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Místní akční skupiny Posázaví

15 let poznáváme Posázaví

› MAS Posázaví, Posázaví o.p.s.
MAS Posázaví rozdělila první dotace z OP Zaměstnanost a IROP
Místní akční skupina (MAS) Posázaví rozdělila první dotace z Operačního programu
Zaměstnanost (OP Z) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
V případě OP Z, kde bylo alokováno 8,7 milionu Kč, finanční podporu získaly projekty
zaměřené na koordinaci sociální práce v mikroregionech CHOPOS a Voticko. V první
výzvě IROP s alokací 27,9 milionu Kč bylo
podpořeno všech sedm přihlášených projektů předškolních a školských zařízení, i když
jejich celkové požadované náklady alokovanou částku přesahují – na návrh Výběrové
komise tuto částku Výkonný výbor navýšil.
„Předložené projekty byly připraveny dobře,
všechny podané žádosti jsme proto schválili
k podpoře,“ řekla k výběru z IROP předsedkyně Výběrové komise Jana Jíšová. S pomocí
dotace by tak měl vzniknout nový pavilon

MŠ Divišov nebo nové učebny, třídy či dílny
v MŠ Teplýšovice, MŠ Votice, ZŠ Jankov, ZŠ
Vrchotovy Janovice, ZŠ Olbramovice a ZŠ
Chocerady.
Celkové náklady projektů předložených
v 1. výzvě IROP byly 39 859 953 Kč, z toho
dotace činila 31 941 517 Kč. Pro tuto výzvu
bylo k dispozici 27 948 920 Kč, Výkonný výbor ji ale navýšil o 5 673 730,97 Kč.
Do Operačního programu Zaměstnanost
byly v první výzvě podány dvě žádosti o dotace. Projekt nazvaný Koordinace sociální
práce v mikroregionu CHOPOS předpokládá vytvoření nové pozice koordinátora pro
území 21 obcí mikroregionu, který svou
činnost zaměří na cílovou skupinu osob
v nepříznivé sociální situaci. Druhý projekt,
který žádá o podporu pod názvem Sociální

práce na území Mikroregionu Voticko, je
zaměřen na optimalizaci zajištění výkonu
sociální práce na území 9 obcí, a to také prostřednictvím koordinátora sociální práce.
V podobném duchu se připravují projekty
také na Sázavsku, Neveklovsku, Bystřicku,
Týnecku a Čerčansku, tedy téměř na celém
území MAS Posázaví.
V IROP vyhlásila MAS Posázaví dvě výzvy.
První byla vyhlášena pro Fichi (oblast podpory) 2 Vzdělávání a byla určena na investice do infrastruktury vedoucí ke zvýšení
kapacity mateřských škol, v případě základních škol do infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence, tedy rozšíření odborných
učeben, budování bezbariérovosti a také případné rozšíření kmenových učeben v sociálně vyloučených lokalitách.
Na druhou výzvu IROP s názvem Bezpečná cesta nejen do školy bylo alokováno
16,6 milionu Kč. O dotaci se ucházely čtyři
projekty s celkovými způsobilými výdaji
18 102 271 Kč, Výkonný výbor v tomto případě navýšil alokaci o 1 466 011 Kč. S pomocí
dotace se postaví nebo opraví chodníky v Táborské ulici ve Voticích, podél silnice II/111
ve Struhařově, podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec a mezi obcemi Lešany
a Kamenný Přívoz.

Mateřská škola Votice

Foto Jan Vachtl

Aktuální informace jsou zveřejněny
na webových stránkách:
http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.
aspx v sekci CLLD 2014–2020.

jt

Studie odtokových poměrů v povodí Sázavy se blíží do finále
a je plánována na 26 měsíců, tedy do konce
března 2019.

Revitalizace vodních toků, budování retenčních nádrží, průlehy nebo zvýšení kapacity mostků a propustků, to jsou některá
z opatření vyplývajících ze Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy.
Připravují ji společně obce a města ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p.
a jejím koordinátorem je společnost Posázaví o.p.s. Dodavatelem projektu, jehož cílem je snížit povodňové nebezpečí na majetku a lidských životech ve vybraných
povodích přítoků Sázavy, je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV).
Realizace projektu začala 1. března 2017

„V poslední dekádě se vyskytují častěji hydrologické extrémy než v celém 20. století, to
znamená, že je třeba, aby společnost byla
připravena nejen na povodně, ale i na sucho.
Letošní sucho skutečně významně zasáhlo
krajinu, z tohoto pohledu opatření v ploše povodí a na vodních tocích, která ve studii navrhujeme, mohou velmi dobře sloužit i k zadržování vody v krajině, a tak zvyšovat její
odolnost vůči suchu,“ řekla vedoucí oddělení
plánování a koncepcí VRV Kateřina Hánová.
Vzhledem k tomu, jak je projekt rozsáhlý,
plánuje VRV jeho výstupy rozdělit a jednotlivým městům a obcím předat tu část navrhovaných opatření, která se jich bude týkat.
Ve výsledném seznamu budou uvedena prioritní i méně prioritní opatření, a to včetně
předpokládaného investora, kterým může
být správce vodního toku, Povodí Vltavy
s.p., Lesy ČR s.p., Státní pozemkový úřad
nebo samotná obec.
Mezi doporučenými opatřeními k návrhu
dokumentace pro územní řízení (DUR) pa-

tří například revitalizace požární nádrže
v Čerčanech, revitalizace Křešického potoka na území obce Teplýšovice, revitalizace
a protipovodňová ochrana na Konopišťském
potoce v centru města Bystřice či suchá nádrž v Netvořicích. Nad rámec projektu bude
správci vodních toků zadáno zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci Jevanského potoka ve Stříbrné Skalici v části
Podhradí, a to včetně zkapacitnění historického mostu a propustku na náhonu.
„Kromě opatření na vodních tocích významnou část projektu zahrnují opatření navržená v ploše povodí, dost často právě na zemědělské půdě, a to z toho důvodu, aby byla
zadržena voda v krajině, aby se zasakovala
a nedostávala se tak do koryt vodních toků,
kde pak může působit problémy. Soustředili jsme se zejména na technická protierozní
opatření, to znamená remízky, průlehy, zatravněné údolnice, zasakovací pásy… Tato
opatření jsou směřována z hlediska realizace na vlastníky půdy, ale začali jsme jednat
i se Státním pozemkovým úřadem ohledně
komplexních pozemkových úprav, v rámci
nichž by mohla být určitá šance na realizaci,“ konstatovala Kateřina Hánová.
›››
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opatření byla posouzena z hlediska například územních střetů – velkým tématem
v této lokalitě je koridor D3. Pak to byly
územní střety s ochranou přírody a krajiny
nebo s inženýrskými sítěmi. Na hydrodynamických modelech jsme pak posuzovali
efektivitu opatření a na srážkoodtokových
modelech také opatření v ploše povodí, která byla zejména na zemědělských pozemcích. Na základě všech těchto kritérií vznikla
koncepce – soubor nejefektivnějších opatření pro každé povodí,“ řekla Kateřina Hánová.
Za rok a půl, co se studie zpracovává, byla
provedena podrobná analýza povodí. Dodavatel projektu letos v létě obeslal vlastníky
dotčených pozemků se žádostí o jejich stanovisko k případné realizaci navržených
opatření. „Odezva byla zhruba 35 procent,
což je standardní odezva. Vlastníky jsme
oslovili korespondenční metodou, v určitých lokalitách na vyžádání proběhla i veřejná projednání,“ popsala Kateřina Hánová. S nesouhlasem vlastníka pozemků se
setkalo například vybudování suché nádrže
v Nučicích nebo úpravy v ploše povodí v obci
Radvanice.
Letos na podzim bylo zpracováno vyhodnocení projektu. „Spočívalo v tom, že všechna

›

Posázaví o.p.s.

on dál po toku velice významný,“ uvedl Jiří
Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava, Povodí
Vltavy s.p.
Ocenil také úlohu koordinátora studie.
„Postup, který byl navržen, tedy přes Místní akční skupinu Posázaví, se ukazuje jako
správný,“ dodal Jiří Friedel. To, že do procesu
tvorby studie byly od začátku zainteresovány obce, je podle něj předpokladem, že se
opatření na zlepšení protipovodňové ochrany a zároveň na zmírnění následků sucha
podaří zrealizovat.

Jak to vidí Povodí Vltavy
Podle Povodí Vltavy je kombinace opatření a spolupráce investorů na jejich realizaci prospěšná. „To znamená, že do procesu
vstoupíme my jako správci toku zároveň
s Lesy ČR a obcemi, je tam vazba i na komplexní pozemkové úpravy. Co se týká nás,
vidím tam dva velké významy, a to jednak
v realizovatelnosti opatření, tedy v podávání žádostí o dotace na fondy, ať už životního
prostředí nebo fond na ochranu před povodněmi. Velmi významný je ale také přínos pro
obce dále po toku – navrhovaná opatření
sice znamenají snížení povodňových průtoků v daném místě v řádu jednotek kubíků,
ale když se to nasčítá, je výsledek pro regi-

Projekt Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy je zaměřen na posouzení
stávající protipovodňové ochrany v povodí
přítoků Sázavy, identifikaci problémových
míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření. Řešené území je
složeno z celkem 15 dílčích povodí, jejichž
páteřní toky jsou přítoky Sázavy. Všechna tato území, včetně měst a obcí ležících
přímo na Sázavě, jsou ohrožována říčními
i přívalovými povodněmi. Cílem projektu je
analyzovat toto území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit
příčiny.
jt

Krátce z činnosti Posázaví o.p.s.
•
V červnu se uskutečnilo Shromáždění
starostů Posázaví. Novým členem Dozorčí rady Posázaví o.p.s. byla zvolena
starostka Netvořic Monika Šlehobrová, která nahradila odvolaného Viktora
Lišku. Na jednání se hovořilo o aktivitách v oblasti cestovního ruchu, které
v regionu už 15 let zajišťuje Posázaví
o.p.s, ale také o výzvách k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost
a Integrovaného regionálního operačního
programu.
• Zástupci společnosti Posázaví o.p.s. se zúčastnili oslav 790. výročí první písemné
zmínky o obci, 125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Přestavlky, 100. výročí vzniku Československé republiky
a 85. výročí založení Sokola Přestavlky.
Obci jsme pomohli také s propagací těchto
významných výročí.

více najdete na www.posazavi.com

•
V rámci Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání (MAP), který pro školy z území
Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov realizuje Posázaví o.p.s., jsme v červnu
a srpnu uspořádali setkání zástupců škol.
•
Region jsme propagovali na Tankovém
a Dětském dnu ve Vojenském technickém
muzeu v Lešanech.
•
Pomáhali jsme s organizací Konference
Raná péče, kterou pro odborníky, studenty i zájemce z řad veřejnosti pořádala
Raná péče Centra sociálních služeb (CSS)
Tloskov. Hovořilo se na ní o inkluzi v předškolním vzdělávání, včasné logopedické
intervenci nebo podpoře rodin, do nichž
se narodilo dítě s postižením nebo ohroženým vývojem. Akce se uskutečnila v rámci
11. ročníku osvětové kampaně Týden rané
péče, kterou od 5. do 11. listopadu pořádá
Společnost pro ranou péči, z.s.

•
Poděkováním partnerům a příznivcům
Posázaví o.p.s. byl Společenský večer Posázaví, který se uskutečnil 3. listopadu
ve Společenském centru TÝNEC v Týnci
nad Sázavou. Program, který připomněl
15 let od založení naší organizace, doplnilo vystoupení benešovských mažoretek
a ukázky společenského tance.
•
Křečovicím jsme pomohli s obnovou informačních panelů v obci – pořídili jsme
na ně nové fotografie turisticky zajímavých míst, vytvořili k nim texty a nechali
vyrobit mapu.

15 LET
POZNÁVÁME POSÁZAVÍ
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› Čistá řeka Sázava
Čistá řeka Sázava počtrnácté
na černou skládku, pomůžete zorganizovat
úklid ulice/obce/parku/lesa… Jen tak, sami
od sebe. Protože právě na dobrovolnosti záleží. Neptejte se proto „co za to“, ale položte
si otázku „co mi to přinese“. A tím nemyslíme finanční odměnu, svačinu, oběd, výlet
lodí po Sázavě…, ale dobrý pocit, že můžu
něco udělat pro sebe i pro druhé.

Čtrnáctý ročník tradičního jarního úklidu řeky Sázavy a jejího okolí se uskuteční
od 12. do 14. dubna 2019. Motto akce v roce
2019 „Tři dny v roce nestačí“ napovídá, že si
nejen řeka, ale obecně místa, kde žijeme,
zaslouží mnohem více naší pozornosti. Pomozte nám to změnit. Stačí chodit „s otevřenýma očima“ a pokud je třeba, přiložit
ruku k dílu, upozornit, napomenout… prostě projevit zájem. Třeba tak, že zvednete ze
země odhozenou plastovou lahev, přidáte se
k partě nadšenců, která čistí silniční škarpy, začnete třídit odpad, upozorníte radnici

Příkladem dobré praxe je už 14 let projekt
Čistá řeka Sázava. Jako jeden z prvních v republice upozornil na nepořádek kolem známého vodního toku, který tehdy přinesla
velká voda. Od té doby se řeka Sázava a její
okolí uklízí každoročně. Odpadků pomalu ubývá a lidí ochotných přírodě pomoci
naopak každoročně přibývá, a to hlavně
z řad dětí. Na druhou stranu se ale objevují záblesky beznaděje – to když na březích,
které dobrovolníci před rokem uklidili, se
znovu objeví hromady roští a zetlelé trávy ze zahrad u nedalekých chat, vyřazené
elektrospotřebiče, polámaný nábytek, staré
pneumatiky… Úklid přírody už totiž dávno
není o sběru odhozených plastových lahví,
obalů od oplatků, papírových kapesníčků
nebo skleněných střepů. Je spíš o likvidaci
černých skládek. Jak ale přesvědčit lidi, kteří nevidí dál než k hranicím svých pozemků,
aby se začali chovat jinak?

Jarní úklid řeky Sázavy se stal „věcí veřejnou“. Zapojují se do něj jednotlivci, školky
a školy, spolky, obce i města. Někdo přiloží
ruku k dílu, jiný poskytne materiální nebo
finanční příspěvek, někdo připraví občerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky, další propůjčí auta na svoz odpadků. A to
všechno DOBROVOLNĚ. Věřte, že si toho
velice vážíme a doufáme, že nám i nadále
zachováte přízeň.
Číslo sbírkového účtu:
1249-326666339/0800
www.cistarekasazava.cz
rekasazava@posazavi.com
Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v České republice. A potěšitelné je, že inspiroval další podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera,
Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa,
Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje…
Uklízejí se už ale také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech. A je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje.
Důležité je, že se do nich zapojuje čím dál víc
dobrovolníků. Teď už jen stačí je přesvědčit,
že životní prostředí potřebuje naši pomoc
po celý rok. Nezapomínejme na to!
jt

Co by měli vědět zájemci o jarní úklid řeky Sázavy
Čtrnáctý ročník jarního úklidu řeky Sázavy a jejích břehů přinese několik novinek.
Uklízet se bude opět z lodí i břehů, řeka
bude opět rozdělena na pět úseků – ale ne
na každém z nich se bude čistit celý víkend –
někde budou dobrovolníci pomáhat přírodě
od odpadků dva, jinde tři dny, prostě podle
potřeby.
Podrobné informace kde a jak to bude
příští rok při úklidu vypadat, najdou zájemci na www.cistarekasazava.cz nebo
na facebookových stránkách projektu,
který má také novou e-mailovou adresu
rekasazava@posazavi.com.
„Pro změny jsme se rozhodli na základě třináctiletých zkušeností. Doporučujeme proto dobrovolníkům sledovat webové a facebookové stránky projektu, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Od ledna 2019
tam najdou i přihlašovací formulář,“ řekla
ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Připravují se i další novinky. Dobrovolníci například dostanou vodu v menších
lahvích a odpad budou sbírat do pevnějších
pytlů, aby se snížilo množství plastového
odpadu, který během akce sami vyprodukují. Uvažuje se také o používání vratných
kelímků – inspirací je vltavský projekt „Jedu
vodu“, založený na nahrazení jednorázových
kalíšků vratnými omyvatelnými kelímky
(www.jedu-vodu.cz). Bisport chce tento projekt rozšířit i na řeku Sázavu.
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Organizátoři projektu Čistá řeka Sázava vyzvou školy na Kácovsku, Sázavsku a Týnecku, aby si vzaly za své úklid dané obce nebo
města, včetně břehů řeky Sázavy a jejích
přítoků. Přispěje to nejen ke zlepšení vztahu
jejich žáků k místu, kde žijí, ale usnadní to
i práci dalším dobrovolníkům, kteří se tak
budou moci soustředit na sbírání odpadků
v jiných lokalitách. „Úklid se vždy přizpůsobí danému místu a je možné, že v některých
úsecích dobrovolníci nepojedou na lodích,

ale půjdou jen po břehu, kde bude jejich pomoc víc potřebná,“ upozornila Bohunka Zemanová. Stejně jako v předchozích letech se
do projektu zapojí také Zdravá města Sázava
a Týnec nad Sázavou.
Poděkováním dobrovolníkům, kteří se do
akce příští rok zapojí, bude setkání, které
se uskuteční 11. května 2019 v Kácově.
jt
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›

Cestovní ruch
Turistická destinace Posázaví má nové webové stránky
ské množství dat na webu, který se kvůli
tomu stal nepřehledným. Rozhodli jsme se
ho proto zmodernizovat,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. „Webové stránky se stále ještě dotvářejí, uvítáme proto zpětné vazby od uživatelů,“
dodala.
Na úvodní stránce jsou čtyři základní sekce
s informacemi o turistických cílech, gastronomickými tipy, nabídkou ubytování a kalendářem akcí. Kalendář akcí s pozvánkami
na kulturní, sportovní a společenské akce
v regionu se denně doplňuje – stačí poslat
plakát nebo informace o akci na e-mail
info@posazavi.com.

Turistická destinace Posázaví modernizovala své webové stránky www.posazavi.com.
Nabízejí snadnější a rychlejší vyhledávání,
přehledné informace i jednodušší komunikaci s uživateli.
„V oblasti cestovního ruchu působíme už
15 let. Za tu dobu jsme shromáždili obrov-

Uživatel si prostřednictvím vyhledávače
může sám zvolit konkrétní místo, které ho
zajímá. Postupně se pak může „proklikat“
do bohaté databáze, kde kromě památek,
služeb a dalších zajímavostí z regionu najde také podrobné mapy, plánovač výletů,
regionální výrobky a služby, reportáže nebo
propagační materiály a publikace o Posázaví. Ve spodní liště jsou pak odkazy na propojené weby Místní akční skupiny Posázaví,

společnosti Posázaví o.p.s., projektů Čistá
řeka Sázava a Řeka Sázava, kontakty a propagace.
Z hlediska turistické návštěvnosti je nejvíce exponovanou částí Posázaví okolí řeky
Sázavy, pro niž je charakteristická zejména
vodácká a takzvaná aktivní turistika. Oblasti dále od řeky jsou hlavně cílem poznávací turistiky. Region protínají dvě důležité
dopravní tepny – dálnice D1 a IV. železniční
koridor z Prahy do Českých Budějovic. Pro
turistický ruch je velmi důležitá také železniční trať z Prahy-Braník přes Čerčany
do Zruče nad Sázavou nazývaná Posázavský Pacifik. Region disponuje také veřejným vnitrostátním letištěm v Nesvačilech
u Benešova.
Společnost Posázaví o.p.s. je koordinátorem
cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví, region propaguje také v zahraničí,
spolupracuje s agenturou CzechTourism,
Středočeskou centrálou cestovního ruchu,
Středočeským krajem a destinačními společnostmi ve Středočeském kraji.
jt

Nové propagační materiály Posázaví – první z nich už jsou na světě!
Společnost Posázaví o.p.s. vydala v listopadu novou propagační brožuru „Poznáváme
Posázaví“. Jsou v ní informace o zajímavých
a dostupných místech regionu od Stvořidel
po soutok Sázavy s Vltavou. Představuje
nejen řeku Sázavu a její blízké okolí, tedy Jílovsko, Týnecko, město Sázavu, Český Šternberk, Kácovsko a Zručsko, ale i Benešov, Konopiště a Jemniště, Neveklovsko, Netvořicko, Dolní Břežany, Průhonice nebo Velké Popovice. Jsou v ní praktické informace i tipy
na výlety nebo služby. Novinkou brožury,
která vychází každoročně v aktualizovaném
vydání, jsou upoutávky na místa v Posázaví,
která si „zahrála“ ve filmech nebo seriálech.
Brožura vyšla v nákladu 20 000 kusů, na jaře
2019 bude vydána její anglická a německá
mutace a počítá se i s dotiskem české verze.
Společnost Posázaví o.p.s. letos vydala také
4 000 kusů kapesních kalendáříků na rok

2019. Radost určitě udělají nejen sběratelům, ale i dětem. Jsou na nich motivy z pracovních listů projektu Čistá řeka Sázava.
Obrázky do nich namalovala ilustrátorka
Michaela „Nyemi“ Hertlíková.
Stejné motivy – tedy obrázky z pracovních listů Čistá řeka Sázava – jsou také
v nových dětských blocích. Kromě volného prostoru pro kreativní tvorbu dětí jsou
v sešitech také zábavné doplňovačky. Doplňovačky a křížovky, tentokrát na téma
posázavských památek, jsou pak v nových
poznámkových blocích pro dospělé, které stejně jako dětský sešit vyšly v nákladu
1 000 kusů.
Nového, aktualizovaného vydání se příští
rok dočká také série skládacích map Rodinné výlety v Posázaví, která vyšla loni a je už
rozebraná.

Všechny propagační materiály Posázaví se
distribuují zdarma.
jt

Nové mapy regionu Posázaví
Na návsích a náměstích mnoha obcí a měst
nechybí velkoformátové mapy. Slouží turistům i místním, najdou v nich pamětihodnosti, přírodní zajímavosti a mnoho
dalších užitečných informací.
Už 15 let jsou tyto mapy také součástí Posázaví. Mnoho z nich ale poznamenal zub
času a vandalové. Aby mohly opět sloužit
svému účelu, měly by se vyměnit. Třeba
tak, jak to udělali v Xaverově, Týnci nad
Sázavou nebo Křečovicích. Ve spolupráci

více najdete na www.posazavi.com

se společností Posázaví o.p.s. nechali vyrobit nové, aktuální mapy, které už slouží
svému účelu.
Pokud máte také zájem informační místo
ve své obci rekonstruovat, neváhejte nás
kontaktovat. Kromě mapových podkladů,
které průběžně aktualizujeme, zajistíme
i výrobu map. Stačí se ozvat na info@posazavi.com.
jt
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› Cestovní ruch, Školství v Posázaví
Posázavím po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance
od nezávislého pražského
vývojářského studia Warhorse Studios. Podívejte
se, nakolik se středověké
reálie smyšleného příběhu zasazené do kulis
krajiny kolem řeky Sázavy liší od skutečnosti:
Sázava, Stříbrná Skalice, Rataje nad Sázavou,
Talmberk…

Nebaví Vás organizované výlety po památkách, ale přesto byste se o nich chtěli něco
dovědět? Vydejte se prozkoumat Posázaví
po stopách hlavního hrdiny populární počítačové hry Kingdom Come: Deliverance

Průvodcem po stopách
populární hry může být
leták Po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance, který v červnu
2018 vydala Středočeská
centrála cestovního ruchu ve spolupráci
s Warhorse Studios. Leták je k dostání v informačních centrech nebo ho lze stáhnout
na https://centralbohemia.cz. Nabízí trasu po nejvýraznějších místech děje. Kromě

dobové mapy jsou v ní snímky srovnávající
středověkou a současnou podobu vybraných
míst, kudy se ubíraly Jindřichovy kroky,
včetně popisu děje hry.
Warhorse Studios spustilo v roce 2014
na Kickstarteru (internetová platforma pro
sdílené financování projektů z oblasti filmu, her, hudby, umění či technologických
inovací) kampaň na získání finančních prostředků na hru Kingdom Come: Deliverance.
Od nadšených fanoušků se podařilo vybrat
téměř čtyřnásobek požadované částky, a hra
se tak stala třetím nejúspěšnějším projektem na Kickstarteru v roce 2014.
Hra byla spuštěna v únoru 2018 a slaví
úspěch po celém světě. Posázaví se díky ní
stalo populární destinací, kterou přijíždějí
příznivci Jindřichova putování prozkoumat
na vlastní oči.
jt

Místní akční plán vzdělávání II – od slov k činům
Na matematickou a čtenářskou gramotnost, rovné příležitosti a financování se
zaměřila první jednání pracovních skupin,
které vznikly v rámci Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP) II. Na území Obce
s rozšířenou působností Benešov ho realizuje Posázaví o.p.s. Uspořádala také první
vzdělávací akci pro pedagogy – EDUpoint
– zaměřený na čtenářské dílny a čtenářskou
gramotnost. Další EDUpoint, tentokrát
na téma Improvizace ve škole, se uskutečnil
27. listopadu.
„Máme první poznatky, výstupy a směry,
jakými bychom se v pracovních skupinách
chtěli dát. Vedle toho jsme ve spolupráci se společností EDUin absolvovali první
vzdělávací akci nazvanou Čtenářské dílny
a čtenářská gramotnost. Sešlo se na ní kolem 20 pedagogů, kteří si podle mého soudu
workshop užili, protože byl hodně praktický. Učitelé odcházeli, jak sami říkali, s řadou
inspirativních poznatků, které zúročí při
práci s dětmi,“ řekla manažerka MAP II Jana
Čechová. Dodala, že do konce roku proběhne ještě druhé kolo pracovních skupin. Plánují také s dotazníkem objet školy v regionu
a ptát se na jejich investiční priority, podmínky a příležitosti pro rozvoj vzdělávání,
partnerství a spolupráci v území.

Pracovní skupina Rovné příležitosti
Pracovní skupina Rovné příležitosti ukázala,
že školy na Benešovsku pociťují nedostatek
kvalifikovaných pracovníků z takzvaných podpůrných profesí i peněz na jejich zaplacení.
Nedostává se jim zejména školních psychologů a asistentů pedagoga. Vyřešit by to mohlo
například sdílení specialistů psychologů pro
více škol. Velkým tématem pro tuto pracovní
skupinu je také identifikace finančních zdrojů
pro aktivity v oblasti rovných příležitostí.
Pracovní skupina Matematická gramotnost
Podle Pracovní skupiny Matematická gramotnost se mimo jiné ukazuje slabší připravenost žáků 9. tříd základních škol při přechodu na střední školy, je ale také třeba se
zaměřit na vzdělávání pedagogů a zlepšení
vybavení škol pro matematickou gramotnost. Jednou z cest by mohly být i ukázkové hodiny spojené s besedami a setkáváním
specialistů na vybranou oblast.
Pracovní skupina Financování
Vzdělávání pedagogů a vybavenost škol
se promítly i do jednání pracovní skupiny
Financování. Podle jejích členů jsou prostředky od státu nedostatečné, školy to řeší
sponzoringem a dotacemi, někdy si učitelé
vzdělávání platí sami. Možným zdrojem by
mohlo být navýšení příspěvků do SRPDŠ
nebo dobrovolný příspěvek rodičů navíc.
Pracovní skupina Čtenářská gramotnost
I zde se hovořilo o nedostatečné stabilní
finanční podpoře a nedostatku pomůcek.
Diskutovalo se ale také o nápadu vytvořit
regionální pracovní listy, které by byly průnikem historie, přírody a dalších možných
souvislostí. Byly by roztříděny podle věkových skupin a školy by je využívaly v rámci
svých výukových programů.
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Neformální setkání místních expertů
v Týnci nad Sázavou
Setkali se na něm zástupci škol, města Týnec
nad Sázavou a soukromých subjektů. Jako
první téma k řešení určili efektivní výuku
cizích jazyků a spolupráci mezi jednotlivými
vzdělávacími subjekty.
Neformální setkání místních expertů v rámci MAP probíhají už víc než rok na Neveklovsku.
Místní akční plán vzdělávání II podporuje
spolupráci, sdílení zkušeností, plánování
a identifikuje také potřeby vzdělávacích
zařízení v regionu ORP Benešov. Zařazení
projektů do přehledu investičních priorit je
předpokladem, aby na ně školy mohly žádat
o dotace z evropských a národních zdrojů.
Vedle aktualizace MAP I (tzv. analytické části) má MAP II také část implementační neboli projektovou. Ta se zaměřuje na tři hlavní
oblasti: vzdělávání pedagogů, komunikace/
sdílení zkušeností a děti a region. Kromě seminářů počítá s letními školami pro pedagogy, zábavně edukativními pořady pro mateřské a základní školy a exkurzemi v regionu.
Projekt je plánován na 4 roky, od září 2018
do srpna 2022.
jt

více najdete na www.posazavi.com

›

Školství v Posázaví
V jílovském muzeu se děti mohou proměnit ve zlatokopy, archeology nebo
pravěké umělce
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, které se zaměřuje na historii regionu a těžbu
zlata, nabízí vzdělávací programy pro žáky
všech věkových kategorií. Děti se tu mohou
stát „jílovníkem“, archeologem i pravěkým
umělcem nebo si vyzkoušet zpracování ovčí
vlny. „Školní vzdělávací programy nabízíme od letošního roku a setkaly se s velkým
ohlasem. Jezdí k nám školy nejen z Jílového
a okolí, ale také z Prahy,“ řekla ředitelka muzea Šárka Juřinová.
Program Na jeden den jílovníkem seznámí
žáky s historií a zpracováním zlata v Jílovém. Děti si vyzkoušejí techniku rýžování
nebo ražbu keltské duhovky. Vyrýžované
zlato i vlastnoručně vyrobenou minci si pak
odnesou s sebou.
V rámci programu Na jeden den archeologem se žáci seznámí s prací archeologa
na improvizovaném archeologickém výzkumu. Mimo jiné poznávají materiály, které se

při vykopávkách ve střední Evropě nacházejí, naučí se základy archeologické dokumentace kostrového hrobu, nahlédnou do archeologické laboratoře nebo zkusí zrekonstruovat keramickou nádobu. Na závěr získají
Diplom mladého archeologa.
Vzdělávací program Pravěké umění umožní
žákům osvojit si základní znalosti o nejstarších technologiích pravěké malby a plastiky.
Ztvární ve skupině jeskynní malbu a každý
si vyrobí kopii pravěké figurky podle předloh
rozmanitých archeologických nálezů. Výrobky si odnesou s sebou.
Muzeum nabízí také program Vlněný svět,
v němž si žáci osvojí znalosti o využití ovčí
vlny od pravěku do současnosti a prakticky si vyzkouší technologie jejího zpracování
od spřádání přes česání až po tkaní a filcování.
Více informací najdete na www.muzeumjilove.cz v záložce „Pro školy a skupiny“.

Foto archiv muzea

Kampaň Pěšky do školy na Hradištku
Hlavní motivací, proč kampaň uspořádat,
bylo vzrůstající nebezpečí v blízkosti přechodu pro chodce nad školou. V červnu zde
došlo k několika nebezpečným dopravním
situacím, kdy byly ohroženy životy dětí.
Celý týden jsme proto vyzývali rodiče, aby
pro parkování a vysazování dětí z auta využívali hlavní parkoviště pod školou. Všichni
během týdne měli možnost zjistit, že vyjít
malý kopec od parkoviště ke škole nikomu
neuškodí.

V týdnu od 17. do 21. září uspořádal spolek
Pražské matky kampaň Pěšky do školy. Cílem kampaně bylo upozornit děti i rodiče
na to, že pěší cesta do školy je zdravější,
bezpečnější a ekologičtější. A protože fenomén dovážení dětí autem až ke škole se rozmáhá nejen v Praze, ale i na venkově, byla
Základní škola Hradištko jednou ze dvou
mimopražských škol, které se ke kampani
připojily.

Během týdne jsme zaznamenali výrazný
nárůst těch, kteří do školy přicházejí pěšky
nebo dojíždějí autobusem. Poslední den při
rychlém průzkumu jsme zjistili, že počet
dětí, které rodiče přivezly do školy autem, je
výrazně v menšině (40:227). Dále se ukázalo,
že dojít pěšky do školy se dá i ze vzdálenějších míst. Cesta se líbila především těm, kteří chodili hromadně. Některé děti se nadchly
pro společné sčítání nachozených kilometrů
natolik, až nám to vyrazilo dech. Zvláštní

uznání si zasloužili tři žáci z devátého ročníku, kteří se ve středu vydali v šest hodin
ráno pěšky ze Slap, a skupina šesťáků, kteří
ze Slap přijeli v pátek na kole.
Děti přicházející do školy pěšky dostávaly
celý týden malou odměnu, a to reflexní prvky od společnosti BESIP. Na programu byla
i ranní rozcvička na školní zahradě a páteční
společná snídaně. Do kampaně se zapojili
i někteří rodiče a prarodiče, kteří se ujali role
průvodců a doprovázeli skupiny dětí na cestě do školy ze vzdálenějších míst. Zajímavé
byly i jejich postřehy, například „Děti si celou cestu povídaly“ nebo „Ta silnice od školy směrem na Pikovice je fakt nebezpečná,
auta nepřibrzdí, ani když míjí velkou skupinu dětí.“ Jedním z výstupů celé kampaně se
stala mapa, do které děti zakreslily místa,
kde se cestou do školy necítily bezpečně, což
bude důležitým podkladem pro vedení obce
a budoucí řešení místní dopravní situace.
Lucie Hašková

Střípky z MŠ Slunečnice Maršovice
Na nový školní rok jsme pro děti a jejich rodiny naplánovali spoustu zajímavých aktivit. Rovněž pokračujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a dalšími partnery.
O našich plánech a zkušenostech bychom
rádi informovali příznivce vzdělávání.
Aktivity pro děti a spolupráce s rodinami
dětí v období září – prosinec
Kromě výletů a mnoha divadelních předsta-

vení v mateřské škole jsme v rámci environmentálního vzdělávání sklízeli s dětmi ovoce z naší přírodní zahrady a vytvářeli z něj
nejrůznější variace výzdoby i pokrmů. Děti
velmi zaujal například Jablíčkový týden,
kdy s paními učitelkami kromě dalších souvisejících činností vyráběly pečený čaj, který
ochutnávaly nejen ve školce, ale také si jej
v nazdobených skleničkách odnášely domů.
V září nám na naší přírodní zahradě ve spolupráci s rodiči také „vyrostla“ nová knihobudka, kterou si děti samy pomalovaly. Můžeme

tak s dětmi rozvíjet čtenářství i venku v přírodě. V rámci dalších podzimních aktivit, jež
probíhaly pod názvem Týden stromů, děti
poznávaly při vycházkách v přírodě různé
druhy stromů, jejich listy a plody. Sbíraly
přírodniny, ze kterých tvořily venku v přírodě i ve školce nejrůznější obrázky, domečky,
skřítky apod. Zároveň se děti učí vnímat význam stromů pro přírodu i člověka.
V říjnu také proběhla dětmi velmi oblíbená
akce Den zvířat. Každé dítě si do mateřské
›››

více najdete na www.posazavi.com
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› Školství v Posázaví

školy mohlo přinést svého živého mazlíčka,
kterého představilo ostatním dětem a řeklo
o něm několik zajímavostí – na této akci,
která vždy probíhá ve spolupráci s rodiči,
se nám sešlo ve školce několik psů, králíčci,
afričtí šneci, křečci, morčata, akvarijní rybičky a další zvířata. Den zvířat pokračoval
na zahradě MŠ, kde na děti čekalo několik
domácích zvířat a koně, které nám vozí poměrně často na zahrady mateřské školy rodina Koubkových ze Zderadic. V návaznosti
na Den zvířat jsme přijali pozvání maminky
jednoho z dětí, paní Valeškové, abychom se
přišli podívat na jejich statek.
Na další období – adventní a vánoční – plánujeme pro děti rovněž zajímavé činnosti
a aktivity. Kromě divadelních představení
se uskuteční oslavy tradičních svátků –
svatého Martina, Mikuláše a Vánoc. Během
adventu proběhne také v mateřské škole
vánoční jarmark pro veřejnost ve spolupráci s dětmi a jejich rodinami. Termíny všech
akcí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách MŠ (www.msmarsovice.cz).
Tímto zveme případné zájemce (především
rodiče s dětmi) k návštěvě v naší mateřské
škole (kontakt: ms-marsovice©seznam.cz).
Spolupráce MŠ Maršovice s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích
Další významnou činností MŠ je spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naše mateřská škola byla vybrána v rámci projektu
„Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“,
který realizuje Jihočeská univerzita, jako
druhé Centrum kolegiální podpory ve Středočeském kraji v oblasti čtenářské pregramotnosti. Projekt, jenž je dvouletý a probíhá od ledna 2018, je financován Evropskou
unií. V rámci tohoto projektu jsou realizová-

na v mateřské škole 1x za měsíc setkávání
pedagogů z okolních MŠ, během kterých
probíhá vzájemné sdílení zkušeností, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirace
apod. ve zmíněné oblasti podpory a rozvoje
čtenářství u dětí. Na většinu těchto setkání
zveme také různé odborníky. Těší nás zájem
kolegyň z okolních MŠ, které se zúčastňují
setkání v našem Centru kolegiální podpory
a sdílejí s námi své zkušenosti. Setkávání
jsou určena pro pedagogy, ale zváni jsou rovněž rodiče, kteří se mohou dle svého zájmu
zúčastnit kteréhokoliv workshopu. Součástí
projektu jsou také zdarma pomůcky určené k činnostem s dětmi v oblasti čtenářské
pregramotnosti – naše MŠ získala například
pohádkový kufřík, dětské knihy, interaktivní tabuli apod.
Platforma pro vzdělávání předškolních pedagogů
Existuje mnoho forem vzdělávání pedagogů všech stupňů škol a školských zařízení.
Jednu z možností vzdělávání předškolních
pedagogů nabídla také naše mateřská škola
opět ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zastřešujícím tématem vzdělávacího
bloku bylo Formativní hodnocení v kontextu integrovaného vzdělávání aneb Třesky
plesky, hlavně hravě a také trochu česky.
Workshopy, které probíhaly v rozmezí srpen–říjen 2018, byly rozděleny do tří dvoudenních setkání. Pozvání přijalo 27 kolegyň
z mateřských škol na Benešovsku, ale i ze
vzdálených míst, například dvě paní učitelky z Plzně nebo jedna paní ředitelka z Karlových Varů. Všechny workshopy, jež probíhaly v příjemném prostředí vzdělávacích prostor penzionu Stranný na Benešovsku, byly
zajištěny kvalitními lektory. S PhDr. Mgr. Simonou Horákovou Hoskovcovou, Ph.D. jsme
se zabývaly psychickou odolností předškolního dítěte v souvislosti s jeho odrazem
v sociálním prostředí a zkoumaly jsme možnosti paralelních procesů individualizace
a socializace předškolního dítěte v mateřské
škole v návaznosti na tyto procesy v rodině. S Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D. jsme se
věnovaly individuálnímu přístupu k dítěti
v mateřské škole v pojetí pedagogiky Franze Ketta, což je vztahová pedagogika bohatá
na činnosti směřující pozitivnímu sebehodnocení a sebepřijetí dítěte. S Mgr. Hankou

Nádvorníkovou jsme procházely formativním hodnocením v kontextu činností dětí
v mateřské škole. S Mgr. Hankou Švejdovou
jsme si společně užívaly integrované vzdělávání v mateřské škole postavené na hře
a tradicích české mateřské školy. Nalézaly
jsme cesty, jak využít her, činností a situací,
které se nám v mateřské škole nabízejí, k individuálnímu přístupu k dítěti, hledaly jsme
způsoby formativního hodnocení v praxi
MŠ a učily jsme se zužitkovat maximum i ze
zdánlivě drobných vzdělávacích příležitostí. S Mgr. Evou Svobodovou jsme aplikovaly
získané poznatky do praktických činností v mateřské škole, řešily jsme konkrétní
komunikační situace v souladu s efektivní
komunikací a především jsme se zamýšlely
nad tím, jak si spolu s dětmi stanovit pravidla tak, aby fungovala a vytvářela v mateřské škole emočně příznivé prostředí.
Vzhledem k tomu, že celý vzdělávací tematický projekt byl financován z prostředků
OP VVV, všechny účastnice měly zdarma
vzdělávání, celodenní stravování, případně
nocleh. Soudě dle velkého zájmu účastnic
o toto vzdělávání, jejich aktivního zapojení do workshopů, vzájemného sdílení
zkušeností a jejich ohlasů, si troufám říci,

že se zmíněné vzdělávání velmi zdařilo.
Tímto bych chtěla poděkovat jednak paním lektorkám za velmi kvalitní vedení
jejich workshopů a stejně tak poděkování
patří všem zúčastněným kolegyním za aktivní a přínosnou spolupráci během vzdělávacích bloků a naprosto bezproblémovou
komunikaci v rámci organizace vzdělávání.
Věřím, že si všichni odnášíme do vzdělávacích činností s dětmi v našich mateřských
školách spoustu nové inspirace, podnětů
a poznatků.
Mgr. Mirka Strakatá,
ředitelka MŠ Maršovice

Školní zahrada v Petroupimi uspěla v projektu Nadace Proměny Karla Komárka
V březnovém zpravodaji jsme vás informovali o chystaném projektu Spojené
světy na proměnu školní zahrady v Petroupimi. Teď už vám můžeme říct, že
jsme v projektu Nadace Proměny Karla
Komárka uspěli a v příštím roce vypukne velká rekonstrukce. Zahradu promění
společnými silami dvě školy – MŠ Petroupim i CZŠ a MŠ Archa. A opravdu se na to
těšíme.

Nadaci Proměny Karla Komárka sledujeme
už delší dobu. Je to soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst
v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život. Leží jí na srdci, aby
se kvalitně řešený prostor stal přirozenou
součástí života. Jde jí o to, aby se do souvisejících proměn více zapojovala široká veřejnost a prostředí nabízelo více vhodných pří-

ležitostí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.
V rámci grantových programů poskytuje finanční, konzultační a odbornou pomoc.
V programu „Zahrada hrou“, do kterého jsme
se zapojili i my, pomáhá proměňovat české
školní zahrady v inspirativní prostředí pro
všestranný rozvoj dětí. V programu „Parky“
podporuje města v rozvoji parkově upravených veřejných prostranství. V programu
„Proměň své město“ pomáhá neziskovkám
›››
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dětí, učitelů a rodičů do projektu a spolupráce s místními organizacemi a firmami. Žádost podalo celkem 22 škol ze Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje. Na tyto
oblasti byl tento projekt cílen. Kraje, pro
které je výzva vyhlášena, nadace střídá.

a aktivním občanům oživovat místa a vytvářet dobře fungující veřejný prostor v jejich
městech a obcích.
Grantovou výzvu programu Zahrada hrou
vyhlásila Nadace Proměny Karla Komárka
v listopadu 2017. Akcí nadace jsme se účastnili už dva roky před vyhlášením grantové
výzvy. První bližší informace jsme získali
na její konferenci. Pak následovaly exkurze
do míst, kde proměny byly realizovány. Zjistili jsme, že vize nadace je nám velmi blízká,
a postupně se utvrzovali v tom, že do projektu vstoupit chceme. Po vyhlášení jsme
se pustili do práce, vytvořili projektový tým
a společně pracovali na projektovém záměru. Po půlročních přípravách jsme projekt
podali a postupně prošli třemi výběrovými
koly.
V 1. kole hodnocení posuzovala nadace celkový projektový záměr žadatele, to je především cíl projektu z hlediska způsobu práce
s dětmi a využití zahrady, provázanost se
školním vzdělávacím programem, zapojení

V 2. kole Grantové výzvy 2017 bylo hodnoceno 7 žádostí. Cílem monitoringu, který nadace uskutečnila ve vybraných školách, bylo
ověřit a posoudit skutečnosti uváděné v žádosti, tedy především cíl projektu, plánované
využití zahrady, podporu projektu u pedagogů školy a spolupráci projektového týmu.
Ve 3. kole jsme prezentovali projekt přímo
v Nadaci Proměny. Naše prezentace obsahovala především tyto důležité body, které
shrnují náplň a cíle projektu Spojené světy:
Chceme vytvořit místo, kde děti spontánně
objevují a poznávají přírodu, svět, přátelství
– chceme, aby děti respektovaly odlišnosti
a uměly respektovat pravidla. Máme společně chuť do práce – jsme dvě školky, které chtějí na zahradě propojit své světy tak,
aby děti mohly svobodně a společně trávit
čas na zahradě. Chceme propojit práci pedagogů, dětí, rodičů, obce – chceme vytvářet
komunitu, zahrada je ideálním místem pro
potkávání.

›

Školství v Posázaví

u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
Chtěli jsme vyjádřit vděk za naše kořeny.
V dalších dnech se pak přesuneme do současnosti a budeme se těšit na proměnu naší
zahrady a společně na tom pracovat.
Bližší seznámení s projektem, které se uskutečnilo 12. listopadu, bylo současně setkáním s architektem Petrem Leškem, výtvarníkem Lukášem Gavlovským a představiteli
Nadace Proměny. Návštěvníci měli možnost
seznámit se s projektem detailněji, vyjádřit
své názory a návrhy, které budou podle možností zapracovány do finální verze proměny
zahrady. Setkání předcházel workshop pro
děti obou škol.
Těšíme se na naši proměněnou zahradu a těšíme se na vše, co s tím souvisí. Věříme, že
cestou k cíli, kterým je proměněná zahrada,
se naučíme hodně nového a blíže se potkáme.
Prostě že propojíme svoje světy ještě dříve
než na proměněné zahradě. Držte nám palce.
Iva Sadílková

O svoji radost jsme se podělili už na společné slavnosti obecní MŠ Petroupim a CZŠ
a MŠ Archa ve čtvrtek 25. 10., kdy byla zahrada otevřená pro všechny. Slavnost díkůvzdání jsme tentokrát věnovali výstavě
„Co nás pojí s minulostí“, kterou připravily
děti obou škol. Minulosti jsme se věnovali

OA Neveklov: Cizí jazyk jako přirozenost
Studenti Obchodní akademie Neveklov
vstoupili do projektu “Dialog kultur. Mezinárodní spolupráce slovanských národů:
Rusko – Česká republika“ a strávili týden
s ruskými studenty v dalekém Novosibirsku,
hlavním městě Sibiře.
Sibiř, slovo, které v sobě skrývá krásu
i strach, slovo, které vyvolává touhu poznání. Studenti Obchodní akademie Neveklov
měli možnost do tohoto neznámého kraje
nahlédnout právě díky „Dialogu kultur“.
Přípravy byly náročné a zabraly téměř celý
rok. Za českou stranu se jich ujala Mgr. Mi-

roslava Hulanová, za ruskou Lilijana Karnakovová, zástupkyně ředitele Gymnázia č. 1
Novosibirsk. Bylo třeba domluvit podmínky
projektu, časově jej vymezit, připravit jeho
náplň, splnit všechny formální náležitosti
mezinárodního projektu, získat nadšence
z řad studentů, zažádat o udělení víz a samozřejmě obstarat zpáteční letenky. Tohle
všechno se podařilo zajistit již v loňském
školním roce a před prázdninami, 30. června, jsme mohli říci – vše je připraveno, nový
školní rok zahájíme cestou za poznáním.
Naše putování začalo 17. září. Sraz – letiště
Praha Ruzyně, cíl letu – letiště Novosibirsk
Tolmačovo, místo pobytu – ruské rodiny. Jak
prosté, ale kolik obav, nejistoty a očekávání
se každému z nás honilo hlavou, nejde snad
ani vypsat.
Po šesti hodinách strávených v letadle společnost Siberia Airlines jsme se ocitli v místě
určení. Díky časovému posunu jsme přistávali v noci, následovalo nekonečné čekání
na celní a pasovou kontrolu. Od přistání
uplynulo více než sto minut a obavy, zda
na nás bude ještě někdo čekat, se zvyšova-

ly… ale jen jsme otevřeli dveře do příletové
haly, všechny byly rázem ty tam. Proti nám
stála skupina studentů s rozzářenými tvářemi, s postrem, balónky a našimi jmény.
Vůbec nikomu v tu chvíli nevadilo, že již
odbila půlnoc. Proběhlo rychlé seznámení,
společné foto a my se se svými novými přáteli vydali vstříc zážitkům. Domluvíme se?
Zvládneme být každý sám? Další z mnoha
otázek, které se nám honily hlavami. Teď
již můžeme říci, že byly zbytečné. Používali
jsme svou ruštinu, a pokud se nedostávalo
slov, v záloze byl anglický či německý jazyk.
„Já se rusky neučím, ale anglicky jsem si popovídala i s rodiči. Moc jsme si rozuměli. Určitě se ještě setkáme,“ říká Hanka, studentka
2. ročníku.
Přivítání bylo velkolepé a ve stejném duchu
se nesl celý týden připravených aktivit. S každým dnem jsme poznávali víc a víc, nový den
přinášel nová poznání, setkání, přátelství.
Prohlédli jsme si město, které je třetí největší v Rusku a má 1,8 milionu obyvatel. Oproti našim městům je Novosibirsk ještě „malé
dítě“, neboť nedávno oslavil teprve 125 let
od svého založení. Vznikl totiž díky stavbě
›››

více najdete na www.posazavi.com

Zpravodaj Posázaví 3/2018 / 9

› Školství v Posázaví
Transsibiřské magistrály na sklonku 19. století. Nenajdete zde tedy žádné úzké křivolaké
uličky, ale široké prospekty se zelenými pruhy pro pěší, moderní výškové budovy i sídliště ze stalinské doby, metro, spoustu parků
i 84 fontán a fontánek, stejně jako památníky
ruským carům i V. I. Leninovi. Novosibirsk je
město škol a moderních technologií. Gymnázium č. 1 s 1600 studenty není výjimkou. Moderně vybavená škola, výuka s pomocí technologií. „Nejvíce se mi líbila hodina zeměpisu
s 3D brýlemi,“ uvedla Terezka, studentka 3. B.
A navštívili jsme nejen hodinu zeměpisu. Neméně zajímavé byly i další hodiny – literatury, anglického, ruského či německého jazyka,
chemie a jiné. Všichni, studenti, vyučující
i vedení školy nás přijali velice vlídně. Uskutečnily se společné debaty, představení obou
škol a samozřejmě prohlídka gymnázia. Udivilo nejen množstvím studentů, svou rozlohou či vybaveností – učebna s 3D tiskárnou,
učebna kybertechnologií, koutek věnovaný
historii školy i Ruska, knihovny, ale také přítomností školního lékaře, stomatologa i několika psychologů. Velice překvapivé bylo
zjištění, že žáci se učí třeba i čtyři cizí jazyky,
protože se tak před nimi otevírají možnosti
studia vysokých škol v Německu, Anglii nebo
na naší Karlově univerzitě. Další velký úžas
vyvolala sobotní školní docházka, ale i počet
hodin, které zde studenti tráví (39–42 hodin
týdně) v závislosti na počtu zapsaných nepovinných předmětů.

Podívali jsme se do planetária a technického IQ centra. Tady jsme poznali, že Sibiř je vlastně jedna velká placka, neboť
i po výstupu do druhého patra budovy
jsme byli v nadmořské výšce pouhých 86
metrů. Spoustu zajímavostí přinesl výlet
na ruský venkov, kde jsme byli doslova
vtaženi do zvyků a folkloru. Nejenže jsme
měli možnost obléknout si tradiční oděvy,
ale zazpívali jsme si v doprovodu lidových
nástrojů, sledovali přípravu lidových pokrmů v peci (a také jsme je ochutnali), hráli
ruské hry i zkusili přenášet džbery či štípat
dříví.
Z dalších aktivit je možno zmínit ještě návštěvu největší sibiřské zoo, návštěvu KHL
či největšího aquacentra. Mnozí studenti
se měli možnost seznámit s tradiční ruskou
saunou. Poznali, že kromě života v městských bytech existuje život na „dačach“. Velkým finále se pak stala návštěva premiéry
francouzského baletu Coppelia. Novosibiřské Divadlo opery a baletu je opravdu výjimkou – rozlohou, zázemím, vybavením…
Z údivu jsme prakticky nevycházeli od chvíle, kdy jsme do něj vstoupili, až do chvíle,
kdy jsme se plni zážitků opět rozcházeli
do svých nových domovů.
Týden utekl jako voda. „Nejnáročnější nebyla cesta, ale to, že jsme byli 24 hodin
obklopeni ruským jazykem. Bylo to skvělé

a děsivé zároveň,“ zhodnotila pobyt Zdeňka
za 4. ročníku.
Jako host se projektu zúčastnila také ředitelka školy Mgr. Soňa Veisová a starosta
Města Neveklov Ing. Jan Slabý. A jak vnímal pobyt on? „Mne osobně Novosibirsk
velmi překvapil jako moderní kypící město,
s nabídkou všelikého zboží a služeb, se současnou kvalitou prodeje. Ale hlavně mě překvapilo velmi srdečné a nestrojené přivítání
a pohostinnost. Doslova úchvatný byl balet
Coppelia s vynikajícími výkony a supermoderním způsobem zpracování scény – dokonalé využití kybertechnologií. Ve škole je
dobře patrná snaha studentů, ale i pedagogů o sebevzdělávání a úcta k historii. To vše
je zabalené do tvrdých sibiřských přírodních podmínek a neméně tvrdého soudobého ruského kapitalizmu, kde není opravdu
nic zadarmo.“
Let zpátky domů proběhl bez problémů
a my se plni zážitků rozjeli po osmi dnech
ke svým blízkým. Opravdu bylo co vyprávět.
V tuto chvíli se však již pilně připravujeme
na návštěvu našich ruských přátel. A protože je projekt velice atraktivní, těší se sem
více studentů, než bylo nás. To znamená,
že cesta do ruského Novosibirsku se otvírá
i pro naše další spolužáky!
Mgr. Miroslava Hulanová

Učíme se pomáhat, aneb s úsměvem jde všechno líp
jí… Ale jak se říká, přiložit ruku k dílu může
každý a v dobročinnosti se meze nekladou.
Tady to platí doslova a do písmene.

Zeptáte-li se studentů Obchodní akademie
Neveklov, co jim přináší studium, mnozí bez
váhání odpovědí, že kromě znalostí získávají
i dovednosti, zejména v sociální sféře. Je to
mimo jiné i tím, že ve škole působí studentská skupina DOORS. Jejím cílem je „stavět
mosty“ mezi generacemi působícími v Neveklově, ať se jedná o seniory či děti v mateřské škole.
Do činnosti společnosti se může zapojit jakýkoli student. Stačí, když chce pomáhat,
když chce druhým ukázat, že s úsměvem
jde všechno líp. Jsou studenti, kteří vytvářejí ono pomyslné jádro skupiny. Vymýšlejí
akce, připravují je, motivují ostatní, realizu-
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V letošním roce se skupina opět zapojila
do projektu „72 hodin“ a současně do akce
„Stromy svobody“. A co vlastně tedy studenti zorganizovali? „Navštívili jsme staroušky
v domově pro seniory. Jedna z babiček měla
narozeniny, popřáli jsme jí a pak poseděli
nad šálkem čaje. Jsem moc ráda, že jsem tam
šla, že jsem tam mohla být. Bylo to obohacující,“ uvedla Terezka z 1. A, pro kterou se
návštěva stala první akcí. To Nikola a Lenka
z 2. A již mají zkušenosti a hned v září se
ujaly Sbírky pro Světlušku a v říjnu pomohly
s organizací Pyžamového dne.
Kluci zase pomáhali při sázení lípy k 100. výročí vzniku republiky. V rámci akce bylo
třeba spolupracovat s Městským úřadem
Neveklov, Centrem sociálních služeb Tloskov, jež nám pro lípu poskytlo pozemek, i se
Sborem dobrovolných hasičů Bedrč. Právě
jeho členové nám totiž naši lípu, která nebyla žádný drobeček, ale pořádný 3,5 metru
vysoký rozkošatělý strom, pomohli dopravit
do školy. O její další přesun a sázení se pak
už postarali hlavně Tonda ze 4. A a Jakub
z 3. B. Lípa byla zasazena za asistence spolužáků 26. října. „Krásně jsme si připomněli
vznik republiky. Nemělo to chybu a určitě se

nám to krásně povedlo,“ zhodnotil Tonda,
když jsme se vraceli zpět do školy. Já mohu
pouze dodat, že všichni zúčastnění, vyučující, studenti a hosté byli ozdobeni po celý den
trikolorou, z níž byly vytvořeny mašličky.
I ty jsme vyráběli sami. Nejvíce se na nich
podílela Christina z 2. A.
Studenti se také prostřednictvím DOORS učí,
jak získávat potřebné finance na plánované
aktivity. DOORS pak plní výkonnou funkci.
V loňském školním roce díky grantu mohl
Martin ze 4. B uskutečnit výstavu o historii
židovského obyvatelstva v Neveklově. Letos
poslala do Nadace VIA svůj projekt Tereza
z 3. B. Výsledky zatím neznáme. Uvidíme,
co přinese budoucnost. Ale i když projekt
neuspěje a na finance nedosáhneme, ve své
činnosti budeme pokračovat.
V listopadu plánujeme sbírku pro Diakonii
Broumov, v prosinci zase plánujeme pomoci
pejskům v útulku. Svými výrobky obohatíme Vánoční jarmark a určitě mezi nás zavítá
svatý Mikuláš v doprovodu čerta a anděla
a my je pošleme do mateřské školy, aby obdarovali naše malé kamarády.
A nezapomeňte – pomáhat může každý. Stačí chtít, umět se usmát, najít vlídné slovo…
Mgr. Miroslava Hulanová

více najdete na www.posazavi.com
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Sociální služby
Konference Raná péče podpořila rodiny dětí se specifickými potřebami

Úspěšný start školní výchovy dítěte je závislý
na podpoře a péči, kterou dítě dostane už v raném věku. Je proto víc než jindy důležité, aby
na jeho vývoji spolupracovali odborníci napříč
různými profesemi. Shodli se na tom účastníci Konference Raná péče, kterou v Benešově
pořádala 8. listopadu Raná péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov. Akce se uskutečnila
v rámci 11. ročníku osvětové kampaně Týden
rané péče, kterou od 5. do 11. listopadu pořádala Společnost pro ranou péči, z.s.
„Shodli jsme se na tom, že je důležité multidisciplinárně spolupracovat už v rámci
raného věku dítěte. Aby například pediatr
informoval rodiče, že je důležité včas začít
s logopedickou intervencí. Nároky na děti se
ve škole zvyšují, a pokud nejsou dobře připravené, už v prvním roce školní docházky
se setkají s neúspěchem a začnou školu odmítat. Je proto třeba podchytit rizika a dítě
lépe připravit,“ řekla vedoucí Rané péče
CSS Tloskov PhDr. Radka Jiroušková. Organizátoři pozvali na konferenci zdravotníky,
speciální pedagogy, psychology, studenty
střední pedagogické školy, učitelky mateřských škol nebo asistenty pracující s dětmi
se specifickými potřebami.
Kromě včasné logopedické intervence se
na konferenci hovořilo mimo jiné o inkluzi
v předškolním vzdělávání nebo podpoře rodin, do nichž se narodilo dítě s postižením
nebo ohroženým vývojem. Letošním sloganem Týdne rané péče bylo „Na lidech záleží“. A důležitý byl i jeho podtext, který říkal,
že „Domov je doma“. Upozornil na to, co
pro dítě s postižením znamená jeho rodina
a prostředí kolem ní, jak je pro něj důležitá
domácí péče, ale zároveň podpořil spolupráci s odborníky.
Raná péče je bezplatná terénní sociální
služba, která podporuje rodiny, jimž se narodilo dítě s postižením, nebo které pečují
o dítě do 7 let s opožděným nebo ohroženým vývojem. Poradci rané péče – speciální
pedagogové s vysokoškolským vzděláním
– do nich dojíždějí, s dítětem individuálně
pracují, půjčují mu hračky a pomůcky, které
potřebuje, a rodině poskytují také sociální
a finanční poradenství. Raná péče je pouze
podpůrnou, speciálně pedagogickou, ne lékařskou záležitostí, a jejím cílem je, aby rodiče vyhledali pomoc včas.

to je téměř deset let. Kromě Benešovska působí také na Voticku, Vlašimsku, Dobříšsku
a Říčansku.
Koncert pro Elišku a Terezku
Raná péče CSS Tloskov ve spolupráci s Nadačním fondem Zlatá hvězda pořádala 8.
listopadu také charitativní Koncert pro Elišku a Terezku, osmiletá dvojčátka postižená
atypickým autismem. Prostory pro akci,
na níž zazpívalo uskupení maminek a kamarádek Mammas & Mammas a zahrála skupina Czech It, poskytlo Gymnázium Benešov.
Součástí programu byla dražba obrázků Terezky a Elišky, kterým byl určen také výtěžek celého večera, který činil 23 000 korun.
Eliška a Terezka jsou v současné době žákyněmi 1. třídy základní školy, kde jim
pomáhá asistent. „Rodiče podporují také
výtvarný rozvoj děvčátek – vozí je do ateliéru Montmartre v Praze, protože se pro ně
v letošním školním roce nenašla vhodná
místa pro individuální práci v Benešově ani
v okolí,“ uvedla Radka Jiroušková. Holčičky také jednou týdně jezdí na hipoterapii
do Zderadic, každoročně se účastní hipoterapeutického tábora AVK Majoránek a hipologopedického tábora Horticon. Zapojují
se i do volnočasových aktivit Nautis pořádaných pro děti s poruchami autistického
spektra. Jejich rodiče jednají také o možnosti canisterapie a shánějí pro děvčátka asistenty pro volný čas.
Na podporu Elišky a Terezky spolupořádala
Raná péče CSS Tloskov a Nadační fond Zlatá hvězda letos v září také charitativní běh
v rámci Benešovského Běžeckého Festivalu. Vybralo se na něm přes 50 000 Kč, které
rodině pomohou zajistit terapie a speciální
pomůcky potřebné pro rozvoj děvčat.
jt

Jeden malý příběh na závěr
Stejně jako v předchozích letech jsem i letos pomáhala v informačním stánku Benešovského Běžeckého Festivalu. Přihlásila jsem se také do charitativního běhu
na podporu Elišky a Terezky. Člověk míní,
ale život mění… na start závodu jsem se
kvůli „služebním povinnostem“ nakonec
vůbec nedostala. Do startovního výstřelu
chybělo jen pár minut, když se u stánku
objevila mladá rodina se dvěma malými
dětmi, jedno z nich bylo v kočárku. Prý že
by se chtěli taky zúčastnit charitativního
běhu a kde se mohou přihlásit. Startovní listina už ale byla v té době uzavřená
a běžci stáli na startu. „Tak se k nim jen
tak přidejte,“ radila jsem rodince. „A číslo
nedostanu?“, říká mi se smutným kukučem asi čtyřletý klučík. Sáhla jsem do batohu, vyndala z něj „své“ číslo a malému
ho špendlíkem připevnila na hruď. „Děkujeme,“ stihl jen zavolat tatínek a do pokladničky, kam jsme sbírali dobrovolné
finanční příspěvky pro Elišku a Terezku,
vhodil pětistovku. Na nic nečekal a s celou rodinou uháněl na start. Jen jsem tam
stála, koukala za nimi, usmívala se a hřálo mě u srdce… Pak už jsem je neviděla,
ale věřím, že si běžecký svátek užili. Stejně
jako já – díky jejich gestu štědrosti mi ten
deštivý den připadal hned veselejší. A rozjasnil se ještě víc, když jsem se dověděla,
že podobné překvapení zažil i stánek Nadačního fondu Zlatá Hvězda na protější
straně náměstí. Do pokladničky pro Elišku
a Terezku tam jeden dárce vhodil rovnou
5 000 korun! DĚKUJEME!!!
Jaroslava Tůmová

CSS Tloskov poskytuje terénní služby rané
péče od začátku systému sociálních služeb,
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› Sociální služby
Intervenční centrum proFem v Benešově

V organizaci proFem, o.p.s. se tématu domácího násilí věnujeme již 25 let, a kromě naší
pobočky v Praze působíme také v Benešově,
Příbrami, Berouně a okolí. Intervenční centrum v Benešově jsme zřídili k 1. 6. 2014
a nachází se v prostorách piaristické koleje
na Masarykově náměstí 1. Na intervenční
centrum se mohou obrátit osoby ohrožené
domácím násilím, sexuálním násilím nebo
nebezpečným pronásledováním. Služba je
určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou
osobu v řešení zmíněných životních situací.
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu osobám ohroženým nebo postiženým
domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí. Cílem je, aby oběť byla
schopna svou situaci řešit vlastními silami,
případně s využitím dostupných zdrojů a informací, a mohla se opětovně začlenit do běžného života bez přítomnosti násilí. Na osobní
konzultace je vhodné se předem objednat,
a to buďto telefonicky na čísle 774 433 034
nebo e-mailem na poradna@profem.cz.
Poskytované služby jsou bezplatné, je dodržována důvěrnost – klient nebo klientka
mohou vystupovat anonymně a veškeré
sdělené informace podléhají přísné mlčenlivosti. Naše sociální pracovnice, právničky
a terapeutky také respektují právo klientů na informace, právo vyjádřit své přání,
potřeby, postoje a rozhodnutí. Stejně tak
respektujeme právo klientů a klientek službu odmítnout nebo spolupráci v průběhu
ukončit. Mezi naše principy patří také citlivý přístup a snaha předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo
opakovaně).
Od roku 2015 jsme v Benešově poskytli konzultace 68 klientkám a klientům
(k 31. 10. 2018). V rámci těchto konzultací a další práce naší sociální pracovnice,
právničky a psycholožky bylo provedeno
668 úkonů. Do těch patří nejen zmíněné
osobní konzultace s klientkami a klienty,
ale také doprovody na úřady nebo k soudu,
terapie, interdisciplinární spolupráce nebo
sepisování předběžného opatření apod. In-
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tervenční centra proFem fungují také v Berouně a Příbrami. Ačkoli se ve všech těchto
regionech na proFem obrací přibližně stejný
počet klientek a klientů, specifický pro benešovské intervenční centrum je mnohem
vyšší počet jednotlivých úkonů oproti ostatním regionům. Dalo by se tak říci, že právě
v Benešově je spolupráce s našimi klientkami a klienty nejintenzivnější.
Jedním z příkladů možné spolupráce je situace klientky M., která 14 let žila s extrémně
žárlivým a násilným manželem. Do intervenčního centra klientku objednal její kolega ze zaměstnání a všechny konzultace bylo
potřeba utajit, neboť se klientka obávala reakce manžela. V rodině docházelo k psychickému i fyzickému domácímu násilí, navíc
byly v rodině dvě malé děti a klientka v první fázi kontaktu nebyla rozhodnuta situaci
řešit, neboť ji také tížily finanční problémy.
Díky naší spolupráci s klientkou, a také díky
podpoře Orgánu sociálně právní ochrany
dětí se klientka rozhodla k odchodu a i s dětmi od manžela odešla ke své sestře. Od klientky máme aktuální informace, že manželství s násilníkem bylo rozvedeno a poměry
k dětem byly soudně upraveny v podobě
střídavé péče. Klientka je ráda, že dokázala od manžela odejít nejen kvůli sobě, ale
především kvůli dětem. Důležité bylo, že se
podařilo udržet návštěvy proFem v tajnosti
do poslední chvíle, a bylo tak zajištěno bezpečí klientky i jejích dětí.
V listopadu 2017 jsme naše služby navíc
rozšířili také o novou službu chatového poradenství. Jedná se o nízkoprahovou službu, jejíž velkou výhodou je, že se dá využít
odkudkoliv, kde je připojení k internetu.
Služba je bezplatná a anonymní. Za téměř
rok služby (od listopadu 2017 do konce října
2018) jsme poskytli chatové poradenství 93
jednotlivým klientkám či klientům (někteří
přicházeli vícekrát). Průměrný chat trval 45
minut a nejčastějšími tématy bylo sexuální
násilí, domácí násilí a osobní, existenční
či psychologické problémy. Chatové poradenství naleznete na adrese www.elinka.
iporadna.cz, s našimi odbornicemi můžete
chatovat nově v pondělky od 9 do 12 hodin
a ve středy, které zůstávají beze změny, a to
od 16 do 19 hodin.
Příkladem chatového poradenství je chat
s paní A., která se na nás obrátila kvůli partnerským problémům s manželem a domácímu násilí. Klientka nám napsala ve chvíli,
kdy sdělovala, že ze své tíživé situace již
nevidí žádné východisko a chce si vzít život.
Sociální pracovnici, která nejdříve mapovala situaci, se klientka svěřila, že se předávkovala prášky. Následná krizová intervence
spočívala zejména v motivování klientky
k tomu, aby si přivolala záchrannou službu.
Sociální pracovnice klientce nabízela, že záchrannou službu pro ni zavolá, ale klientka
nechtěla vystoupit z anonymity. Intervence
a podpora ze strany sociální pracovnice byla
úspěšná, klientka si nakonec rychlou zá-

chrannou službu přivolala. Od členů rychlé
záchranné služby jsme také dostali zpětnou
vazbu s informací, že si klientku přebírají.
Domácí násilí je opakované násilné jednání
nebo vyhrožování takovým jednáním, v jehož důsledku dochází k nebezpečnému útoku
proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti nebo hrozí, že k němu dojde. K násilí
dochází mezi osobami v rodinném nebo obdobném vztahu, které spolu často žijí ve společné domácnosti. Jedná se o stav, kdy jedna
osoba využívá své převahy (fyzické, psychické, ekonomické) nad osobou druhou. Ze statistik OSN vyplývá, že nějakou formu násilí
zažila každá třetí žena na světě, stejné výsledky ukazují výzkumy pro ČR. Násilí ve vztahu
není v pořádku – v Intervenčním centru nabízíme podporu v hledání možností řešení této
obtížné situace, pomoc se sestavením bezpečnostního plánu, sepsáním právních dokumentů a také podporu emoční a psychickou.
Eva Michálková, sociální pracovnice
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o.p.s.
Intervenční centrum proFem
Tel.: +420 774 433 034
E-mail: ic@profem.cz
Pobočka Benešov:
Piaristická kolej, Masarykovo nám. 1,
256 01 Benešov
Intervenční centra poskytují odbornou
pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným
příslušníkům a osobám blízkým, které
podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci
ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím.

Linka právní pomoci
608 222 277
Online poradna
poradna@profem.cz
Intervenční centra
774 433 034
více najdete na www.posazavi.com
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Sociální služby
Světový den hospice a paliativní péče
Tento rok připadl Světový den hospice a paliativní péče na sobotu
13. října. Připomínají si
ho lidé na celém světě
a jeho cílem je zvýšit povědomí o potřebách
lidí, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a svůj
závěr života chtějí prožít důstojně v okruhu
svých blízkých. Také chce zlepšovat dostupnost hospicové péče a v neposlední řadě získávat prostředky na podporu a rozvoj této
péče.

ného oboru ZUŠ Benešov. Za to jim patří
velké poděkování. Všechna díla se dětem
opravdu povedla a každý kus je originál
s nápadem.
Výtěžek z prodeje těchto hodin bude
věnován právě na provoz naší domácí
zdravotní a hospicové péče. Podpořit
RUAH můžete i na:
http://ruah-ops.cz/pomahate-s-nami/
nebo na č. ú. 3474747329/0800.

Letos jsme připravili akci s názvem „Čas
běží“ na podporu naší domácí hospicové
péče RUAH o.p.s, která poskytuje své služby v celém benešovském regionu. V našem internetovém dobročinném obchodě
http://ruah-ops.cz/dobrocinny-obchod/si
můžete nově zakoupit hodiny, které namalovaly a do prodeje věnovaly děti z výtvar-

Závěrem ještě jedna rada od moudrého Senecy: „Zatímco ztrácíme svůj čas váháním
a odkládáním, život utíká“.
Děkujeme všem, kteří nás již podporujete.
Velmi si této pomoci vážíme.
Hana Sochůrková

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 ve Středočeském kraji
V Malostranské besedě v Praze v říjnu převzali ocenění při slavnostním vyhlášení
8. ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 zástupci nominovaných středočeských firem. Tato prestižní akce proběhla
v sedmi krajích a je určena pouze zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně
lidé bez postižení). Tím aktivně přispívají
k jejich začleňování do společnosti. Ve Středočeském kraji soutěž pořádá Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Vyhlášení doprovodila kapela Czech – IT, která sklidila
u obecenstva velký úspěch.
Odborná komise složená ze zástupce Středočeského kraje, člena správní rady a zástupkyně společnosti Rytmus Střední Čechy,
o.p.s. vyhodnotila navržené nominace dle
konkrétních kvantitativních a kvalitativních kritérií. První místo obhájila z minu-

lého ročníku Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., na 2. místo postoupila BILLA,
spol. s. r. o. a 3. místo vyhrála nově nominovaná firma Amazon.com. Umístění na 4. až
15. místě: Kaufland Česká republika, v.o.s.,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ICSS Odlochovice , CZC.cz, s.r.o.,
Centrin CZ, s.r.o., Kemper spol. s r. o., Cirgus
– Jan Mejsnar, Ebas spol. s r. o., Město Vlašim, Potraviny Vlasák Týnec nad Sázavou,
Baest,Machines &Structures,a.s., Allcomp,
a.s. Nominovány byly také firmy Tesco Stores ČR, a.s. – supermarket Čerčany, Základní škola Vorlina – Vlašim a Kart Steel, s.r.o.,
kterým také děkujeme, protože každého
pracovního místa na nechráněném trhu práce si velmi vážíme.
Proč veřejnost nominovala 50 středočeských
firem – zaměstnavatelů? Nejčastější důvod
již napovídá samotný název soutěže. Firmy
zaměstnancům s postižením dávají stejnou
šanci uplatnit se v práci. Zaměstnavatelé si

této nominace velmi považovali pro pozitivní zpětnou vazbu ke své personální a firemní
kultuře. Za společnosti Kemper spol. s r. o.
a Ebas spol. s r. o. zazněla výzva, že jejich
cílem je podpořit dobrou a fungující praxi
ve společnosti. Reprezentantka benešovské
firmy Baest, Machines & Structures, a.s.
paní Kulovaná uvedla, že firma je otevřená
společnost, která se snaží dávat příležitost
všem lidem bez ohledu na jejich zdravotní
stav.
Organizátoři setkání nejvíce ocenili sociální odpovědnost zaměstnavatelů, která je
motivována tvůrčí snahou hledat konkrétní vhodný způsob, jak umožnit člověku se
zdravotním postižením pracovat, a ne hledat množství argumentů, proč to není možné. Zástupce firmy Amazon.com získal velký
potlesk za sdílení pravidla, které v jejich firmě funguje: „Nejdůležitější je vždy akcentovat to lidské v nás a ostatní se již přidá.“
Naše zkušenosti a odbornou podporu nabízíme každému zaměstnavateli, který se rozhodne realizovat myšlenku dát šanci pracovat člověku se zdravotním postižením, který
musí překonat jiné často nemalé překážky
na cestě k zaměstnání. Děkujeme jednatelům Malostranské besedy za reprezentativní
prostory, Vladislavovi Slezákovi za moderování akce a kapele Czech – IT za hudební
doprovod. I díky vám jsme spolu čas strávili
v přátelské atmosféře. Těšíme se na 9. ročník
soutěže Stejná Šance – Zaměstnavatel 2020!
Více o historii soutěže na:
www.stejnasance.cz.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Tel.: 317 742 742, 773 391 187
e-mail: benesov@rytmus.org
›››
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› Sociální služby
Proč to (ne)jde doma?
Dvě třetiny Čechů si přejí
strávit vlastní stáří v domácím prostředí a chtějí
to samé zajistit i svým rodičům, 80 % z nás si přeje
zemřít doma, ale povede se
to pouze 20 %.
Kvůli zhoršujícímu se zdraví postupně nestačíme na některé úkony
a dříve nebo později jsme převáženi do domovů pro seniory, nemocnic či oddělení následné péče, odkud už se zpět mnozí nevrací.
Důvodem mnohdy není nezájem rodiny či
neochota přizpůsobit svůj životní styl, často
jen nemáme potřebnou podporu, informace,
chybí nám profesionální konzultace. Nevíme, jaké služby, možnosti v zajištění péče
o staršího či nevyléčitelně nemocného člověka existují, jak nečekanou situaci řešit a jak
se s ní vyrovnat, zmenšit úzkost a obavy.
TŘI, o.p.s. nabízí odborné zdravotní a sociální služby v terénní, ambulantní a pobytové
formě, které lze kombinovat podle toho, jakou péči klient potřebuje. Nebojte se na nás
obrátit, jsme zde pro Vás!
Služba domácí hospic
Postarat se o blízkého umírajícího člověka
doma může být vyčerpávající. Je to ale zároveň jedinečný dar, který mu můžete dát.
Náš profesionální tým zdravotníků pečuje
24 hodin denně 7 dní v týdnu o nevyléčitelně nemocné pacienty v konečné fázi jejich
života, kteří chtějí žít a dožít doma. Podmínkou přijetí do péče je bydliště nemocného
do 30 km od Čerčan, pacientův informovaný
svobodný souhlas s péčí, schválení žádosti
lékařem domácího hospice a přítomnost pečující osoby, která může a chce celodenně
pečovat. Tato osoba může čerpat příspěvek
na ošetřování člena rodiny po dobu 90 dní.
Služba domácího hospice je pro klienty zdravotní pojišťovny VZP, VoZP, OZP a ZP Škoda
zcela zdarma.
Kontakt: 734 435 033
domaci@hospic-cercany.cz
Terénní pečovatelská služba
Naši asistenti pečují v přirozeném domá-

cím prostředí o ty, kteří jsou z důvodu věku,
dlouhodobého onemocnění či zdravotního
postižení závislí na pomoci druhé osoby.
Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 v místě
bydliště klientů, které není vzdálené více
než 30 km od Čerčan.
Kontakt: 731 480 350
terenniOS@hospic-cercany.cz
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Potřebné pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, přenosné toalety, antidekubitní pomůcky a matrace, elektrická polohovací
lůžka, koncentrátor kyslíku apod.) slouží
ke zvýšení samostatnosti pacienta a zvyšují
kvalitu jeho života. Pomůcky lze vyzvednout přímo v půjčovně (Jana Nohy 1352,
Benešov) nebo Vám je dovezeme domů
prostřednictvím služby asistenčního auta.
Naučíme Vás pomůcku používat, a pokud
bude potřeba, uvedeme ji do provozu (zapojení, montáž).
Kontakt: 605 276 114
pujcovna@hospic-cercany.cz

lé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 90 dnů za kalendářní rok.
Kontakt: 734 435 118.
pobytovaOS@hospic-cercany.cz
Hospic dobrého pastýře
Jsme zde pro ty, jež potřebují úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů snižujících kvalitu života, a domácí péče v jejich
případě není možná nebo nestačí. O umístění v našem zařízení může požádat každý (bez
ohledu na věk, finanční možnosti a místo
bydliště), kdo je v terminálním stádiu onemocnění jak s diagnózou onkologickou, tak
neonkologickou (např. srdeční selhání, neurodegenerativní onemocnění apod.) a vyžaduje s ohledem na komplexnost přítomných
tělesných příznaků a psycho-sociálních či
spirituálních potřeb specializovanou paliativní (úlevnou) léčbu a péči.
Kontakt: 731 461 124
luzkovy@hospic-cercany.cz

Pobytová odlehčovací služba
Poskytujeme celodenní kompletní péči těm,
o které je jinak pečováno v jejich domácím
prostředí. Umožňujeme pečujícím osobám
odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich
blízkého dobře postaráno. Přijímáme dospě-

Adventní benefiční koncert Gospel Limited
Navštívit překrásný „Plečnikův“ kostel
v čase adventu, nechat se strhnout emotivní
duchovní hudbou a zároveň přispět na dobrou věc – to je koncert Gospel Limited pro
Hospic Dobrého Pastýře v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad
v Praze 9. prosince 2018 od 20.00 h.
Zazní skladby moderních gospelových
autorů, např. Kirka Franklina, Richarda
Smallwooda, Edwina Hawkinse, Donalda
Lawrence, Marie Norbenbackové a dalších.
Pěvecký sbor Gospel Limited doprovází kapela ve složení: Jan Andr, Jarda Bárta (pi-
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ano), Honza Jakubec (baskytara), Tomáš
Fuchs (kytara), Martin Linhart (bicí).
Gospel Limited oslavil v prosinci 2017 10 let
působení velkým koncertem v Paláci Akropolis s newyorskou jazzovou zpěvačkou
Nadiou Washington. Na kontě má studiové
album No Other Choice, které v roce 2013
pokřtila Tonya Graves. Vstupenky v hodnotě
350 Kč zakoupíte na recepci Hospice Dobrého Pastýře (Sokolská 584, Čerčany) nebo online na www.goout.net. Bližší info a rezervace na tel. č. 722 671 851.
Těšíme se na Vás!

více najdete na www.posazavi.com

›

Partneři
Kabrňáci pětačtyřicetiletí
za manželkou, která zde pracovala jako vychovatelka. Všiml si hudebního nadání některých chlapců a začal je učit hrát na kytaru a buben, manželčina kolegyně si vzala
za své výuku hry na harmoniku. O dva roky
později, kdy Antonín Dušek rozšířil kolektiv
tloskovských vychovatelů, založil kapelu,
která si začala říkat Kabrňáci. Původně měla
čtyři až pět členů, později se jejich počet vyšplhal až na 17, nakonec se ustálil na nynějších deseti. Jediným kromě Antonína Duška,
který s kapelou spojuje své jméno celých
45 let, je bubeník Ondřej Horváth.

dali tři CD, na nichž jsou kromě převzatých
i čtyři vlastní skladby, které klienti sami
složili. Prvním bylo v roce 2002 album „Tady
jsme doma“. O sedm let později kapela vydala CD „Přátelé“, kde jako hosté vystoupili
zpěvák Václav Neckář, herec Lubomír Lipský, zpěvák a hráč na mandolínu Vratislav
Vojnar, houslista a bývalý neveklovský starosta Jan Slabý a nynější ředitel CSS Tloskov
Matěj Lipský. Před třemi lety vyšlo další CD
Kabrňáků „Dívka s pentlemi a další sny“,
které pokřtil zpěvák skupiny YoYo band Richard Tesařík.

Hrají country, folk, pop, rock a dokonce
i vážnou hudbu. Říkají si Kabrňáci a je jim
45 let. Dohromady se dali v Centru sociálních služeb (tehdejším Diagnostickém ústavu sociální péče) Tloskov. A ladí jim to spolu
dodnes. Co na tom, že mnozí z nich noty ani
neznají. Protože řečeno slovy klasika „Kdo
chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak
noty jako srdce“.

„Kapela je pro mě obrovským naplněním.
I po těch letech zjišťuji, že její členy vlastně
ani neznám, pořád mě dokážou překvapit.
Hudba nás ale spojuje, díky ní si rozumíme
a vzájemně se respektujeme,“ říká Antonín
Dušek. Potvrdil tak známé rčení, že hudba
pomáhá a léčí. Všimli si toho už i odborníci
a přišli s novou léčebnou metodou – muzikoterapií –, která v současnosti zažívá obrovský rozvoj. V Tloskově s tím přitom začali už
před téměř půlstoletím!

„Otcem“ myšlenky založit v tloskovském
centru kapelu byl jeho bývalý dlouholetý
ředitel Antonín Dušek. S klienty se poprvé
setkal v roce 1971, kdy do centra docházel

Významné výročí Kabrňáci oslaví 13. prosince koncertem v CSS Tloskov spojeným
s křtem nového CD s nejlepšími skladbami, které za dobu trvání nahráli. Dosud vy-

Klienti tloskovského centra začali muzicírovat už v době, kdy zde působily řádové sestry, které vyučovaly základy Orffovy
metody hudby. Antonín Dušek zájem a dovednost klientů „přetavil“ do kapely, která
svým bezprostředním vystupováním zpříjemňuje oslavy, taneční akce a jiné společenské události. Hrála také na mezinárodních
hudebních festivalech v Dánsku a Belgii,
vystupovala na Slovensku, v Německu, Portugalsku, Rakousku a Holandsku. Zahrála si
s Lucií Bílou, zúčastnila se adventních koncertů s Martou Kubišovou, Jiřím Helekalem
a dalšími. Dávným kamarádem Kabrňáků je
Václav Neckář.
jt

Co se děje ve Zdravém městě Týnec nad Sázavou
Zdravé město pro
všechny je projekt,
který od začátku
roku 2017 realizujeme na místní úrovni v Týnci nad Sázavou
za finanční podpory Operačního programu
Zaměstnanost. Zdravé město není pouze název projektu, který je časově ohraničen. Jedná se o dlouhodobý proces zaměřený na rozvoj města v souladu s potřebami obyvatel
a zachováním hodnotného prostředí i pro
budoucí generace.
Co je to Zdravé město a místní Agenda 21?
Místní Agenda 21 byla vyhlášena OSN v roce
1992 jako globální iniciativa pro rozvoj měst
a obcí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Základními oblastmi jsou zapojování
veřejnosti, strategický rozvoj a sledování
udržitelného rozvoje v místě. Jedná se vlastně o metodu řízení kvality. Nejen soukromé
firmy a podnikatelé se musí neustále zlepšovat, aby se udrželi na trhu plném konkurence. Také veřejnou správu, tedy fungování
města a úřadu, je zapotřebí stále vylepšovat
pro spokojenost současných i budoucích
obyvatel, protože hlavním úkolem města/
úřadu je pečovat o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů.
Právě proto se projekt Zdravé město snaží
rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi a podnikateli, vzdělávat úředníky
a zástupce města, zpracovává strategické
dokumenty pro příštích 10 let, a to vše pod

více najdete na www.posazavi.com

hlavičkou a stanovenými kritérii místní
Agendy 21. Do aktivit zdravého města také
neodmyslitelně patří osvětové akce, ať už
tradiční Den Země, Den pohybu a zdraví
nebo novinky, jako byl letos třeba festival
„Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou“ pořádaný společností Posázaví o.p.s. ve spolupráci
s městem. Toto vše se nám v letošním roce
podařilo a získali jsme v rámci místní Agendy 21 kategorii „D“.

Strategickými dokumenty Týnce nad Sázavou jsou Strategický plán rozvoje města,
Plán prevence kriminality a Filozoficko-architektonická koncepce. Všechny tři dokumenty prošly téměř ročním procesem zpracování za účasti zájmových skupin i široké
veřejnosti. Každý měl možnost se podílet
a sdělit svůj názor prostřednictvím dotazníkového šetření anebo pak přímo na veřejných setkáních.
Strategické dokumenty jsou k dispozici
v elektronické podobě na webu města.
Martina Höhnová

Nové strategické dokumenty rozvoje města
Strategické dokumenty jsou nutné pro
to, aby všichni věděli, jakým směrem se
má naše město v příštích 10 letech ubírat.
Všechny činnosti, zdroje a projekty budou
směřovat k tomu, aby byly splněny stanovené cíle a naplněny vize. Strategické dokumenty nám pomůžou najít řešení hlavních
problémů, stanou se podkladem pro reálné
plánování rozvoje města, získávání finančních prostředků a jejich efektivní a hospodárné vynakládání.
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› Partneři
Krátce z Týnce nad Sázavou

Rekonstrukce městského úřadu
Městský úřad v Týnci nad Sázavou díky dokončené rekonstrukci získal zcela nový, moderní vzhled. Stavba odpovídá současným
požadavkům a nárokům doporučeným pro
nízkoenergetické domy. Usnadněný přístup
mají i vozíčkáři a starší občané, kterým už
pohyb do schodů dělá potíže. Do úřadu se
dostanou po nájezdové rampě, do prvního
patra je vyveze výtah. Rekonstrukcí prošly
i toalety. Budova, která pochází z 60. let,
byla zateplena, má nová okna. Tím se vyřešily vysoké náklady na vytápění a spotřebu energie. Úprav se dočkalo i okolí úřadu.
Nově upravené chodníky dotváří celkový dojem moderní budovy. Část nákladů na tyto
rozsáhlé úpravy týnecké radnice byla hrazena z Fondu soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. V příštím roce
by měl stavbu doplnit zcela nový chodník
od zadní části úřadu k parkovišti a zdravotnímu středisku. „Můžeme se těšit na bezbariérový chodník. V tuto chvíli probíhá stavební řízení, příští rok by mohlo být postaveno,“ řekl starosta Martin
Kadrnožka.

celé 4 miliony korun. Provoz do Kostelce by
po dobu stavby měl být veden jednosměrně,
pomocí semaforů.
Nové značení cyklotras v mikroregionu
„Pět cyklotras na území mikroregionu měří
52 kilometrů. Nejdelší je ta s číslem 8221.
Vede z Kamenného Přívozu přes Lešany,
Netvořice, Benice, Chrášťany do Zbožnice
a měří 22 kilometrů. Naopak nejkratší má
sice vyšší číslo – 8222, ale měří pouhých
7 kilometrů a vede z Týnce přes Úročnici
do Zbožnice,“ řekl Bedřich Pešan, předseda
svazku obcí mikroregionu Týnecko, které
značení cyklotras realizovalo. Na nové mapce je už také zakreslená lávka v Kostelci, která je hojně využívaná cyklisty i chodci. Jen
během jedné zářijové soboty přes ni přejelo
nebo přešlo 309 cyklistů a 381 chodců, jak
vypovídá výsledek sčítací akce, kterou realizoval Středočeský kraj. Za celý červenec to
pak bylo číslo bezmála 14 tisíc cyklistů nebo
chodců.
Lenka Morávková
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Stavba nového chodníku do Kostelce
V místě, kde ještě nedávno stávala vrátnice
do JAWY, začala stavba chodníku do Kostelce. Zatím bude končit v místech, kde
stával komín. Původnímu záměru postavit
chodník až do obce brání některé těsně přiléhající soukromé pozemky a nemožnost
dohody s jejich majiteli. Šířka je navržena
na 1,5 metru a v místě přechodu pro chodce
bude o metr širší. Od vozovky, jež se rozšíří
na 5,5 metru, bude oddělen zvýšeným obrubníkem. V plánu je také realizace dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dokončení se
předpokládá do června příštího roku. Akce,
částečně hrazená pomocí dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, vyjde na ne-
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CHRÁST
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Rekonstrukce a přístavba
základní školy
Rekonstrukce a přístavba
základní školy v Týnci nad
Sázavou byla dokončena.
Děti se od září učí ve 3 nových učebnách, které vznikly přístavbou spojovacího
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Modernizace polikliniky
Výsledný šedý plášť, do kterého se budova oblékla, překvapí tvarem, elegancí i barvou. Navíc je plně funkční,
protože díky němu došlo
nejen k snížení energetické
náročnosti budovy městské
polikliniky, a tím snížení nákladů na provoz, ale
i k snížení emisí skleníkových plynů. Stejně jako její
starší soused městský úřad,
je i bezbariérová poliklinika
zateplena, vyměněna jsou
okna, dveře. A moderním
vzhledem se pyšní také nádvoří. Část nákladů ve výši
1 916 396 korun z celkových
8 499 648 korun byla hrazena z Fondu soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

krčku. Došlo i k navýšení počtu šaten. Škola se navíc, díky výtahu pro děti s tělesným
omezením, stala bezbariérovou. Zrekonstruovaná je původní tělocvična a postavena
nová. Upraveny jsou venkovní plochy uvnitř
i vně areálu, před školou vzniklo nové parkoviště a bezpečné přechody.
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BENEŠOV
U PRAHY

›

Partneři
Dny zdraví v Sázavě
Již třetím rokem jsme na náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě
uspořádali v září osvětovou akci
Dny zdraví v Sázavě, která byla
zaměřena na zlepšování zdravotního stavu obyvatel a byla
oslavou zdravého životního stylu v nejširším slova smyslu. Tato osvětová akce měla
nám všem připomenout hodnotu vlastního
zdraví a potřebu se o něj celoživotně a zodpovědně starat.

licie ČR z oddělení Sázava připravily pro děti
materiály k osvojení základů silničního provozu a dopravní výchovy pro předškoláky.

V rámci kampaně bylo pro občany připraveno měření krevního tlaku, ukázky první
pomoci, předvedení použití automatického
externího defibrilátoru či problematika dentální hygieny. Tyto aktivity zajistili studenti
se svými pedagogy ze Střední odborné školy
a Střední zdravotnické školy Benešov. Další
zajímavou zastávkou byl stánek místní lékárny Pražská lékárnická, s.r.o., který nabídl
přítomným ochutnávku a poradenství z řady
vitamínů a léků na bylinkové bázi.

Sázavští hasiči nechali nejen děti nahlédnout do přistavených hasičských aut. Zástupci z pečovatelské služby Benešov informovali zájemce o možnosti využití jejich
služeb. O bezpečný pohyb účastníků po náměstí a regulaci dopravy se postarali strážníci z městské policie.

U stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny
jsme se dozvěděli informace o možnosti čerpání finančních prostředků na prevenci či
očkování. Pro děti byly připraveny balónky
a drobné upomínkové předměty. Besip a Po-

Zaměstnanci města Sázava s dětmi luštili
křížovku, která vznikla v rámci pracovních
listů vytvořených právě pro Dny zdraví 2018.
A ten, kdo navíc dokázal zafixovat horní
i dolní končetinu trojcípým šátkem a zajistit transport kamaráda do blízkosti lékařské
péče, dostal drobnou odměnu.

Velký zájem byl o ochutnávky zdravého
jídla, které nabídla firma Zdravé stravování. Ve velkém se také nakupovalo u stánku
mléčných výrobků z nedaleké farmy Blato
nebo u stánku zeleniny či jablek a moštů
z Ovocných sadů Tuchoraz. Zajímavou a výhodnou nabídku jsme dostali i nákup varného skla Simax v místní prodejně skláren
Kavalier.

Přes téměř mrazivé ráno se na nás krátce
po zahájení celé akce usmálo sluníčko a přilákalo na připravené Dny zdraví v Sázavě
okolo 600 lidí. Poděkování patří účastníkům, moderátorovi Radkovi Tupému, který
nás během celého dne provázel, a všem kolegům a partnerům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého dne.
Akce byla realizována v rámci projektu Sázava – efektivita veřejné správy za finanční
podpory z Evropského sociálního fondu –
Operační program zaměstnanost.
Klára Škvorová (kš)

Projekt Sázava – efektivita veřejné správy
kriminality a zkvalitňování komunikace
s veřejností a v neposlední řadě organizaci
osvětových akcí.

Na konci roku 2017 jsme získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
na realizaci projektu „Sázava – efektivita veřejné správy“. Zahrnuje odbornou kvalifikaci zaměstnanců města Sázava, školení pracovníků, zastupitelů a radních města, tvorbu strategického dokumentu Plán prevence

Cílem projektu je nastavení cesty k udržitelnému rozvoji, vzdělávání a sdílení dobré praxe,
komunikace a spolupráce mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty a nastavení
systému plánování, řízení a získávání finanční
podpory. Aktivity spojené se Zdravým městem
Sázava jsou zveřejňovány na webu města Sázava, Facebooku, v Sázavských listech a Zpravodaji Místní akční skupiny Posázaví.
V rámci Zdravého města Sázava pořádáme
tyto osvětové akce: Den Země, Čistá řeka Sázava a Dny zdraví. Plán prevence kriminality
pro město Sázava bude zpracován externí
firmou „na klíč“ a zaměří se na snížení míry

a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Jako podklad pro jeho
zpracování budou uskutečněna komunitní
plánování s občany pro vytipování potřeb
a chybějících článků v systému, stejně jako
data městské policie a přestupkové komise.
Zástupci města se také účastní vzdělávacích
seminářů pořádaných Národní sítí Zdravých
měst ČR, zaměstnanci úřadu si zvyšují kvalifikaci dle své působnosti, pracovníci, zastupitelé a radní se také školí v oblasti komunikace. Cílem vzdělání je nastavení cesty
k udržitelnému rozvoji, vzdělávání a sdílení
dobré praxe, komunikace a spolupráce mezi
veřejnou správou, občany a dalšími subjekty
a nastavení systému plánování, řízení a získávání finanční podpory.
kš

V Sázavě se konal kulatý stůl na téma chodníkové hry
Téměř dvě desítky občanů, včetně dětí, se
v září sešly v Sázavě, aby společnými silami
a nápady pomohly připravit projekt „chodníkových her“. Tyto hry dokáží během pár
hodin proměnit nevyužitý betonový povrch
na dětské hřiště. Stačí na volnou plochu pořídit barevné nástřiky různých her a obrázků. Na takové hřiště nepotřebujeme projekt
ani stavební povolení, stačí jen vytipovat
vhodná a bezpečná místa pro hru.
Na společném zasedání, které trvalo skoro
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dvě hodiny, jsme našli 15 míst, na kterých
by se mohly zrealizovat chodníkové hry. Jedná se především o okolí Základní a Mateřské
školy Sázava, chodníky v sídlišti, prostor
u sportovního areálu sokolovny, chodník
v ulici Poznaňská, v podchodu, u zdravotního střediska, u autobusového nádraží či
dlouhé schody v Černých Budech. Teď už
stačí jen vybrat hry.
V první fázi proběhne realizace v okolí základní a mateřské školy, kde jsme výběr

přenechali v rukou žáků. Téměř jednohlasně
se všechny třídy shodly na vytvoření „Opičí
dráhy“ v prostoru před budovou ZŠ a tělocvičny. V současné době se tvoří šablony,
aby vybraný prostor byl maximálně využit.
Samotnou realizaci necháme na jaro 2019.
V druhé etapě budou mít možnost občané
hlasovat o typech her, které budou postupně
umístěny do ostatních lokalit.
kš
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› Partneři
Kulatý stůl na téma nové dětské hřiště v Sídlišti 9. května Sázava
odstraněny. Rada města schválila finanční
balíček na výstavbu nového hřiště. Ve spolupráci s odborem výstavby a životního
prostředí jsme připravili tři návrhy s umístěním sestav různých prvků a nechali jsme
na široké veřejnosti, ať vybere to nejvhodnější.

V listopadu uspořádalo Zdravé město Sázava setkání „u kulatého stolu“ na téma nové
dětské hřiště v Sídlišti 9. května v Sázavě.
Setkání se zúčastnily dvě desítky občanů
včetně dětí, které tak měly možnost hlasovat o typu nejvhodnějšího hřiště.
Stávající prvky dětského hřiště v sídlišti musely být z důvodu havarijního stavu

Jednotlivé možnosti jsme představili na společném setkání. Varianta „A“ obsahovala velkou šestivěžovou sestavu určenou pro děti
od 3 do 14 let a pingpongový stůl. Varianta
„B“ zahrnovala třívěžovou sestavu určenou
pro děti od 3 do 14 let, workoutové prvky pro
exteriérové cvičení složené z lezecích prvků,
hrazd a žebříků pro děti od 14 let a pingpongový stůl. Ve variantě „C“ jsme volili třívěžovou sestavu (jiného typu než ve variantě „B“)
a opět workoutové prvky z lezecích prvků,
hrazd a žebříků.

Veřejnost si zvolila variantu „B“. Se samotnou realizací by se mělo začít na jaře. Během veřejného projednání bylo upozorněno
na několik důležitých aspektů, jako odstranění původního oplocení, zachování, možná
i zkapacitnění laviček, odpadkových košů
atd., které město určitě zařadí do projektu
výstavby.
kš

K jednotlivým hlasům přítomných jsme také
přičetli hlasy, které jsme získali od žáků
místní základní školy, kde si každá třída
za sebe zvolila nejsympatičtější variantu.

V Teplýšovicích mají poprvé v historii poštu – přepážku tu otevřela Pošta Partner
V budově Obecního úřadu v Teplýšovicích
byla 2. října 2018 otevřena poštovní přepážka Pošta Partner. Stalo se tak v obci, v níž
nikdy pobočka České pošty nebyla a která
nikdy v historii nedisponovala identickým,
jedinečným poštovním směrovacím číslem.
Pošta Partner v Teplýšovicích poskytuje
všechny základní služby, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem
a výplatu poštovních poukázek, vybrané
bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO,
prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou
například on-line dobíjení předplacených
SIM karet, prodej losů okamžitých loterií
a prodej dálničních kupónů.
„Věříme ve zdárné pokračování započatého příběhu, a proto je na místě jménem
Obce Teplýšovice poděkovat všem kompetentním pracovníkům Pobočkové sítě Jižní
Čechy za realizaci podpůrných a organizačních činností, poděkovat paní vedoucí
řídící pošty v Benešově za odborné vedení
a součinnost při zavádění nového pracoviště. Současně přejeme všem teplýšovickým
klientům jen spokojenost s poskytovanými

valo kmenové pracoviště s identickým poštovním směrovacím číslem, je záměr zřízení
nového poštovního místa s poštovní přepážkou v Teplýšovicích nerealizovatelný…“.
Obec se ale nevzdala.

poštovními službami prostřednictvím Pošta
Partner,“ uvedl teplýšovické starosta Josef
Škvor.
Pošta je otevřena od pondělí do pátku mezi
8.00 a 11.00 hodinou. Zájem o její služby
projevují nejen místní občané. Zároveň se
zahájením provozu však vzrůstá tlak na otevírací dobu pozdně odpolední. I tomuto požadavku bude chtít obec vyhovět, a proto
uvítá zájem například místních maminek
na mateřské dovolené o částečný pracovní
úvazek s možností získání odborné kvalifikace v činnostech pracovníka za poštovní
přepážkou.
Příběh teplýšovické pošty
Myšlenka otevřít v Teplýšovicích místo
pro poskytování služeb poštovní přepážky
vznikla na konci roku 2016. Prvotní jednání
představitelů obce s kompetentními institucemi však přinesla závěr, který zněl: “…
z důvodu, kdy na území Obce Teplýšovice
neexistuje ani v minulosti nikdy neexisto-
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Starosta využil příležitost a přijal pozvání
k účasti na pražském semináři pořádaném
Sdružením místních samospráv ČR na téma
„Budoucnost poštovních služeb v regionu“.
Přizvaní vrcholní manažeři České pošty, s.p.
na semináři čelili dotazům hojně zastoupených samospráv k zavírání pošt na malých
obcích napříč republikou nebo stížnostem
ohledně snah České Pošty, s.p. přenést
náklady nerentabilních poboček ze státu
na obce či jiné třetí osoby ve věci poskytování této tradiční veřejné služby. Starostové
argumentovali tím, že stát má povinnost
poskytovat poštovní služby obyvatelstvu
jako službu veřejnou.
Teplýšovice se naopak dotazovaly na důvody znemožňující obci stát se partnerem
České pošty, s.p. – nové argumenty zamítavého stanoviska se ale starosta ani tehdy
nedověděl. Někdo ze zástupců pošty, možná
představitelů SMS ČR, si však teplýšovický
opačně polarizovaný záměr poznamenal,
po čase si vzpomněl a v dubnu 2018 se dala
do pohybu jednání, která již neoznačovala
úmysl Teplýšovic za utopický, naopak získával postupně jasnější a reálné obrysy.
Překvapivě se malé komplikace objevily
v místním zastupitelstvu, ale i ty byly překonány a Obec Teplýšovice legitimně přistoupila na spolupráci s Českou poštou, s.p.
prostřednictvím projektu Pošta Partner.
jt

více najdete na www.posazavi.com

›

Partneři
Zprávy z Ostředka

Rekonstrukce návesního rybníku v Bělčicích byla dokončena
Obec Ostředek dokončila odbahnění a rekonstrukci návesního rybníku v Bělčicích.
Ministerstvo zemědělství jí na to poskytlo dotaci 1 911 000 Kč z programu Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Celkové náklady
akce dosáhly 2 974 148 Kč včetně DPH.
Obec má v plánu umístit k rybníku novou
dřevěnou vývěsku, lavičku a vysadit keře.
Den obce Ostředek – oslava 120 let SDH
Ostředek
Letošní Den obce, který uspořádala v sobotu
30. června obec Ostředek s výraznou podporou SDH Ostředek a dalších místních spolků, byl zcela výhradně věnován 120. výročí
založení ostředeckého sboru dobrovolných
hasičů. Na významnosti a důstojnosti celému dni dodala přítomnost Jeho Eminence
Dominika kardinála Duky, arcibiskupa praž-

ského a primase českého, který dopoledne
celebroval mši svatou v zámecké kapli svatého Jana Nepomuckého. Na závěr mše požehnal novému praporu ostředeckých hasičů.
Po mši svaté se všichni přítomní odebrali
v průvodu za novým praporem k nedalekému pomníku padlých, kde položením věnce,
modlitbou a zpěvem české národní hymny
uctili památku našich předků padlých během 1. světové války.
Vrcholem slavnostního dne bylo následné
slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. Nově otevřené zbrojnici a hasičským
vozidlům pak požehnal pan kardinál, který
si poté s velkým zájmem, protože za mlada
byl také členem hasičského sboru, prohlédl
za doprovodu starosty SDH a starosty obce
celou budovu i hasiči připravená tabla s fotografiemi. I díky jeho návštěvě vstoupí sobotní den do dějin naší obce jako jeden z nejvýznamnějších.

Na návsi před zbrojnicí se pak seřadil za koňskou stříkačkou z Vranova průvod hasičů
a všech přítomných. Vydal se na cestu k fotbalovému hřišti, kde proběhla za účasti čtyř
družstev malých hasičů soutěž věnovaná Jirkovi Schovánkovi.
Po ukončení oficiální části oslav se veškeré
dění přesunulo do parčíku před restaurací,
kde zahrála dechová kapela Keramička. Velký potlesk sklidilo krátké vystoupení dětí
z Dětské skupiny Ostřeďáček. Den uzavřela
taneční zábava s kapelou Šakalí dech.
Obec získala na akci dotaci 50 000 korun ze
Středočeského fondu hejtmana. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách
a zdárném průběhu dne podíleli, zejména
pak ostředeckým hasičům. Děkujeme také
panu faráři Janatovi a rodině Pechových,
majitelům ostředeckého zámku.
Ing. Marek Škvor
starosta obce Ostředek

Muzeum v Jílovém představí v roce 2019 antickou vzdělanost i dobu bronzovou
turistické sezóny do ní sochu instalujeme
a necháme ji posvětit,“ řekla ředitelka muzea Šárka Juřinová. Připomněla, že letos
v dubnu muzeum otevřelo novou expozici Jílové v odlesku zlata. Seznamuje návštěvníky
s tím, jak město spojené s těžbou drahého
kovu vypadalo v novověku, mimo jiné představuje model náměstí ze 17. století. Expozice navazuje na stálou výstavu Ora et labora,
která přibližuje nejstarší historii regionu.

Foto archiv muzea
Muzejní akademii zaměřenou na starověk
nebo výstavy o archeologickém dědictví Sýrie a o době bronzové připravuje na příští rok
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Chce
tak přilákat další zájemce o historii a navázat na letošní úspěšnou návštěvnickou sezónu.
„Letos jsme měli velkou návštěvnost i ve štolách. Na příští rok jsme nechali vyrobit sochu sv. Antonína Paduánského, kterému je
zasvěcena jedna z našich štol, a na začátku

Muzejní akademie 2019
Čtvrtý ročník Muzejní akademie se ponese
v duchu antické vzdělanosti. Cyklus přednášek bude tentokrát zaměřen na témata ze
starověku. „Chystáme zajímavé a atraktivní
přednášky, jako například Sex v antice, Astronomie v antice a další. V tomto duchu
připravujeme také výstavu Ovidius – umění
milovat. K vidění na ní budou impozantní
antické sochy v životní velikosti nebo předměty o erotice, lásce a milostných vztazích
ve starověku,“ řekla ředitelka muzea Šárka
Juřinová.
Muzejní akademie patří podle ní k oblíbeným akcím, ročně ji absolvuje téměř
100 posluchačů. Při zápisu dostanou index

s anotacemi jednotlivých přednášek a účastí
na nich pak získají „zápočet“. Pokud absolvují celý vzdělávací cyklus, získají diplom
absolventa Muzejní akademie, který jim je
předán v prosinci při slavnostním ukončení
akademie spojeném s přátelským posezením. „Ročně pořádáme v rámci akademie devět přednášek, začínáme v únoru a přes letní
prázdniny je pauza. K tomu se v průběhu
roku konají tři exkurze s průvodcem na zajímavá místa v regionu,“ dodala Šárka Juřinová. Letošní akademie byla věnována osudovým osmičkám v našich dějinách, a to nejen
v posledním století, ale i ve starším období.
Výstava o Sýrii a době bronzové
Muzeum připravuje také výstavu Archeologické dědictví Sýrie, která mapuje období
krize 2011–2015, kdy v zemi docházelo k hromadnému obrovskému ničení památek. „Návštěvníci uvidí, jak byla ničena nejenom architektura, ale i exponáty v muzeích. Zároveň
nastíníme jiskřičku naděje, protože v současnosti už probíhá záchrana těchto vzácných
památek,“ konstatovala Šárka Juřinová.
Významnou událostí v kalendáři muzea bude
výstava Mrtví jdou za sluncem aneb Evropa
›››
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v odlesku bronzu, která představí pohřebiště lužické kultury odkryté při záchranném
archeologickém výzkumu před výstavbou
dálnice u Pardubic. Návštěvníci uvidí rekonstrukce pohřebních situací, oděvů a hmotné
kultury doby bronzové. Výstava představí
nejenom domácí prostředí v oblastech Čech
a Moravy, ale pro srovnání i soudobou kulturu nejvyspělejších oblastí Evropy, jakými
byly například Kréta či Mykény.

běr z autorovy portrétní
galerie 40 velkoformátových obrazů českých
vládců a osobností spojených s českou státností od praotce Čecha
po Jiřího z Poděbrad.
Celá kolekce je umístěna na tvrzi v Dřevčicích.
„Vladimír Pechar pochází z Prahy, ale 30 let
pracoval v Jílovém jako
výtvarník, takže má
k regionu vztah. Jsem
ráda, že se tuto výstavu
podařilo
zrealizovat,“
uvedla Šárka Juřinová.
Foto archiv muzea
Autor podle ní při tvorbě obrazů spolupracoval s předními historiky, archeology a antropology, aby podoba
portrétovaných osobností byla co nejvěrnější. „Podařilo se mu naprosto fenomenálně skloubit své originální umělecké cítění
s historickým dokumentem,“ poznamenala
ředitelka. Obrazy vytvořené zvláštní reliéfní
technikou drcené omítky smíchané s barvou působí plasticky a postavy z nich živě
vystupují.

Králové a knížata v zemích Koruny české
Až do února 2019 je v muzeu k vidění výstava obrazů malíře Vladimíra Pechara na motivy české historie nazvaná Králové a knížata v zemích Koruny české. Představuje vý-

Celý soubor vyšel také v knižní podobě s textovým doprovodem historiků Dušana Třeštíka a Jaroslava Čechury v díle Králové a knížata zemí Koruny české.
jt

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM
U PRAHY
Seznamuje návštěvníka s těžbou a zpracováním zlata u nás i ve světě. Vzniklo
na popud zakladatele Leopolda Čiháka
v roce 1891 a nachází se v domě Mince, kde
ve středověku sídlil královský horní úřad.
V současné době lze v muzeu navštívit
čtyři stálé expozice: První s názvem Zlato
v České republice seznamuje návštěvníka
s těžbou a zpracováním zlata u nás i ve světě. Podle historických zpráv byla jílovská
ložiska nejvýznamnějším zlatonosným revírem v Česku. Archeologická expozice Ora
et labora (Modli se a pracuj) je věnovaná
benediktinskému klášteru Stětí sv. Jana
Křtitele na Ostrově u Davle založenému
v roce 999, nejstarší historii Jílovska a zaniklému středověkému osídlení na Hradištku u Davle. Na ni navazuje expozice Jílové
v odlesku zlata, která mapuje dějiny Jílového od 15. do 20. století. Expozice s názvem
Tramping a příroda dolního Posázaví je
věnována krajině mezi Vltavou a Sázavou
a historii trampského hnutí, které vzniklo
kolem roku 1918 v jižním okolí Prahy.
Muzeum spravuje také naučnou stezku Jílovské zlaté doly. Vede z centra města mimo
jiné ke zpřístupněným zlatonosným štolám
sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského.
Více informací je na www.muzeumjilove.cz

Posvícení ve Stříbrné Skalici
Posvícení bývalo kdysi oslavou posvěcení
kostela. V jarním období se slavívaly poutě,
které byly spjaty s patronem místního kostela a končívaly s koncem léta, tedy zhruba
v polovině září. Od této doby se slavívalo
posvícení nebo také hody. Posvícení či hody
zřejmě navazují na předkřesťanskou tradici
dožínek, tedy doby, kdy je úroda sklizena
a je hojnost potravin. Slavívaly se zhruba
od svatého Václava do svaté Kateřiny, po níž
nastával advent, tedy období půstu, kdy byly
věřícím hody a zábavy do Vánoc zapovězeny.
Minulý režim tyto staré tradice často zpřetrhal a nahradil lampionovými či jinými průvody a oslavami.
Bylo by ale škoda na prastaré tradice zapomenout, proto se členové místních spolků
ve Stříbrné Skalici – Okrašlovacího, Život
v Hradci a Vize pro Skalicko – rozhodli tento obyčej znovu vzkřísit. Při plánování celé
akce se snažili myslet na všechny – na rodiny s dětmi, věřící spoluobčany, na ty, kteří
si rádi poslechnou dobrou muziku, i na ty,
kteří si poklábosí nad sklenkou piva nebo
nostalgicky zavzpomínají nad starými fotografiemi na zašlé časy.
Vše začalo krátce po poledni v místním kostele sv. Jana Nepomuckého mší svatou. Té
se zúčastnilo asi dvacet místních i chalu-
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pářů. Poslechli si moudrá slova pana faráře
i krásnou hudbu kostelních varhan a trubky. Po skončení mše už bylo náměstí téměř
plné. V prostoru mezi školou a radnicí stály
naleštěné požární vozy střimelických hasičů, z pódia se ozývala hudba, po stranách
náměstí stály stánky s medem, ovocem,
ovocnými mošty nebo keramikou vyrobenou
žáky zdejší školy. V infocentru bylo možné
si prohlédnout zajímavou výstavu dobových
fotografií a porovnat je se snímky současnými. Náměstím se linula libá vůně pečeného
selátka, které bylo možno zapít pivem za posvícenskou cenu.
Aby si přišly na své i děti, vystřídalo muziku hradecké loutkové divadélko v infocentru. Po jeho skončení si dítka měla možnost
zazpívat s opravdovými muzikanty několik
lidových písniček, následovala ještě jedna
vydařená pohádka „Co medvědi o podzimu
nevědí“. Po ní se mladí stateční rytíři a půvabné princezny odebrali po stopách dávné
pověsti o obléhání skalického hradu. Hrad
nejprve stavěli, potom ostřelovali, vyráběli si munici v podobě mýdlových bublin,
prolézali tajnou štolou a nakonec malovali.
Za lopotné plnění úkolů byli odměněni papírovými mincemi a sladkostmi. Vrcholem celého programu byl folklórní soubor z Prahy,
který na nejmenší také nezapomněl. Děti si

i s těmito muzikanty měly možnost zazpívat
i zatancovat. A nejen děti. Členové souboru
vyzvali k tanci i dospělé, takže o dobrou náladu opravdu nebyla nouze. Nechyběly ani
výborné nefalšované posvícenské koláče,
které obětavě napekly členky Vize. Dostalo
se opravdu na každého.
Obyvatelé Stříbrné Skalice, Hradce a Kostelních i Hradových Střimelic se společně sešli,
užili si příjemné odpoledne při příjemném
počasí a v dobré náladě. Zbývá jen poděkovat všem přítomným za účast, jíž přispěli
k pohodové a družné atmosféře, a vyjádřit
přesvědčení, že jsme se takto společně o posvícení nesešli naposledy.
Martina Studzinská
Autor fotografie Martin Veleta
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Životní ocenění pro Neveklov a jeho bývalého starostu Jana Slabého
Souhra, konstruktivní myšlení a především
společné úsilí zastupitelů města Neveklova
přineslo na konci volebního období zasloužené uznání v podobě významného ocenění
Nejlepší starosta ve Středočeském kraji v letech 2014–2018.
Toto ocenění převzal dne 7. září starosta
města Neveklova Jan Slabý ve Španělském
sále Pražského hradu.

Tímto jedinečným, velmi významným a beze
sporu zaslouženým oceněním bývalý starosta města zakončil své dlouholeté působení
v zastupitelstvu obce, a potvrdil tak velmi
známé úsloví, že „odcházet se má na vrcholu“. Totiž dosáhnout vyššího vrcholu ve starostenské funkci je takřka nemožné. Srdečně gratulujeme a děkujeme Janu Slabému
za jeho dlouholetou práci.
Ladislav Trumpich

Oslavy 100. výročí republiky ve Stranném
Tak jako na mnoha místech v republice, tak
i ve Stranném se sešli občané za nevlídného,
sychravého počasí 28. října na návsi, aby
oslavili společně významné 100. výročí vzniku Československé republiky.
Slavnost zahájila státní hymna. Pan starosta vystoupil s připomenutím historických
událostí před vyhlášením samostatnosti.
Poté se přítomní seřadili v průvod a vydali
se společně zasadit Lípu svobody na okraji
dětského hřiště. Po zasazení lípy dvěma nejstaršími účastníky slavnosti – panem Járkou
a panem Kopkou – šel průvod na Provodnou
k památníku padlých v 1. světové válce.
V čele průvodu nesli členové zdejšího Sboru
dobrovolných hasičů státní vlajku a věnec
s trikolorou.
K památníku byl položen věnec jako vděk
za oběť nejvyšší, a to položení života za svobodu nás všech budoucích. Zde na pomníku
jsou jména padlých vojáků z deseti osad tehdejší obce Stranný. Proto bylo v roce 1921

Na pamětní desce osazené u pomníku se
přítomní mohli dočíst několik informací
o padlých, které od jejich rodin okolo roku
1950 shromáždil pan Antonín Rejzek. Stejně tak mohou učinit i ti, kteří se v budoucnu
na Provodnou podívají.
Po návratu do obce se účastníci sešli v restauraci Penzionu Stranný ke společnému
zakončení slavnosti a občerstvení.
Karel Vojta

zvoleno pro památník nejvyšší místo v okolí,
aby na něj bylo ze všech osad vidět.
Starosta zde připomněl slavnostní sázení lip
svobody v obci v roce 1919 i sbírku občanů
a pořádání kulturních akcí na shromáždění peněz potřebných na stavbu pomníku.

Křečovice dokončily druhou etapu výstavby kanalizace
zemědělství a 1 166 092 Kč dotace z fondu
Středočeského kraje. V této etapě bylo vybudováno na 70 přípojek pro rodinné domy
v ceně 2 839 000 Kč. Celkově bude v Křečovicích do konce roku 2018 připojeno více jak
90 domácností a 4 bytové domy. Přípojky
na hranici pozemků hradila v plné výši obec.
V souvislosti se stavbou kanalizace byly zrekonstruovány chodníky v délce 504 m podél
silnice E 105, a to ve dvou etapách. V květnu 2017 Bross s.r.o. vyměnila obrubníky
za 437 000 Kč a v červnu 2018 společnost
Údržba silnic s.r.o. položila zámkovou dlažbu za 1 088 000 Kč. Obec na to získala dotaci
787 000 Kč od Středočeského kraje.

Obec Křečovice dokončila II. etapu výstavby
kanalizace. Zhotovitel firma Bross, s.r.o. vybudovala stoku o celkové délce 1 950 metrů.
Z celkových nákladů ve výši 15 799 000 Kč
pokryla 9 479 000 Kč dotace z Ministerstva

více najdete na www.posazavi.com

Zbývá dokončit už jen nový povrch obecních
komunikací. Pokud to dovolí počasí, hotovo by mělo být během listopadu a do roku
2019 vstoupí Křečovice v novém kabátku.
Na řadu by pak měla přijít ještě zeleň na návsi a drobné úpravy, obec se na to pokusí
také získat dotaci.
Stavba kanalizace navázala na vybudová-

ní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, kterou obec postavila v letech
2011/2012 s pomocí dotace 3 945 000 Kč ze
Středočeského fondu životního prostředí.
Celkové náklady činily 9 768 392 Kč. Čistírna
fungovala jako svozová – obec zakoupila tzv.
lejtu a traktor a občané hojně využili nabídku místního svozu odpadních vod.
Na stavbu kanalizace obec několik let neúspěšně žádala o dotaci, začala ji proto
budovat z vlastních finančních prostředků. Připravenou projektovou dokumentaci
rozdělila na hlavní, tzv. páteřní část, jejíž
výstavbu plně financovala z obecního rozpočtu. Stavba byla zahájena v květnu 2016
a dokončena v prosinci téhož roku. Celkové
náklady dosáhly 14 602 041 Kč. Během roku
se na kanalizaci připojilo 23 domácností
a 4 bytové domy, čímž byla kapacita čistírny
odpadních vod plně využita. Na jaře 2017 byl
ještě vybudován nový povrch silnice E 105,
pod níž kanalizace vede. Obec později požádala o dotaci na druhou část kanalizace
a byla úspěšná.
Monika Pechačová
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Hraní s písničkou a Šikovné ručičky v MC Hvězdička
Zpívání, hraní, tančení,
bubnování, mini vyrábění… To všechno se dá zažít
na našem kroužku Hraní
s písničkou. My si totiž
opravdu hrajeme s lidovými písničkami.
Že si lze hrát jen s hračkami? My to umíme
i jinak. V našem kroužku si zazpíváme u klavíru známou (či neznámou) lidovou písničku. Pak si povídáme, o čem vlastně je, protože mnohé děti dnes netuší, o čem zpívají,
například že spadla pec nebo proč někdo
nepojede do lesa.
Na každé lekci máme hlavní písničku,
ke které se vztahuje mini vyrábění, které dá
dětem krátký odpočinek. Pak si každý vybere jeden z Orffových hudebních nástrojů
(bubínky, činelky, dřívka atd.) a pokoušíme se rytmicky doprovázet písničky, které
si umíme zazpívat i samostatně. Nejsme
hudební škola, proto se zpíváním bavíme
a užíváme si jej, a nezáleží, komu to jde líp
a komu hůř, zpěvákem se tady cítí být každý.
Chodí mezi nás kluci i holky a nejvíce nás
asi baví poletovat po herničce při písničce

Vyletěla holubička ze skály. Zpíváme prostě
jednu písničku za druhou. Ale umíme si i odpočinout, nejlépe u Travičky zelené, protože
„peřina“ je opravdu potěšení.
Koho baví naše mini vyrábění, může s námi
chodit i na kroužek Šikovné ručičky. Tam
vyrábíme vždy dva tematické výrobky z tradičních i netradičních materiálů. A když
jsou ručičky unavené, zpestříme si tvoření
hudebním protažením. Protáhneme se, zazpíváme si písničku a hurá, barva nebo lepidlo uschlo a můžeme s chutí vyrábět druhý
výrobek.
Všechny výrobky si odnášíme domů
a z kroužku Hraní s písničkou si odnášíme
i dobrou zpěvnou náladu a texty nových písniček.
Přijďte se podívat mezi nás a vyzkoušet si
nezávazně jednu lekci. V úterý na Hraní s písničkou od 17.00 hodin a ve čtvrtek na Šikovné ručičky od 17.30 hodin. Vše v Herně
MC Hvězdička v piaristické koleji v Benešově. Více informací najdete na www.hvezdicka.info.
Blanka Škorpová

Hradištko ukončilo spor o majetek s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově
Dne 1. února 2018 schválili zastupitelé obce
Hradištko na veřejném zasedání znění Dohody o narovnání mezi obcí a Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově a pověřili starostu a místostarostu obce podpisem
této dohody. Dne 5. února 2018 tuto Dohodu
o narovnání podepsal za Královskou kanonii
premonstrátů na Strahově opat pan Michael Josef Pojezdný. Skončily tak soudní spory
mezi oběma stranami o určení vlastnického
práva k majetku, které trvaly dvacet čtyři
let.
Obě strany se domluvily na výměně pozemků a především ukončení všech soudních
sporů. Obec odstoupila jako vedlejší účastník ze sporu Kanonie s Lesy ČR. Směnou se
obci vrátilo její přirozené centrum, což zahrnuje pozemky od zámku až k rybníku (včetně zámku), současně získala potřebné po-

zemky pod tělocvičnou, hasičskou zbrojnicí
a mateřskou školou. Obec se také stala vlastníkem komunikací, respektive pozemků pod
nimi tak, aby mohla rozvíjet inženýrské sítě,
stejně tak získala pozemky sloužící jako zeleň. Kanonie směnou získala pozemky (pole
určené územním plánem k zástavbě rodinnými domy) mezi Rajchardovem a Hradištkem, přičemž obec si v tomto prostoru ponechala pozemky pro vybudování sportoviště
a chodníku. Směnou si obě strany ucelily své
zájmové plochy. Směna byla provedena bez
jakéhokoliv finančního vyrovnání.
Z dohody také plynou další smluvní tituly,
jako jsou kupní smlouvy na některé nemovitosti, budoucí darovací smlouva ve prospěch
obce, předkupní právo na pozemky pod garážemi, budoucí věcné břemeno na inženýrské sítě, to vše tak, aby obec Hradištko mohla zcelit střed obce a investovat do infrastruktury a rozvoje občanské
vybavenosti. Obě strany
vnímají uzavření dohody
jako významný okamžik.
V rámci svých možností
budou obě strany spolupracovat i na budoucích
projektech.
Souběžně s jednáními
s Královskou kanonií
premonstrátů na Strahově probíhala jednání se
soukromou společnosti
ADARMAN s.r.o. ve věci

22 / Zpravodaj Posázaví 3/2018

odkupu pozemků v centru obce navazujících na pozemky získané od premonstrátů,
která byla dovedena do úspěšného konce.
Jedná se o plochu asi 3 ha. Tuto investici si
obec mohla dovolit díky úvěru od České spořitelny, a.s. Dohromady, na základě směnné
a kupní smlouvy, tak obec získala zhruba 6,5
ha v centru obce, a to včetně budovy zámku. Detailnější informace můžete nalézt
na www.hradistko.cz.
Na obec nyní čeká nelehký úkol. Musí vytvořit urbanistickou koncepci, která bude
reflektovat na potřeby obyvatel a nabídne
chybějící občanskou vybavenost, plochy pro
relaxaci, potkávání se a pro pořádání kulturních a společenských akcí. Je to dlouhodobý
proces, který však nelze realizovat bez zapojení veřejnosti do otevřené diskuse. Věříme,
že tím také dojde k posílení vztahu každého
jednotlivce k místu, ve kterém žije, a bude
mu záležet na tom, kterým směrem se rozvoj
obce ubírá.
První možností aktivní účasti při sběru informací byla tvorba tzv. pocitové mapy obce,
kde mohli občané pomocí barev v odpovědích
na 8 otázek označit místa na mapě a přiřadit
jim tak své pocity – například „Kde vnímáte
centrum obce?, Kde byste si představovali
příležitost pro změnu?“. Všechny odpovědi
budou vyhodnoceny a výstupy použity jako
podpůrné podklady pro vytváření urbanistické a dopravní koncepce, ale také například
jako informace pro Policii ČR. Více na:
https://www.pocitovemapy.cz/hradistko-2018/.
Radka Svobodová
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›

Partneři
V Neveklově komunitní centrum prozatím nebude
nit, jak by měl vypadat klub, který by rádi
navštěvovali. A dále znázornit, jaké aktivity
jim v Neveklově chybí.

Jestli v Neveklově někdy vznikne komunitní
centrum, je otázka budoucnosti. SHM Klub
Neveklov, z.s. v rámci dotazníkového šetření
zjistil, že i senioři na Neveklovsku mají zájem
se scházet, sdílet své radosti a strasti a rozhodně chtějí vyplnit svůj volný čas smysluplnými aktivitami. A chybí jim pro to zázemí.
„Nicméně v rámci ročního grantu od Nadace Via v programu Živá komunita jsme si
ověřili, že se budeme v první fázi soustředit
na děti a mládež, protože to jsou aktivity,
kterým se reálně věnujeme a které chceme
dále rozvíjet,” říká Veronika van der Ent,
předsedkyně Klubu.
Pro děti a mládež byla určena Výtvarná a literární výzva, ve které měli účastníci ztvár-

Dětem se věnovala i městská hra na téma
vystěhování Neveklova, kterou připravil
a 12. října 2018 zrealizoval Junák Neveklov.
Skautům patří poklona, celou hru měli vymyšlenou do posledního detailu. Velmi důležitá byla i závěrečná reflexe hry, kdy si mladí
účastníci mohli uvědomit, že to, co zažívali
během plnění rozmanitých úkolů, reálně
prožívali i ti, kteří se museli vystěhovat.

které znesnadňují naše kroky věřících i nevěřících. Avšak v co věříme jistě? To je náš
čistý úmysl, věříme, že je třeba podporovat
všechny generace obyvatel, že je to pro dobro
našeho regionu. Velmi si vážíme zájmu o náš
záměr ze strany veřejnosti a veškeré dosavadní podpory. Dodává nám to neskutečnou
energii! To je totiž jediná cesta, kterou můžeme jít a společně přesvědčit naše okolí, že
i v Neveklově se mohou dít zázraky.

A jak se mezitím posunul vývoj našeho projektového záměru? Vykrystalizoval do podoby Centra pro děti a mládež. V tuto chvíli
máme souhlas Arcibiskupství pražského
jako majitele objektu. Dne 13. října 2018 se
konalo komunitní plánování a na jeho základě bude studie v nejbližší době upravena
architektem z ateliéru DOMA ARCHITEKTI.

Nemáme milióny na bankovním účtu, naši
činnost ohledně centra vykonáváme zdarma a dobrovolně ve svém volném čase. Naše
organizace je finančně udržitelná a nezávislá na dotacích. Vzhledem k tomu, že potřebujeme zafinancovat studii a projektovou
dokumentaci, vyhlásili jsme do konce roku
2018 dárcovskou kampaň. To, co vybereme
do 30 000 Kč, nám Nadace Via zdvojnásobí.
Doposud jsme vybrali 16 603 korun. Prosíme, držte nám palce!

Jsme si moc dobře vědomi, že v Neveklově nevznikají nové projekty snadno a rychle. Naše
radnice doposud občanské aktivity podporovala velmi střídmě a podle svého skrytého
klíče. Cítíme i obecné antipatie proti církvi,
jejímu obrazu, chování jejích představitelů,

Odkaz na dárcovskou kampaň: https://
www.darujme.cz/projekt/1200733. Projekt
byl podpořen Nadací Via v programu Živá
komunita s přispěním Nadace JABLOTRON.
Veronika van der Ent,
SHM Klub Neveklov, z.s.

Ve Voticích opravili kříže, sochy z Kalvárie i Boží hrob

Foto ak. sochař Jarmil Plachý
Na území města Votice byly zrestaurovány
4 kříže s celkovými investičními náklady
200 tisíc korun. Na tuto investiční akci se
podařilo díky administraci Mikroregionu
Voticko získat dotaci ve výši 97 tisíc korun
z programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků Ministerstva zemědělství. Centrální kříž na votickém hřbitově,
Litošův kříž na Baště, Zoulův kříž u Nezdic
a kříž nad Bergrovým mlýnem zrestauroval
kameník Jiří Korous.

Úspěšně dokončeno bylo také restaurování
sochy Panny Marie a sv. Jana na Kalvárii. Nejen Votičáci se tak mohou krásou těchto soch
opět kochat na svých procházkách. Obě dvě
sochy restauroval akademický sochař Jarmil
Plachý z Prahy za celkovou částku 457 tisíc
korun s přispěním dotace ve výši 320 tisíc
korun, kterou se podařilo díky administraci Mikroregionu Voticko získat z programu
„Obnova kulturních a venkovských prvků“
Ministerstva zemědělství.

tězem výběrového řízení se stala společnost
Re In s.r.o. s nabídkovou částkou 1,3 milionu korun. Součástí investice bude oprava
hřbitovní zdi, na kterou byla navíc získána
i dotace od Ministerstva zemědělství z fondu obnovy kulturních a venkovských prvků
ve výši 700 tisíc korun, jejíž administraci
zajistil Mikroregion Voticko. Dále budou vydlážděny vstupy ke kostelu, jenž jsou zatím
nezpevněné, a v mlatu bude provedena cestička kolem celého hřbitova.
Jan Vachtl

Skončila také oprava jedné z nejvýznamnějších votických památek – Božího hrobu.
Týkala se střechy a kamenného pláště stavby. Z celkových téměř dvou milionů korun
přispěje Městu Votice díky administraci
Mikroregionu Voticko na dotacích částkou
1,2 milionu korun Ministerstvo zemědělství
a Středočeský kraj.
Rada města schválila také zhotovitele rekonstrukce hřbitovní zdi v Martinicích. Ví-

Foto Jan Vachtl

Rekonstrukce komunikací ve Voticích
Ve Voticích pokračují pravidelné investice
do oprav komunikací a inženýrských sítí.
V roce 2018 byly kompletně zrekonstruovány inženýrské sítě, chodníky a komunikace
v ulici Horní za 5,6 milionu korun. Práce se
následně přesunuly do ulice Táborská, která
je rekonstruována z prostředků Města Votice a Středočeského kraje. Kompletně se
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opravily také ulice Jungmannova a Havlíčkova.
Na podzim 2018 byla zahájena výstavba
přístupové komunikace a parkovací plochy
pro automobily u budoucího biokoupaliště
v lokalitě Pilař. Nový povrch dostaly komunikace v ulici Melicharova, části ulice Luční

a Husova a opravena byla místní komunikace Větrov-Hory a komunikace na hrázi rybníka v Neustupovských Otradovicích.
V roce 2019 se plánuje oprava ulic Riegrova
a Husova.
Jan Vachtl
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› Pohled do obce
Čerčany investovaly v uplynulých čtyřech letech téměř 150 milionů korun
– jako byty služební, startovací pro mladé
rodiny nebo pro seniory. Stavbu za 32 milionů korun obec financuje z vlastních zdrojů, bez dotace. Dokončena by měla být ještě
letos. Ve vlastní režii obec rekonstruovala
hasičskou zbrojnici v Čerčanech za víc než
450 000 korun, do hasičské zbrojnice ve Vysoké Lhotě bylo investováno 20 000 korun.

Čerčany na Benešovsku investovaly v uplynulých čtyřech letech téměř 150 milionů
korun. Obec mimo jiné modernizovala školu
a postavila v ní novou tělocvičnu, vybudovala bezbariérové chodníky, postavila nový
bytový dům a odpočinkový altán ve Vysoké
Lhotě, opravila informační centrum a kapličku na návsi nebo opravila a zateplila střechu hasičské zbrojnice.
„Není to zásluha jednoho člověka nebo jedné
strany, ale všech zastupitelů, kteří dokázali
konstruktivně spolupracovat,“ shrnul starosta Mgr. Martin Richter. Pyšný je na všechno, co se podařilo v uplynulých čtyřech letech vybudovat. Obec je bez dluhů, kromě
dotací investuje hodně také ze svého, což
je podle starosty zásluha dobrých výsledků
hospodaření nynějšího i minulého zastupitelstva. „Těžíme do jisté míry z toho, že už
nejsme malí, i když rozpočtové určení daní
nás ještě znevýhodňuje. Jeho změna nám
sice pomohla, obce naší velikosti dostaly
aspoň něco z toho, co jim náleží, ale pořád
to ještě není srovnané. Až budou dostávat
všechny stejně, budeme žít bez problémů
a nebudeme ani potřebovat dotace,“ říká
Martin Richter.
Součástí rozsáhlé modernizace základní
školy byla stavba nové tělocvičny, pěti učeben a administrativního zázemí. Celkové náklady na stavbu a vybavení dosáhly 91 milionů korun, z toho 54 milionů korun pokryla
dotace od Ministerstva financí, zbytek zaplatila obec ze svého rozpočtu. Část nákladů pomohou na základě dohod o spolupráci
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uhradit okolní obce, jejichž děti čerčanskou
základní školu navštěvují. „Tělocvična a základní škola, to je věc, kterou jsme měli
ve volebním programu přes 12 let. Jsem
pyšný, že jsme se nebáli a šli jsme do toho,
protože to byla velká věc. Podařilo se nám
to realizovat za dva roky včetně projektu,
získání dotace a stavby,“ připomněl starosta. Přístavbou se kapacita čerčanské školy
zvýšila na 550 míst, školní družiny až na 180
míst a na 550 strávníků ve školní jídelně, což
by mělo současnou poptávku pokrýt.
Na 4,2 milionu korun přišla stavba bezbariérových chodníků podél silnice II/109
a III/1094. Zejména první z nich, vedoucí podél frekventované silnice napříč obcí k hospici, přispěl ke zvýšení bezpečnosti dětí, které po něm chodí z nádraží do školy. Druhý
chodník byl postaven v Zahradní ulici spojující Čerčany s Vysokou Lhotou. S pomocí
Posázaví o.p.s. obec získala na stavbu chodníků dotaci 2,8 milionu korun. Na vlastní
náklady pak nechala obec upravit centrální
prostor před nádražím, kde vznikla malá odpočinková zóna – stálo to 937 000 korun. Připravuje se ještě stavba chodníku na sídliště
– studie je hotova, nyní obec zadala projekt
a přes Posázaví o.p.s. požádá o dotaci. „Posázaví o.p.s. nám pomáhalo už s několika projekty a tato spolupráce se nám osvědčila,“
dodal starosta.
Nad prodejnou Tesco začala obec stavět nový
dům s 20 byty. Do části se přestěhují klienti
nynějšího domu s pečovatelskou službou,
zbylou část obec využije pro vlastní potřebu

Další rozvoj Čerčan je závislý na dobudování
infrastruktury, zejména čistírny odpadních
vod. Náklady na její rozšíření jsou 49 milionů
korun, od Ministerstva životního prostředí
na to obec dostala dotaci 29 milionů korun,
zbytek uhradí ze svého. Stavba by se měla
začít realizovat na přelomu roku 2018/2019.
Po dokončení rozšíření čistírny odpadních
vod bude možné napojit na technickou infrastrukturu i další zatím neodkanalizované
nemovitosti. Obec připravuje také výstavbu
dalších chybějících vodovodních a kanalizačních řadů, nevyhovující kanalizace je například v ulici Na Bulánce v Čerčanech.
Ve Vysoké Lhotě – Jerichu a v části Nového
Městečka je potřeba vybudovat kanalizaci
i vodovod, protože tamní studny vysychají.
Uvažuje se o stavbě nového hlavního řadu
napojeného na přivaděč z vodní nádrže Švihov, který by se mohl využít i v případě havárie. Obec na tom chce spolupracovat i se
sousedními Pyšely, které mají také problém
s vodou, a zájem mají i Nespeky.
Obec získala od Českých drah čtyřpodlažní
budovu bývalé ubytovny/nocležny. Objekt
by ráda přestavěla na bytový dům s komerčními prostory v přízemí. Připravuje také
rozsáhlou rekonstrukci Palachovy ulice,
kde bude třeba vybudovat novou kanalizaci, elektrické rozvody, veřejné osvětlení,
povrch a doplnit zeleň. Náklady se odhadují
na 2,6 milionu korun a obec na to požádala
o dotaci. Do nových prostor chce přestěhovat také základní uměleckou školu. Plánuje
také stavbu nového multifunkčního hřiště
u školy a venkovní odpočinkové zóny nebo
revitalizaci vodní nádrže u bažantnice.
Rozvoj Čerčan limituje minimální možnost
si zde pořídit bydlení, obecních pozemků je
minimum, stejně jako soukromých stavebních parcel. Počet obyvatel se pohybuje kolem 2 800 a za posledních 20 let se zvýšil jen
asi o 50 lidí.
jt
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›

Z regionu
Vznik republiky vyhlásil Isidor Zahradník
Během oslav
100. výročí
založení Československa
jsme si připomněli dění
památného
dne 28. října
1918. Možná
vás zaujalo,
jak spontánně vyhlášení
samostatné
Československé republiky
proběhlo, a možná jste se poprvé dozvěděli,
že jako první ji vyhlásil Isidor Zahradník –
muž ve své době dobře známý všem hradištským občanům.
Isidor Zahradník se narodil v roce 1864
v početné rodině zámeckého zahradníka
v Hostačově na Havlíčkobrodsku. Po absolvování gymnázia vstoupil do řádu premonstrátů a po vystudování teologické fakulty
Karlovy univerzity se stal knězem. V letech
1890 až 1899 působil v Jihlavě, odkud byl
vypuzen německou jihlavskou samosprávou
jako „nacionální štváč“. Pracoval jako knihovník strahovského kláštera, kde uspořádal velké sbírky rytin a zkatalogizoval řadu
rukopisů a prvotisků. Za jeho působení byla
knihovna otevřena veřejnosti. V roce 1905
se stal inspektorem klášterního velkostatku
na Hradištku.
Poslanec i hasič
Na Hradištku byl Isidor Zahradník velmi
aktivní a oblíbený, místní občané rádi naslouchali jeho emotivním projevům v zámecké kapli. Byl členem obecního i okresního zastupitelstva, jeho jméno je často
zmiňováno v zápisech z jednání, kde jsou
zaznamenány jeho věcné připomínky týkající se například zkvalitnění dopravy,

úpravy železničních tarifů nebo podpory
vybudování Posázavské stezky Klubem československých turistů. Mimo jiné stál také
u založení Sboru dobrovolných hasičů Hradištko, jehož byl prvním předsedou. Isidor
Zahradník byl v roce 1907 za agrární stranu zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni.
Po vzniku samostatného Československa
se stal prvním ministrem železnic, ale tuto
funkci zastával jenom půl roku. Poté se stal
předsedou Státního obilního ústavu. Z Hradištka se odstěhoval v listopadu 1919, neboť přesídlil do Vídně, kde v letech 1920–21
působil jako zástupce Československa v rakouské sekci reparační komise. V této době
vystoupil z římsko-katolické církve a stál
u založení církve československé. Od té
doby používal křestní jméno Bohdan, oženil se a měl dceru. V roce 1924 získal funkci generálního ředitele Hypoteční banky
v Praze. Zemřel 19. 2. 1926 po dlouhé a těžké nemoci. Jeho pohřbu se zúčastnili i zástupci obce Hradištko.
Náhodný kolemjdoucí
Isidor Zahradník byl ve své době proslulý
především jako výborný řečník. Dne 9. října 1918 pronesl jménem Českého svazu
ve Vídni památná slova, která byla připomenuta v dokumentech použitých při jednání států Dohody: „Česká delegace s Vídní
již domluvila a odchází z Vídně navždy.“
V osudný den 28. října 1918 byl, dá se říci,
ve správnou chvíli na správném místě. Ono
pondělní ráno dorazila do pražské redakce
Národní politiky nóta, kterou poslal rakouský ministr zahraničí hrabě Andrássy
americkému prezidentu Wilsonovi. V ní
sice byla zmínka o právech národů rakousko-uherských, zejména Čechoslováků
a Jihoslovanů, ale smyslem nóty bylo příměří na všech frontách, nikoli kapitulace
Rakouska. Tu Rakousko uzavřelo až 3. listopadu. Než byla v redakci nóta přeložena
do češtiny, vyvěsil jeden z redaktorů do vý-

věsky pro zveřejňování horkých novinek ceduli s jediným slovem „Příměří“. To způsobilo takový poprask, že se záhy v ulicích shromáždily jásající davy lidí. Centrem města
náhodou procházel i agrárnický poslanec
Isidor Zahradník. „Na Příkopech kdosi zvolal mé jméno a už jsem byl na ramenou,“
vzpomínal později. Dav ho dopravil pod
sochu svatého Václava, kde vystoupil před
shromážděnými se spontánním projevem:
„Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali
věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové.
Jsme svobodni! Zde u stupňů pomníku českého knížete Václava přísaháme, že chceme
této svobody se státi hodnými, že ji chceme
hájiti i svými životy!“
Další iniciativy se chopilo už předsednictvo
Národního výboru, neboli „Mužové 28. října“ – Švehla, Rašín, Stříbrný a Soukup. Isidor Zahradník se rozhodl rozšířit revoluci
do ostatních českých měst, vydal se tedy
na nádraží Františka Josefa I., kde instruoval zřízence dráhy, aby informovali své kolegy v jiných městech o převzetí vlády Národním výborem. Poté nasedl na vlak a ještě
tentýž večer dorazil do Pikovic, jak dokládá
zápis v obecní kronice: „I v naše osady mocně
zasáhl tento den. Večer toho dne vrací se poslanec a člen Národního výboru dr. Zahradník a na pikovické zastávce vítán nadšeným
zástupem a hudbou radostně a ohnivě promlouvá o velikých událostech.“
Lucie Hašková
(s využitím odborné literatury)

Jílovské muzeum představí pohřební lože císaře Karla IV. a jeho korunní klenoty
Rekonstrukci pohřebního lože Otce vlasti – císaře a krále Karla IV. – a repliky jeho
korun budou k vidění od 11. prosince 2018
do 3. února 2019 v Regionálním muzeu
v Jílovém u Prahy. Muzeum tak připomene
640 let od panovníkova úmrtí a zároveň se
tím připojí k oslavám stého výročí samostatného státu Čechů a Slováků. Instalace bude
doplněna přednáškami a dalšími programy
s tématikou doby, v níž zemřel jeden z největších panovníků naší národní historie.
„V roce 2016 se muzeum v Jílovém připojilo
jako většina organizací k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Letos si připomínáme
osmičkové jubileum (zemřel 1378) od úmrtí
tohoto panovníka a jako jedni z mála jsme
připravili vzpomínkovou výstavu. Karel IV.
se totiž úzce váže k Jílovému, neboť v roce
1350 udělil hornické osadě městská práva
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a za jeho života zde vrcholila těžba zlata, což
byl zdroj pro Karlovy velkolepé podniky,“
připomněla ředitelka Regionálního muzea
v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová.
Muzeum představí jedinečnou rekonstrukci
pohřebního katafalku císaře a krále Karla
IV. Díky kronikářským zprávám i autenticky dochovaným textiliím jsou známy
barvy, střih i vzory pohřebního roucha Otce vlasti. Rekonstrukce tohoto
oděvu bude součástí trojrozměrné
instalace, která v životní velikosti
představí pohřební lože s tělem
zesnulého panovníka. Expozici
doplní dokonalé repliky korun
Karla IV. Tři z nich – koruna
Svaté říše římské, Svatováclavská království českého
a Lombardská tzv. železná

koruna království italského – budou přímou
součástí rekonstrukce pohřebního katafalku. Čtvrtá koruna králů Svaté říše římské,
která na císařově katafalku nebyla, bude
umístěna v samostatné vitríně. Tyto vzácné klenoty muzeu zapůjčil ze své soukromé
sbírky JUDr. Oldřich Beneš.
jt

Kresba archiv muzea
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› Z regionu
Benešovské mažoretky slaví obrovský úspěch
stupuje na mistrovství republiky. Benešovské mažoretky reprezentovaly v tomto klání
Kateřina Škrabánková, Kateřina Birošová
a Rozálie Zavřelová.
Všechny tři mažoretky si již první sestavou
vybojovaly postup do finále a dokázaly, že se
s nimi musí počítat. Kateřina Škrabánková
(senior B) a Kateřina Birošová (junior starší
C) bojovaly jako lvice a své výkony předvedly na výbornou. Porota je ohodnotila vysokými známkami a zlatými medailemi, čímž
si vybojovaly i postup na Mistrovství ČR,
které se bude konat 5. ledna. Benjamínek
benešovských mažoretek Rozálie Zavřelová
(minimažoretky C) získala ve Dvoře Králové 6. místo, což vzhledem k jejímu prvnímu
twirlingovému sólu je neuvěřitelný úspěch.

V sobotu 10. 11. ve Dvoře Králové proběhl
Národní twirlingový pohár, jedna z největších soutěží svého druhu u nás, z níž se po-

kách. Uspět v tomto sportu není vůbec jednoduché. Sportovec musí vynikat v technice
hůlky, gymnastice a baletních základech.
Proto je neuvěřitelné získání dvou zlatých
medailí.
Holky opět trénují naplno a v lednu budou
znovu bojovat o medaile. Tak držte palce…
Martina Procházková

Úspěch benešovských mažoretek nebyl zadarmo. Je za tím mnoho hodin trénování,
tvrdé práce a snahy vše vydržet a doufat, že
to vyjde, navíc ve velice skromných podmín-

Dvě firmy z Benešovska jsou mezi nejlepšími středočeskými zemědělci 2018
DZS Struhařov a.s a Farma rodiny Děkanovských ze Lhoty-Bubenče patří mezi šest nejlepších středočeských zemědělských hospodářů roku 2018. Jejich zástupci převzali v říjnu ocenění v rámci Středočeských dožínek
na výstavišti v Lysé nad Labem.
DZS Struhařov a.s. vznikla v roce 1994
a od roku 2002 je začleněna do skupiny podniků firmy RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Společnost hospodaří na výměře 4 320 ha
s produkcí 12 400 tun obilí, 2 200 tun řep
ky, 120 tun máku. Živočišná výroba se orientuje na chov holštýnského skotu, má
ho 1 360 kusů s průměrnou užitkovostí
10 500 litrů. Vykrmují drůbeží brojlery, kapacita jednoho turnusu je 407 000 kusů,
celková roční dodávka drůbežího masa činí

5 200 tun. Společnost byla navržena na ocenění Regionální agrární komorou Středočeského kraje.
Farma rodiny Děkanovských ze Lhoty-Bubenče hospodařila jako rodina od roku
1939, v roce 1957 byla nucena vstoupit
do družstva a v roce 1992 začala opět soukromě hospodařit. K původním 15 ha přibylo dalších 140 ha a v současné době hospodaří na cca 300 ha. Věnuje se výkrmu býků
a chovu prasat. Na 33 ha chovají 60 kusů
kříženek plemene aquitánského, piemontského, charolais a limousine. Rodina má
do budoucna v plánu postavit vlastní bourárnu a prodávat maso přímo ze dvora.
V rámci rostlinné výroby se na farmě pěstují
brambory, obiloviny, řepka a mák. Podnik

na ocenění navrhla Asociace soukromých
zemědělců ČR.
Středočeský kraj je největším krajem v republice a současně také největším producentem v oblasti zemědělství, především
v rostlinné výrobě, zvláště pak v pěstování
obilovin a řepky. V roce 2018 se zde pěstovaly obiloviny na 251 883 ha a řepka
na 90 779 ha. Z obilovin má největší zastoupení pšenice ozimá, obdobně jako v letech
předchozích, a to 161 420 ha, pak následuje
ječmen jarní s plochou 41 508 ha. Průměrný výnos obilovin v roce 2018 byl 5,07 t/ha.
Pšenice ozimá dosáhla výnosu 5,37 t/ha,
ječmen jarní 4,51 t/ha. Řepka byla sklizena
s výnosem 3,35 t/ha.
Gabriela Jeníčková

Vejce z Jezera s regionální značkou
Nejlepší vejce jsou ta z domácího chovu, ne
každý si je ale může dopřát. Kam se však
vydat, když v dohledu není žádný dvorek
s nosnicemi a nákup v supermarketu nepřipadá v úvahu? Třeba na rodinnou farmu Kubátových do Jezera na Benešovsku. Zaměřují

se na chov nosnic, kterým dopřávají luxus
volného výběhu. Vejce, která získala značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt®, prodávají ze dvora, dodávají je
do farmářských obchodů v Praze a středních
Čechách a najdete je také na farmářských trzích, třeba na pražské Náplavce.
Kubátovi hospodaří na 80 hektarech orné
půdy a trvalých travních porostů. Zaměřují se na šetrný chov nosnic, tedy bez klecí
a s možností volného výběhu na téměř hektarovém oploceném pozemku. Krmivo si vyrábějí sami, stejně jako si sami pěstují jeho
hlavní složky – pšenici a kukuřici. Slepice
napájejí vodou z vlastního vrtu. „Snažíme se
být šetrní k přírodě a soběstační, odpad ze
stáje zapracováváme do půdy a vypěstované
plodiny zase zpracujeme na krmivo pro sle-
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pice, je to uzavřený koloběh,“ říká syn majitele David Kubát.
Farma má v současnosti 4 000 nosnic, snáška se pohybuje kolem 80–85 %. Po ukončení
produkčního období nosnic, které činí 1 rok,
majitelé slepice rozprodávají drobným chovatelům.
Statek v Jezeře koupili předci Kubátových
ve 20. letech minulého století, o 30 let později ale jejich hospodaření přerušila násilná
kolektivizace. Potomci na něj navázali po restituci v roce 1993. Chov prasat, na který
se původně zaměřovali, se ale po čase stal
nerentabilním, a tak se v roce 2010 v chlévech zabydlely nosnice. Další informace jsou
na www.prodejvajec.cz.
jt

více najdete na www.posazavi.com

›

Partneři
Spolek Posázavský Pacifik 20 let šíří odkaz legendární železnice
V jízdním řádu se skrývají pod čísly
210 a 212, většina cestujících, i těch nezasvěcených, je ale zná pod názvem Posázavský Pacifik. Legendární železniční trať citelně ovlivnila rozvoj kraje kolem řeky Sázavy.
Vznikla na přelomu 19. a 20. století a vedla
z Prahy-Modřan přes Davli podél řeky Sázavy až do Světlé nad Sázavou. Budovat ji pomáhali přední stavitelé Rakousko-Uherska
i odborníci z Itálie. Vozilo se po ní dříví, cukrová řepa nebo materiál z lomů a skláren.
Jméno jí dali trampové, kteří po ní v první
polovině 20. století vyráželi z Prahy na výlety do přírody. Odkaz romantické trati, která
patří mezi nejhezčí v republice, už 20 let šíří
spolek Posázavský Pacifik.
„Cílem spolku je propagovat železniční dopravu v Posázaví a především její historický
význam. Chceme zachraňovat, renovovat
a provozovat významná železniční vozidla
a také zabránit demolici významných železničních budov,“ uvedl místopředseda spolku
Posázavský Pacifik Miroslav Tvarůžka.
Hektor, Bardotka a další
Posázavský Pacifik vznikl jako občanské
sdružení 21. dubna 1998. „Byli jsme parta
strojvedoucích z depa, kteří jezdili na jedné lokomotivě rekreačních vlaků Českých
drah. Svépomocí jsme ji udržovali a pokaždé, když jsme nějakou dali do pořádku, tak
nám ji pak sebrali a dali nám jinou. Řekli
jsme si, že bychom chtěli mít svou vlastní
lokomotivu, která by nám dělala radost a my
bychom si s ní občas mohli nostalgicky vyjet,“ vzpomněl začátky spolku jeho předseda
Lumír Běhal. Od sešrotování se jim podařilo zachránit lokomotivu T435.003 „Hektor“.
„Byla to první sériově vyrobená lokomotiva pro České dráhy a z muzejního pohledu
nám bylo líto ji nechat zlikvidovat. Požádali
jsme České dráhy o její odkoupení. Než se
to podařilo dotáhnout do konce, lokomotiva odstavená v depu se stala terčem nájezdů
zlodějů barevných kovů, kteří ji kompletně
odstrojili. Koupili jsme totální vrak a trvalo
nám spoustu let, než mohla v roce 2010 znovu vyjet na koleje. Byla to velká investice, ale
povedla se a dnes je tato lokomotiva ozdobou
historických vlaků. Je jediným strojem svého
druhu v České republice, který se dochoval
v původním stavu,“ dodal Lumír Běhal.
V současnosti má spolek 8 lokomotiv –
kromě čtyř hektorů T 435.003, T 435.0509,
T 435.0108 a T 435.0114, také malou posunovací T 212, historickou posunovací BN 60,
historický motorový vůz M 262 045 a nově
motorovou lokomotivu řady 751, které se
přezdívá Zamračená nebo Bardotka. „Je
symbolické, že se nám Zamračenou podařilo
získat v roce 20. výročí spolku. Vždyť kvůli
ní jsme tehdy vlastně vznikli. Koupili jsme
ji nepojízdnou a pomalu ji začínáme opravovat,“ uvedl Lumír Běhal. Spolek má také zajímavou sbírku osobních a služebních vozů.
Opravy, údržba a provoz historických železničních vozidel nejsou levnou záležitostí,

více najdete na www.posazavi.com

například jen rekonstrukce „Zamračené“
bude stát řádově miliony korun. „Jsme neziskovka, děláme to jako koníčka. Založili
jsme proto firmu Posázavský Pacifik – Doprava s.r.o., která provozuje pracovní vlaky a je jedním z finančních zdrojů spolku,“
poznamenal Lumír Běhal. Činnost financují
také z vkladů, členských příspěvků, případně sponzorských darů, hodně práce udělají
členové a příznivci spolku svépomocí.
Vodárna Čerčany a výtopna Ledečko
Historickými artefakty posázavské železnice
nejsou jen lokomotivy a vozy, ale také drážní
stavby, především vodárenská věž U Sekalů v Čerčanech a výtopna v Ledečku. První
jmenovaná svůj boj o záchranu už vyhrála.
Nevyužívanou a chátrající stavbu spolek
Posázavský Pacifik odkoupil, a tím ji ušetřil od jisté demolice, která jí hrozila v rámci
modernizace tratě Praha – České Budějovice. Vodárna dostala svou původní podobu.
„Zbývá už jen dodělat terasu, kavárnu a postavit pro děti zahradní železnici. Přikoupili jsme pozemek směrem k Tescu a chceme
tam vytvořit parčík,“ popsal chystané záměry Lumír Běhal. Vodárna se otevírá veřejnosti zatím po domluvě a během akcí, například
při jízdách Posázavských linek.
Výtopna Ledečko zatím na rekonstrukci
čeká. Spolek ji koupil ve velmi špatném stavu, v první fázi bylo nutné odstranit střechu
hlavní budovy, která padala a ohrožovala bezpečnost železničního provozu. Podobný osud
potkal také střechu nad vodárenskou nádrží.
Po domluvě se statikem a památkáři členové
spolku loni udělali železobetonový věnec,
který hlavní budovu zpevnil, a vyzdili jednu
klenbu nad oknem. Celý objekt se tím stabilizoval. „Letos se tvoří projektová dokumentace na celkovou opravu výtopny a její uvedení
do původního stavu tak, aby se zachoval její
historický vzhled. Znají ji totiž všichni modeláři v ČR, je to nejznámější stavba výtopny v republice, protože ji skoro všichni mají
na svém modelovém kolejišti,“ uvedl Lumír
Běhal. Výtopnu chtějí v budoucnu využívat
v rámci cestovního ruchu, měla by poskytnout zázemí pro občerstvení pro turisty apod.
Uvnitř ale zůstanou i koleje, po nichž bude
moci do objektu vjet lokomotiva.
Zachovat chtějí také obrovskou kamennou
studnu v sousedství výtopny, která kdysi
sloužila jako zásobárna vody pro parní lokomotivy. Ty potřebovaly měkkou vodu, která
se brala z nedaleké řeky – do studny tekla
přes pískový filtr. Dřevěné zastřešení studny
se rozpadlo, v budoucnu by ho měla nahradit železná mříž. „Ve věži chceme zachovat
i nýtovanou nádrž, je ale ve špatném stavu a už by tolik vody neunesla. Plánujeme
do ní dát menší plastovou nádrž, z níž by se
pak napájely parní lokomotivy v rámci nostalgických jízd,“ prozradil Lumír Běhal.
Na kolejích s Posázavským Pacifikem
Jízdy Posázavským Pacifikem se staly vyhledávanou turistickou atrakcí. Spolek je scho-

pen uspořádat tematické výlety historickým
motorovým vlakem, včetně zajištění občerstvení a doprovodného programu. I když
se zaměřuje především na oblast Posázaví
a okolí Prahy, zájemce může zavézt prakticky na kterékoliv místo v republice, kam
vedou koleje.
Už tradicí se stalo prvomájové Setkání s mašinkami na nádraží v Benešově. „Je to relax,
protipól zábavy, která v ten den zaplní centrum Benešova. U nás se zájemci mohou
svézt v kabině strojvedoucího, projedou se
po zahradní železnici, podívají se na modelové kolejiště, děti si mohou postavit maketu
drážního domku…“, přiblížil Miroslav Tvarůžka. Osobně je fandou železnice od dětství, jeho profesní život se ale ubíral jiným
směrem. Sen si splnil až ve svých 50 letech,
kdy i díky členství ve spolku Posázavský Pacifik získal licenci strojvedoucího. „Rád se
svezu lokomotivou a zvažuju, že bych s ní
šel i na nějaký vedlejšák jezdit. U domu jsem
si taky postavil svoji malou zahradní železnici,“ říká s úsměvem Miroslav Tvarůžka.
Spolek Posázavský Pacifik má kolem 20 členů, další zájemce sdružuje v rámci Klubu
přátel Posázavského Pacifiku. „V klubu si
nejprve vyzkoušíme, zda mají opravdový
zájem. O špinavé montérky a práci zadarmo ve volném čase moc lidí nestojí. Máme
ale štěstí, že jsme si dokázali vychovat dost
šikovných mladých nástupců, o budoucnost
se proto nebojíme,“ uzavřel Lumír Běhal.
Více informací je na:
www.posazavsky-pacifik.cz
jt
Adventní jízda do Třeboně
Spolek Posázavský Pacifik zve všechny
příznivce železnice na Adventní jízdu
do Třeboně. Historický motorový vlak
se na ni vydá 8. prosince v 8.05 z Čerčan, v 8.20 vyjede z Benešova. Cestující
se mohou těšit na občerstvení, točené
pivo, svařák a country kapelu Bessoni.
V Třeboni si budou moci prohlédnout
zámek a navštívit adventní trh.
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Seznam partnerů Místní akční skupiny Posázaví a jejich kontaktní údaje k 1. 11. 2018
Název subjektu

Sídlo/adresa trvalého bydliště

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Fyzická osoba bez IČ – občan
Adriana Bursová

Týnec nad Sázavou, 257 41, K Náklí 94

Adriana Bursová

služby

Ing. Alois Maceška

Votice, Kaplířovo náměstí 17, 259 01

Ing. Alois Maceška

cestovní ruch

Ing. Lucie Onderčaninová

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

služby

Mgr. Veronika van der Ent

Neveklov, Na Leškově 238, 257 56

Mgr. Veronika van der Ent

vzdělávání

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

Říčany, Masarykovo náměstí 6/17, 251 01

Mgr. Alena Radová

sociální oblast

CESTY SKLA, o.p.s.

Sázava, Na Kácku 218, 285 06

Mgr. Josef Viewegh

sklářské řemeslo, vzdělávání

Historický klub z.s.

Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41

Václav Pošmurný

historie, kultura a památky

Lidem blíž z.s.

Řehovice 21, Maršovice, 257 56

Ing. Hana Bačíková

děti, rodina, sociální oblast

Mateřské centrum Hvězdička, z.s.

Benešov, Vančurova 1146, 256 01

Ing. Jana Čechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

MC Kulíšek

Bystřice, Ješutovo náměstí 115, 257 51

Vanda Pechová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

Náplava Sázavy, spolek

Kamenný Újezdec 30, Kamenný Přívoz, 252 82

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.

Sázava, Uhlířskojanovická 17, 285 06

Bohumila Boušková

děti, ženy, rodina, vzdělávání

RUAH o.p.s.

Benešov, Tyršova 2061, 256 01

Mgr. Marta Vacková

sociální oblast

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Benešov, F. V. Mareše 2056, 256 01

Mgr. Pavla Fleischhansová

sociální oblast

Římskokatolická farnost Benešov

Benešov, Na Karlově 92, 256 01

Roman Lutz

církev

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, z.s.

Tloskov 1, Neveklov, 257 56

PhDr. Radka Jiroušková

děti, rodina, sport

Spolek Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou, Okružní 520, 257 41

Ing. Kateřina Pikousová

děti, ženy, rodina, vzdělávání

SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK

Čerčany, Havlíčkova 445, 257 22

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, z.s.

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 - spolek

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

ELTSEN a.s.

Benešov, Jana Nohy 1237, 256 01

Ing. Jiří Stibůrek

cestovní ruch

Hotel Všetice s.r.o.

Všetice 6, Netvořice, 257 44

Karolína Mikšíková

cestovní ruch, zemědělství

Jan Mejsnar

Benešov, Pražská 295, 256 01

Jan Mejsnar

sociální oblast

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

Obce a města
Obec Čerčany

Čerčany, Václavská 36, 257 22

Ing. Jitka Pawingerová

veřejná správa

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

Mgr. Helena Kaňková

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

Martina Höhnová, DiS.

veřejná správa

Město Votice

Votice, Komenského 700, 259 17

Mgr. Jana Špačková

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

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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