.
Vydali jsme se na prohlídku citrusové zahrady
a největší staré městské zahrady v Mentonu.

Viděli jsme zde i citroník „matku“, ze které se
roubují pravé citronové mentonské stromky.

pondělí 15. 2.

Ohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem v Posázaví
• K prosinci 2015 odstoupil ze Správní rady
Pavel Křížek. Novým členem se stala ředi
telka společnosti Cesty skla o.p.s. Martina
Kulhavá.

mentace. Další jednání se uskutečnila in
dividuálně v některých městech a obcích,
například v Sázavě. Podrobnosti k tématu
jsou na straně 12.

• Zakoupením Kalendáře 2016, který vydal
dámský spolek BEAST Ladies na podporu
Dětského domova Racek, jsme tamním dě
tem „poslali“ 900 korun.

• Byli jsme 19. ledna v benešovském Kultur
ním centru Karlov na vyhlášení cen Spor
tovec roku. Oceněným jsme předali naše
propagační materiály a knihy.

•
Pomohli jsme zorganizovat pracovní se
tkání se starosty obcí a zástupci Povodí
Vltavy v otázce protipovodňových opatře
ní na řece Sázavě a jejích přítocích. První
schůzka se konala 10. prosince 2015, na ni
navázalo jednání 4. února 2016, kde už se
hovořilo o koordinaci tvorby podkladových
materiálů na přípravu projektové doku

• Byli jsme iniciátory únorového setkání zá
stupců obcí I. a II. typu, na němž se hovo
řilo o kompetencích, činnostech a možnos
tech lokální sociální práce a o novinkách
na trhu práce. Akce, kterou jsme pořádali
ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Benešov,
se zúčastnilo kolem 30 lidí. Novinky k ak
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tivní politice nezaměstnanosti jsou v roz
hovoru s ředitelkou Úřadu práce Kateřinou
Novotnou na straně 22.
•
Zúčastnili jsme se brněnského veletrhu
cestovního ruchu REGIONTOUR. Pod zá
štitou Středočeského kraje jsme tam pre
zentovali turistické aktivity v Posázaví,
mimo jiné v Benešově. Propagační mate
riály z našeho regionu byly k dostání také
v expozici partnerského Zlatého pruhu
Polabí na veletrhu Holiday World v Praze.
Posázaví budeme prezentovat i v dubnu
na turistickém veletrhu v Lysé nad Labem
– pokud máte zájem tam naším prostřed
nictvím informovat o svých aktivitách, sta
čí nám poskytnout propagační materiály.
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› Osobnost regionu
S Olgou Sommerovou o České Sibiři, českých hrdinkách, dětech i Čisté řece Sázavě
u počítače, nevíme, jak dál, tak uděláme
krok a jsme na zápraží, koukáme na pole
a les, žádná inspirace, tak se sebereme a je
deme do lomu nebo do hospody. Taky jsem
tady, poprvé v životě, zryla záhony, zasela
kopr, saláty, petržel, a měla úrodu na rozdá
vání. Ale jen do té doby, než se v kraji objevil
nájezdník plzák španělský. Pak jsem rezig
novala. Příčí se mi zabíjet boží tvory, plže,
myši, ovády, vosy, mouchy. Pastičky na myši
jsem přestala klást, mucholapky už neroz
věšuju, a nevymetám pavučiny, protože si
vážím té dovedné filigránské práce pavouků.

Filmovou dokumentaristku, spisovatelku
a pedagožku Olgu Sommerovou fascinu
jí skvělé osobnosti a události této země,
a zvláště hrdinové obou totalitních režimů
v Československu. A taky Česká Sibiř, která
se před lety stala jejím druhým domovem.
A jak záhy zjistila – kořeny v tomto kraji
mezi Táborem a Voticemi, který sama nazva
la „koncem světa v srdci Evropy“, zapustili
už kdysi její předci…
Z Prahy až na „konec světa“! Co vedlo rodilou Pražačku koupit si dům na venkově
a vyměnit alespoň na část roku pohodlí
velkoměsta za relativně nehostinný kraj
přezdívaný Českou Sibiří?
Česká Sibiř není nehostinná, to bejvávalo
v minulém století za časů spisovatele Jana
Herbena, přítele prezidenta Masaryka, který
ji tak pojmenoval. Fučelo tady, tehdy ještě
padal sníh. Je to krásný kraj, bohem a lid
mi zapomenutý, bez průmyslu, bez turisti
ky. Pokud ovšem nehostinností nemyslíte
loňská třicetistupňová vedra, před kterými
jsem se mohla schovat jedině ve své kamen
né chalupě. Tu jsem si koupila, když mi bylo
padesát, a kdy jsem cítila, že se musím začít,
já holka z Prahy, zachraňovat přírodou. Když
jsem sem poprvé přijela, blesklo mi hlavou
– vždyť se třináct kilometrů odtud v Mladé
Vožici narodila moje babička a dědeček,
a měli v tom krásném kostele svatbu. Takže
já jsem vlastně rodem odtud, žádná náplava.
A taky jsem měla kliku na zdejší lidi, kteří si
pomáhají, pořád pracují a pořád něco slaví
a na Pražáky se vůbec nedívají nevraživě,
jak to prý někde bývá.
Jezdíte sem odpočívat, nebo pracovat?
Pro mě je práce největší zábava. Hned první
rok jsem tu natočila film Konec světa v srdci
Evropy, byla to ta nejopravdovější cesta, jak
poznat a pochopit lidi a ten kraj. Taky jsem
tu sestříhala dva filmy. Sedíme se střihačem

Kolikrát jste se podívala na svůj druhý domov okem kamery?
Pak ještě jednou. Poznala jsem tu dva muže,
jeden byl můj soused Radek Malotín, kte
rý jezdil s koňmi do lesa kácet stromy, žil
v dobrovolné skromnosti, a to je něco, co ob
divuju, a o co se, i když ne vždycky, úspěšně
snažím. Druhý byl ekologista Pavel Křížek,
který ve Voticích založil Ochranu fauny, sta
nici pro zraněná zvířata. Dosáhl toho, aby
se v celé zemi během deseti let přestavěly
sloupy elektrického vedení tak, aby na nich
nehořeli ptáci. Pavel chodil do parlamentu
za poslanci, v ruce měl poštolku s uhoře
lým křídlem a drápem, atakoval celou vlá
du, a svůj boj, který by kdekdo považoval
za donkichotský, vyhrál.
Mě celý život fascinuje, že jsou lidé, kteří do
kážou, že nic není nemožné.
Natočila jste sto dvacet dokumentárních filmů. Jejich tématem byla sociální
témata, mezilidské vztahy, feminismus,
obyčejní lidé i významné osobnosti. Není
Vám cizí empatie – ale kolik místa ve vašem srdci ještě zbývá?
Dokud nevyhoříte, je místa v srdci pořád
tolik, kolik ho tam bylo geneticky nebo
Pánembohem vloženo. Ale na pokraji vyho
ření jsem se párkrát ocitla. Viděla jsem hod
ně trápení, nespravedlnosti a bezmoci. Do

kumentarista se často ocitá v roli psycholo
ga nebo faráře a vnímá svět jako slzavé údo
lí. Ale nakonec výsledkem každého filmař
ského setkání je katarze, radost z toho, kolik
lidí je výjimečných, hrdinských a hodných.
Božena Němcová, Milada Horáková, Marta
Kubišová, Věra Čáslavská – jména, která se
významně zapsala do historie naší země.
Co Vás na jejich příbězích fascinovalo, že
jste se rozhodla je natočit?
Já jsem si pro své filmy vždycky vybírala
osobnosti hodné obdivu, které nám v do
bách zlých můžou být příkladem a posilou.
Jmenovala jste ženy, které se krom svého
skvělého díla zachovaly v těžkých časech
jako hrdinky. Všechny čtyři se postavily bez
práví, všechny čtyři byly disidentkami. Bo
žena a Milada zaplatily životem, Věra a Mar
ta ztrátou kariéry a pohodlného života. Bo
žena byla pronásledovaná za bachovského
režimu, Milada vězněná nacisty a komunis
ty popravena, Věra a Marta řekly bolševikům
NE. A to se říká, že ženy jsou křehké. Ne,
jsou pevné.
Nejvíce přízně ale určitě věnujete svým
dvěma dětem – Olze Špátové a Jakubu Sommerovi, kteří jdou ve Vašich filmařských
šlépějích. Radíte jim, nechají si poradit?
Jak se s nimi spolupracuje?
Obě své děti obdivuju jako filmaře a obou
si vážím jako dobrých a čestných lidí. Ne
nechají i nechají si poradit. Jako matka se
od jisté doby snažím nedávat nevyžádané
rady. Rady můžeme dávat jenom ve dvou
případech, když jsme o ně požádáni, nebo
když jde o život.
Dokážete se při sledování jejich tvorby
oprostit od toho, že jste jejich matka, a posuzovat ji okem profesionála? Nebo je to
obráceně, díváte se na ně jako na kolegy
a nezapomínáte někdy, že jste i jejich matka?
Jsem vytrénovaná šestnácti lety
své pedagogické práce, takže
se i na jejich dílo dívám kritic
ky. Od té kritičnosti se nemůžu
oprostit, je to ve mně jak v koze.
S Olgou si vzájemně dramatur
gujeme svoje filmy, a hned jsou
ty filmy lepší – její i moje. A taky
umím chválit, protože vím, kolik
úsilí stojí natočit dobrý film.
Natočila jste jedny z prvních dílů
populárního
dokumentárního
seriálu České televize Tajemství
rodu. Nelákalo Vás podívat se
podobným způsobem do vlastní
minulosti?
Můj tchán vytvořil pro vnučku
Olinku strom života, takže jsem
se s ní svezla v poznání svých
předků. A jedno léto jsem potom
putovala po České Sibiři, abych
poznala místa, kde v 19. století
žili mojí prapradědové a prapra
báby. Tajemství rodu jsem točila
›››
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o Ester Janečkové a Viktoru Preissovi, jako
kameramana jsem „najala“ Jakuba, právě
tak jako na oba filmy o České Sibiři. Byl ka
meramanem mých patnácti filmů a Olga ka
meramankou mých šestnácti filmů. Se svým
mužem Janem Špátou jsem natočila přes
dvacet filmů, takže jsme taková filmařská
dynastie, a musím říct, že rodinné podniky
mám ráda. Ti tři byli dosud nejlepší kamera
mani mého života.
Na čem v současné době pracujete?
S Olgou jsem natočila film o dvou student
ských hnutích 20. století – roku 1968 a 1989.
Tehdejší mladí lidé žili v totalitním režimu
a byli odhodláni postavit se mu, protože tou

žili po pravdě a po svobodě. Ti první boj čest
ně prohráli, ti druzí ho vyhráli. Je mi líto, že
dnešní mladá studentská generace se až
na výjimky neangažuje v protestu proti po
rušování demokracie v současném režimu.
Svobodu získali zadarmo, takže ji nehlídají,
a proto ji také mohou ztratit.
Znáte projekt Čistá řeka Sázava, ve kterém
se angažuje Vaše dcera Olga? Před lety
zachytila úsilí dobrovolníků při každoročním úklidu řeky kamerou, loni na podporu
projektu natočila oficiální videoklip „Drž
rytmus s Čistou řekou Sázavou“ – viděla
jste ho? Jak se Vám líbí projekt Čistá řeka
Sázava?

›

Partneři

Tím klipem jsem byla nadšena, ale ještě víc
aktivitou dobrovolníků, kterým není lho
stejný stav přírody, tudíž země, v níž žije
me. A od péče o životní prostředí se odvíjí
i zájem o věci obce, tedy i občanské angaž
má. Kdybych byla královnou v konstituční
monarchii, zbavila bych volebního práva
všechny ty lhostejné ubožáky, kteří házejí
svůj odpad do řek a do lesů, protože to ne
jsou občané, to jsou paraziti na těle společ
nosti. A jsem přesvědčena, že čím víc bude
občansky aktivních lidí, jako jsou třeba sá
zavští dobrovolníci, tím víc budeme uchrá
něni od demoralizace současné české spo
lečnosti.
jt

Studenti navrhli, jak využít opuštěný areál v blízkosti centra Votic

V Multifunkčním centru ve Voticích si mů
žete do konce března při akcích pořádaných
MKC prohlédnout projekty budoucích archi
tektů. Ti se v rámci studia třetího ročníku
Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením
svých pedagožek – architektek Ivy Knappo
vé a Ludmily Čajkové – zabývali tím, jak nej
vhodněji využít areál bývalého COMPAGu
v Kaplířově ulici. Výsledky půlroční práce
představili na vernisáži projektů, která se
uskutečnila 11. února.
„Hned na úvod je třeba zdůraznit, že se jed
ná pouze o cvičné práce studentů, nezna
mená to, že některý z projektů bude vůbec
uskutečnitelný. Spoluprací s Katedrou sta
vitelství a architektury ČVUT v Praze zís
kalo město šestnáct vizí – pohledů studen
tů na kout města, který je nedaleko centra
a čeká na své využití. Důležité je, že město
za tyto návrhy neutratilo z rozpočtu ani ko
runu,“ uvedl po úvodu starosty Jiřího Slaví
ka místostarosta Martin Rataj. Jeho slova
potvrdila i architektka Ludmila Čajková:
„V současné době města i obce rády využívají
možnost spolupráce s budoucími architekty,
protože bez nutnosti vynaložit jakékoli fi
nanční prostředky získají zásobník nápadů.
Studenti navrhovali jak podobu budov a je
jich okolí, tak i to, jak by tyto budovy mohly
být využity.“
Na plochu v Kaplířově ulici mohli studenti
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v podstatě umístit jakýkoli
objekt, i když tak jednodu
ché to, jak poznamenala
architektka Iva Knappová,
nebylo. „Museli brát v po
taz členitost terénu, okol
ní budovy, zvláště blízkost
základní školy, šíři vozov
ky a starou zástavbu ro
dinných domků. Dále v po
čátku práce areál navštívili
a měli za úkol projít si měs
to a zeptat se samotných
občanů, jak by si využití
tohoto areálu představova
li,“ popsala Iva Knappová.
Většina oslovených si prý přála zeleň – park
nebo volnočasové centrum (nejčastěji typu
welness). Návrhy občanů se nechali studenti
do jisté míry inspirovat.
Svoje nápady postupně představili čtyři
studenti, ostatní se omluvili pro povinnos
ti související se zkouškovým obdobím. Bu
doucí architekti ve věku jedenadvaceti let
před zaplněným přednáškovým sálem mu
seli projevit dostatek odvahy, protože jak
se přiznali, pro všechny to bylo vůbec první
veřejné vystoupení. Nervozita byla znát, ale
publikum je odměnilo potleskem.
Jana Kremláčková představila projekt poly
funkčního domu: „Komplex, který jsem na
vrhla, bych využila pro kavárnu a cukrárnu
a jako milovnice čokolády bych jeho další
část viděla jako čokoládovnu a vyhlídkovou
věž – lákadla, jež by do Votic mohla přivést
turisty.“ Lucie Kučerová by si v budově umě
la představit welness, jóga centrum a čajov
nu. „Občané, s nimiž jsem mluvila, zmiňova
li, že jim ve Voticích welness s vířivkou nebo
bazénem chybí, stejně jako klidné místo,
kde by mohli posedět, dát si čaj nebo nějaký
zákusek,“ vysvětlila.
Projekt Jana Slavíčka byl zaměřen na kavár
nu, vinotéku se sklípkem a vybudování in
formačního centra. „Funkcí tohoto návrhu
je uspokojit všechny věkové skupiny, a to

nejenom místních obyvatel, ale i návštěvní
ků města,“ uvedl. Student Jan Skála zasadil
svůj objekt do zeleně asi nejvíce ze všech
budoucích architektů. V potaz bral svahovi
tost terénu, do nějž zasadil (a zčásti do něj
zabudoval) budovu, již by využil jako fitness
centrum a menší lázně. „Upoutal mě také vý
hled na protější zalesněné kopce, proto jsem
části budovy ve směru do Kaplířovy ulice
nechal prosklené,“ zmínil s tím, že na mysli
měl výhled na Čeřenskou horu.
Architektky Iva Knappová a Ludmila Čaj
ková pak představily práce dalších dvanácti
studentů. Vyzdvihly klady, ale také uvedly
z odborného hlediska chybné postupy, jichž
se studenti při zpracovávání projektů dopus
tili.
„Myslím, že spolupráce s architektkami
a studenty je pro město přínosná a rád bych
poděkoval Martinovi Francovi, který s tímto
nápadem před rokem přišel, a díky němuž
byla spolupráce navázána. Věřím, že bude
do budoucna pokračovat, například při vy
mýšlení vhodného dispozičního řešení pří
zemí městského úřadu nebo při jiných zámě
rech,“ dodal v závěru prezentace po diskusi
s občany Martin Rataj.
Aby měli studenti do další práce motiva
ci a jejich práce byla nějak oceněna, byla
vyhlášena soutěž o nejzdařilejší projekt.
Do 31. března mohou občané hlasovat
o tom, který z šestnácti projektů se jim zdá
nejzdařilejší, ať už myšlenkou, náplní nebo
vizualizací budovy. Neznamená to, že pro
jekt, který získá nejvíce hlasů, bude realizo
ván, ale pouze to, že jeho autor bude odmě
něn drobným upomínkovým dárkem. Hlaso
vat je možné už nyní na webu města www.
mesto-votice.cz nebo prostřednictvím Votic
kých novin. V MKC Votice a také v místním
Multifunkčním centru jsou umístěny hlaso
vací krabice. Poslední březnový den budou
výsledky hlasování sečteny a jméno vítěze
bude uvedeno na webu města a ve Votických
novinách.
Jana Špačková
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› Pohled do obce
Stranný – malá obec se staletou historií
milionu korun. A výsledek? Opravené komu
nikace k trvale obydleným domům, zrekon
struovaná budova obecního úřadu (přista
věna nová zasedací místnost se sociálním
zařízením), upravené okolí radnice i náves
a všechna veřejná prostranství, včetně ze
leně. Hospodaření v obecních lesích obci
vyneslo čistý zisk téměř 4,9 milionu korun.
Na vybraných investičních akcích se finanč
ně podílely také Lesy ČR (140 000 korun)
a město Neveklov (836 000 korun), zbytek
obec uhradila ze svého rozpočtu.
Cesta za Modrou stuhou

Ještě za první republiky byl
Stranný s deseti osadami
a více než tisícovkou oby
vatel největší obcí okresu.
Přišla ale druhá světová
válka, násilné vystěhování,
po osvobození několik rozdělení a nakonec
v roce 1976 sloučení s Neveklovem. Nová
historie se začala psát 1. ledna 1992, kdy
Stranný získal zpět svou samostatnost. Při
dala se k němu osada Břevnice, počet obyva
tel obce se ale i tak výrazně snížil – v součas
nosti se pohybuje kolem 115 lidí.
„Nelitujeme, že jsme se osamostatnili. Pe
něz má obec dost, dokonce se nám podařilo
něco našetřit a letos plánujeme investovat.
Ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s.
jsme požádali o dotace na čtyři akce – mul
tifunkční hřiště, veřejně přístupný park,
vybavení hasičů a komunikaci,“ řekl staros
ta Karel Vojta. Hřiště, park a příjezdová ko
munikace vzniknou na zahradě, kterou obec
koupila od soukromého majitele. Vznikla
tam i jedna stavební parcela, kterou obec na
bízí k prodeji – podmínkou ale je, aby se oby
vatelé domu, který si tam postaví, přihlásili
v obci k trvalému bydlení. Podle územního
plánu je dalších 16 stavebních parcel na sou
kromém pozemku, kvůli vysoké ceně o ně
ale není zájem.

Počet obyvatel Stranného v posledních
letech mírně klesá. Několik volných bytů je
například v bytovém domě zemědělského
podniku. Často se také stává, že dědicové
prodají dům, který získali po smrti svého
příbuzného, a nový majitel objekt využívá
jen k rekreaci. Podle starosty je odliv
obyvatel důsledkem minimálních pracov
ních příležitostí v regionu a špatné dopravní
obslužnosti. Přesto je v obci dost mladých
rodin. Podle nedávného průzkumu je mezi
trvale přihlášenými obyvateli 27 osob do 18
let, z toho je 25 dětí do 15 let. A právě na tuto
věkovou skupinu vedení radnice myslelo,
když připravovalo stavbu hřiště a parku.
I malá obec může investovat
Obec Stranný hospodaří s rozpočtem kolem
dvou milionů. „Z toho jsme ještě dokázali
ušetřit, nejsme zadlužení, většinou hospo
daříme s přebytkem. Letos budeme mít vý
daje o dva miliony korun vyšší než příjmy,
protože chceme ušetřené peníze utratit. Byli
bychom rádi, kdyby se nám podařilo získat
i nějakou dotaci,“ dodal starosta. Rozsáhlejší
investiční akce ale neplánují. V obci je
vodovod, který spravuje zemědělský
podnik. Kanalizace je zde jenom dešťová,
čistírnu odpadních vod obec stavět nebude,
protože by to bylo nad její finanční možnosti
a na dotaci by nedosáhla. Odkanalizování
proto už několik let řeší
příspěvkem 20 000 korun
na domovní čističku. „Máme
asi 38 popisných čísel, je tu
hodně samot a polosamot.
Obchod ani hospodu už
nemáme. Podařilo se nám ale
vybudovat ke všem obytným
domům novou komunikaci
a rozšířili jsme také veřejné
osvětlení do Dubí,“ popsal
starosta.
V prvních 20 letech samostat
ného fungování obec proin
vestovala 11,4 milionu korun,
z nichž dotace pokryly 4,8
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Stranný je obcí se zajímavým kulturním
a společenským životem – ne zadarmo zís
kala v roce 1998 Modrou stuhu v soutěži
Vesnice roku. Je to především zásluha
místních spolků, zejména Sboru dobrovol
ných hasičů, který zde působí už od roku
1891. V obci funguje také myslivecké sdru
žení a Občanské sdružení Bělice. Výčet
pořádaných akcí je velký – od Novoročního
výšlapu na horu Provodná přes každoroč
ní brigády na úklid veřejných prostranství,
divadelní vystoupení ochotnického spolku
Zornice Maršovice, letní přátelské posezení

s grilováním u obecního úřadu a společen
ský večer až po mikulášské odpoledne pro
děti, adventní posezení a společné silvest
rovské vítání nového roku.
Z historie
První zmínka o obci Stranný pochází z roku
1184, kdy tehdejší osadu postoupil Jiří z Mi
levska biskupu Jindřichovi, který ji poté
prodal milevskému klášteru. Později byla
vladyčím statkem a od konce 15. století až
do roku 1850 patřila k Tloskovu. V období
první republiky byl Stranný samostatnou
obcí. Za druhé světové války byli jeho obyva
telé v rámci vystěhování Neveklovska kvůli
vybudování cvičiště SS vyhnáni ze svých
domovů, zpět se mohli vrátit až po osvobo
zení. Během následných let se pak od obce
postupně oddělilo několik osad a nakonec
byla v roce 1976 sloučena s Neveklovem.
Osamostatnila se v roce 1992 a o osm let
později jí Poslanecká sněmovna České re
publiky udělila znak a prapor.
Podrobnosti o obci Stranný jsou na:
www.stranny.xf.cz.
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Pohled do obce
Rabyně: Se Slapskou přehradou v zádech
Schovává se v zeleni lesů, v zádech má Slap
skou přehradu, co by kamenem dohodil je
soutok Vltavy se Sázavou – to je Rabyně.
Spolu s místními částmi Měřín, Loutí, Ned
vězí a Blaženice je tato vesnička především
rájem chatařů a chalupářů. Zatímco trvale
obydleno je tu kolem 150 domů, rekreačních
objektů je pětkrát víc. Zejména v létě se tak
počet zdejších obyvatel několikanásobně
zvýší.
„Přináší to samozřejmě starosti, ale z vět
šiny je soužití s nimi bezproblémové,“ říká
starosta Luboš Mašek. Věci, které rekreanti
požadují, se obvykle týkají jejich každoden
ního života, například opravy silnice nebo
vybudování zdroje vody. „Snažíme se jim
vysvětlit, že na všechno peníze nemáme,“
dodal starosta. Příliv chalupářů podle něj
odstartovalo v 70. letech minulého století
rozhodnutí úřadů vytáhnout na břeh haus
bóty. Tato rekreační plavidla, jichž byla v té
době Vltava plná, se přestěhovala do předem
určených lokalit, které se proměnily v chato
vé osady. „Jejich obyvatelé tady žijí s námi,
účastní se tu kulturního života, spousta
z nich je v našich spolcích,“ vyjmenoval sta
rosta.
V obci působí dva sbory dobrovolných ha
sičů – v Rabyni a Blaženicích – a Honební
společenstvo Rabyně-Blaženice (mysliv
ci). Jejich členové pomáhají v rámci brigád
s úpravou veřejných prostranství nebo pro
řezáváním lesa. Obec jim to vrací například
nákupem techniky a pomůcek, které potře
bují pro svou činnost. Nechala také zrekon
struovat hasičskou zbrojnici v Blaženicích,
na které odpracovali místní hasiči mnoho
hodin. „Spolupráce funguje, navíc jejich pří
klad inspiruje další lidi a často se k nám při
dají, včetně chatařů,“ zhodnotil starosta. Ha
siči a myslivci jsou i hybateli společenského
života v obci. Pořádají plesy a zábavy v re
kreačním středisku v Loutí nebo v hospodě
v Blaženicích. Pomáhají také organizovat
každoroční letní posezení s hudbou a opéká
ním selátka. Obec také pořádá každoročně
výlety, buď plavbu lodí po jezeře, nebo ná
vštěvu kulturních památek v ČR.
K trvalému pobytu je v Rabyni přihlášeno
270 občanů, v posledních letech jich mírně
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přibylo. Starostu těší, že zůstávají i mladí,
zakládají tu rodiny, takže se obec nevylid
ňuje a trochu se omlazuje. „Jsme za to rádi
a snažíme se neustále zlepšovat podmín
ky pro bydlení,“ uvedl starosta. V obci je
knihovna, prodejna potravin, hospoda, ví
ceúčelové hřiště, přírodní koupaliště a krytý
bazén. K lékaři obyvatelé jezdí do Netvořic
nebo Týnce nad Sázavou. Pozemky na vý
stavbu rodinných domů obec sice nemá, po
dle územního plánu jsou ale stavební parce
ly na soukromých pozemcích.
S vizitkou dobrého hospodáře
Důležitou podmínkou rozvoje je veřejná in
frastruktura. Jednotný vodovod není v obci
možné postavit, proto se to řeší v každé
místní části zvlášť. Rabyně byla napojena
na úpravnu vody z řeky, v Měříně se vodovod
rekonstruoval, v Blaženicích byla loni posí
lena jeho kapacita. Kanalizace je postavena
v Blaženicích a částečně v Nedvězí. Druhá
část odkanalizování Nedvězí je ve fázi projek
tové dokumentace se stavebním povolením
a obec na ni požádala o dotaci. „Žádali jsme
o ni neúspěšně už asi třikrát, doufám, že to
letos vyjde,“ uvedl starosta. Radnice pracuje
také na projektu rekonstrukce čistírny odpad
ních vod v Rabyni, která je z 50. let minulého
století a už nevyhovuje požadavkům na mo
derní provoz. Obec připravuje i projekt roz
šíření kanalizace v Rabyni. Jen nová čistírna
odpadních vod přijde odhadem na 14 milionů
korun, další miliony bude stát kanalizace.
„Podněty od občanů bereme vážně, otázkou
je, co z nich je splnitelné, protože obec
ní rozpočet není tak velký, abychom z něj
všechno zaplatili. Žádáme proto také o dota
ce,“ řekl Luboš Mašek. Roční rozpočet obce
se pohybuje kolem šesti až sedmi milionů
korun. „Snažíme se dobře hospodařit a na
střádat si nějaké peníze, abychom měli fi
nanční rezervu na případné větší investiční
akce. V současné době jsme ze svého schop
ni dát na spoluúčast milion až 1,5 milionu
korun. Plánujeme například postavit novou
autobusovou zastávku a parkoviště v Rabyni
a požádali jsme o dotaci na opravy komuni
kací. Pokud se nám podaří získat všechny
dotace, budeme realizovat projekty za zhru
ba 7,5 milionu korun,“ konstatoval starosta.
V letech 2009 a 2010 obec realizovala tři vel

ké stavby – první část kanalizace v Nedvězí,
opravu komunikací a revitalizaci rybníka
v Blaženicích. „Bylo to těžké, ale všechno
jsme zvládli,“ dodal starosta.
Koncem loňského roku obec vybudovala
parkoviště na Vyhlídce, z níž je jeden z nej
krásnějších pohledů na Slapskou přehradu.
Vyhledávaná turistická atrakce je ale také
terčem vandalů. „Někteří motorkáři zajíždějí
až na dřevěnou terasu a ničí ji. Její vybudo
vání stálo nemalé úsilí a teď ji musíme ne
ustále opravovat, stojí to peníze,“ posteskl
si starosta. Obec se přesto nevzdává a letos
plánuje prostranství kolem vyhlídky upra
vit. „Připravujeme také projekt na rekon
strukci budovy s občerstvením u přehrady.
V příštím roce bychom rádi zrekonstruovali
budovu Obecního úřadu Rabyně, tedy zatep
lili ji, vyměnili okna a dveře,“ konstatoval
Luboš Mašek.

Z historie
První písemná zmínka o Rabyni pochází
z roku 1227. Ostatní osady podle kroniky
vznikly někdy v období mezi 15. a 16. stole
tím. Velký rozkvět obce přineslo vybudování
Slapské přehrady v letech 1949 až 1955, kte
rá vznikla jako 11. stupeň vltavské kaskády.
Má hráz 70 metrů vysokou a 260 metrů dlou
hou a její nádrž zabírá plochu 1 400 ha. Na
bízí skvělé podmínky pro rekreaci, koupání,
rybaření, vodní sporty či pěší turistiku.
Podrobnosti o obci jsou na:
www.rabyne-obec.cz.
jt
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› Partneři
Spolek Život v Hradci podporuje projekt protipovodňových opatření na malých tocích
Spolek Život v Hradci a okolí, člen MAS Po
sázaví, se v současnosti snaží podpořit vznik
projektu na území Posázaví, který se zabý
vá protipovodňovou ochranou na přítocích
a malých tocích v regionu.
Posázavský region měl velmi významný seg
ment vodního hospodářství od 16. do 19. sto
letí, kdy síla vodního toku byla často využívá
na pro pohon strojů. Velké množství rybníků
bylo rybochovných, ale jen několik z těchto
původních staveb zub času přestálo. Mapy
prvního a druhého vojenského mapová
ní z 18., respektive 19. století, dávají velmi
dobrý přehled o rozsahu rybničních systémů
a soustav k uzávěře mapového podkladu.
Mnoho objektů bylo zničeno nebo poškozeno
extrémními povodněmi a torza staveb mů
žeme pozorovat na vodních tocích dodnes,
i když v některých případech lze objekty jen
odhadovat. Takovou povodňovou epizodou
byla poškozena soustava rybníků na Jevan
ském potoce a přítocích zřejmě v roce 1810.
Hrozba povodní je bohužel všudypřítomná
a může udeřit na kterémkoliv povodí větši
nou ve formě bleskových povodní.
Cílem připravovaného projektu je obnova
některých historických objektů na vodních
tocích, které by měly po renovaci přispět
k vyššímu stupni protipovodňové ochrany.
Některé toky navíc potřebují úpravy, které
povedou ke stabilizaci koryta a k omezení
erozních jevů, což povede k omezení vnosu
sedimentů do řeky Sázavy, kde další náno
sy omezují její kapacitu. Na mnoha malých
vodních tocích lze odstranit objekty stupňů
a starých jezů a náhonů, které nejsou funkč
ní a průtoku vody většinou pouze překáží.
Úpravy toků přírodě blízké a revitalizace
vybraných území jsou vhodným doplňkem
navrhovaných úprav.

Je taková iniciativa potřebná? Domníváme
se, že tomu tak je. V hydrologickém režimu
středního a dolního toku Sázavy byly v po
sledních desetiletích zaznamenány letní po
vodně z lokálních dešťů, které ve většině tr
vají řádově desítky hodin. Pamětníci zazna
menali povodně v červenci roku 1960, srpnu
2002 a nakonec v červnu 2013. Dále byly
zaznamenány letní povodně na menších pří
tocích z lokálních dešťů velké intenzity, které
se se promítly i v nížinných úsecích malých
vodních toků, například na Mnichovce v čer
venci 1974, na Benešovském a Petroupim
ském potoce v červnu 1986, respektive 1995,
a nakonec na Jevanském potoce v červenci
2002 nebo na Častrovickém potoce během
května 2006. Červnová povodeň v roce 2013
byla druhou největší povodní na sledovaném
území, zejména na Konopišťském potoce
a jeho přítocích. Pravděpodobně nejvýznam
nější zaznamenaná povodeň byla zaměřena
v roce 1906. Tato povodeň byla provázena de
strukcí některých rybníků, podobnou z his
torických nástinů byla povodeň 1810, o které
se však kromě zachovaných artefaktů původ
ních hrází na Jevanském potoce žádné detai
ly nezachovaly. V kronikách se však objevily
zmínky o katastrofě nebývalých rozměrů,
kdy většina průtočných rybníků byla poško
zena erozí, o čemž máme důkazy dodnes.
Pro hodnocení povodňové ochrany nelze
pominout vliv vodních děl nádrží (rybníků)
na tocích ve sledovaném území. Je nutné
při tom ovšem upozornit, že tento většinou
neovladatelný ochranný vliv se projevuje při
povodni menšího významu. Pro odtokové
poměry v takto malém povodí je rozhodující
především skladba porostu na pozemcích,
ze kterých se realizuje odtok.
Příznivými jsou les a trvalé travní porosty,
nepříznivými intenzivně využívané země

dělské plochy s nevhodnými plodinami,
které zvyšují rychlost odtékající vody po po
vrchu. Na polních a lesních pozemcích se vý
znamně projevuje způsob hospodaření (způ
soby orby, druh plodiny a podobně). Nepříz
nivým vlivům se lze částečně bránit změnou
skladby porostů, případně zatravněním
části pozemků pro snížení erozních vlivů.
Erozní jevy a nánosy bahna v malých tocích
a jejich inundačních územích po povodních
jsou důkazem negativních změn v užívání
půdy na polních pozemcích v Posázaví.
Cílem aktivity expertů z Povodí Vltavy a vo
dohospodářských odborníků pod vedením
MAS Posázaví je realizovat některé opravy
a revitalizace na malých vodních tocích, kte
ré povedou k zadržení vody v krajině. Přede
vším v průběhu extrémních povodní se pak
vybraná opatření projeví snížením a zpoždě
ním průběhu povodňové vlny. Zároveň by se
měla realizovat opatření na malých vodních
tocích, která nebyla realizována posledních
100 let, protože z různých důvodů byla jejich
údržba úplně zanedbána.
Z krátkého historického exkurzu je patrné,
že hrozba povodní i na malých vodních to
cích je aktuální. Lokalitu bleskové povodně
nelze detailně předpovědět, a tak jedinou
možnou ochranou před extrémními povod
němi je kombinace zvýšeného zadržení vody
v krajině s varovným systémem, který umož
ní včas začít evakuaci obyvatel, a zamezí tak
ztrátám lidských životů, případně sníží ma
teriální škody. Součástí navrhovaného pro
jektu by měla být systematická analýza prů
běhu extrémních povodní ve všech povodích
přítoků Sázavy v Posázaví a příprava návrhu
efektivních opatření, která by se měla rea
lizovat z operačních programů MŽP a MZE.
Evžen Zeman, Jakub Hlavatý

Pozvánka k účasti v platformě na podporu podnikání v regionu Posázaví
Platforma pro:
• začínající, méně i více zkušené podnikatele
a podnikatelky
• síťování kontaktů – propojení lidí z růz
ných oblastí (podnikání, neziskového sek
toru, vzdělávání, vedení obcí a měst) a také
napříč generacemi
• vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností
a případné spolupráce
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• hledání nového potenciálu, inspirace a kre
ativního přístupu k podnikání v regionu
• hledání osobností, které nám budou ochot
ny odvyprávět svůj podnikatelský příběh
• příležitosti a podpora pro ty, co by rádi za
čali podnikat a nevědí, jak na to
Hlavním cílem je vytvořit systém vzájemné
podpory a výměny zkušeností v oblasti pod
nikání v regionu.

Každé setkání bude mít předem připravené
téma, nejprve budeme zvát experty z regio
nu, postupně a v případě zájmu i mimo re
gion.
Pokud vás pozvánka zaujala, neváhejte nás
kontaktovat s žádostí o podrobnější infor
mace a termín prvního setkání na: veronika.
ent@gmail.com.
Veronika van der Ent

více najdete na www.posazavi.com

›

Partneři
Huť František v Sázavě připravila program nejen pro milovníky umění
Letošní sezóna v Centru
sklářského umění v huti
František v Sázavě je pří
mo nabitá bohatým pro
gramem nejen pro milov
níky umění. Na své si při
jde opravdu každý. Jaro zahájí na Františku
hned tři akce najednou.
V pátek 18. března v 18 hodin začíná již
tradiční Setkání s hercem a mudrlantem
Jaroslavem Duškem, který si tentokrát při
zval profesionálního hráče a průkopníka hry
na didgeridoo Ondřeje Smeykala.
Kouzlu tvorby vinutých perel propadnete
od pátku 18. března do soboty 19. března,
kdy se po oba dny koná Sympozium vinutých perel 2016. Osm účastnic a jeden
účastník sympozia vám předvedou ruční
výrobu skleněných korálků nad kahanem.
V sobotu si navíc tvorbu skleněné perle mů
žete vyzkoušet i vy! A nejen to. Sobotní celý
den (od 10:00 do 18:00 hodin) bude ve zna
mení Velikonoc na Františku. Čekají na vás
a vaše děti tvořivé dílny, trhy s rukodělnými
dárečky, pletení pomlázek, zdobení skleně
ných vajíček technikou rytí skla a malování,
korálkování, soutěž skřítka Kerblíka, myší
závody a hry, občerstvení, floristická show
mistrů ČR ve floristice Kláry Franc Vavříkové
a Jarka Kokeše i žonglérské vystoupení Wa
gabundus Collective.
Světově unikátní výstavu skla si nenech

te ujít v termínu od 31. března
do 19. června. Výstava EX – IGS
představí okolo 200 děl, která vzni
kala pod rukama špiček světové
umělecké sklářské tvorby na Me
zinárodním sklářském sympoziu,
jenž se konalo v loňském roce
v Novém Boru. Na výstavě budou
představena díla všech 73 účast
níků sympozia z 22 zemí. Kromě
významných sklářů z celého světa
byly k tvorbě přizvány i významné
osobnosti z jiných oblastí umělec
kého světa, jako Juraj Jakubisko,
Chantal Poullain, Liběna Rocho
vá nebo David Černý. V rámci výstavy bude
probíhat bohatý doprovodný program. Slav
nostní zahájení výstavy proběhne ve středu
30. března v 18:30 hodin.
Druhé výročí otevření Centra sklářského
umění pro veřejnost oslaví huť František
11. června v rámci XII. ročníku Festivalu
muzejních nocí. Kromě komentovaných
prohlídek expozice, které budou probíhat
po celý den, jsou tentokrát výjimečně při
praveny i noční komentované prohlídky
všech výstavních prostor a sklářských dílen.
Zvláště pro děti budou prohlídky zpestřeny
o animační programy a soutěže.
Rádi byste si vyzkoušeli nějakou sklářskou
techniku? Po celý rok probíhají jednodenní
i vícedenní kurzy sklářské tvorby pro ve
řejnost, při kterých se seznámíte s různými

technikami sklářské tvorby, jako je rytí skla,
pískování, tvorba vinutých perel, tiffany, sli
nování skla neboli fusing či vitrografie (gra
fický tisk ze skleněné desky). Zajímavou zku
šeností jsou kurzy hutních technik, kde se
naučíte nabrat žhavé sklo z pánve na píšťalu,
vyfouknout základní bublinu – kerbl a základ
ní principy ručního foukání a tvarování skla,
vše pod vedením zkušeného skláře! Všechny
výrobky, které si vy sami během kurzu vyro
bíte, si odnesete ihned (v případě takzvaných
studených technik) nebo následující den
(v případě takzvaných teplých technik) domů.
Co myslíte, je Centrum sklářského umění
plné aktivit? Přesvědčte se na našich webo
vých stránkách www.cestyskla.cz nebo
na facebooku: Cesty skla\Ways of glass. Huť
František v Sázavě je tu hlavně pro vás!
Dagmar Petrovická

Osm let Rodinného centra Putti
Rodinné
centrum
Putti v Sázavě oslavilo
letos v únoru již osmý
rok od svého založe
ní. Zakladatelka paní
Veronika Vieweghová
při této příležitosti
vzpomíná:
„Za
tu
dobu se stalo mnoho věcí, například jsme se
čtyřikrát stěhovali, dvakrát rekonstruovali,
nanosili jsme stovky knížek, srovnali
neuvěřitelné množství hraček, známe
desítky jmen dětí a rodičů, s některými
se vidíme pravidelně, mnohé děti už nám
dost vyrostly a už odcházejí na střední
školu. Přečetli jsme mnoho pohádek,
zahráli si nespočet her jak deskových,
tak i divadelních. Připravovali jsme akce
a kurzy často pozdě do noci a mnohdy psali
granty do ranních hodin. A proč to všechno?
Protože máme rádi děti, rádi se setkáváme
s lidmi, milujeme úsměv dětí i jejich rodičů,
těšíme se z každého úspěchu, z každého
namalovaného obrázku nebo vyrobené
kočičky. Nesmím ale zapomenout na ty, bez
kterých by centrum nefungovalo: bez členek
a dobrovolnic, dárců a lidí, kteří nás podpo
rují, bez lektorek, které jsou úžasné a děti je
mají rády. Velké poděkování Aničce a Tomá
šovi, protože to, co pro centrum udělali, je

více najdete na www.posazavi.com

nevídané. Koupit a zrekonstruovat domeček
ze svých vlastních prostředků a nezištně ho
nabídnout našemu centru i další neziskov
ce je fantastické. Děkuji všem, díky kterým
jsem si splnila svůj sen – mít další ‚dítě‘.
A mám ho. Dnes slaví 8. narozeniny!“
Každoročně pro sázavské i přespolní připra
vujeme několikero akcí, přičemž bez někte
rých si už neumíme život rodinného cent
ra ani představit. Velkou oblibu si získaly
Martinské slavnosti oslavující činy svatého
Martina. Členky centra uvaří dýňovou po
lévku pro příchozí, pro děti bývá připraven
program, jehož nejoblíbenějším bodem je
pochod pro odvážné vedoucí uličkami osví
cenými svíčkami směrem k místnímu hřbi
tovu a zpět. Své příznivce si našly také jar

ní a podzimní bazárky dětského oblečení,
bot, kočárků, autosedaček a dalších potřeb.
Kapacita sálu bývá naplněna každý rok dříve
a dříve a také celková hodnota prodaných
věcí bývá stále vyšší a vyšší. Od loňského
roku také pořádáme bazary oblečení pro
dospělé. Připojili jsme se k celosvětově
pořádané akci Restaurant Day, díky níž může
každý ochutnat, jak vaří sousedé, nebo sám
zkusit, jaké to je být restauratérem. S kon
cem zimy se chystáme na Vynášení Morany,
tedy tradiční symbolické ukončení zimy a ví
tání jara. Společně děti vyrobí Moranu, kte
rou pak pošleme po řece do podsvětí. A s ra
dostí a v neposlední řadě se účastníme také
Čisté řeky Sázavy.
V pravidelném programu můžeme nabíd
nout herničku a hlídání dětí, tvoření pro děti
od 3 do 6 let, korálkování pro malé slečny,
tanečky a pohybové hry, angličtinu pro děti,
cvičení s kojenci a pravidelné procházky
po okolí. Na letošní jaro se těšíme na veliko
noční tvoření pro dospělé i děti, na veliko
noční výstavu v knihovně, prezentaci látko
vých plen a novinku spaní v Putti pro děti.
Veškeré naše aktivity najdete na www.putti.
cz nebo facebook/Mateřské centrum Putti.
Markéta Vysloužilová
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› Partneři
Do votického kláštera za poznáním i zábavou
ticka. Dozvíme se například, jaké kameny
nalezneme ve stavbách ve Voticích a v okolí.
Přednáška, naplánovaná na 1. dubna, začíná
v 18 hodin.
Akce ve votickém klášteře – to nejsou pou
ze přednášky. O prvním březnovém víkendu
jsme si v Jankově, Ratměřicích, ale i ve Vo
ticích připomněli nejkrvavější řež třicetile
té války – bitvu u Jankova (8. března 1645).
V pátek 4. března, po průvodu s pochodně
mi, se akce přesunula právě do kláštera.

Nový rok začal v refektáři kláštera svatého
Františka z Assisi sérií přednášek. Plní se
tak název projektu Votický klášter ožívá,
který zahrnoval rekonstrukci dvou křídel,
slavnostně otevřených loni v říjnu.
Občanské sdružení Za záchranu kláštera
svatého Františka z Assisi uspořádalo v pá
tek 19. února přednášku nazvanou Poslední
františkán. Večer patřil Tadeáši Bedřichu
Šťastnému, který byl v letech 1969 až 1987
votickým farářem. Přednášející Jiří Marší
ček přiblížil život Bedřicha Šťastného, který
byl poznamenán zlovůlí tehdejšího režimu.
Za necelé dvacetiletí se tomuto duchovní
mu podařilo dát postupně do pořádku cír
kevní stavby votické farnosti a především si

získat srdce farníků. Ti na něho při přednáš
ce vzpomínali jako na člověka pracovitého,
organizačně schopného a hlavně velmi las
kavého.

Mimo turistickou sezónu můžete votický
klášter navštívit nejen během pořádaných
akcí, ale také kdykoli po dohodě v Turistic
kém informačním centru Votice (klaster@vo
tice.cz, 775 683 394). V období od 1. června
do 31. září se budou prohlídky konat v hodi
nových intervalech, a to ve středu od 9:00,
10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00, v sobotu
a neděli od 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00.
Jana Špačková

Na začátek března připravil Vlastivědný klub
Votice přednášku o protifašistickém odboji
na Voticku za druhé světové války. Předná
šel člen Vlastivědného klubu František No
váček, který ve svém vyprávění zabrousil
do Mezna, Borotína, Vojkova, ale i na Jan
kovsko.
První dubnový pátek bude refektář klášte
ra patřit Doc. RNDr. Jaroslavu Kadlecovi,
CSc. Na pozvání votických vlastivědců bude
vyprávět o geologických zajímavostech Vo

Občanská poradna funguje nově i ve Voticích
Občanská poradna poskytuje poradenství
v oblasti sociálních dávek, pojištění, pra
covněprávních vztahů, majetkoprávních
vztahů, řeší problémy v rodině či partner
ských vztazích. Pokud má občan finanční
problém nebo má pocit, že jsou pošlapána
jeho práva, může se obrátit na nezávislého
poradce. Ve Voticích začala působit Občan
ská poradna Diakonie Střed. Každé pondělí
mezi 13. a 16. hodinou mohou občané využít
jejích služeb v prostorách Klubu Sibiř (býva
lá osvěta) v Husově ulici. Rady Občanské po
radny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní.
Na poradnu se můžete obrátit osobně, tele
fonicky (734 516 733), písemně nebo elek
tronicky (poradnavotice.stred@diakonie.cz).
Doporučujeme se předem objednat (v oteví

rací době kontaktního místa). Poslední kli
ent je přijímán 30 minut před koncem ote
vírací doby. Předpokládaná doba konzultace
je 30 minut, ve výjimečných případech 45
minut. Klient může službu kdykoliv ukončit,
aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji
znovu využít.
Občanská poradna Diakonie Střed vznikla
v roce 2007 ve středisku Diakonie ČCE v Čás
lavi. O tři roky později se stala členskou po
radnou Asociace občanských poraden, která
je garantem kvality občanského poraden
ství. V návaznosti na rozšíření místní působ
nosti čáslavského střediska byla poradna
rozšířena o kontaktní místa v Kolíně, v Be
nešově a ve Voticích. Pracovníci poradny
radí zejména v otázkách sociálně-právních,
finanční problematiky, jednání s úřady a po
dobně.
Poradna si klade za cíl nejenom klientům
poskytovat věcně správné informace a kon
takty na jiná odborná pracoviště, ale jim být
především průvodcem po celou dobu jejich
obtíží. Občanské poradenství poskytuje
základní orientaci v tíživé životní situaci.
Občanské poradny nenahrazují odborné po
radny a nemají výkonnou pravomoc. Nepo
skytují právní poradenství, nejsou odbor
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ným pracovištěm sociální péče, nestanovují
sociální dávky, neposkytují odborné služby
klinických psychologů a rodinných poradců
a nepřebírají funkci informačních kanceláří
při úřadech. Slouží občanům v těžké život
ní situaci, těm, kteří nevědí, kam se obrátit
o pomoc, jako určité distribuční centrum,
a přispívají tak k efektivnějšímu fungování
státní správy.
Poradna byla iniciována z několika důvodů.
Zaprvé potřeba této služby vyplývá z komu
nitního plánu sociálních služeb na okre
se Benešov na roky 2015–2019, který byl
v rámci projektu „Podpora procesu komunit
ního plánování sociálních služeb na okrese
Benešov“ vytvořen. Dále je projekt občan
ské poradny součástí Strategie ORP Votice,
která byla realizována v rámci projektu Sys
témová podpora rozvoje meziobecní spolu
práce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností. V rámci tohoto
projektu vznikl dokument Akční plán roz
voje území správního obvodu obce s rozší
řenou působností. V něm byl podrobně roz
pracován projekt občanské porady, který již
od ledna 2016 není jen projektem na papíře,
ale už funguje, a věříme, že přinese potřeb
nou pomoc občanům ORP Votice.
Jana Špačková, Jan Počepický
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Partneři, Z regionu
Mikroregion Voticko (Džbány) v roce 2015 zrealizoval akce za desítky milionů korun
Rok 2015 byl pro
Mikroregion Džbá
ny úspěšným a zlo
movým. Od podzimu loňského roku používá
název MIKROREGION VOTICKO a admini
strativně zahrnuje území všech obcí ORP
Votice. V souvislosti se změnou názvu přijal
mikroregion nové stanovy a začal využívat
nové logo. V současné době připravujeme
internetové stránky svazku.
Kancelář mikroregionu v rámci své činnos
ti v roce 2015 úspěšně sepsala, zrealizova
la a dokončila 17 dotačních akcí za asi 5,5
milionu Kč. Jednalo se o obnovu drobných
sakrálních památek v obcích z Programu
podpory a rozvoje venkova Ministerstva

pro místní rozvoj, nákup hasičského vyba
vení a techniky z Fondu hasičů Středočes
kého kraje. Votice a Olbramovice v rámci
akcí podpořených z Operačního programu
Životní prostředí nakoupily techniku na tří
dění bio odpadu. V Ratměřicích a v Miličíně
vznikla nová dětská hřiště pro menší děti.
V roce 2015 dokončila kancelář mikroregio
nu projekt zaměřený na meziobecní spolu
práci, který umožnil pokrýt mzdové náklady
jednotlivých pracovníků.
Kromě toho byly v loňském roce dokončeny
rozsáhlé investiční akce z předchozího roku
v celkovém rozsahu 48,6 milionu Kč. Jedna
lo se o kompletní rekonstrukci dvou křídel
františkánského kláštera a vybudování Mul

tifunkčního centra ve Voticích. V Tomicích
se podařilo vystavět novou hasičskou zbroj
nici, Jankov, Ratměřice a Votice opravily
za přispění ministerstva dopravy poškozené
komunikace a opěrnou zeď.
Dále v loňském roce Mikroregion Voticko re
alizoval projekty spolupráce – probíhaly pří
pravné aktivity ke zřízení občanské poradny
ve Voticích, která začala fungovat v lednu le
tošního roku. Mikroregion Voticko spolupra
cuje s místními akčními skupinami Posázaví
a Krajina srdce a s turistickými destinacemi
Kraj blanických rytířů a Toulava.
Lucie Krubnerová, manažerka svazku

Zahradní klub Dešťovka
Od začátku roku 2016 zahájil v Neveklově
svou činnost Zahradní klub Dešťovka pod
záštitou Klubu Salesiánského hnutí mládeže
(SHM) Neveklov. Je určen pro děti od 3 do 7
let. Klub Dešťovka má k dispozici dvě míst
nosti na faře Římskokatolické farnosti na
proti kostelu a zahradu s přilehlým dvorem.
Klub vznikl z iniciativy rodičů a hlavní dů
raz mimo jiné klade na dobrou komunikaci
a úzkou spolupráci s rodiči. Chceme vytvá
řet příležitosti pro přijímání zpětné vazby
od rodičů na naši činnost a společně ji zlep
šovat. Vzhledem k malému počtu dětí si mů
žeme dovolit individuální přístup s ohledem
na potřeby každého z nich. V pedagogickém
konceptu se inspirujeme prvky Montesso

ri pedagogiky a hlavními myšlenkami
lesních mateřských školek. Velmi se
nám osvědčuje pravidelný a dostateč
ný pobyt venku, a to nejen s ohledem
na zdraví dětí. Centrum venkovního
dění od brzkého jara do pozdního podzi
mu představuje zahrada – dětem nabízí
prostor nejen pro zahradnické aktivi
ty a hru, využíváme ji i jako venkovní
učebnu.
Více informací na www.klubdestovka.
cz nebo kontaktujte R. Konečnou, tel.:
608 135 835. Více o Lesních mateřských
školkách je na http://lesnims.cz/.
Za Klub SHM Neveklov
Veronika van der Ent

Rodinný spolek Převozníček a velké změny
Již čtvrtým rokem funguje v Kamenném Pří
voze malé „mateřské centrum“ s příhodným
názvem Převozníček. Naše činnost se nedá
porovnávat s obdobnými centry ve větších
městech, jsme spíše komunitním rodinným
seskupením, které je otevřené všem lidem
a dobrým nápadům. Jednou týdně pořádáme
pravidelné schůzky maminek s dětmi (0–4
roky), kde si hrajeme, výtvarničíme, cvičí
me, a když počasí dovolí, scházíme se v pří
rodě. Kromě toho se Převozníček účastní
oblíbených přívozských trhů, pořádá
divadlo pro děti v místním divadelním sálku
OKAP a pomáhá připravovat program pro
děti i dospělé při sezónních akcích, jako je
dlabání dýní, rozsvěcení vánočního stromku
či pálení čarodějnic. Je toho ještě mnohem
víc, a kdo by chtěl vidět, jak a kdy naše akce
probíhají, může se podívat na www.prevoz
nicek.webnode.cz.
V nejbližší budoucnosti nás čeká zásad
ní změna, která se týká našeho působiš
tě. Naší základnou byla donedávna místní
školní tělocvična, která je sice prostorná,
ovšem neskýtá nám dostatečné zázemí
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pro hračky a další vybavení. Proto jsme
s nadšením přijali návrh naší obce, která
nám nabídla sice o dost menší, ale krásný
prostor přímo na obecním úřadě. Ihned se
začalo pracovat na úpravách a vybavení
místnosti a přilehlého zázemí a do konce
února bylo vše připraveno k úspěšnému
zahájení provozu. A to nejen pro naše malé
děti, ale také pro místní seniory – obec se
totiž dlouhodobě snaží nalézt místo pro
schůzky a kulturní akce seniorů, a proto se
tato klubovna stane útočištěm i pro ně. Jsme
spokojeni, že se nejmladší občánci budou
střídat v klubovně s těmi dříve narozenými,

neboť úcta a kladný vztah ke stáří je jedním
z výchovných aspektů, kterými se snažíme
naše děti vést. Celou akci měla pod taktov
kou kulturní komise obce, jmenovitě paní
Eva Jírů a paní Blanka Mašková, a nejen jim,
ale celé obci za realizaci klubovny mnoho
krát děkujeme. Převozníček dodal finance
na vybavení dětské části místnosti.
Na nadcházející jarní dny máme již mnoho
plánů, které se uskuteční v naší nové klu
bovně i mimo ni. Jednou z nich je pro nás
naprostá novinka – poradna o kojení, kterou
povede odborná laktační poradkyně a záro
veň aktivní členka Převozníčku, a na kterou
srdečně zveme všechny maminky z blízkého
i širokého okolí (aktuální informace jsou
na našem webu). Dále budeme zdobit veli
konoční strom, čistit přírodu v rámci Dne
Země a připravovat tematické divadlo a bo
jovku na pálení čarodějnic.
Přejeme všem krásné jaro plné příjemných
zážitků a těšíme se na viděnou na některé
z našich akcí.
Linda Mašková
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› Partneři
Dámská taneční skupina z Hradištka
a to pokračovat ve společném tanci. „Vy
stoupení mělo u diváků velký úspěch, mě
ale nejvíc bavilo společné nacvičování. At
mosféra plná vtipů, ženské energie a vzni
kající souhry při hudbě byla nesmírně na
bíjející. Ptala jsem se olympijských ‚spolu
matek‘, kdo má zájem tančit dál, scházet
se pravidelně každou neděli a pak i někde
vystoupit, protože bez vystoupení schází
ta správná motivace. Většina se tvářila po
zitivně,“ vypráví o vzniku taneční skupiny
matka čtyř synů.
Do druhé taneční sezóny vstoupila dámská
taneční skupina z Hradištka, která si říká
„Nech-těla odpočívat“. Ve svém repertoáru
už má tance jako mambo, samba a jive.
Tanečnice se daly dohromady poprvé
v červnu 2014, když coby matky hradišt
ských předškoláků secvičily taneční vy
stoupení na tradiční školkovou akci Za
hradní slavnost, která byla ten rok ve zna
mení olympijských her. Nejakčnější z nich
Markéta Šafránková dostala úžasný nápad,

pro tanečnice největší odměnou a motivací
pro další snažení.
Od té doby byla taneční skupina „Nech-těla
odpočívat“ zpestřením řady zábav a plesů
v Hradištku, Davli či Novém Kníně. Vrchol
ným vystoupením bylo předtančení na IX.
reprezentačním ovocnářském a zahradnic
kém plese v Litoměřicích před 800 diváky.
Kontakt: safrankova.bejkovska@gmail.com.
Lucie Hašková

Od září se 15 hradištských dam začalo kaž
dou neděli večer scházet v aule místní školy,
aby pod vedením taneční mistryně Kláry Ci
helkové začaly nacvičovat svou první taneč
ní sestavu na hit Mambo No. 5 od Lou Begy.
Prvnímu veřejnému vystoupení na plese
ve Štěchovicích ještě předcházelo společ
né vlastnoruční šití kostýmů. A pak se šlo
s kůží na trh – tréma byla, sucho v ústech,
křeče v břiše a dřevěné nohy. Ale úspěch se
dostavil a projevené sympatie diváků byly

Novou ředitelkou Regionálního muzea v Jílovém je Šárka Juřinová
Šárka Juřinová, absolventka Filozofické fa
kulty a Katolické teologické fakulty Univer
zity Karlovy v Praze. Téměř 20 let pracovala
v nestátní archeologické společnosti Archa
ia o.p.s., která před dvěma lety navázala spo
lupráci s jílovským muzeem. Šárka Juřinová
byla u toho, a když bylo vyhlášeno výběrové
řízení na místo ředitele muzea, přihlásila se
do něj. Lákalo ji vést ojedinělou instituci za
měřenou na historii a zpracování zlata a toto
její poslání chce ještě více zpopularizovat.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy má
od 1. ledna 2016 novou ředitelku. Stala se jí

„Jílovské zlatonosné štoly jsou unikátní
a muzeum se jimi odlišuje od ostatních po
dobných institucí. Přestože se Jílové nachází
téměř za humny Prahy, o těch štolách ví
v hlavním městě jen málokdo, to bych ur
čitě chtěla změnit. Jílové a jeho štoly jsou
ideálním místem pro školní a rodinné výlety,
v jejich okolí je také spousta zajímavých
turistických cílů, třeba rozhledna na kopci
Pepř nebo kamenný viadukt v Žampachu,“
řekla Šárka Juřinová. Ráda by v muzejním

areálu vybudovala rodinné centrum, které
by názornou formou představilo malým
návštěvníkům i jejich rodičům hornickou
činnost. Jílovské muzeum by se podle ní
mělo ještě víc otevřít veřejnosti a mělo by se
stát přirozeným společenským a kulturním
centrem města.
„Jsem si vědoma toho, že muzeum je zamě
řeno primárně na těžbu zlata a tento aspekt
bych chtěla ještě posílit. Víc pozornosti plá
nuji věnovat i publikační činnosti. Mohli
bychom také pořádat konference zaměřené
na hornictví a těžbu zlata, podobné, jakou
je například Stříbrná Jihlava, případně s ní
navázat spolupráci,“ prozradila Šárka Juři
nová. Pomyslnou první vlaštovkou v oblasti
popularizace dolování zlata je letošní první
ročník vzdělávacího projektu pro veřejnost
nazvaný Muzejní akademie. Nabízí cyklus
historických přednášek z oboru archeologie
a komentované vycházky.

Jílové: Zlato pro Korunu českou
Ne každé sídlo zahrnul král český a císař řím
ský Karel IV. takovou přízní jako Jílové u Pra
hy. A není se co divit. Řečeno s nadsázkou
bylo totiž toho zlatohorní městečko doslova
a do písmene královskou bankou. Bez jílov
ské zlaté pokladnice by se zřejmě tak rychle
a kvalitně nepostavily Karlův most, Karlštejn
nebo Nové Město pražské. Nebýt jílovského
zlata, nestálo by ani pražské Karolinum, které
postavil a věnoval Karlově univerzitě jílovský
těžař Jan Rotlev. A Karel IV. si toho byl moc
dobře vědom. Tak moc, že kolem roku 1350
vydal privilegium, jímž udělil Jílovému statut

královského města a obdaroval ho řadou měst
ských práv a výsad.
„Za vlády Karla IV. vrcholila těžba v jílov
ských dolech. Bylo zde získáno téměř 11 tun
zlata a z těchto prostředků panovník finan
coval veškeré své aktivity,“ říká ředitelka Re
gionálního muzea v Jílovém Šárka Juřinová.
A kde jinde by měli na jednoho z nejvýznam
nějších panovníků vrcholného středověku,
od jehož narození letos uplyne 700 let, vzpo
menout, když ne v Jílovém. A vzpomínky to
budou nadmíru důstojné, přestože bývalé
›››
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Posázaví, a to prostřednictvím významných
osobností. Ať už se bude jednat o zmíněného
Jana Rotleva nebo o Ondřeje z Dubé, biskupa
Jetřicha z Portic, finančníka Frány Rokycane
ra nebo Karlova osobního přítele a blízkého
rádce Jana z Hardeka, tehdejšího majitele
hradu Kostelec (nyní Zbořený Kostelec),“ pro
zradil Jan Vizner. Výstava podle něj návštěv
níkům poodhalí i méně známé regionální
události, které byly z pohledu Karlovy doby
velice důležité.

královské město své výsadní postavení už
dávno ztratilo.
Vzpomínkové akce začnou v dubnu menší vý
stavou o hradech Karla IV. v Čechách a v Ně
mecku. „Podstatná část Německa patřila teh
dy k zemím Koruny české, protože Karel IV.
nebyl jen českým králem, ale také císařem
Svaté říše římské národa německého. Výstava
proto představí hrady zbudované nebo přebu
dované za jeho vlády,“ přiblížil expozici, která
bude umístěna ve vestibulu muzea, autor lib
reta Jan Vizner.
Stěžejní expozicí pak bude výstava „Zlato
pro Korunu“, která začne 7. května a potrvá
do 30. října. „Vzhledem k dlouholeté a vý
borně fungující spolupráci s archeologickou
společností Archaia chceme výstavu postavit
na hmotné kultuře, na dobových artefaktech.
Představíme život všedního dne za doby Kar
la IV. Podstatnou část expozice budou tvořit
trojrozměrné předměty, mimo jiné lidová
keramická plastika, kuchyňská keramika,
kachle,“ uvedl Jan Vizner. Součástí expozice
budou rekonstrukce šlechtické domácnosti,
selské jizby, klášterního skriptoria nebo te
sařské dílny. Dobu Karla IV. návštěvníkům
ukáží v modelech, obrazových rekonstrukcích
či fotografiích.
Hlavním exponátem výstavy bude replika
císařské koruny, kterou vlastní Středočeský
kraj. „Jedná se o repliku originálu uloženého
ve vídeňském Hofburgu, který podle rakous
kého zákona nesmí koruna nikdy opustit.
Byla povolena výroba pouze tří jejích replik,
ta česká je poslední a žádná další už nevznik
ne,“ dodal Jan Vizner.
Další část výstavy, věnovanou jílovskému zla
tu, připravil odborník na středověkou těžbu
Petr Morávek. „Ve spolupráci s dalšími odbor
níky, historiky a archeology se budeme snažit
přiblížit dobu Karla IV. ve vztahu k dolnímu

více najdete na www.posazavi.com

Poprvé bude na výstavě veřejnosti představe
no 16 kreseb pohřebních štítů Karla IV., které
byly neseny při panovníkově pohřbu na ko
rouhvích jako znaky zemí, kterým vládl nebo
nad kterými měl patronát. „Jílovské muzeum
získalo kresebné rekonstrukce těchto štítů, je
jichž autorem je Václav Štěch, v rámci výstavy
o heraldice, která se konala někdy v 50. letech
minulého století. Originály kreseb uložených
v depozitáři nám vyfotil fotograf Národního
památkového ústavu Petr Kříž a tyto fotogra
fie pak uvidíte na výstavě,“ popsal Jan Vizner.
Dalším zajímavým exponátem bude kopie
sochy sv. Jiří z nádvoří Pražského hradu. „Ori
ginál byl vyroben roku 1373 na přímou objed
návku císaře Karla. Socha je velice zajímavá,
ve většině světových publikací týkajících se
rytířské zbroje je uvedena jako nejdokona
lejší ukázka takzvané kombinované zbroje
vrcholného středověku,“ poznamenal Jan
Vizner. Zajímavou historii má také kopie této
sochy – nechal ji vyrobit prezident Tomáš Ga
rrigue Masaryk jako svatební dar generálovi
Maurici Pellému a Jarmile Braunerové. Ko

pie je uložena v depozitáři jílovského muzea
a veřejnosti bude představena poprvé.
Podle Jana Viznera se výstava podobného
rozsahu připravuje jeden až dva roky, jílovské
muzeum na to ale mělo podstatně méně času.
„Ale vztah Karla IV. k Jílovému a Jílového
ke Karlu IV. byl natolik významný, že jsme si
řekli proč ne my a proč ne teď, respektive kdy
jindy, když ne teď,“ zdůvodnil. Využili navíc
skutečnost, že do čela Regionálního muzea
nastoupila nová ředitelka, která projekt vše
stranně podpořila. S přípravami začali v teo
retické rovině loni v říjnu. „Od letošního led
na pak pracujeme velice intenzivně. Máme
libreto, uzavřeli jsme smlouvy o zápůjčkách,
získali jsme odborné spolupracovníky, pře
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devším z řad odborníků a výtvarných pracov
níků,“ popsal Jan Vizner. Na přípravě výstavy
jílovské muzeum spolupracuje s Národním
památkovým ústavem, hradem Karlštejn,
Středočeským krajem, Muzeem Karlova mos
tu, společností Archaia o.p.s., Památníkem
národního písemnictví, společností Posázaví
o.p.s. a mnoha dalšími organizacemi.
Vernisáž výstavy 7. května bude spojena
s Muzejní nocí, která nabídne celodenní pro
gram s šermíři, lazebnicemi, hudci, krčmami
a ohňovou show. V podobném duchu se pone
se i říjnová derniéra, která bude součástí Dne
Středočeského kraje.
V rámci doprovodného programu výstavy se
uskuteční odborné přednášky i zábavné akce
pro celé rodiny. Jeho součástí budou také
dětské tvořivé dílny pracovně nazvané Doba
Karla IV. očima dětí, které připravuje muze
um ve spolupráci s výtvarnicí Martinou Van
dasovou. Malí návštěvníci během nich budou
vyrábět kopie korunovačních klenotů nebo
keramiky doby Karla IV., budou kreslit obráz
ky inspirované historií…
Jílové vzniklo sloučením hornických osad, je
jichž počátky jsou spojovány se získáváním
zlata, záznam o přesné době vzniku se ale
nedochoval. Podle nepřímých pramenů exis
tovalo městečko už v 13. století. Bílá místa
v jeho dějinách jsou důsledkem častých po
žárů, při nichž byla zničena velká část písem
ných materiálů. První datovanou zprávou
o Jílovém je listina Oldřicha Zajíce z Valde

ka z 13. září 1331. A nesporné je i svědectví
o tom, jak štědrá byla pro město doba vlády
Karla IV. – právě on totiž povýšil Jílové kolem
roku 1350 na královské město.
Karel IV. (1316–1378) byl prvním českým krá
lem, který se stal císařem Svaté říše římské.
Byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucem
burského. Jako neobyčejně vzdělaný a schop
ný panovník využil svou moc ke zkonsolido
vání zemí Koruny české. Byl také autorem
nejvýznamnějšího říšského ústavního zá
kona Zlaté buly, který potvrzoval výjimečné
a nezávislé postavení českého státu k Svaté
říši římské a platil až do jejího zániku v roce
1806.
jt
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› Z regionu, Partneři
Na Konopišti se bude opět běhat
V
zámeckém
parku
na Konopišti se 30. dub
na
uskuteční
druhý
ročník rodinného běhu
NESSI Family RUN, le
tos pod záštitou České
ho olympijského výboru
a pod patronátem Miloše
a Dany Škorpilových. Můžete se těšit mimo
jiné na úžasné medaile a diplomy pro všech
ny, protože u nás je vítězem každý. V ceně
startovného je i nadupaná taška dárečků
od partnerů. Nebude chybět ani pitný režim,
hudba, startovní čísla s týmovými jmény,
doprovodné závody a závůdky, projížďky
na koloběžkách, dětská atletika s DDM Be
nešov, líčení maminek, tombola o hodnotné
ceny a spousty dobrot. Svačiny můžete ne
chat doma.

Neseďte doma a vytáhněte celou rodinu
do Konopiště na sranda rodinný závod s do
provodným programem pro všechny věkové
skupiny. Cena startovného pro celou rodinu
(2+3) je 350 korun. Více informací je na www.
nessifamilyrun.cz.
I letos jsme pro vás při
pravili nekomerční závod
pro všechny nadšence
běhu v přírodě HOUMR
RUN. Opět nebudou
chybět medaile pro všechny, co naši trať
zdolají, a věcné ceny pro vítěze. Zážitkový
běh v přírodě má jeden okruh dlouhý 8,7
kilometru s menším převýšením. Trať je ve
dena do kopce, z kopce, po rovince, lesem,
loukou, krapet asfaltem – zkrátka krásnou
krajinou konopišťského zámeckého parku.

Patrony akce jsou opět český triatlonista Jan
Jakubíček a několikanásobný mistr světa
ve sportovním aerobiku Vladimír Valouch.
Nebude zde chybět pitný režim a točená
limonáda od Ferdinanda a také se bude
te moci projet na koloběžkách. Vaše děti si
mohou vyzkoušet dětskou atletiku v podání
DDM Benešov. Celou akci rozproudí se svou
nadupanou live music náš DJ Buck z Urban
bene.
Jedná se o neziskovou akci, kterou děláme
ve svém volnu, proto máme omezenou ka
pacitu jen na 200 účastníků. Vytáhněte své
známé a přijďte si změřit síly s místními
i světovými běžeckými špičkami. Více infor
mací na www.houmrrun.cz.
Eliška Růžičková

DRáČe pomáhá organizovat volný čas dětí v Čerčanech
DRáČe – „Dětská Radost Čerčany“ vzniklo
jako občanské sdružení v roce 2005. V roce
2014 jsme se stali „zapsaným spolkem DRá
Če“. Naším cílem je organizovat volný čas
předškolních dětí.

V prvních letech jsme se několikrát za tý
den scházeli s maminkami a malými dětmi
v klubovně TJ Slavoje a v Nespekách. V roce
2008/2009 se nám podařilo získat dotace
z Evropské unie (program pro rozvoj ven

kova a zemědělství). S pomocí TJ Slavoj,
obecního úřadu a mnoha dalších jsme upra
vili klubovnu tak, aby vyhovovala aktivitám
s dětmi. Od školního roku 2009/2010 jsme
pak mohli začít pořádat celodopolední pro
gramy pro děti ve věku od 3 do 6 let. Dopo
lední DRáČe pečuje o skupinku dětí, které
nenavštěvují školku a mají zájem být v ko
lektivu. Hrajeme si s nimi, malujeme, tvoří
me, zpíváme, povídáme si v kroužku a v pří
padě hezkého počasí jdeme na procházku
či na dětské hřiště. Program probíhá vždy
od září do konce června.
Jednou v týdnu se scházejí maminky
s malými dětmi, takzvané MikroDRáČe,
v prostorách hospicové kavárny „U Dobrého
Pastýře“. Společně si mohou pohrát, zazpí
vat, případně něco vytvořit.
DRáČe organizuje i aktivity pro starší děti.
V současné době se jedná o kroužky taneční,
flétničky, kytary, tvořivé zpívání s pohádkou

(takzvané Čarohraní), Předškoláček a Malý
kutil. Všechny tyto kroužky probíhají v klu
bovně DRáČete.
Nejbližší akce DRáČete:
- Vynášení Morany – neděle 13. března 2016
(sraz před čerčanským infocentrem v 15:00
hodin)
- Výtvarná velikonoční dílna s výtvarni
cí Lenkou Frajerovou – sobota 19. března
od 14:00 hodin v klubovně DRáČete (tradič
ní i netradiční výtvarné techniky).
- Dětský den – sobota 11. června 2016 (pen
zion Sázavka ve Zlenicích)
Od září 2016 přijímáme děti na celodopoled
ní program a odpolední kroužky. V případě
zájmu můžete kontaktovat Janu Kalinovou,
tel.: 606 908 224 nebo Lenku Sobotkovou,
tel.: 737 760 940, e-mail: drace-cercany@se
znam.cz, http://drace-cercany.webnode.cz/
Jana Kalinová

Rekonstrukce nádraží v Týnci nad Sázavou
Železniční stanice v Týnci nad Sázavou pro
chází kompletní modernizací. Její součás
tí bude rekonstrukce železničního svršku
a spodku a také vybudování nového ostrov
ního nástupiště. Stavbu provádějí pro Sprá
vu železniční a dopravní cesty společnosti
STRABAG Rail a.s. a AŽD Praha s.r.o.

na rekonstrukci železničního svršku, spod
ku a nově zřizovaném ostrovním nástupišti
a kabelových trasách i úpravy dopravní bu
dovy. Po skončení této etapy bude uvedeno
do provozu nové ostrovní nástupiště dlouhé
170 metrů, které bude přístupné po nové
bezbariérové cestě.

V první etapě od 1. 2. do 4. 3. probíhaly práce
na rekonstrukci železničního svršku, spod
ku a nově zřizovaném ostrovním nástupiš
ti. Bylo odstraněno sypané nástupiště mezi
1. a 2. kolejí a stavebními úpravami pro
šla dopravní budova. Druhá etapa od 4. 3.
do 25. 3. si vyžádala výluku v úseku Čerčany
– Týnec nad Sázavou (nahrazuje ji autobuso
vá doprava) a výluku 3. koleje v železniční
stanici Týnec nad Sázavou. Pokračují práce

Třetí etapa potrvá od 26. 3. do 29. 4. a vyžá
dá si výluku úseku Týnec nad Sázavou – od
bočka Skochovice. V této etapě budou sne
seny všechny staniční koleje v železničních
stanicích Jílové u Prahy a Davle a 5. a 7. ko
lej ve stanici Týnec nad Sázavou. Práce bu
dou probíhat na rekonstrukci železničního
svršku, spodku a nově zřizovaném ostrov
ním nástupišti, kabelových trasách, sdělo
vacím a zabezpečovacím zařízení. Součas
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ně bude opraven železniční přejezd v Týnci
nad Sázavou, což si vyžádá uzavírku komu
nikace.

více najdete na www.posazavi.com
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Týnec nad Sázavou – místo pro volný čas
„Týnec – místo pro vol
ný čas“ bylo tématem
setkání obyvatel Týnce
loni v listopadu. Sešlo se na něm odhadem
sedmdesát lidí, kteří se pokoušeli vymys
let zlepšení, která by rozšířila a zkvalitnila
možnosti trávení volného času obyvatel.
V pracovních skupinách řešili třeba břehy
řeky Sázavy, na nichž by někteří rádi viděli
plovárnu, případně lepší kemp. Ve městě po
dle nich chybí spolkový dům, tělocvična i ná
městí. Vznesen byl také požadavek na lepší
informovanost o činnosti týneckých spolků
nebo sportovních a kulturních akcích.
MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

Na první veřejnou diskuzi navázalo setkání
zástupců vedení města a kulturní a sportov
ní komise. Uskutečnilo se 20. ledna ve Spo
lečenském centru v Týnci nad Sázavou a zor
ganizovali ho společně vedení města za pod
pory Jana Vaněčka a Veroniky van der Ent
za externí konzultace a řízení jednání Bla
ženy Huškové. Tato aktivita byla podpořena
grantem od organizace NESEHNUTÍ Brno
v rámci projektu Angažovaně OFFLINE. Více
informací o projektu: http://www.obcan
skeoko.cz/, více o organizaci: http://nese
hnuti.cz/.

Na začátku setkání se probraly výsledky
prvního společného setkání a stanovila se
témata, která v požadavcích lidí zaznívala
nejčastěji. Následně jsme navržená témata
uspořádali do čtyř vzájemně souvisejících
celků:
1/ Rozvoj vycházkových tras a cyklotras a je
jich dovybavení (nové trasy, doplnění stáva
jících tras adekvátním mobiliářem – lavičky,
odpadkové koše, venkovní tělocvična a po
dobně)
2/ Místo pro sport a kulturu, prostory pro
scházení spolků (rozvoj školního areálu –
využití staré tělocvičny pro spolkovou čin
nost, lezecká stěna, denní centrum pro neor
ganizované aktivity
3/ Sázava – úprava břehů řeky (cesty kolem
řeky, přístup k řece, koupání v Týnci a okolí,
budoucnost kempu)
4/ Podpora činnosti spolků cestou hledání
osobností a jejich dlouhodobou motivací
(podpora současných lídrů a osobností, pod
pora a hledání nových lídrů a osobností)
Všichni zúčastnění se shodli, že čtyři navr
žená témata jsou pro týnecké volnočasové
aktivity důležitá, realizovatelná, některá
už probíhají, na dalších se začne pracovat.

V současnosti se už například staví tělocvič
na, tvoří se webové stránky s nabídkou vol
nočasových aktivit, ve spolupráci se zástup
ci spolků, klubů a veřejnosti se připravuje
rozvoj vycházkových tras a cyklotras a jejich
dovybavení. Na dalším setkání bude moci
veřejnost přednést své návrhy a představy
na úpravu břehů řeky Sázavy.
Je tedy zřejmé, že tato témata jsou pro blíz
kou budoucnost prioritní a reálná. Vedení
města počítá s další užší spoluprací se spol
ky, sdruženími, zájmovými skupinami a ve
řejností.
Lenka Morávková

Týnec nad Sázavou připravuje odpočinkovou plochu v centru města i nový dopravní terminál
Město Týnec nad Sázavou připravuje něko
lik projektů, které přispějí ke zlepšení živo
ta obyvatel i návštěvníků. Využívá při tom
služeb městského architekta, který je po
dle starosty Martina Kadrnožky „zajímavou
studnicí nápadů a podnětů“, řeší se s ním
prostorové uspořádání města, proměny ve
řejných prostor, pomáhá organizovat veřej
né debaty k tématům, koordinuje městské
stavby a dává městu jednotný vizuální styl.
Jeho podpis nese nejen městský informační
orientační systém, ale také například studie
přístavby základní školy a nové tělocvičny
nebo architektonický návrh nové odpočin
kové zóny.
Odpočinkové a informační místo
Promění se v něj plocha o rozměrech zhruba
19 krát 15 metrů, která se nachází v přiroze
ném středu města na trase naučné stezky,
cyklotras, cyklostezek. Bude mít kamennou

žulovou dlažbu a bude doplněno zelení, la
vičkami, stojany na kola, mapou města,
pítkem a veřejným osvětlením. Náklady
na jeho vybudování jsou kolem 1,5 milionu
korun a město podalo žádost o dotaci z pro
gramu Ministerstva pro míst
ní rozvoj ČR.
Dopravní terminál
Propojí železniční a autobu
sovou dopravu a jeho součástí
bude parkoviště P+R i parko
vací místa pro jízdní kola. Pro
jekt s předpokládanými nákla
dy 35 milionů korun je zahr
nut do databáze strategie ITI
metropole Praha. Město na něj
bude žádat o dotaci z Integro
vaného regionálního operač
ního programu. Realizace se
předpokládá v roce 2017.

více najdete na www.posazavi.com

Nové cyklotrasy
Mikroregion Týnecko, jehož členem je i měs
to Týnec nad Sázavou, připravil projekt vy
značení pěti nových cyklotras v souhrnné
délce kolem 50 kilometrů. Povedou z Ka
menného Přívozu do Týnce nad Sázavou, ze
Zbožnice do Kamenného Přívozu, z Týnce
nad Sázavou do Zbožnice, z Týnce nad Sá
zavou do Poříčí nad Sázavou a z Poříčí nad
Sázavou do Týnce nad Sázavou.
Tábořiště
Novým provozovatelem tábořiště u řeky
Sázavy v Týnci je od letošního roku Bisport
s.r.o. Město v současné době vyřešilo smluv
ní vztahy k pozemkům pod tábořištěm. Spo
lupracuje s místním fotbalovým klubem,
který má v jeho těsném sousedství hřiště.
Provozovatel by měl provést úpravy táboři
ště, může to být ovšem složité, protože areál
se nachází v záplavovém území.
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Probouzení třebešického zámku
Možná to měl na
psáno ve hvěz
dách, možná to
bylo dílem ná
hody. Svůj boj o přežití ale zámek v Třebeši
cích, zdá se, vyhrál. Ještě před několika lety
přitom „spal“ jako pomyslná Šípková Růžen
ka ukrytý ve vysokém roští a čekal na svého
osvoboditele. Přišel v podobě rodiny Elišky
a Igora Valdových. A začala se psát jeho nová
historie…
Život před 25. únorem 2009
Valdovi se třemi dětmi bydlí v Praze na Vy
šehradě. Před lety se rozhodli, že pro děti
koupí ještě jeden byt v této lokalitě – nabí
zené nemovitosti ale byly nad jejich finanční
možnosti. Igor Valda je stavař, sháněl proto
nějakou možnost půdní vestavby a při pro
cházení inzerátů narazil na zámek v Třebeši
cích. „Ani jsme nevěděli, kde to je. Z legrace
mi řekl, ať se jdu podívat, že ani ne za třeti
nu ceny bytu v Praze můžu mít zámek se tře
mi rybníky,“ usmála se při vzpomínce Eliška
Valdová. Prohlíželi si fotky zchátralé památ
ky a rozhodli se na ni zajet podívat.

a ministerstvo zemědělství v rámci Progra
mu rozvoje venkova přispělo na obnovu kla
sicistní konírny. Když se podařilo dokončit
střechy v celém areálu, věděli jsme, že máme
vyhráno,“ poznamenala Eliška Valdová.
Rozhodnutí koupit zámek podle ní nikdo
z rodiny nelituje. „Máme dva kluky ve věku
16 a 28 let a dvaadvacetiletou dceru. I pro
ně to bylo dobrodružství. Starší syn je ar
chitekt, fanda do památkové péče, takže ho
posloucháme, pod jeho vedením to opravu
jeme,“ uvedla Eliška Valdová. Hodně jim po
mohla také spolupráce s docentem Micha
elem Ryklem z fakulty architektury ČVUT,
který dělal se studenty několik historických
průzkumů třebešického zámku. „Je to obou
stranně velice přínosné, protože jsme se
díky nim hodně dověděli o historickém vý
voji objektu a pomáhá nám to při jeho ob
nově. Naopak studenti výsledky používají
ve svých odborných pracích. Dostali jsme
se tak k lidem, s nimiž jsme zajedno v tom,
jak památku obnovovat. Pro nás je prioritou
zachovat maximum toho, co tu zůstalo. Vá

„Byla středa 25. února 2009 odpoledne, vy
zvedli jsme nejmladšího syna v podolském
bazénu a vydali se do Třebešic. Byla mlha,
stmívalo se a celé to bylo dost tajemné. Bála
jsem se, takže jsem do zámku, který byl vol
ně přístupný, ani nešla. Manžel s dětmi to
tam ale prolezli. Místo nám učarovalo. Celý
areál, přestože byl zpustošený a zarostlý,
nám připadal malebný, vesnice byla krásná,
ničím nedotčená, moc se nám líbilo i okolí.
Láteřili jsme, jak mohl někdo nechat dojít
památku do takového žalostného stavu, a li
tovali, že možná spadne. V sobotu jsme se
tam vrátili, bylo krásně, a to asi rozhodlo,“
popsala Eliška Valdová souběh událostí, kte
ré zásadně změnily život celé rodiny.

žíme si také pomoci a cenných rad zaměst
nanců památkové péče z Benešova i Prahy,“
řekla Eliška Valdová.

Život po 25. únoru 2009

Blýskání na lepší časy

„Osud zámku nám pořád ležel v hlavě, hlav
ně mně,“ přiznala Eliška Valdová. Manželovi
bylo podle ní hned jasné, co by oprava zpus
tošeného objektu obnášela. Nakonec ale
rezignoval a nemovitost koupili. Byli plní
elánu, ve volných chvílích jezdili do Třebe
šic, káceli náletové dřeviny kolem zámku,
vyváželi nepořádek, upravovali okolí.

V zámeckém areálu, respektive někdejším
poplužním dvoře, o rozloze čtyř hektarů je
kromě barokního zámku také klasicistní
konírna, barokní špýchar, hospodářské bu
dovy bývalého lihovaru a pivovaru, park,
ovocný sad a soustava tří rybníků. Majitelé
se snaží zachovat autentičnost všech částí.
V konírně, která patřila k nejvíce ohrože
ným budovám v areálu, zachovali i původ
ní žlaby pro dobytek (pro případ, že by se
někdy vrátila ke svému původnímu využi
tí). Budovu se statusem kulturní památky
proměnili rekonstrukcí v letech 2012–2013
ve společenské a kulturní prostory. Pořádají
zde předvánoční setkání sousedů či svateb
ní a narozeninové hostiny. Loni před Vánoci
zde podruhé uspořádali výstavu betlémů
z vlastní sbírky – během čtyř dnů ji podle
odhadu navštívilo téměř tisíc lidí. „Byl to
velký úspěch, potěšila nás vstřícná a milá
reakce lidí, kteří přijeli a měli radost, že se
zámek opravuje. Říkali, že nám drží pal
ce a příští rok přijedou znovu. Popovídali

S postupem očistných prací ale bylo čím dál
jasnější, jak velké sousto si nabrali: zámek
měl propadlé stropy, otlučené a rozvalené
zdi, místo oken a dveří dřevěné bednění, vy
trhané podlahy, ztrouchnivělé trámy, děra
vou střechu kryly cáry igelitů… „Když jsme
viděli, co všechno bude potřeba udělat, padli
jsme do truchlivé nálady a začali pochybo
vat, jestli to byl šťastný nápad. Bojovali jsme
s tím asi rok, ale pak se nám podařilo získat
dotaci ministerstva kultury z Programu zá
chrany architektonického dědictví, další
peníze jsme dostali od ministerstva život
ního prostředí na obnovu zámeckého parku
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jsme si s nimi a zároveň se od nich dověděli
spoustu přínosných informací,“ dodala Eliš
ka Valdová. Přestože by rádi objekt využíva
li více komerčně, celkovou finanční návrat
nost neočekávají. Prioritou je pro ně zacho
vat příštím generacím památku, a tedy i kus
historie.
„Opravili jsme renesanční sál, který je nej
starším křídlem zámku, a nádvoří. Chys
táme obnovu fasády zámku, která by měla
být hotova do srpna,“ uvedla Eliška Valdová.
Na letošní rok si zámecké prostory zarezer
vovali zatím tři zájemci, majitelé ale budou
rádi za každou další akci, která památku
dostane do povědomí nejen v regionu. Zpří
stupnit ji veřejnosti zatím nelze, ale v bu
doucnu by zde chtěli otevřít expozici o její
obnově – materiálu v podobě fotek a videí
mají dostatek. „Mohlo by to být pro všech
ny zajímavým mementem,“ přeje si Eliška
Valdová.
Obnova památky rodinu baví, nepodřizu
je jí ale většinu svého času. „Člověk se tím
nesmí nechat po
hltit, nesmí se tím
vyčerpat psychicky
ani finančně. Musí
si umět zachovat své
aktivity – jet na hory,
na dovolenou,“ po
znamenala
Eliška
Valdová. Dávno už
prý přestali řešit, jak
dlouho rekonstrukce
potrvá. „Smířili jsme
se s tím, že to s man
želem
nemusíme
dodělat, že podobná
věc vlastně není ni
kdy dokončená, pořád se dá něco vylepšovat
a obnovovat. Máme ale zdatné pokračova
tele – děti. Všechny do Třebešic rády jezdí,
mají k zámku vztah, líbí se jim tam. V zám
ku máme v současnosti provizorní míst
nost, kde můžeme přespat, počítáme s tím,
že v budoucnu bychom část objektu využí
vali k bydlení,“ konstatovala Eliška Valdová.
Historické ohlédnutí
Podle farní kroniky stávala v Třebešicích
v 13. století tvrz, jejímiž zakladateli byli Jan
a Jaroslav Valkounové. Samotný zámek byl
jako renesanční sídlo založen ve 2. polovině
16. století, o 100 let později prošel výraz
nou barokní proměnou. Další větší staveb
ní úpravy pak přineslo 19. století, kdy byl
vlastníkem třebešického zámku Emauzský
klášter – tehdejší klasicistní přestavba ob
jektu se s výjimkou drobných úprav zacho
vala do současnosti. V rámci pozemkové re
formy v roce 1924 byl zámecký areál prodán
poslednímu nájemci Františku Šestákovi.
Jeho rodina ho užívala do roku 1951, kdy
z něj byla násilně vystěhována. Zámek po
tom sloužil potřebám zemědělského druž
stva a částečně byl obydlen.
jt
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›

Z regionu
Příjemná vycházka s mrazením v zádech
Pokud zavítáte do Divišova, prohlédnete
si památky, dobře se občerstvíte, zkuste si
najít chvilku času na krátkou procházku
po nově upravené vycházkové trase na ko
pec zvaný Na spravedlnosti. Trochu při ní
mrazí v zádech, když si uvědomíte, že pro
odsouzené v Divišově to byla cesta poslední.
Díky tomu, že v roce 1545 byl Divišov pový
šen na město, náleželo mu právo tržní i hr
delní. Katy si naši předkové najímali, ale ši
benici jsme měli vlastní. Ta stávala na kopci
jižně od města, dodnes nazývaném Na Spra
vedlnosti.
Když se vydáte z náměstí po silnici směrem
na Bílkovice – Vlašim, projdete stejnojmen
nou ulicí Na Spravedlnosti a na jejím konci

pokračujete pěšky polní cestou až na kopec,
ocitnete se na památném místě. Po levé stra
ně se rozprostírají pole a po pravé malý há
jek. V jeho středu stávala zděná trojramenná
šibenice s dřevěnými stojnami. Uprostřed
hájku byl v roce 1912 děkanem Fr. Šmídem
na památku zde popraveným a pochova
ným vztyčen kříž, který tam najdete dodnes.
O popravách i jiných zdejších zajímavostech
informuje nový panel umístěný na trase. In
formace o popravách jsou čerpány ze Smol
né knihy z let 1617–1751, která přestála vel
ký požár v roce 1742, kdy skoro celý Divišov
lehl popelem.

Odpočinout si můžete ve stínu starých
stromů na lavičce s pohledem na krásné
panorama okolí. Pokud Vám bude přát po
časí, dohlédnete až na Velký i Malý Blaník.
V případě, že Vám zůstane dost sil i času,
můžete se z Divišova vydat buď směrem
na Český Šternberk po Naučné stezce rytíře
Jana Kryštofa Šice, nebo směrem na Lbosín
na rozhlednu Špulku.
Přejeme Vám krásný příjemně prožitý den
v Divišově a jeho okolí.
Hana Marešová

V ambitu Sázavského kláštera orá svatý Prokop s čertem
restaurátorky myšlenky na útěk. Ale trpěli
vost a zodpovědnost zvítězily a dokončené
dílo stojí za to,“ vypráví kastelánka klášte
ra Slávka Matoušová. „Restaurování loňské
fresky stálo více než 300 000 Kč, většinu
z této částky poskytl Národní památkový
ústav, který areál Sázavského kláštera spra
vuje, nemalá část financí pak byla čerpána
z finančních darů, které dostáváme od na
šich návštěvníků a za které jsme velmi
vděčni. Také oni se tak významně podílejí
na odkrývání vzácných maleb,“ dodala kas
telánka.

I díky darům od návštěvníků Sázavského
kláštera pokračovaly v roce 2015 v křížové
chodbě konventu Sázavského kláštera re
staurátorské práce na odkrývání vzácných
barokních nástěnných maleb, které zde byly
pod mnoha vrstvami pozdějších přemaleb
zjištěny restaurátorskými sondami v roce
2007 na ploše více než 1 000 m2. Jak již pět
nově zrestaurovaných fresek dokládá, ba
rokní umělci vyobrazili na stropech křížové
chodby kláštera dvacet čtyři obrazů zachy
cujících převážně významné události ze ži
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vota zakladatele kláštera svatého Prokopa
za jeho pozemského života, ale i důležité
události z tisícileté historie tohoto kláštera.
Od července loňského roku byla rukama
zkušených restaurátorek paní Karine Ar
touni a její kolegyně Aleny Krahulíkové
odkrývána už šestá freska, šestý příběh.
„Loni to byla obzvlášť těžká práce. Omítka
i štuk pod vlastní malbou byly hodně špat
né, drolily se. Samotná malba byla hodně
zpráškovatělá a sypala se. Občas měly paní

Na konci loňského roku byla šestá freska
vyplňující celé klenební pole hotova. Je
na ní znázorněn známý motiv poustevníka
Prokopa orajícího s čertem, tedy spíš s tako
vým raráškem, co asi děti moc nevystraší.
Zajímavostí je, že na rozdíl od většiny po
dobných zobrazení známých z jiných míst,
v ambitu kláštera Prokop čerta zapřaženého
do pluhu nepohání křížem, ale bičem. Před
lohou baroknímu malíři z poloviny 18. sto
letí nejspíš byla rytina z legendárního ruko
pisu z konce 17. století Jiskra slávy svato
prokopské, kterou mohou návštěvníci také
vidět v stálé expozici Sázavského kláštera.
Nově restaurovanou fresku si budou moci
návštěvníci Sázavského kláštera prohléd
nout od soboty 26. března, kdy bude po zim
ním období zahájena letošní návštěvnická
sezóna.
sm
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› Partneři, Z regionu
Úřad práce Benešov: Podmínky pro získání příspěvku v nezaměstnanosti se zpřísnily
Na pomoc lidem, kteří jsou bez práce déle než
12 měsíců, se od letošního roku zaměří po
zornost Úřadu práce Benešov. V souvislosti
se změnou realizace aktivní politiky zaměst
nanosti, vyvolanou poklesem nezaměstna
nosti a růstem počtu volných pracovních
míst, se totiž zpřísní podmínky na uchazeče,
které je možné podpořit v rámci aktivní poli
tiky zaměstnanosti.
„Od letošního ledna nelze poskytovat pří
spěvky na uchazeče, kteří jsou v evidenci
kratší dobu než tři měsíce. Velký důraz bu
deme klást na ty uchazeče, kteří jsou u nás
v evidenci déle než 12 měsíců, na ně budeme
aktivní politiku zaměstnanosti cílit v maxi
mální možné míře. Ti, kteří v evidenci ucha
zečů o zaměstnání zůstávají dlouhodobě, se
těžko na trh práce vracejí,“ zdůvodnila ředi
telka Úřadu práce Benešov Kateřina Novot
ná. Obecně ale podle ní platí, že vysokoško
láci a maturanti hledají práci snáz než lidé
bez vzdělání nebo vyučení.
Počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou
v evidenci benešovského úřadu práce déle
než 12 měsíců, se k 31. prosinci 2015 podaři
lo snížit ze 725 na 502 osob. Je to výsledek in
tenzivní práce zprostředkovatelů, kteří mají
díky klesající nezaměstnanosti více času se
lidem bez práce věnovat. Na Benešovsku
bylo na konci ledna 720 volných pracovních
míst, největší zájem je o profese svářeč, zed
ník, kuchař, číšník, pracovník ostrahy a po
dobně.
Pro obce
Změnu realizace aktivní politiky zaměstna
nosti pocítí i obce, kterým uchazeči o zaměst
nání pomáhají v rámci veřejně prospěšných
prací. „Budeme se snažit minimalizovat opa
kované zaměstnávání, protože se v mnohých
případech stávalo, že na daných místech
pracovali dlouhé roky stejní lidé. Vždycky se
na čas vrátili do evidence úřadu práce a vět
šinu roku pak pracovali pro obec. V součas
né době je pracovních míst obecně dost, tito
lidé by se proto měli snažit uplatnit na vol
ném trhu práce bez příspěvků,“ uvedla Kate
řina Novotná. Lidé by se podle ní měli snažit

trhu práce přizpůsobit, a to i za cenu různých
ústupků, například dojíždění.
Příspěvek na veřejně prospěšné práce letos
zůstal na 14 000 Kč hrubého na osobu měsíč
ně. Finanční podpora společensky účelných
pracovních míst vyhrazených činí 10 000
korun na uchazeče po dobu čtyř měsíců
za předpokladu, že bude zaměstnán na plný
pracovní úvazek.
Loni vytvořil Úřad práce Benešov v rámci ve
řejně prospěšných prací 280 míst, na která
nastoupil přibližně stejný počet uchazečů.
„Myslím si, že po zpřísnění podmínek pod
pory dojde v letošním roce k poklesu zájmu,
že se starostové budou snažit zajistit údržbu
veřejných prostranství v obci jinak. Chápu,
že nemohou zaměstnat každého, že musí mít
možnost výběru, ale měli by pochopit i nás
– peníze, které rozdělujeme, jsou na umís
tění problematických uchazečů. Je proto dů
ležité najít nějaký kompromis, aby uchazeč
vyhovoval obci, ale zároveň aby splnil i naše
podmínky,“ konstatovala Kateřina Novotná.
S poklesem nezaměstnanosti se podle ní
pohled na veřejně prospěšné práce mění –
podporovat se budou zejména lidé s nízkou
možností uplatnění. Na hodnocení účinnos
ti tohoto opatření je ale podle ní ještě brzy.
„Nová pravidla platí od začátku roku, ale už
teď mohu říci, že se stává, že po konzultaci
se starostou obce nenajdeme kompromis
ve výběru vhodných uchazečů a žádost
neschválíme,“ dodala Kateřina Novotná.

Pro zájemce o rekvalifikaci
Podobné podmínky platí od začát
ku roku také pro rekvalifikace –
i v jejich případě se bude přihlížet
k tomu, zda mají uchazeči něja
kým způsobem ztíženou možnost
uplatnění na trhu práce. „I u re
kvalifikací platí podmínka být
v evidenci úřadu práce déle než
tři měsíce. Navíc ještě zjišťujeme,
jestli pro daného člověka nena
jdeme zaměstnání v jeho součas
né kvalifikaci,“ vysvětlila Kate
řina Novotná. Poptávka je podle
ní například po řidičích. Velkou
šanci uspět mají proto zájemci o rekvalifika
ci na vyšší stupeň řidičského průkazu, kteří
doloží nejen potvrzení o své zdravotní způ
sobilosti a výpis z bodového konta řidiče, ale
také příslib zaměstnání. „Často poskytujeme
také rekvalifikace na strážné a na pracovní
ky v sociálních službách – to jsou profese,
o které je zájem a rekvalifikace trvá několik
dní. Lidé pak mají možnost poměrně široké
ho uplatnění, volná místa v těchto oborech
pořád jsou,“ konstatovala Kateřina Novotná.
Takto připravují třeba výběrová řízení na sa
nitáře pro benešovskou Nemocnici Rudolfa
a Stefanie.
Pro školáky a jejich rodiče
Úřad práce Benešov se snaží spoluprací se
školami také eliminovat dopad špatného vý
běru povolání na nezaměstnanost v regionu.
Pracovnice jeho Informačního a poradenské
ho střediska navštěvuje osmé a deváté roč
níky základních škol a žáky seznamuje se
situací na trhu práce. Žáci devátých ročníků
také často navštěvují pracoviště úřadu práce,
kde mají možnost projít si testem „Průvodce
světem povolání“. Tento test může člověku
pomoci nasměrovat na vhodnou střední ško
lu či odborné učiliště. Každoročně na podzim
úřad pořádá burzu středních škol, kterou na
vštěvují školáci z Benešova a okolí se svými
rodiči. Dětem a jejich rodičům úřad práce
také nabízí možnost osobních konzultací
v poradenském středisku, na které je dobré
se telefonicky objednat.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Na
telefonní
linku
116 006 se může obrá
tit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda
trestný čin byl nebo ne
byl oznámen. Volat mo
hou oběti různých forem
násilí, včetně násilí do
mácího. Pomoc na lince
je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, například dopravních nehod. Linka po
skytuje okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí někte
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ré z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podob
ného trestního jednání. Pracuje nonstop, je
bezplatná a diskrétní.
Na linku 116 006 mohou volat pozůsta
lí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kru
hu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby. Linka poskytuje pomoc také svěd
kům trestných činů, kteří byli událostí trau
matizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnu
je výraznou pozornost prevenci krimina
lity. Na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují kon
zultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šan
ci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz.

více najdete na www.posazavi.com
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Sociální služby
Probační a mediační služba pomáhá pachatelům i jejich obětem

Je zprostředkovatelem v procesu vyjednává
ní mezi pachatelem a poškozeným, snaží se
pachatele motivovat k odpovědnosti, pomá
há uvolnit napětí v mezilidských vztazích,
aktivně působí i v oblasti prevence patolo
gických jevů. To jsou jedny z hlavních úkolů
Probační a mediační služby, která vznikla
před 16 lety jako jedna ze složek Minister
stva spravedlnosti. Se svými podněty se
na ni mohou obrátit nejen soudci, státní
zástupci, policisté, obvinění a jejich pří
buzní či obhájci, ale také poškození a jejich
zmocněnci. „Kdokoli k nám přijde pro radu
či pomoc, ať už dobrovolně, nebo kvůli výko
nu trestu, získá tyto služby bezplatně,“ říká
probační asistentka benešovského střediska
Probační a mediační služby Lenka Perglová.
Přípravné řízení
Probační pracovníci na Benešovsku řeší
nejvíce kauzy neplacení výživného, majet
kové trestné činnosti a ublížení na zdraví.
Klientům pomáhají už v přípravném řízení,
tedy ještě před rozhodnutím soudu. „Oslo
vujeme účastníky sporu, a to jak pachatele,
tak jejich oběti. Spousta z nich netuší, co je
v trestním řízení čeká a potřebují pomocnou
ruku. Snažíme se jim vysvětlit, jak by měli
postupovat. Ideální variantou je, aby se pa
chatel s poškozeným sešli, aby se napravily
jejich vztahy, aby oběť dostala, na co má ze
zákona nárok, třeba finanční kompenzaci
nebo omluvu. Spousta poškozených chce
s pachatelem mluvit a říct mu, co všechno
museli podstoupit – že si třeba kvůli tomu,
že je okradl, museli vyřídit novou občanku,
řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojiš
ťovny, několikrát museli k výslechu na po
licii, museli si proto vzít v práci volno… Je
to spousta věcí, které pachatel nevidí a oběť
má potřebu mu to říct, aby si uvědomil, že
to není v případě krádeže jenom o penězích.
Pokud má ale oběť strach setkat se s pacha
telem, je dobré to sdělit policii, probační
službě či soudu a komunikace pak může pro
bíhat zprostředkovaně,“ poznamenala Lenka
Perglová. Obětí ale může být například i člo
věk zraněný při autonehodě. Může vznést
svůj nárok vůči pachateli – v důsledku trest
ného činu měl například nějaká omezení
a výdaje s tím spojené. Pokud se domluví
na nějaké kompenzaci, může to být vnímá
no jako polehčující okolnost nebo může být
jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno.
Podmíněné zastavení trestního stíhání se
používá často v případě, když se člověk
trestného činu dopustí poprvé. Jedná se na
příklad o ublížení na zdraví, které někomu
způsobí při rvačce. „Kluci se třeba někde
poperou, a jeden druhého zraní. Běží trest
ní řízení, pachatel nemá záznam v trestním
rejstříku, má tedy možnost, aby trestní říze
ní vůči němu bylo podmíněně zastaveno,“
popsala Lenka Perglová. Pokud s tím oba
souhlasí, může se pachatel s poškozeným
sejít a domluvit se s ním na úhradě vzniklé
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škody. Podobně se může vypořádat i se zdra
votní pojišťovnou, která si nárokuje náklady
spojené s případnou léčbou poškozeného.
„Pachatel si může s pojišťovnou domluvit
třeba splátkový kalendář, tím splní podmín
ky pro zastavení trestního stíhání. Nebude
mít záznam v trestním rejstříku, nemusí
k soudu, neplatí soudní náklady. Málo zná
mou věcí je, že za každé rozhodnutí soudu
se platí – mimo jiné trestní příkaz je za 2 000
korun, rozsudek za 4 000 korun. K tomu je
pak třeba připočítat náhradu škody poškoze
nému, zdravotní pojišťovně, případně i po
moc právníka,“ vypočítala Lenka Perglová.
Alternativní tresty
Pokud trestní řízení dospěje k soudu, může
být pachateli uložen alternativní trest. Ro
zumí se jím obecně prospěšné práce, domácí
vězení, různé zákazy a omezení. Probační
a mediační služba je pak institucí, která
výkon těchto trestů dozoruje. „Vykonáváme
také dohled nad osobami podmíněně pro
puštěnými. Znamená to, že k nám dotyčný
člověk pravidelně dochází a pokud má sou
dem uloženy nějaké povinnosti, třeba ná
hrady škody, dohlížíme na to, jestli je plní,“
popsala Lenka Perglová.
V případě obecně prospěšných prací se pro
bační pracovníci snaží odsouzenému najít
práci „na míru“ a podle místa jeho bydliš
tě. „Kontaktujeme například obecní úřad
a ve spolupráci s ním hledáme vhodného
poskytovatele, aby dotyčný nemusel za pra
cí dojíždět. Obce a neziskové organizace
nám v tomto směru velice pomáhají,“ uvedla
Lenka Perglová. Obecně prospěšné práce se
ukládají v rozmezí od 50 do 300 hodin a od
souzený je musí vykonat do dvou let. Na
stoupit na ně musí okamžitě, dvouletá lhůta
mu dává šanci trest odpracovat i v případě
nepředvídatelných okolností, jakými mohou
být například zdravotní problémy. Každá
neodpracovaná hodina se pak proměňuje
na jeden den ve výkonu trestu. „Děje se to
bohužel docela často, protože řada klientů
nemá vůbec pracovní návyky, takže je pak
problém je motivovat k tomu, aby do práce
podle dohody docházeli. Vymlouvají se, že
třeba zaspali, že jim ujel autobus, že zapo
mněli… Poskytovatelé pak s nimi ale ztráce
jí trpělivost a skončí spolupráci,“ podotkla
Lenka Perglová. Touto cestou by tak pracov
nice probační služby rády poděkovaly všem
poskytovatelům, kteří umožňují vykonávat
trest obecně prospěšných prací.
Dalším alternativním trestem je domácí vě
zení. Některé soudy ho moc nevyužívají, pro
tože odsouzení nejsou hlídaní 24 hodin den
ně, ale jen namátkově. Tento trest je podle
Lenky Perglové ideální variantou pro člověka
odsouzeného za neplacení výživného: „Trest
ní oznámení na něj matka samoživitelka
může podat ve chvíli, kdy otec neplatí výživ
né minimálně čtyři měsíce v kuse, nebo jeho
dluh na výživném odpovídá částce za čtyři
měsíce.“ Vyvrátila tak mylný názor, že po
kud otec dětí nárazově během zmíněných

čtyř měsíců výživné pošle, byť jen minimální
částku, nelze ho trestně stíhat. „Trest musí
dostat, ale pokud by šel do vězení, zmařila
by se výplata výživného. V případě uložení
domácího vězení chodí do práce a doma je
večer, o víkendech a svátcích. Navíc pokud
je rozvedený a o víkendech má u sebe děti,
může s nimi ve stanovenou dobu chodit
i na vycházky,“ uvedla Lenka Perglová. Pro
většinu odsouzených je prý ale tento trest
„strašný“ – musí být neustále doma, nemo
hou jezdit na výlety, chodit na návštěvy. Jak
mile nařízení poruší, soud mu trest promění
na vězení. „Za každý den domácího vězení
navíc odsouzený zaplatí 50 Kč. Uložení tako
vého trestu se proto musí s každým předjed
nat. Navštívíme domácnost, v níž žije, a zjiš
ťujeme, kolik v ní bydlí lidí, jak je dostupná
z hlediska kontroly, jaká jsou rizika, jaké jsou
finanční možnosti dotyčného člověka. Musí
si sám spočítat, jestli to zvládne, na druhou
stranu ale nikdo nechce do vězení,“ podotk
la Lenka Perglová. Domácí vězení se může
ukládat také lidem, kteří spáchali například
majetkovou trestnou činnost.
Prevence
V posledních letech přibývá mezi pachateli
trestné činnosti mladistvých. Benešovské
středisko Probační a mediační služby v sou
časnosti pracuje s desítkou takových provi
nilců. Na svědomí mají majetkovou trestnou
činnost nebo ublížení na zdraví. „Informace
o zahájení trestního stíhání mladistvých,
ale i dospělých, dostaneme od policie. Všem
mladistvým pak rozešleme dopis s nabídkou
pomoci. Většina z nich ji využije. Někdo si
přijde jen pro informace, co ho v trestním
řízení čeká, jiný využije naši bezplatnou po
moc. Málokdo si uvědomuje, že i advokáta
přiděleného soudem musí zaplatit,“ připo
mněla Lenka Perglová.
Předejít krizovým situacím se probační pra
covníci snaží osvětou na základních školách.
Prostřednictvím přednášek seznamují mla
distvé s nástrahami, které je mohou potkat.
V současné době se zaměřují na kriminalitu
spojenou s internetem, mimo jiné kyberši
kanu nebo sexuální zneužití. Je to oblast,
kde se mladiství mohou stát velice snadno
pachateli i oběťmi trestné činnosti. Ať už se
jedná o zveřejňování osobních dat na sociál
ních sítích nebo posílání odhalených fotek.
„Neuvědomují si, že dokud člověku není 18
let, tak je to dítě. A i když jsou blízkými přá
teli, tak ten, který dostane ‚nahou‘ fotku, je
podle zákona držitelem dětské pornografie,
a ten, který ji pošle, může být stíhán za její
šíření,“ upozornila Lenka Perglová. Kompro
mitující fotka zveřejněná na internetu se po
dle ní často stává nástrojem šikany. „Jsou to
věci, které mladistvým nedocházejí. Neuvě
domují si, že páchají trestnou činnost a mo
hou být za to odsouzeni,“ dodala. Velkým té
matem současnosti je podle ní také zakládá
ní profilů s falešnou identitou na sociálních
sítích za účelem páchání trestné činnosti.
jt
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Seznam partnerů Místní akční skupiny Posázaví a jejich kontaktní údaje k 1. 3. 2016
Název subjektu

Sídlo/adresa trvalého bydliště

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Fyzická osoba bez IČ – občan
Adriana Bursová

K Náklí 94, Týnec nad Sázavou, 257 41

Adriana Bursová

kultura a památky

Ing. Alois Maceška

Votice, Kaplířovo náměstí 17, 259 01

Ing. Alois Maceška

zemědělství

Bc. Lucie Onderčaninová

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

služby

Nestátní neziskové organizace
CESTY SKLA, o.p.s.

Sázava, Na Kácku 218, 285 06

MgA. Martina Kulhavá

sklářské řemeslo, vzdělávání

Historický klub o.s.

Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41

Zuzana Němcová

historie, kultura a památky

Lidem blíž o.s.

Řehovice 21, Maršovice, 257 56

Ing. Hana Bačíková

děti, rodina, sociální oblast

Mateřské centrum Hvězdička

Benešov, Vančurova 1146, 256 01

Ing. Jana Čechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, Okružní 520, 257 41

Mgr. Marcela Krejčíková

děti, ženy, rodina, vzdělávání

MC Kulíšek

Bystřice, Ješutovo náměstí 115, 257 51

Vanda Pechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

Náplava Sázavy

Kamenný Újezdec 30, Kamenný Přívoz, 252 82

Věra Weinerová

kultura a památky

Ochrana fauny ČR o.p.s.

Hrachov 13, Svatý Jan, 262 56

Pavel Křížek

ekologie, děti, ochrana přírody

Rodinné centrum PUTTI, z.s.

Černé Budy- Sázava, Uhlířskojanovická 17, 285 06 Veronika Vieweghová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

RUAH o.p.s.

Benešov, Tyršova 2061, 256 01

Mgr. Marta Vacková

sociální oblast

Rytmus Benešov, o.p.s.

Benešov, F. V. Mareše 2056, 256 01

Mgr. Pavel Goby

sociální oblast

Římskokatolická farnost Benešov

Benešov, Na Karlově 92, 256 01

Roman Lutz

církev

Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, Benešovská 527, 257 41

Mgr. Stanislav Škvor

církev, mládež, kultura

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov

Benešov, Nová Pražská 1903, 256 01

Dana Vilímková

hasiči, sport

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

Tloskov 1, Neveklov, 257 56

PhDr. Radka Jiroušková

děti, rodina, sport

SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK

Čerčany, Havlíčkova 445, 257 22

Šárka Šarfová

kultura a památky

Statek Vlčkovice, o.p.s.

Vlčkovice 1, Neustupov, 257 03

Jan Počepický

sociální oblast

TSK SALTA Benešov

Struhařov 68, 256 01

Karel Maršálek

kultura, děti, sport

ZÁŠKOLÁK

Postupice, Školní 153, 257 01

Jana Jíšová

děti a mládež, vzdělávání

ZO ČSOP Vlašim

Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01

Mgr. Kateřina Červenková

ochrana přírody

Život v Hradci a okolí, o.s.

Hradec 1, Stříbrná Skalice, 281 63

Ing. Evžen Zeman, CSc.

kultura a památky

Podnikatelé
Bisport s.r.o.

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

Jaromír Biolek

cestovní ruch

Česká spořitelna a.s.

Benešov, Tyršova 162, 256 01

Ing. Milan Hašek

banka, služby

ELTSEN a.s.

Benešov, Jana Nohy 1237, 256 01

Ing. Jiří Stibůrek

cestovní ruch

FAVORY Horses s.r.o.

Benice 1, Chrášťany, 257 44

Tomáš Havelka

cestovní ruch, zemědělství

Hotel Všetice s.r.o.

Všetice 6, Netvořice, 257 44

Vladimír Malák

cestovní ruch, zemědělství

Jaroslav Pelíšek

Krňany 11, Netvořice, 257 44

Jaroslav Pelíšek

kultura, cestovní ruch

Jiří Sternberg

Jemniště 1, Postupice, 257 01

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

Miloslav Perníček

cestovní ruch, zemědělství

Petr Hroš

Ladova 1199, Benešov, 256 01

Petr Hroš

cestovní ruch

Obce a města
Obec Hradištko

Hradištko, Chovatelů 500, 252 09

Ing. Ladislav Vondrášek

veřejná správa

Obec Kamenný Přívoz

Kamenný Přívoz 285, 252 82

Jiří Patera

veřejná správa

Obec Krhanice

Krhanice 46, 257 42

Mgr. Aleš Papoušek

veřejná správa

Obec Křečovice

Křečovice 9, Neveklov, 257 56

Monika Pechačová

veřejná správa

Obec Lešany

Lešany 23, Netvořice, 257 44

František Vrkoslav

veřejná správa

Obec Stranný

Stranný 39, Neveklov, 257 56

Josef Červ

veřejná správa

Město Benešov

Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01

Petr Hostek, MBA

veřejná správa

Město Bystřice

Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 256 01

Mgr. Daniel Štěpánek

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

Petr Šibrava

veřejná správa

Město Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41

Ing. Bedřich Pešan

veřejná správa

Město Votice

Votice, Komenského 700, 259 17

Jiří Slavík

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

Svazky obcí
CHOPOS

Chotýšany 54, 257 28

Ing. Miroslav Kratochvíl

společné aktivity obcí

Malé Posázaví

Hvězdonice 56, Chocerady, 257 24

Jan Herbst

společné aktivity obcí

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko

Votice, Komenského náměstí 700, 259 17

Ing. Lucie Krubnerová

společné aktivity obcí

Ing. Petr Kjučukov

lesy

Mgr. Roman Hronek

vzdělávání

Státní organizace
Lesy České republiky, s.p.

Benešov, Želetinka 12, 256 01
Školy

Gymnázium Benešov

Benešov, Husova 470, 256 01
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