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Den země
Posázavští jubilanti

Místní akční skupiny Posázaví

› Čistá řeka Sázava
Dobrovolníci drží rytmus s Čistou řekou Sázavou 2018
Zajímáme se o místa, kde žijeme?
Víme proč? Jdeme
příkladem
ostatním?
Odpovědět
na tyto i další otázky se pokusí tradiční jarní úklid jedné z nejnavštěvovanějších českých řek známý jako
Čistá řeka Sázava. Pod heslem „Drž rytmus
s Čistou řekou Sázavou“ letos od 6. do 8. dubna dobrovolníci už po třinácté sesbírají vše,
co do přírody nepatří.

2018

„Už 13 let ‚držíme rytmus‘ s Čistou řekou Sázavou. Uklízet nám pomáhají nejen skalní
příznivci, ale každoročně také řada nových
dobrovolníků. A vždy se objeví nové nápady,
které akci posunou dopředu. Loni například
dobrovolníci na jednom úseku sesbíraný odpad ještě třídili. Byla bych moc ráda, kdyby se
k nim letos přidali další,“ vyzvala manažerka
projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková
z pořádající společnosti Posázaví o.p.s.
Řeka Sázava se bude pátým rokem uklízet
už od pramene až po soutok s Vltavou, tedy
kolem 200 kilometrů. Projekt už dávno není
jen honbou za tunami odpadků, těch v posledních letech pomalu ubývá, na druhou
stranu ale stále přibývá těch, kterým místa,
kde žijí, nejsou lhostejná. Projekt tím získal
nový smysl – pomáhá měnit myšlení lidí
ve prospěch přírody a nás samotných.

Festival Drž rytmus
Oslavou řeky Sázavy a všech, kterým není
příroda lhostejná, pak bude celodenní „Festival Drž rytmus“, který se uskuteční v rámci
projektu Čistá řeka Sázava 12. května v Týnci
nad Sázavou. Festival nahradí tradiční Večer
pro dobrovolníky. Nabídne zábavu i prostor
pro setkání všech, kteří se zajímají a starají
o své okolí. „Chceme pozvat i účastníky podobných akcí, kterých v republice přibývá,“
dodala Denisa Cibulková. Na festivalu také
dostane příležitost prezentovat se každý
partner projektu – bude moci nejen říct, proč
se do něj zapojuje, ale také představit svou
firmu. Vzpomínat se bude i na historii Čisté
řeky Sázavy, a to třeba prostřednictvím videí, časopisů, reportáží, pohádek a komiksů,
které během uplynulých 13 let vznikly. Nebude chybět ani hudba. „A připravte si ruce
a nohy, společně vytvoříme něco, co po nás
v Týnci zůstane,“ vzkazuje Denisa Cibulková.
Součástí
programu
festivalu
budou
workshopy, které ukáží, že každá věc má své
další využití – i odpadní voda nebo staré oblečení. „Téměř všechno, co v řece při úklidu
najdeme, se dá využít, ze všeho se dá něco
vyrobit,“ poznamenala Denisa Cibulková.
Přesvědčit se o tom budou moci zástupci
vybraných škol, které se do projektu zapojí,
už 13. dubna na workshopu v Huti František
v Sázavě.

Jedním z výstupů projektu Čistá řeka Sázava
budou letos také pracovní listy pro předškoláky a děti prvního stupně základní školy.
Prostřednictvím malovaných příběhů, kterými je budou provádět vydra, mlok, ledňáček a volavka, se seznámí se zákonitostmi
přírody i koloběhem života. „Vyprávějící“
obrázky by měly nejen vzbudit zájem dětí
o okolí a odpovědět jim na jejich „proč“, ale
také podpořit jejich fantazii.
Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních
ročnících se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se
už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským
a Vysočinou. Spolu se společností Posázaví o.p.s. akci organizují MAS Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s a Havlíčkův
kraj o.p.s. S úklidem více než 200 kilometrů
řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhalo
na 2 800 dobrovolníků, kteří sesbírali téměř
39 tun odpadků.
Patronkou projektu Čistá řeka Sázava je už
deset let zpěvačka Aneta Langerová. Generálními partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, ČEPS, a.s., Lesy ČR, s.p.
a od letošního roku také VIG RE zajišťovna,
a.s., mediálním partnerem je Rádio HEY.
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Den Země v Sázavě a Týnci nad Sázavou
Účast v projektu Čistá řeka Sázava se stala
pravidlem i pro města Sázavu a Týnec nad
Sázavou. Obě jsou součástí Národní sítě
Zdravých měst sdružujících aktivní místní samosprávy, které se programově hlásí
k principům udržitelného rozvoje, zapojují
veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.
Osvětu v této oblasti šíří i prostřednictvím
Dne Země.
V Sázavě se Den Země uskuteční 10. dubna
a tradičně se do něj zapojí i firmy zpětného
sběru odpadu a odpadoví hospodáři, jako na-

příklad Eko-Kom, Asekol nebo FCC. Program
doplní hry a soutěže pro
děti. V Týnci nad Sázavou bude druhý ročník
Dne Země ve středu
18. dubna. Nabídne zábavné aktivity a soutěže
pro děti na téma ekologie a třídění odpadu,
prezentovat se tu budou
firmy Eko-Kom, Asekol
a Elektrowin.

DEN ZEMĚ 2018 - SÁZA VA
3.4. – 6.4.
úklid Sázavy
ZŠ a MŠ Sázava

10.4. v 9 - 15 h.
Osvětová akce
DEN ZEMĚ
nám. Voskovce a Wericha
(účast partnerů
Ekokom, Asekol, FCC aj.)

6.4. od 14 hodin
společný úklid města a okolí
pro všechny dobrovolníky
+ posezení „pod vrbou“
a opékání buřtů

Vás zve na II. ročník akce

DEN ZEMĚ
Ve středu 18. dubna 2018
od 9 do 15 hodin Pěší zóna

Zábavné aktivity na téma ekologie a třídění odpadu pro děti,
soutěže
Třídíme odpad – prezentace společností
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN
Výtvarná a tvořivá dílna
Občerstvení

6. 4. – 8. 4.
Čistá řeka Sázava

12.5.
Festival
Čistá řeka Sázava
v Týnci nad Sázavou

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ahoj, jmenuji
se František

a rád bych Vám ukázal
naše zdravé město.

Ukliďme náš Týnec – společný úklid
vybraných lokalit města, sraz účastníků
18. 4. 2018 v 16 hod. na Pěší zóně,
závěr úklidu v 17 hod. u ohně v Náklí,
opékání buřtů

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v náhradním termínu
Více informací o městě naleznete

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni
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›

Posázaví o.p.s.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II cílí na pedagogy i žáky

SPOLUPRÁCE
Letní školy pro pedagogy, takzvaná besedária a exkurze do regionu pro žáky, semináře na téma inovace ve vzdělávání nebo
na téma komunikace s rodiči by měly patřit
mezi výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II (MAP), který pro území
Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov realizuje Posázaví o.p.s. V polovině února podala žádost o podporu MAP II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizovat by se mohl začít v druhé
polovině roku 2018. Náklady se odhadují
na 13 270 656 korun.
MAP II navazuje na MAP I, který byl schválen po téměř dvou letech loni v listopadu,
a to včetně investičních priorit, tedy seznamu veškerých plánovaných projektů
školských zařízení v ORP Benešov. Zařazení do tohoto seznamu opravňuje projekty
ucházet se o dotaci z evropských a národních zdrojů. „Seznam není uzavřený, potřeby škol v regionu bude MAP II průběžně aktualizovat,“ řekla členka realizačního týmu
MAP II Jana Čechová. Další aktualizace seznamu investičních priorit škol bude v květnu 2018.
Vedle analytické části má MAP II také část
implementační – projektovou. V rámci ní
se počítá s realizací několika akcí, které by
měly reálně sloužit školám. „Když jsme připravovali podklady projektu, měli jsme dvě
setkání se zástupci škol. Společně jsme vymýšleli, co by regionu mohlo přinést přidanou hodnotu, a vymysleli několik projektů.
A podle zpětné vazby se školám líbí,“ uvedla
Jana Čechová a dodala: „Vzhledem k napnutým termínům při přípravě žádosti nebylo
možné zapojit do diskuse nad návrhy projektů zástupce všech škol v regionu. Snažili
jsme se proto maximálně využít podněty,
které jsme od škol měli z minulého roku,
kdy ve školách v rámci MAP I probíhalo
dotazníkové šetření. Už nyní však plánujeme, že na jaře uspořádáme velké setkání,
na které již pozveme zástupce všech škol,
abychom jim projekt a navrhované aktivity
představili.“

více najdete na www.posazavi.com

SETKÁVÁNÍ

Z jednání vyplynuly tři hlavní oblasti,
do nichž je třeba zaměřit pozornost: 1/
Inovace, 2/ Komunikace a 3/ Děti a region.
Klíčovými projekty budou série seminářů
na témata, která jsou pro školy důležitá. Patří mezi ně například inovace ve vzdělávání,
mimo jiné jak vyučovat fyziku, aby to děti
bavilo, jak na čtenářskou a matematickou
gramotnost, jak učit alternativně… Důležitou se ukázala také otázka komunikace.
„Pedagogové by uvítali programy, které by
je naučily vést dialog s rodiči, řešit krizové
situace mezi dětmi a podobně,“ dodala Jana
Čechová.
Projekt počítá i s letními školami pro pedagogy. Žákům základních škol chce nabídnout takzvaná besedária – interaktivní
a hravé besedy, kdy je pozvaní hosté seznámí s aktuálními tématy, například novodobými dějinami, fyzikálními a chemickými
zákony… „Školám nabídneme také exkurze
pro děti, kde by se nenásilnou formou seznámily třeba se základy polytechnického
vzdělávání. Navštívily by například sklárny nebo strojírenský podnik, aby viděly,
jak vypadá řemeslo,“ uvedla Jana Čechová.
Na přípravě seminářů budou spolupracovat s Informačním centrem o vzdělávání
EDUin.
Tematické zaměření seminářů se bude
upřesňovat na základě výstupů pracovních
skupin a poptávky ředitelů a pedagogů škol
za předpokladu dodržení souladu se schválenými opatřeními MAP I. Mezi navrženými
jsou mimo jiné Technologie ve výuce, Waldorfská pedagogika, Improvizace ve škole,
Roboti ve výuce, Komunikace škola a rodina, Jak diskutovat ve třídě, Chování žáků,
Výchova bez poražených, Čtením a psaním
ke kritickému myšlení, Angličtina a jak
na ni, Výuka matematiky podle dr. Hejného
nebo Zážitkové čtení pro předškolní děti.
Letní školou se rozumí intenzivní týdenní
sebevzdělávací pobyt pro pedagogy. Zaměřeny by byly například na čtenářskou a matematickou gramotnost či cizí jazyky. Další-

STRATEGIE

PROJEKTY

mi tématy může být Nenásilná komunikace
jako efektivní nástroj komunikace s žáky
i rodiči, Emoční inteligence – aneb jak zvládat náročné situace, Hodnoty a jak s nimi
pracovat.
Zábavně edukativní pořady pro mateřské
školy a základní školy by byly mimo jiné
na téma Komiksová expedice pro začínající čtenáře, kutilský kroužek pro předškolní
vzdělávání, Vynálezci a vynálezy, Fenomén
YouTube, Dobrodružná matematika, Listopad 1989, Moje kariéra v Posázaví, Digitální
technologie, Řemesla, tradice a regionální
identita Posázaví, Komunikace v cizích jazycích, Řemesla a tvůrčí schopnosti.
Informace o projektu, připravovaných aktivitách a událostech, ale také zkušenosti místních aktérů budou prezentovány
na facebookových stránkách MAPujeme
vzdělávání Posázaví. „Vzhledem k tomu, že
se do projektu zapojí lidé ze škol celého regionu, stane se facebook nejen přirozeným
komunikačním nástrojem, ale také dobrým
prostorem, kde budou moci školy sdílet své
zkušenosti. Bude tedy interaktivní platformou založenou na spolupráci,“ dodala Jana
Čechová.
Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání, včetně organizací
neformálního vzdělávání. Memorandem
o spolupráci se k MAP II přihlásilo všech 42
mateřských, základních a nově i základních
uměleckých škol ORP Benešov. Souhlas
s tímto způsobem realizace MAP II vyslovilo
i město Benešov.
Posázaví o.p.s. animuje potřeby území v oblasti vzdělávání už dva roky. Připravované
projekty by proto mohly mít dlouhodobější
dopad – MAP II se bude realizovat až do roku
2022, což koresponduje také s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Posázaví (SCLLD) na období 2014–2020.
jt
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› MAS Posázaví
MAS Posázaví rozdá první miliony z Programu rozvoje venkova
Do první výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), kterou vyhlásila Místní akční skupina (MAS)
Posázaví, se přihlásily tři projekty dohromady za 3 086 130 Kč. Z toho by dotace měla
pokrýt 2 371 112 Kč. Vzniknout by tak mělo
Lesní kino pod rozhlednou Špulka u Lbosína, Karkulčin háj v Týnci nad Sázavou a nové
venkovní zázemí Farmy Heroutice. Na první
výzvu bylo alokováno 27 milionů korun,
peníze, které se nevyčerpají, se přesunou
do další výzvy.
Žádosti o dotace z PRV se v 1. výzvě přijímaly od 1. do 21. února 2018. „Žadatelé podali
tři projekty, jeden ve Fichi 7 (oblasti podpory) Agroturistika, dva projekty byly ve Fichi
8 Lesy, voda, rekreace. Fiche 9 Podpora místních výrobců tentokrát vyšla naprázdno,
i když o ni zájem byl – žadatel ale nedokázal
naplnit podmínky přidělení dotace. Je nám
to moc líto, protože jeho projekt pěstování
bylin bez použití chemie byl velice zajímavý. Tuto Fichi určitě letos vyhlásíme ještě
jednou, už se ohlásili zájemci na konzultace dvou projektů – na pekárnu a zpracovnu
jehněčího a hovězího masa,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Ocenila, že všichni tři žadatelé své projekty
dopředu konzultovali. „Jsme za to velmi rádi,
protože způsob podávání žádostí se proti
minulému období změnil. Žádosti nebyly
v papírové podobě, podávaly se elektronicky přes Portál farmáře, jejich věcná správnost proto byla velmi důležitá. A vzhledem

k tomu, že všichni tři žadatelé s námi projekty konzultovali, dá se očekávat, že administrativa žádostí bude rychlá,“ dodala Bohunka Zemanová. Přála by si, aby stejným
způsobem postupovali žadatelé i v dalších
výzvách o předkládání žádostí o dotace,
které MAS Posázaví připravuje, ať už se jedná o PRV, Integrovaný regionální operační
program (IROP) nebo Operační program
Zaměstnanost (OP Z). „Předejte se tak případným problémům, které by vyžadovaly
přepracování projektů, nebo by mohly vést
až jejich vyloučení z financování,“ upozornila Bohunka Zemanová.

s potřebným mobiliářem v podobě laviček,
stolů a nádob na tříděný odpad. Nejde přitom jen o vytvoření příjemného posezení.
Díky pochozí střeše se přístřešky zároveň
mohou změnit v interaktivní pozorovatelnu
lesní fauny a flóry. V zimním období, zejména při tradičním silvestrovském a novoročním výstupu, budou přístřešky vyhřívat plynová topidla. Projekt počítá také s nákupem
velké toalety s umyvadlem. Celkové výdaje
projektu jsou odhadovány na 1 319 945 Kč,
z toho by dotace v rámci Fiche 8 Lesy, voda,
rekreace měla pokrýt 1 090 864 Kč.
Karkulčin háj v Týnci nad Sázavou

Podle schváleného harmonogramu nyní
proběhne administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti podaných žádostí. Místní
šetření, takzvané cesty po projektech, se
uskuteční 23. března 2018. Veřejné obhajoby
projektů a zasedání výběrové komise spojené s věcným hodnocením projektů a jejich
doporučením či nedoporučením Výkonnému výboru k financování proběhne 28. března 2018.
Lesní kino pod rozhlednou Špulka
Rozhledna Špulka s naučnou stezkou, která
se nachází u Lbosína, patří mezi velmi navštěvované destinace v regionu – ročně ji
navštíví několik desítek tisíc lidí. Požadavky
návštěvníků na komfort při trávení volného
času se zvyšují. Chybí zde zejména odpočívadla s lavičkami a zastřešená posezení.
Dobrovolný svazek obcí CHOPOS zde chce
v rámci projektu vybudovat dva přístřešky

Vznikne úpravou příměstského lesa, který
místní obyvatelé využívají k procházkám.
Leží v blízkosti pěších turistických tras
a cyklostezky a je protkán sítí vyšlapaných
cest. Projekt by měl usměrnit návštěvnost
území. Vzniknou v něm místa s lavičkami
pro zastavení, místa s výukovými a herními
prvky i venkovní posilovna. Celkové náklady
na realizaci jsou odhadovány na 992 523 Kč
a plně by je měla pokrýt dotace v rámci Fiche 8 Lesy, voda, rekreace.
Rozšíření služeb Farmy Heroutice
Moderní farmu pro agroturistiku, ležící
na samotě u Slapské přehrady, majitelé budují od roku 1991. V současné době nabízí
ubytování v penzionu pro 40 lidí a stylovou
restauraci s venkovní terasou. Součástí areálu jsou stáje pro asi 60 koní – farma nabízí
možnost individuálního ježdění i několika-

›››
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denní výlety na koních. Majitelé zaznamenali nárůst poptávky po doplňkových službách.
V rámci projektu chtějí vybudovat altán
a přístřešek, pořídit židle, stoly a venkovní
lavice, upravit povrchy a vysadit zeleň. Celkové výdaje projektu jsou 773 662 Kč, z toho
dotace v rámci Fiche 7 Agroturistika by měla
pokrýt 45 procent.

střešků, stavby mostků, lávek a zábradlí
nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 57 milionů korun.
V první výzvě bylo pro Fichi Agroturistika
alokováno 10,427 milionu korun, ve Fichi
Lesy, voda, rekreace bylo k dispozici 8,230
milionu korun a pro Fichi Podpora místních
výrobců se počítalo s 8,778 milionu korun.

Integrovaný regionální operační program
(IROP)

V rámci Programu rozvoje venkova, který
pro ministerstvo zemědělství administruje
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů
a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé,
výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností,
do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a pří-

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 190 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni
do konce roku 2018.

V současnosti MAS Posázaví připravuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), z nějž přijde do regionu nejvyšší
částka, a to 105 milionů korun. Byly stanoveny čtyři oblasti podpory. Na dvě z nich
budou vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o dotaci ve druhém čtvrtletí letošního
roku. Jedná se o oblast Bezpečná cesta nejen do školy, kde je alokováno 26,4 milionu
Kč, a oblast Vzdělávání (pouze předškolní
a základní), kde je alokace 44,2 milionu Kč.
V rámci nich mohou být realizovány projekty typu parkovací systémy, bezbariérové
zastávky, cyklostezky a cyklotrasy, stavby
učeben a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků.

›

MAS Posázaví / Posázaví o.p.s.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Z Operačního programu Zaměstnanost
bude v regionu rozděleno téměř 15 milionů
korun, a to v rámci Fiche Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření a Fiche
Neinvestice do sociálního podnikání. Podpořeny budou projekty zaměřené mimo jiné
na odborné sociální poradenství, terénní
programy, služby následné péče nebo kontaktní centra. Mezi podporované aktivity
patří také vznik integračního a environmentálního sociálního podniku. Výzva k předkládání žádostí o dotace z OP Z bude vyhlášena ještě letos.
Schválené oblasti podpory vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje,
kudy se bude ubírat další rozvoj regionu,
loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.
Aktuální
informace
jsou
zveřejněny
na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD
2014–2020.
jt

Práce na Studii odtokových poměrů v povodí Sázavy pokračují

Záplavová území v Bystřici
Po dokončení Analytické části Studie, jejímž výstupem je mimo jiné vytyčení záplavových území jednotlivých řešených
vodních toků, v současnosti probíhají práce
na návrzích opatření, která sledují tyto cíle:
zvýšení retence vody v povodí, umožnění
neškodného rozlivu vody v nivě, zvětšení
retenční kapacity rybníků, zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních
nádržích (poldrech) a ochrana intravilánu
přírodě blízkými úpravy vodních toků.
Navrhovaná opatření lze rozdělit podle jejich charakteru na přírodě blízká protipo-

více najdete na www.posazavi.com

Kritické body přívalových srážek v okolí Václavic
vodňová opatření (hráze, úpravy vodních
toků, intravilánová a extavilánové revitalizace), opatření v povodí (průlehy, retenční
nádrže, příkopy, meze, tůně), plošná protierozní opatření (půdoochranné technologie,
změna osevních postupů, zatravnění nejrizikovějších pozemků) a jiné.
V průběhu jara budou vlastníci pozemků,
jichž se dotknou navrhovaná opatření,
obesláni žádostí o stanovisko (formou odpovědního formuláře) zda by byli ochotni
celý pozemek nebo jeho část prodat, směnit, zřídit věcné břemeno, služebnost roz-

livu, případně za jiných podmínek umožnit
na daném pozemku realizaci těchto opatření. Ve Studii jsou stanoviska vlastníků
dotčených pozemků pouze informativní
a v žádném případě nejsou nijak právně
závazná.
Více informací o průběhu prací a doposud
zpracované výstupy studie je možné najít
na webové stránce projektu http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-1.aspx.
Kateřina Hánová
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› Cestovní ruch
Společnost Posázaví o.p.s. už 15 let propaguje region kolem řeky Sázavy
mnohem víc – poznání, zábavu, dobrodružství, kulinářské zážitky i adrenalin. Víte
například, že se v Posázaví nachází jeden
z nejvyšších a nejstarších kamenných železničních mostů v Evropě? Že gotickou věž
v Týnci nad Sázavou v létě obývá chráněný
netopýr velký? Víte, kde roste vzácný kandík
psí zub? Kde vzniklo unikátní muzeum vojenské techniky? Kde přebýval poustevník
Prokop, než založil klášter v Sázavě? Stačí se
podívat na www.posazavi.com, kde najdete
spoustu dalších zajímavých informací. Nebo
se přijeďte přímo podívat.

Využít potenciál turistické destinace a přilákat do regionu více návštěvníků je už 15 let
jedním z poslání společnosti Posázaví o.p.s.
Na propagaci kraje kolem řeky Sázavy ročně vynaloží téměř dva miliony korun. Jen
provoz destinačního managementu, mezi
jehož výstupy patří například propagační
materiály a videoreportáže, stojí ročně kolem 800 000 korun. Čtvrtinu z toho uhradí
příspěvky od obcí, zbytek pokryjí finanční
prostředky od místních podnikatelů, Středočeského kraje a z vlastních zdrojů.
„Celoroční práci spojenou s průběžným doplňováním a aktualizací webových stránek,
organizací setkání pracovníků informačních
center a aktérů v cestovním ruchu, účastí
na veletrzích cestovního ruchu a dalších
akcích, kde region propagujeme, můžeme
vyčíslit odhadem na další milion korun,
které dáváme z vlastního rozpočtu. Turismus by si ale zasloužil ještě mnohem větší
podporu. I proto usilujeme o certifikaci naší
organizace jako Organizace destinačního
managementu turistické oblasti, abychom
pak dosáhli také na financování z národních
zdrojů,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví
o.p.s. Bohunka Zemanová.
Posázaví dávno není jen rájem vodáků.
Svým obyvatelům a návštěvníkům nabízí

Regiontour a Holiday World
Podobné zajímavosti a ještě mnohem víc
propagovala společnost Posázaví o.p.s.
na letošních veletrzích cestovního ruchu
Regiontour v Brně a Holiday World v Praze.
Její stánek byl součástí expozice Středočeského kraje. Stánek měl zhruba metr čtvereční, ale vešlo se do něj vše, co by turista
při návštěvě našeho regionu neměl minout.
Nechyběly tam propagační materiály Týnce
nad Sázavou, Neveklova, Kraje blanických
rytířů, Vlašimi, Retroautomuzea Strnadice,
Bisportu, Hradu Český Šternberk nebo Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
Fórum cestovního ruchu
Společnost Posázaví o.p.s. pořádá 20. března v Huti František v Sázavě Fórum cestovního ruchu. Setkání je určeno podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, pracovníkům informačních center a jejich zřizovatelům, správcům památek a muzeí a dalším
subjektům, které se o problematiku cestovního ruchu úzce zajímají. Hovořit se bude
o cestovním ruchu v kraji, efektivitě spolupráce mezi turistickými informačními centry v Posázaví, o organizaci destinačního
managementu turistické oblasti Posázaví.
Příležitost představit své projekty a záměry
dostanou všichni účastníci setkání. Budou
si moci také prohlédnout Huť František
a vyzkoušet si některou ze sklářských technik.
Prezentace na tradičních akcích
Stánek Posázaví bude opět při zahájení sezóny a Dětském nebo Tankovém dnu ve Vojenském muzeu v Lešanech. Propagační materiály poskytujeme organizátorům různých
akcí, mimo jiné Skleněného jarmarku v Sá-
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zavě, Benešovského Běžeckého Festivalu
nebo Zimního běhu na Blaník.
Společnost Posázaví o.p.s. poskytuje poradenství pro certifikaci v oblasti cestovního
ruchu, připravuje tiskové zprávy zasílané
českým novinářům, region propaguje také
v zahraničí, třeba na Slovensku a ve Francii.
Spolupracuje s agenturou CzechTourism,
Středočeskou centrálou cestovního ruchu,
Středočeským krajem a Destinačními společnostmi ve Středočeském kraji. Propagační materiály partnerů Posázaví distribuuje
v rámci celé České republiky. Pomáhá propagovat také akce společnosti České dráhy,
a. s., podporuje činnost a akce Klubu českých turistů, Regionálního muzea v Jílovém
u Prahy a dalších organizací. Tipy na regionální akce rozesílá informačním a mateřským centrům, knihovnám, podnikatelům,
partnerským institucím a médiím. Připravuje a koordinuje činnosti informačních center
a pracovníků v cestovním ruchu v regionu
Posázaví. Zajišťuje webovou prezentaci regionu, včetně autorských reportáží na Youtube a Facebooku. Účastní se jednání certifikační komise KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt®.
Značka ZÁPRAŽÍ originální produkt®
V rubrice Tržiště na www.posazavi.com přibyly informace o regionální značce ZÁPRAŽÍ originální produkt®, která vznikla v roce
2012 na území Říčanska. Od roku 2014 je
její působnost rozšířena i na oblast Dolnobřežanska. Nejprve byly certifikovány pouze
výrobky, od roku 2013 mohou značku získat
i služby v cestovním ruchu. Regionálním koordinátorem značky je MAS Říčansko o.p.s.
Region od Voděradských bučin přes Ladův
kraj až ke břehům řeky Vltavy nabízí výrobky a služby s regionální značkou, které
prošly přísným procesem certifikace, a je
u nich garantován místní původ. O certifikaci značkou ZÁPRAŽÍ originální produkt®
mohou usilovat výrobci a provozovatelé služeb v cestovním ruchu vyrábějící své zboží
či poskytující služby v jižním prstenci okolo
Prahy (Říčany, Průhonice, Mukařov, Dolní
Břežany, Jesenice, Strančice, Vrané nad Vltavou, Psáry, Velké Popovice, Mnichovice,
Kamenice, Pyšely a jejich okolí).
jt

Vyhlášené i méně známé turistické cíle, přírodní zajímavosti, ale také praktické informace a tipy na výlety
nebo služby nabízí turistický průvodce Posázaví na sezónu 2017/2018. Navazuje na sérii skládacích map Rodinné výlety v Posázaví. Oba materiály propagují region
od Zruče nad Sázavou po soutok Sázavy s Vltavou. Zvou
nejen k řece Sázavě a do jejího blízkého okolí, tedy na Jílovsko, do města Sázavy, Týnce nad Sázavou, Senohrab
a Čerčan, Českého Šternberka či Kácova, ale také do Benešova, na Konopiště a Jemniště, na Neveklovsko, Netvořicko, Voticko a Vlašimsko. K dostání jsou zdarma v kanceláři Posázaví o.p.s. v piaristické koleji na Masarykově
náměstí v Benešově.

více najdete na www.posazavi.com

›

MAS Posázaví
Společnost Posázaví o.p.s.

vyhlašuje v rámci projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“
KREATIVNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 6. až 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Z REGIONU POSÁZAVÍ A ŽÁKY PRIMYAŽ KVARTY GYMNÁZIA BENEŠOV

„STRÁŽCI PAMÁTEK 2018“
Téma soutěže: Detektivní povídka nebo fantasy příběh zasazené do kulis regionu Posázaví
Soutěže se může zúčastnit čtyřčlenný tým žáků 6. až 9. tříd základních škol z regionu Posázaví a žáků primy až kvarty Gymnázia
Benešov (soutěžní týmy si sestaví vedoucí týmů).
Do soutěže se mohou týmy přihlásit do 26. 3. 2018.
Kontakt: Bohunka Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel.: 723 881 081
Školní týmy vypracují soutěžní práce v průběhu března–dubna 2018.
Motivace zúčastnit se soutěže je opravdu veliká!
Vítězný tým získá pozoruhodný den a noc (od 7. do 8. června 2018) na hradě Pořešín v jižních Čechách.
Soutěž má jen jedno kolo.
Úkolem soutěžních týmů bude vypátrat zajímavé informace inspirované historickou událostí, přítomností nebo budoucností a zpracovat je formou krátkého, ale výstižného a vtipného příběhu – písemného, komiksového nebo videa.
– Písemný příběh bude v rozsahu 5 000 až 7 000 znaků včetně mezer
– Komiks (kreslený či z fotografií) bude v rozsahu maximálně čtyři strany velikosti A4
– Video příběh bude mít stopáž 2–3 minuty
Autoři přitom musí vycházet především z podkladů získaných vlastním pátráním v terénu. Nesmí se jednat o informace, texty a materiály
zkopírované z internetových stránek.
Termín pro odevzdání prací: 18. května 2018.
Vítěz soutěže bude vyhlášen v týdnu od 21. do 25. 5. 2018.
Soutěžní práce budou zveřejněny na webových a facebookových stránkách Posázaví o.p.s. Další informace o soutěži získáte na internetových stránkách Posázaví o.p.s. (www.leader.posazavi.com).

Kdo jsou Strážci památek?
Pátrat v minulosti regionu, prohlédnout si
zblízka některou z jeho památek, zapojit fantazii a originálně zpracovat vše, co zjistili, bylo
úkolem žáků druhého stupně základních škol
z regionu Posázaví a „malého“ Gymnázia Benešov v soutěži Strážci památek. Vznikla jako
součást projektu „Po cestách a hradech doby
Karla IV.“, kterou společně realizovaly společnosti Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Po čtyři roky soutěžící znovu
a znovu překvapovali svým neotřelým pohledem na místa, kde žijí. Letos ho mohou předvést naposledy – tento ročník totiž udělá tečku
za udržitelností projektu. Společnost Posázaví
o.p.s. ale už přemýšlí, jakým způsobem v budoucnu ještě více podnítí zájem mladé generace o kraj, jemuž dala jméno řeka Sázava.
Od roku 2014 plnily čtyřčlenné soutěžní týmy
úkoly, které je zavedly do různých koutů Posázaví. Výběr byl jen na nich samotných. A nestačilo se jen pozorně dívat, studovat historické prameny, ptát se odborníků a pamětníků.
Prim hrála kreativita – nápady, zápal pro věc,
týmová hra – a soutěžící rok co rok dokazovali,
že jim nic z toho není cizí. Odměnou pro vítěze
byly chvíle strávené s partou podobně naladěných parťáků v jedinečných místech.

více najdete na www.posazavi.com

V prvním ročníku měli soutěžící za úkol výtvarně zobrazit některou z posázavských
památek, napsat její kroniku a vyrobit repliku týnecké kameniny. Nejlépe se to povedlo
týmu Gymnázia Benešov. Odměnu si „prožil“
na hradech Křivoklát a Krakovec. Vítězem
druhého ročníku se stal tým 8. třídy MŠ a ZŠ
Sázava, který si nejlépe poradil se zadáním –
vytvořit „Průvodce mým krajem, po okolních
památkách v regionu Posázaví“ a navrhnout
vitráž na téma „Památka našeho kraje.“ Čekal
na něj třídenní pobyt se zajímavým programem v sázavském Centru sklářského umění
Huť František. Další rok museli soutěžící vypátrat informace doposud „neznámé o známé
osobnosti regionu Posázaví“ a zpracovat je formou písemného příběhu a vytvořit krátkou virální (video) pozvánku k návštěvě jimi vybrané památky v regionu Posázaví. Nejlépe se to
podařilo týmu Základní školy Netvořice. Na vítěze tehdy čekal čtyřdenní pobyt na hradě Pořešín. Loni bylo úkolem soutěžících vypátrat
zajímavé informace o vybrané osobnosti nebo
památce regionu Posázaví a zpracovat je formou krátké, ale výstižné a vtipné reportáže
– písemné, rozhlasové nebo televizní (filmové). Vítězem se stal tým ZŠ a MŠ Sázava, který
za odměnu strávil den a noc na hradě Zlenice.

Účast v soutěži je založena pouze na dobrovolnosti škol a na iniciativě jejich vyučujících,
ochotných se žákům věnovat nad rámec svých
povinností. Soutěže se vždy zúčastnila zhruba
pětina oslovených škol.
Cílem projektu „Po cestách a hradech doby
Karla IV.“ bylo podnítit zájem obyvatel regionu a turistů o místní památky. Projekt přiblížil středověký způsob života a cestování. Jeho
součástí byly také investice do zázemí a zpřístupnění památkově chráněných objektů,
mimo jiné hradu Zlenice.
Podrobnosti o soutěži jsou na www.leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.
jt
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› Školství v Posázaví
ARCHA učí děti lásce k přírodě
pilířů výchovy a vzdělávání v Arše už od mateřské školy. Školáci pak na to přímo navazují ve své výuce. Rádi bychom si část těchto prožitků přinesli blíže, abychom je měli
kdykoliv k dispozici. To se nám snad může
podařit díky chystanému projektu Propojené světy ve výzvě Zahrada hrou Nadace Proměny. Propojené světy – toto sousloví má
více významů. Chceme propojit naši výuku
s přírodou ještě více, chceme být v přírodě,
hrát si tam, pozorovat ji. Právě pozorování
je pro nás důležité a ideálně nám k tomu
mohou sloužit přírodní zákoutí, která chceme vybudovat na naší společné zahradě.
Propojené světy ale znamenají také přiblížení dvou mateřských škol s rozdílnými vzdělávacími programy, které zahradu společně
sdílejí. Věříme, že oba záměry se podaří naplnit.
Environmentální výchova je už v naší společnosti vžitý pojem, zvláště vzdělávací programy mateřských a základních škol se tímto
pojmem jen hemží. Pojetí bývá různé. Děti se
mohou učit o přírodě, pozorovat přírodniny
pod mikroskopem, třídit organismy podle
různých kritérií, povídat si o jejich životě
a podobně. To je jistě dobře, ale podle nás
tomu něco podstatného chybí. Chceme-li děti
učit lásce k přírodě, považujeme v Církevní
ZŠ a MŠ ARCHA za nutné, aby v ní děti co nejvíce pobývaly a měly z ní co nejvíce zážitků.
U nás s tím začínáme už od prvních dnů
ve školce. Do přírody si chodíme hrát, pozorovat, tvořit. Už několik let máme jednou
týdně vyhlášen tzv. Lesní den. Téměř za každého počasí vyrážejí děti ten den hned ráno
ven a do oběda probíhá celý program venku.
Děti, učitelé i rodiče si tuto praxi moc pochvalují. To, že i v jiných dnech chodíme ven
co nejvíce, to je běžná praxe snad většiny
školek. Pobýváme s dětmi na školní zahradě,
v blízkém lesíku, u potůčku, na louce, prostě
tam, kde se nám zrovna líbí. Jeden z důvodů, proč ARCHA sídlí zrovna v Petroupimi,
je právě blízkost přírody.
Na počátku každého školního roku vyrážíme
už tradičně do některého z ekocenter na pobytovou akci pro předškolní děti. Tam máme

kromě připraveného programu environmentální výchovy i spoustu zážitků při běžných
hrách v přírodě.
V průběhu školního roku pak učitelé pro děti
připravují několik větších projektů v přírodě
a o přírodě. Často při takových projektech
spolupracujeme s dětmi z naší základní školy, ale také s rodiči a zájmovými organizacemi v okolí. Za všechny naše dosud zdařené
projekty jmenujme alespoň výsadbu Archa-lesa a péče o něj, pěstování zemědělských
plodin na Archa-poli, projekt Louka, budování skalky na záchranu endemické rostliny
kuřičky hadcové… Seznam by byl dlouhý.

Zajímá-li Vás blíže, jak ARCHA pracuje, zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají v mateřské škole 24. 4. 2018 a v základní škole 22. 3. 2018. Rádi Vám vše ukážeme,
odpovíme na Vaše otázky. Přijďte se k nám
podívat.
Jitka Hřebecká

V letošním roce se celá ARCHA pouští spolu s obecní Mateřskou školou Petroupim, se
kterou sdílíme školní zahradu, do velkého
projektu Nadace Proměny nazvaného Zahrada hrou. Nadace pomáhá školkám proměnit
jejich zahrady tak, aby se staly jednoduše
a kvalitně řešeným podnětným prostorem,
který je dlouhodobě funkční a udržitelný.
A především podporuje kontakt dětí s přírodou, protože současný styl života vede
k menšímu kontaktu s přírodou. S celkovou
vizí nadace velmi souzníme.
Environmentální výchova prostřednictvím
zážitků v přírodě je jedním ze základních

ZŠ Zvonková – první soukromá základní škola v Benešově
Kvalitní
vzdělávání
s citem pro jedinečnost
každého žáka a přátelské vztahy mezi dětmi v kolektivu nabízí nová Základní škola
Zvonková, Benešov s.r.o. Je první soukromou základní školou ve městě. Do rejstříku
škol a školských zařízení byla zapsána v lednu 2018. Výuku pro první stupeň základní
školy bude poskytovat od školního roku
2018/2019.
„Školu stavíme na třídách s menším počtem
dětí, bude v nich maximálně 16 žáků, což je

výhodou proti státnímu školství. Pedagog
se každému dítěti bude moci věnovat individuálně, čímž bude rozvíjet jejich silné
stránky a pomůže jim vyrovnat se s těmi
slabými. V tom vidíme základní princip – pedagog bude mít na žáky víc času a s každým
bude moci pracovat tak, jak dotyčný jedinec
potřebuje,“ řekla spoluzakladatelka školy
Jana Čechová. Škola pořádá 20. března den
otevřených dveří, zápis dětí se uskuteční
3. dubna. V září 2018 se otevře jedna první
třída a následně každý rok přibude minimálně jedna nová první třída. Cílový stav je poskytovat vzdělávání od první do páté třídy.

Vedle individuálního přístupu k žákům se
škola zaměří na rozšířenou výuku angličtiny, na zvýšené zapojení pohybových a kreativních činností a na mimoškolní program
a vzdělávání včetně častějšího pobytu venku. Cílem je vytvořit podmínky pro zdravý
rozvoj dětí jak po psychické, tak po fyzické
a sociální stránce. Škola se přímo nespojuje s žádným výchovně vzdělávacím programem, ale řadou z nich se inspiruje. Je otevřena i domácímu vzdělávání.
Zájem rodičů o nový způsob vzdělávání dětí
Jana Čechová zatím nedokáže odhadnout.
›››
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Školství v Posázaví
„Netrpělivě čekáme na zápis. V únoru jsme
spustili webové stránky www.skolazvonkova.cz a začali školu propagovat. Lidé zatím
reagují moc hezky, píšou, že je to v Benešově
potřeba a hlásí se i na den otevřených dveří,“
dodala. Škola našla zázemí v budově bývalé
banky na Masarykově náměstí 7. „Počítáme s tím, že tam budeme první dva tři roky.
Chceme školu dělat dobře, musíme proto
postupovat krůček po krůčku. Když uvidíme zájem a budeme mít hodně spokojených
žáků i jejich rodičů, tak prostě půjdeme
do vlastního,“ konstatovala Jana Čechová.
Dotace od Ministerstva školství pokryje
náklady školy jen zčásti, škola proto bude
vybírat školné. Za děti, které budou navštěvovat jen výuku, zaplatí rodiče měsíčně
4 000 korun, za výuku a standardní družinu,
tedy od 7:00 do 17:00, bude měsíční školné
o 1 000 Kč vyšší. Pokud rodiče využijí prodlouženou družinu do 19:00, poplatek bude
ještě o něco vyšší.
Ředitelkou, zakladatelkou a statutární jednatelkou Základní školy Zvonková, Benešov je Mgr. Helena Šešinová. Vystudovaná
právnička je matkou pěti dětí.

Druhou tváří školy je Ing. Jana Čechová,
která téměř 15 let stojí v čele benešovského Mateřského centra Hvězdička. Její hlavní motivací, proč spojuje svůj čas, energii
i zkušenosti se Základní školou Zvonková,
je zájem nabídnout rodičům v Benešově
možnost alternativního vzdělávání pro jejich děti.
V oblasti koncepce školy a domácího vzdělávání spolupracuje ZŠ Zvonková s Veronikou Vieweghovou, která se vzdělávání věnuje již řadu let. Je zakladatelkou projektu
Škola pro mě, který se snaží propojit rodiče,

kteří uvažují o domácím vzdělávání, sdílet
s nimi zkušenosti a předat jim informace
i didaktické materiály, které mohou během
výuky využívat.
jt

Základní škola Zvonková, Benešov s.r.o.
Sukova 919, 256 01 Benešov
Mgr. Helena Šešinová
telefon: 725 876 474
e-mail: helena.sesinova@email.cz
www.skolazvonkova.cz

Základní škola v Křečovicích se modernizuje
Základní škola v Křečovicích loni prošla
většími opravami, jež se týkaly odpadů,
vodovodního systému, šatny a osvětlení
v tělocvičně, vyměněna byla také akumulační kamna. Souběžně s těmito opravami
se událo několik nečekaných změn a obecní
byt, který je součástí budovy školy, zůstal
prázdný. Pan starosta společně s ředitelkou
školy již několik let řeší rozšíření a zvyšování kapacity prostor. Uvolněný byt byl proto
přestavěn na školní družinu.

Školní družina má svůj vlastní vchod s přístupovou cestou, kterou nechala obec také
upravit, rozšířit a zpevnit, aby byla bezpečná. Z prostorné šatny se žáci mohou dostat
do tří místností. Zadní místnost je uzpůsobena k relaxaci, odpočinku, konstruktivním
hrám. V druhé místnosti je pracovna pro
děti, kde hrají společenské stolní hry, mohou si psát domácí úkoly nebo malovat, třetí místnost je určena na výtvarné a pracovní
činnosti nebo zájmové vzdělávání.

Byt musel projít rozsáhlými opravami. Byla
nutná nová elektroinstalace, odpady, vodovod, akumulační kamna, osvětlení, vybudování toalet pro dívky a hochy. Jelikož
byla budova postavena v roce 1819, muselo se počítat i se zednickými pracemi. Celková rekonstrukce nakonec stála obec asi
630 000 Kč a škola z rezervního fondu zaplatila 100 000 Kč za výměnu zastaralých akumulačních kamen.

Škola v tomto směru také počítala s případným navyšováním kapacity mateřské školy
a prostory jsou již připravené a upravené pro
možné otevření druhé třídy. A jelikož byly
splněny všechny předpoklady pro otevření,
žáci se po novém roce natěšeně stěhovali
do nových krásně barevných a velkých tříd.
S rozšířením prostor má škola možnost rozšiřovat i zájmové vzdělávání. Z ušetřených
peněz byla dětem a žákům zakoupena keramická pec s veškerým příslušenstvím, podařilo se sehnat kvalifikovaného a kvalitního lektora, který za dětmi dojíždí a vytváří
společně krásné keramické výrobky. Práci
s keramickou hlínou si samozřejmě také
vyzkoušeli všichni žáci v rámci pracovních
činností. Kroužek keramiky mohou navštěvovat i děti z mateřské školy.
Dalším atraktivním kroužkem je anglický jazyk, který vede kvalifikovaná lektorka a o který je také velký zájem. V příštím školním roce
škola plánuje tento kroužek rozšířit i do mateřské školy. Dalšími oblíbenými kroužky jsou
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„šikovné jazýčky“, díky kterým kvalifikovaná
paní učitelka rozvíjí a napravuje řeč dětí, dále
kroužek výtvarný a hudebně pohybový.
K nevýhodě naší školy patří, že jde o malotřídní typ zařízení, tudíž vzniká vše z mála.
Přesto jsme za to rádi, protože to málo
nám dává klidné, přátelské, rodinné prostředí bez patologických jevů. Snažíme se
poskytovat kvalitní, zábavné a zajímavé
informace i výuku, pořádáme spoustu veřejných akcí, společných projektů propojených s mateřskou školou i školní družinou,
a to v krásném vesnickém prostředí plném
přírody, která nám dává mnoho inspirace
k zábavnému učení a získávání potřebných
znalostí. Jsme si vědomi, že bez podpory
obce bychom tyto šance a možnosti neměli, a proto jsme moc rádi a vděčni, že obec
naši malinkou školu chce zachovat a vkládá
do jejích oprav, rekonstrukcí, modernizací
a rozšiřování opravdu nemalé částky. To vše
nám dává spoustu chuti, energie a motivace
pro další práci v naší školičce.
Monika Pechačová
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› Neziskové organizace v Posázaví
Poradna RUAH pomůže nevyléčitelně nemocným i těm, kteří o ně pečují
Oznámil Vám lékař
závažnou diagnózu?
Je Váš blízký nevyléčitelně nemocný
a nevíte, jak s ním
mluvit? Zemřel Vám
blízký člověk? Potřebujete se zorientovat
v těžké životní situaci? Hledáte odpovědi
na podobné otázky? Pak se neváhejte obrátit o pomoc na odborníky – Poradnu pro
nevyléčitelně nemocné a pečující, kterou
provozuje společnost RUAH o.p.s. Poradna
se nachází v sídle společnosti v Tyršově ulici 2061 v Benešově. Otevřena je od pondělí
do čtvrtka mezi 8:00 a 16:00 po telefonickém objednání na 733 741 704. Konzultace
a zdravotní péče jsou zdarma, zpoplatněny
jsou jen asistenční služby.
„Poradna je určena zejména lidem, kteří
sami prožívají krizi vážné nemoci, kterým
někdo zemřel nebo umírá. Chceme je podpořit a utvrdit v tom, že umřít se dá doma
v kruhu rodiny a bez potíží,“ říká Markéta
Nešporová, sociální pracovnice poradny pro
nemocné. První kontakt je podle ní zpravidla telefonický, většinou se jedná o akutní
pomoc. „Pak si můžeme domluvit schůzku
u nás v poradně nebo přímo u klientů doma
či v nemocnici, tak, jak potřebují. Probere-

me jejich konkrétní situaci, abychom zjistili,
jestli a jak jim můžeme pomoci. Snažíme se
je uvést do bezpečí, přesvědčit, že to zvládnou, vysvětlit jim, že se dostali do situace,
která k životu patří a čeká nás všechny,“ dodala Markéta Nešporová.
Hodně podle ní záleží na povaze každého člověka. „Musí se cítit být kompetentní zvládnout péči o nemocného. Většinou
se toho trošku obávají, ale víme, že péči
doma zvládne v podstatě každý. Ale tím, že
se o tom nehovoří, že smrt je tabuizovaná,
tak je třeba najít sílu a udělat první krok,“
uvedla Markéta Nešporová. Existuje podle
ní spousta kompenzačních a hygienických
pomůcek, které nemocným pomáhají a které jim RUAH o.p.s. může zdarma zapůjčit.
„Je to jenom o odhodlání dotyčného, ani ne
o zkušenosti a fyzických silách. Je především potřeba si být jistý, že to chci udělat,“
konstatovala Markéta Nešporová.
Podle výzkumů chtějí lidé umírat doma, ale
bojí se toho, navíc společnost jim to v plném
rozsahu nedokáže zajistit – většinou si s tím
nevědí rady ani v nemocnicích. RUAH o.p.s.
se to už pět let snaží napravit. Poskytuje domácí hospicovou a zdravotní péči klientům
v jejich přirozeném prostředí. „Nikdy v tom

rodinu nenecháme samotnou,“ ujišťuje Markéta Nešporová.
RUAH o.p.s. poskytuje domácí hospicovou
péči, domácí zdravotní péči, sociální poradenství a sociální služby. Její odborný
tým lékařů, zdravotních sester, sociálních
pracovníků, asistentů a psychologa pečuje
v nepřetržitém režimu o nemocné a umírající, kteří si přejí i nejtěžší chvíle života prožít
doma. Péče je částečně hrazená ze zdravotního pojištění, ale bez pomoci dárců se neobejde.
RUAH o.p.s.
Tel.: 733 741 704
e-mail: poradna@ruah-ops.cz
www.ruah-ops.cz
jt

SHM Klub Neveklov chce vybudovat mezigenerační komunitní centrum
Vytvořit kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i seniorů plánuje
SHM Klub Neveklov, z. s. (Salesiánské hnutí
mládeže). Chce vybudovat polyfunkční komunitní centrum, které by mohli využívat
zájemci napříč generacemi. V rámci přípravného projektu, který na konci roku 2017
podpořila 90 000 korunami Nadace Via ze
svého programu Živá komunita, uspořádají dotazníkové šetření v Neveklově a spádových obcích, které by mělo odpovědět
na otázky, jaké jsou potřeby obou cílových
skupin, zda budou mít zájem o návštěvy komunitního centra a sociální služby, které by
také mělo poskytovat.
„Domníváme se, že v Neveklově chybí otevřený mezigenerační prostor pro setkávání
a společné aktivity. Je zde mnoho aktivních
spolků a sdružení, které by si zasloužily
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adekvátní zázemí pro svou činnost,“ říká Veronika van der Ent, statutární zástupkyně
SHM Klubu Neveklov, z. s. Neveklov je podle ní přirozeným centrem většího regionu,
součástí komunitního centra by proto měla
být také sdílená kancelář organizací, které
poskytují sociální služby na Neveklovsku.
Vzniklo by tu kontaktní a poradenské místo
pro občany. „Komunitní centrum se sdílenou poradnou sociálních služeb by mohlo
být zajímavou nadstavbou běžného spolkového domu,“ dodala Veronika van der Ent.
Vyžádá si to ale určitou míru profesionalizace nynější neziskové organizace založené
na práci nadšených dobrovolníků, s níž jim
jako supervizor pomáhá ředitelka společnosti RUAH o.p.s. Marta Vacková.
SHM Klub Neveklov plánuje projekt představit zástupcům vedení města i veřejnosti
a chce je přizvat ke spolupráci
na tvorbě podoby komunitního centra. Mohlo by vzniknout
v areálu bývalé fary, kde v současnosti klub působí ve třech
pronajatých místnostech. V komunitní centrum by se měla
proměnit bývalá hospodářská
budova. Vyžádá si to ale nemalé
finanční prostředky – SHM Klub
Neveklov na to chce požádat
prostřednictvím MAS Posázaví
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
souhlasí s tím i majitel objektu

Pražské arcibiskupství. „Komunitním plánováním zjistíme potřeby a souběžně připravíme projekt. Chceme do toho vtáhnout
celou komunitu,“ uvedla Veronika van der
Ent.
Ve spolupráci s Nadací VIA si neveklovský
klub plánuje vyzkoušet i takzvanou crowdfundingovou kampaň (kdy se cílovou částku podaří sestavit z příspěvků drobných
dárců). „Nadace nám nejen dala peníze, ale
nabídla nám také balíček vzdělávání a konzultací,“ uvedla Veronika van der Ent.
Salesiánské hnutí mládeže, z. s. je křesťanský spolek dětí a mládeže s celostátní
působností. Jeho činnost vychází z výchovných principů preventivního systému a zahrnuje sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity. Hnutí se inspiruje životem a dílem pedagoga a kněze sv. Jana Boska (1815–1888).
V současné době má SHM přes 3 000 členů
ve zhruba 20 klubech. Jeden z nich je i v Neveklově – kromě nabídky volnočasových
aktivit provozuje Zahradní klub Dešťovka,
což je školička pro děti od tří do šesti let pracující na principu lesní školky. Klub pořádá
akce pro veřejnost, spolupracuje s místními
spolky a organizacemi. Podílel se například
na Dětském dnu nebo Masopustu. Velký zájem je o jeho letní příměstské tábory – letos
uspořádá čtyři.
Další zajímavosti jsou na FB: klubdestovka.
jt
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Neziskové organizace v Posázaví
Mateřské centrum – potřeba, nebo přežitek?
Mateřské centrum je
malý zázrak, kde se
rodí přátelství a zážitky na celý život.
V poslední době bohužel tuto možnost
využívá stálé méně
maminek, a proto nás to vedlo k napsání následujícího
článku. Jsme tři obyčejné mámy, které
rády věnují čas tomu, co pro ně má smysl
– dětem. Zkuste si uvařit kávu či čaj, sednout si a přečíst těchto pár řádek o životě s Motýlkem. Rádi bychom vám sdělily
naše osobní zkušenosti. A pak už je to jen
na vás, zda nás přijdete navštívit. Budete
vítáni!

Katka
Je tomu 5 let, co jsem s tehdy téměř roční dcerou a nevelkou znalostí lidí a okolí
hledala možnost, jak trávit čas mimo dům
na vsi, kde žijeme. Po počátečních zdarech
i nezdarech a s novou zkušeností, co to
vlastně znamená být na mateřské dovolené (bože, jak to slovo mateřská dovolená
vypovídá o čemkoli jen ne o dovolené),
jsem hledala možnost navázat nové kontakty v místě, kde jsem se nenarodila a neměla přátele. Snaha být nějak užitečná

Míša
Rozhodla jsem se to sepsat. Nejedná se ani
o krásné okřídlené zvíře, ani o chlapa, ale
o jedno malé skromné místo o pár čtverečních metrech, které dokáže změnit život
nejednomu člověku, v tomto případě mamince: MC MOTÝLEK.
O mateřském centru jsem slyšela už dávno, a to v době, kdy jsem jako čerstvá dvacítka několikrát doprovázela dceru své
kamarádky na kroužek. Jako je pravda, že
v té době mi matky, pochodující s dětmi
do kruhu a říkající nějaké „trapné“ básničky“, připadaly jako neskutečné sci-fi.
Napadl mě v tu chvíli milion přirovnání a v neposlední řadě věta, která mi zní
v hlavě i po 12 letech: „Ne, tohle já nikdy
dělat nebudu!“ No a potom jsem našla
webové stránky stále existujícího mateřského centra a s několikaměsíční dcerou
tam dorazila na mimiklub.
Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu součástí něčeho takového, ale i když je to někdy starost, je to i radost. Naplňuje mě pocit, že to má nějaký smysl, nejen pro děti,
které si najdou kamarády a získávají další
zkušenosti do života, ale i pro maminky.
Protože jsme jenom lidi a ne „supermámy a i my se někdy chceme ujistit, že je
to vlastně „všude“ stejné. U zrodu Motýlku
před 16 lety jsem nebyla, ale stala jsem se
součástí jeho rekonstrukce a opravdu nás
všechny, co jsme u toho byly, ten výsledek
naší práce naplnil. Vytvořily jsme krásné
místo pro setkávání maminek a tatínků
a snažíme se najít další aktivity pro nás
maminky i naše děti. Někdy se to daří více,
někdy méně, ale věřím, že je to pro spoustu
nových maminek příležitost, jak se seznámit s novými lidmi ve městě. Nevím, zda
navenek působí jako již zavřené centrum
pro zavedený kolektiv, a je těžké někoho
přesvědčit o opaku, ale věřte, že na těchto
pár čtverečních metrech už vzniklo nejedno nové přátelství pokračující i mimo mateřské centrum. Být mámou je někdy horší, než sloužit 12hodinovou směnu v laboratoři, ale mateřské centrum vám může
ukázat, co vidíme my – že to má smysl.
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mimo naše domovské povinnosti a starosti
a že se můžeme věnovat jen dětem a nám
mámám. Co to máma vlastně je… pro mne
to znamená, že „mám“ – mám možnost mít
děti a být s nimi. Proto doufám, že v době,
kdy sociální sítě válcují potřeby osobního kontaktu, nejsem sama, kdo stále věří
v osobní kontakt a kdo má stále potřebu
„mít“. Pracuji v Motýlku již 5 let a mám
3 děti. Mám pocit, že i když se nás v poslední době v Motýlku schází málo, rozhodně
to má smysl. I kvůli jednomu jedinému dítěti, které si odnese úsměv na tváři, věřím,
že to za to stojí. Stále doufám, že mámy tu
budou pořád a budou chtít být tady a teď
s dětmi. Rozhodně nejsme místem, kde se
pouze pije kafe (jak jsem se doslechla, že
se o nás někdy říká). Motýlek se stal mou
životní etapou a budu na něj vzpomínat srdečně celý život.
Lída

a nežít jen tím, že kojím a přebaluju, mne
dovedla na schůzku do Mateřského centra Motýlek. Upřímně, na schůzku jsem
se tehdy připravovala s nervozitou sobě
vlastní, přemýšlela jsem dopředu o každém slově, co řeknu. Na schůzce mne čekala banda holek v podstatě stejných jako
já, jen s tím rozdílem, že měly děti trochu
déle než já a tím pádem byly v oblasti výchovy poněkud protřelejší.
Hned za měsíc mne čekala má první hodina „hračkování“. Připravovala jsem se na ni
několik dní, hledala na internetu, co všechno budu s dětmi dělat (na své dceři jsem vše
vyzkoušela důkladně nejprve doma), a trápila se otázkami, co když se mne některá
maminka zeptá na něco, co nebudu prostě
vědět. Během prvních pár hodin se mé obavy rozplynuly, a když jsem viděla, že hrát
si s dětmi společně dává mnoho radosti nejen dceři, ale i mně, cítila jsem se báječně.
Ten pocit, že něco vymyslíte, a ono se to
někomu líbí, je prostě úžasný. Mne osobně
nejvíc nabíjí, když vidím radost ve tvářích
dětí a jejich cestu k zapojení se (někdy je to
hned, jindy třeba až po pár hodinách). Nejde o to, že všechno by se vždycky povedlo,
přicházejí chvíle, kdy se tolik nedaří, všichni jsme jen lidé, a to, že někdy nemáme náladu, je lidské. Důležité ale je, že jsme tam

Stejně jako Katka i já jsem v Posázaví náplavka. Pocházím z Náchoda, a ač v Týnci
žiju už 10 let, chyběla mi síť přátel a známých. Moji místní přátelé děti ještě nemají a naše zájmy se před 4 lety (s narozením
dcerky) začaly rozcházet. Do jejího roku
jsem si vystačila s virtuálním světem, s tím,
že já rozhodně nejsem ten typ matky, co by
chodil do mateřského centra a tam „šaškoval“ s dítětem, které z toho má stejně tak
akorát srandu. Dcerka ale byla velice společenská a dala velice silně najevo, že ostatní
děti jsou pro ni nezbytné. Jsem od přírody
hrozný lenoch, a pokud někam opravdu nemusím, tak prostě nejdu. Proto jsem začala
v Motýlku vést kroužek Zpívánky. Tam jsem
chodit musela a dcerka tak měla zajištěný
pravidelný kontakt s ostatními dětmi. A já
si našla nové blízké přítelkyně, se kterými
nás spojuje nejen věk dětí. Během rodičovské dovolené se účastním různých kurzů
a přednášek o rodičovství a díky Motýlku
můžu nasbíraná moudra šířit dál. Teď jsem
jedna ze členek představenstva, mám funkci a s ní pocit, že jsem potřebná. Na rozdíl
od Katky si ale myslím, že jen „pokecat
u kafíčka“ je pro matky stejně důležité, ne-li důležitější, jako společně si hrající děti.
Takže to, že se v Motýlku „jen pije kafe“, je
skvělá vizitka toho, jaká je tam pohoda.
A co říci na závěr?
V dnešní době, kdy jsou sociální sítě všude
kolem nás a mnoho lidí je využívá každý
den, je osobní kontakt důležitější než dřív.
Máme jen omezenou dobu, kdy můžeme
být s dětmi doma a užívat si každý den.
A je přece moc fajn být sama sebou a neřešit, jestli nám někdo píše nebo co dělá ten
či ten. Mnoho lidí je v neustálém kontaktu
s okolním světem a přitom si neužívá danou
chvíli. Přijít na to malé místo o pár čtverečních metrech má velký smysl – protože mít
možnost popovídat si a být s ostatními, kteří jsou na tom stejně, je moc důležité.
MC Motýlek, Týnec nad Sázavou
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› Neziskové organizace v Posázaví
Herna v MC Hvězdička
Herna Mateřského centra
Hvězdička v Benešově je
otevřena tři dny v týdnu
od 9:30 do 11:30. V úterý
a ve čtvrtek je volný program, ve středu výtvarné
tvoření. V herně si najdou své jak batolata, tak
i starší děti, jsou zde hračky pro miminka,
auta, plyšáci, kočárky a panenky, motorky
a další odrážedla, houpací koník, dinosauři,
kuchyňka a ponk s nářadím, oblíbené obří
molitanové kostky, velká loď s klouzačkou,
která přímo vybízí k cestě za dobrodružstvím a mnoho dalšího.
Rodiče si v herničce mohou uvařit kávu nebo
čaj, popovídají si a děti si pohrají se svými
vrstevníky. Herna nabízí komfort se zázemím, je zde kuchyňka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí, toalety, nočníky, přebalovací podložka, vysoká jídelní židlička a lehátka pro miminka. K dispozici je
zde dlouhý stůl pro děti s malými židličkami
i velký stůl pro dospělé. Cena za pobyt v herně je 40 Kč za rodinu.

Hernička je vlastně takové vybavené hřiště
schované uvnitř piaristické koleje. Máme to
tu rádi a rádi se sem vracíme.

Výtvarné tvoření v rámci středeční herny
je dobrovolné a je vhodné pro děti zhruba
od jednoho roku. Při tvoření využíváme
různé techniky, nejčastěji ale malování
štětcem nebo prstovými barvami, protože
i nejmenší děti by měly dobře vidět stopu
své tvorby. Vyrábění se přizpůsobuje věkovému složení a hlavně ročnímu období a aktuálním svátkům. Většinou dětem
musí trochu pomoct maminka nebo tatínek, ale důležitá je společná práce a snaha.
Děti si svůj výtvor domů často nesou jako
poklad a vystaví ho potom doma na obdiv
celé rodině.

Herna je nepřetržitě otevřena od poloviny
září do poloviny června mimo svátků a hlavních školních prázdnin. Letos tedy bude uzavřena od úterý 26. června do čtvrtka 6. září.
O velikonočních prázdninách 29. března
bude otevřena od 9:30 do 11:30. Můžete
do ní přijít kdykoliv, a to i bez předchozího
přihlášení.
Lenka Prudká

Teplá židle v benešovské Šatlavě
V letošním roce
nebylo možné
v Benešově otevřít noclehárnu pro osoby
bez přístřeší,
jak tomu bývalo v předchozích letech,
a to z důvodu
rekonstrukce
objektu. S přibývajícím mrazem se proto
objevila otázka, kde tito lidé přečkají své
noci. Město Benešov se obrátilo se žádostí
o pomoc na vybrané organizace, mezi nimiž byly i Cirgus a sociální firma CestoKam
s.r.o. Výsledkem je projekt Teplá židle, který

od 8. února funguje v Cirgusu. Zabezpečuje
ho sociální firma CestoKam s.r.o ve spolupráci s městem Benešov, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a Pečovatelskou
službou okresu Benešov (službami sociální
prevence).
Našim spoluobčanům jsme připravili čtyři
vytopené místnosti, každá z nich je vybavena stolem a židlemi. K dispozici rovněž
mají matrace s dekami na sezení a teplý čaj
a kávu. Zaznamenali jsme okamžitý zájem
o tuto službu. Každou noc přijde do tepla
v průměru tři až pět lidí. Projekt bude probíhat do konce března 2018 během nocí, kdy
lze podle předpovědi očekávat pokles teplot
pod bod mrazu. Společnost CestoKam s.r.o.
tímto zahájila svoji činnost v Cirgusu.
Cirgus však nezahálí ani s přípravou nové
sezóny. Teplé jarní a letní měsíce nové sezóny se nám proto už začínají plnit programem jak pro děti, tak pro dospělé. Jistý už
je například první otevírací den, který je stanovený na pátek 20. 4., program si ale prozatím ponecháme jako tajemství. Pro děti
a jejich maminky budou již tradičně pro-

bíhat každou středu dílničky pod vedením
Vendulky Jirouškové a první budou ve středu 25. 4. Na čtvrtky jsme domluvili dětská
divadla a pátky necháme hudebním produkcím. Zachovejte nám i nadále přízeň a příště
prozradíme zase o trochu víc.
Multikulturní prostor Cirgus vznikl ve dvoře bývalé šatlavy v Pražské ulici v Benešově.
Jako takzvaný startupový projekt ho připravila sociální firma CestoKam s.r.o., která
vznikla s cílem vzdělávat, podporovat, začleňovat a zaměstnávat sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel a zvláště osoby se
zdravotním znevýhodněním.
mm
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›

Neziskové organizace v Posázaví
Hospic Dobrého Pastýře – ohlédnutí za rokem 2017
zuje devátým rokem společnost TŘI, o.p.s.
Poskytuje specializovanou paliativní péči
pacientům v posledním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Tým zdravotníků, sociálních pracovníků, ošetřovatelů, psychologů,
duchovních a dobrovolníků doprovází umírající a poskytuje podporu jejich nejbližším
v čase zármutku. Tuto komplexní péči zajišťují každému bez ohledu na jeho věk, místo
bydliště či sociální status.

Rok 2017 byl pro Hospic Dobrého Pastýře
obdobím mnoha změn, ale i určitého posunu
vpřed. To nejdůležitější, co se nám povedlo
a nadále daří, je plnit poslání, pro které jsme
byli zřízeni, a to doprovázet terminálně nemocné pacienty důstojně a v co nejlepší kvalitě života, jakou lze vzhledem k jejich stavu
dosáhnout. Pro nás jsou podstatné také prožitky rodin, přátel a pečovatelů, stránka psychická a duchovní proto zůstává důležitým
pilířem naší péče.
Asociace veřejně prospěšných organizací
ČR nám na základě rozhodnutí rady složené z nezávislých odborníků udělila v říjnu
2017 Značku spolehlivosti, která deklaruje,
že naše organizace hospodaří se svěřenými
prostředky řádně a transparentně. Jsme druhým hospicem v ČR, který se těší z tohoto
ocenění.
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech provo-

Vzhledem k absenci systémového financování hospicové péče v ČR se Hospic Dobrého
Pastýře neobejde bez podpory ze strany individuálních a firemních dárců, opakovaně
musí žádat o příspěvky místní samosprávu,
ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo
sociálních věcí a také nadace a nadační fondy. Značka spolehlivosti, kterou loni získal,
vznikla mimo jiné právě v reakci na poptávku dárců a jejím účelem je poskytnout podporovatelům dané organizace i široké veřejnosti informaci o tom, že s příspěvky na provoz hospodaří zodpovědně. Na jaře roku
2015 se Značka spolehlivosti stala součástí
Programu Česká kvalita, čímž potvrdila, že
splňuje nejpřísnější kritéria nezávislosti
a objektivity.
V uplynulém roce jsme hospitalizovali 208
pacientů v lůžkovém hospici, na odlehčovacích lůžkách jsme poskytli péči 35 klientům a jejich rodinám možnost zregenerovat
a nabrat síly. Centrum denních služeb má

v nabídce nespočet možností k aktivizaci
našich klientů i zvenku příchozích návštěvníků. Zdravotníci z týmu domácího hospice
pečovali o 40 terminálně nemocných pacientů v prostředí jejich domova a pečovatelé z terénní odlehčovací služby o 25 lidí se
sníženou soběstačností. Naše řady doplňují kromě zaměstnanců také dobrovolníci
z širokého okolí, někteří z nich dojíždějí až
z Prahy. Všem děkujeme za jejich obětavou
a laskavou pomoc.
Mimořádně důležitá je pro nás i podpora
a sympatie čerčanské komunity. Jsme vděčni
za všechna milá vystoupení dětí z MŠ, školy
Archa a školky Dráče. Máme velikou radost
z pravidelných setkání maminek s dětmi
v naší kavárně. Velmi nás těší, když místní přijdou na kafe nebo jen tak na kus řeči
a umožní nám, zaměstnancům a klientům,
být v přirozeném kontaktu se životem a událostmi venku za zdmi našeho hospice. Každým rokem nám projevujete důvěru formou
hlasování v dotačním programu TESCO „Vy
rozhodujete, my pomáháme“, i vloni jsme
díky Vám získali dotaci ve výši 30 000 Kč.
Poděkování patří všem individuálním dárcům, firmám, nadacím, institucím, státní
správě a samosprávě za finanční a materiální podporu v roce 2017, bez které bychom
nemohli péči potřebným poskytovat. Vy darujete, my pomáháme… děkujeme.
Hospic Dobrého Pastýře

Sportovci z CSS Tloskov se nominovali na Světové hry v Abú Dhabí
s mentálním postižením a hráči bez handicapu, pro které se vžilo označení partneři)
a čtyřher. V kategorii Unified bylo celkem
5 skupin. Naše dvojice – partner Jirka Kubásek se sportovcem Pavlem Jirátkem – v nejsilnější skupině vybojovali nejen bronzovou
medaili, ale také účast na Světových letních
hrách Speciálních olympiád v Abú Dhabí.
Ve čtyřhrách byly celkem 4 skupiny a Roman
Martínek s Karlem Lattou (opět v nejsilnější
skupině) dosáhli na zlatou medaili.

Sportovci z Centra sociálních služeb (CSS)
Tloskov se nominovali na Světové letní hry
Speciálních olympiád, které se uskuteční
v roce 2019 v Abú Dhabí. Cílem Speciálních
olympiád je umožnit co největšímu počtu
lidí s mentálním postižením pravidelně
sportovat a účastnit se sportovních soutěží
bez ohledu na absolutní výkonnost.
V listopadu 2017 se tloskovští stolní tenisté zúčastnili 25. ročníku Národního turnaje
Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO)
ve Dvoře Králové nad Labem. Páteční odpoledne se neslo v duchu rozřazovacích zápasů
v kategoriích Unified (sjednocené sporty, kdy
společně v jednom týmu nastupují sportovci

více najdete na www.posazavi.com

Sobotní den začal rozřazovacími zápasy
dvouher a poté samotnými utkáními. V kategorii sportovců nad 30 let bylo 11 skupin.
Ve svých skupinách vybojovali Karel Latta
a Roman Martínek stříbro, Pavel Jirátko získal zlatou medaili.
V prosinci 2017 se náš volejbalový tým zúčastnil Turnaje ČHSO v Unified volejbalu
v Sedlci Prčici. Hráli jsme pouze s jediným
soupeřem, družstvem z Dětského domova
v Sedlci, které turnaj pořádalo. Nepřekvapilo nás to, protože posledních 10 let nemáme
v rámci ČHSO jiné soupeře. Zahráli jsme si
krásný volejbal, pro nás trochu tvrdý, protože v našem družstvu jsme 4 ženy a soupeři mají mužské družstvo. Naše smíšené
družstvo (J. Dumková, K. Latta, M. Novák,
R. Martínek) se třemi partnery (H. Čejková,

H. Sejková a A. Karlová) vybojovalo 2. místo.
Dále jsme obdrželi čestnou plaketu za účast
na všech těchto turnajích od roku 1995.
Na Letní světové hry do Abu Dhabí byl z našeho družstva nominován Marián Novák.
Sdružení Sport dlouhodobě finančně podporuje sportovce CSS Tloskov na všech
turnajích a soutěžích v České republice
i v zahraničí. Dále připravuje menší turnaje
a soutěže, prostřednictvím nichž si sportovci dodávají sebedůvěru na větší sportovní
klání. Bez finanční podpory Sdružení Sport
z.s. a CSS Tloskov, v současné době hlavně
na dopravu po celé republice, která je často
dražší než účastnický poplatek a ubytování,
by se někteří sportovci těchto akcí nemohli
zúčastnit.
Za Sdružení Sport Radka Jiroušková
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› Posázavští jubilanti
Posázavské obce letos oslaví významná výročí
Obecní kroniky jsou němými svědky dějinných událostí i běžných starostí, radostí,
bolestí, očekávání, úspěchů, zklamání…
Listovat jimi bývá mnohdy napínavější než
číst příběhy smyšlených hrdinů historických románů. Dokážou nás totiž vtáhnout
do děje, který se nějakým způsobem týká
i nás samotných. A znát historii (nejen rodiny, ale i města nebo země, v níž žijeme) by

měl každý z nás. Poučit se přitom můžeme
i jinak než studiem učebnic dějepisu. Třeba
oslavou události, jíž obvykle začínají první
stránky obecní kroniky – a nejvýznamnější je bezesporu datum založení, respektive
první písemné zmínky o daném sídle. Pokud je takové výročí „kulaté“, je příležitost
připomenout si ho o to větší. V Posázaví je
letos takových jubilantů více. Týnec nad Sá-

TÝNEC NAD SÁZAVOU

I další místa města byla bohatá na objevy
archeologických skvostů, dosvědčujících
jeho dávnou minulost. Při výstavbě autobusového nádraží stavbaři nalezli pozůstatky
středověkého sídliště. Na území Kostelce
a v Brodcích došlo k nálezům kostrového pohřebiště, jehož doba vzniku je dokonce odhadována na 8. až 9. století.

Týnec nad Sázavou
slaví 700 let od první písemné zmínky,
kterou lze bezpečně
spojit s tímto městem. Textem, v němž se
jméno Týnec objevilo, je žaloba. Tehdejší majitel osady, známý jako Oldřich z Týnce a totožný nejspíš s Oldřichem z Valdeka, žaluje
Trojana z Hrusic a Macka z Mrvic, že se dopustili škody na jeho dědictví v Hradčanech…
MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

Týnec je však mnohem starší, což dokládají archeologické nálezy v areálu týneckého
hradu a na dalších místech města. V roce
1961, při opravě zřícené terasní zdi, došlo
v blízkosti rotundy a věže na jižní straně
k nálezu kostrových hrobů. Zařazeny byly
jako slovanské a úlomky nádob objevené
pod nimi jako haštalské. Při stavbě vodovodu na severní straně hradního areálu se našly zasypané žulové kvádry, pocházející ze
zaniklého objektu. Archeologický výzkum,
který na území města následně probíhal
v letech 1969–1977, potvrdil, že týnecká rotunda pochází z druhé poloviny 11. století.
Toto datování dosvědčují i nejstarší keramické nálezy.

KÁCOV
První písemná zmínka o Kácovu pochází
z roku 1318 a je spojována s rodem Čern
1318−2018
700 let KÁCOVA
čických z Kácova,
jejichž erb odkazuje na pány z nedalekého
Talmberka. Největšího hospodářského rozmachu a významu dosáhl Kácov za vlády
Čejků z Olbramovic v předbělohorském období. V popisu Čech Pavla Stránského je Kácov uveden jako panství vyšší šlechty. V následujících zhruba pěti letech další majitelé
tento lehce nabytý zkonfiskovaný majetek
rozprodávali.

Město samo sehrálo v historii významnou
roli. Již existence rotundy v Týnci nad Sázavou svědčí o velkém významu místa nejen
v oblasti dolního Posázaví, ale i v rámci přemyslovských Čech. Týnec plnil jak ochrannou, tak hospodářskou funkci. Založením byl
knížecím, a to znamená především opěrným
bodem a střediskem sídlištní oblasti, která
se formovala z popudu Přemyslovců v průběhu 11. a 12. století na dolním toku Sázavy.
Lenka Morávková
Zdroj: připravované 2. vydání knihy Týnec nad
Sázavou, k historickým kořenům města
Významné výročí se bude v Týnci připomínat po celý letošní rok. Hlavním dnem
oslav bude 23. červen, kdy se v Náklí uskuteční fotbalový Memoriál Standy Jandy,
představí se gymnastky, divadelní spolek

od poloviny 15. století stála ve městě tvrz,
kterou v 16. století renesančně přestavěli
Čejkové z Olbramovic a po roce 1635 za Benigny Kateřiny z Lobkovic byla přestavěna
na barokní zámek. V roce 1726 se panství
stává majetkem Anny Marie Františky Terezie, princezny sasko-lauenburské, hraběnky
z Neuburgu a velkovévodkyně Toskánské,

První zmínky o Mrači pocházejí z roku 1318, z dob, kdy
zde na tvrzišti zbudovaném
na podlouhlém vejčitém pahrbku sídlil nechvalně zná-

Netopýr nebo hasiči. V 14:00 odstartuje velká narozeninová party ve spolupráci s Rádiem BLANÍK, „popřát“ jubilantovi přijde
mimo jiné Václav Neckář a Xindl X.
www.mestotynec.cz

která zámek přestavěla ve stylu severoitalské šlechtické vily.
Nejznámějším kácovským rodákem byl budějovický biskup Jan Valerián Jirsík (1798–
1883). Jeho rodný dům s pamětní deskou,
který je v současnosti sídlem městského
úřadu, stojí naproti kostelu.
Hlavní oslavy městského jubilea budou
probíhat 23. června na nádvoří kácovského zámku. V pestrém programu vystoupí mimo jiné kapela Sebranka. Součástí
akce bude den otevřených dveří v budově
2. stupně ZŠ a MŠ Kácov, která byla postavena před 80 lety.
www.kacov.cz

Roku 1412 byl Kácov povýšen na městečko, v roce 1457 zde byl založen pivovar. Asi

MRAČ

zavou, Kácov, Mrač a Petroupim si připomínají 700 let a Třebešice 660 let od první
písemné zmínky. Maršovice oslaví 450 let
od udělení titulu městys. Hned tři důvody
k oslavě mají v Přestavlkách: první písemná zmínka o obci je z roku 1228, místní
sbor dobrovolných hasičů má 125 let a sokolové oslaví 85 let.

mý lapka Zdislav z Mrače. Jeho předkové tu
však pobývali na dřevěném hrádku již v polovině 13. století.
Z hrádku se dochovalo jen tvrziště v podobě dvou pahorků, příkopu a valů, které jsou
významným dokladem dávné historie, způ-

sobu života a úrovně osídlení této lokality.
Celý areál je kulturní památkou.
S druhou mračskou tvrzí, kterou si tehdejší
majitel postavil dále od někdejšího Zdislavova sídla na nejnižším konci vyvýšeniny
nad potokem, je spojován už další rod, je›››
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hož příslušníci náleželi k panské šlechtě –
Benešovicům. Jako první z nových majitelů
se uvádí Beneš z Lopřetic seděním na Mrači (konec 14. století). Majitelé se pak často
měnili.
Obec si významné jubileum připomene
26. května slavností s bohatým kulturním programem. Nebudou v něm chybět

PETROUPIM

klauniády, hry a soutěže pro děti. Během
odpoledne zahraje Krajanka s Josefem Zímou, cimbálová muzika Studánka, kapela Noc, zazpívá Petra Černocká nebo Naty
Hrychová a vystoupí Michal Nesvadba.
Oslavy zakončí taneční zábava s kapelou
Unigema a ohňostroj.
www.mrac.cz

V Petroupimi stával dvorec rytířů Jiskrů,
kteří se psali z Petroupimě. První písemná
zmínka o Petroupimi z roku 1318 je spojována s rytířem Benešem z Petroupimě.
Z dalších dostupných informací lze usoudit,
že ani v následujících více než 200 letech
ve jménech zdejších majitelů nechybělo přízvisko z Petroupimi – naposledy se k němu
hlásil v roce 1534 Vilém Jiskra rytíř z Petroupimi. V roce 1560 už ale část usedlosti
patřila ke konopišťskému panství, další část

MARŠOVICE
Maršovice si letos připomínají výročí jednoho z historických mezníků svých
dějin. Dne 21. srpna 1568
jim císař Maxmilián II.
udělil titul městyse. Od toho okamžiku mělo
městečko právo provozovat trhy a jarmarky,
Maršovičtí mohli vařit pivo, získali také svůj
znak, pečeť a právo pečetit úřední listiny zeleným voskem. O udělení titulu se zasloužil
tehdejší majitel Maršovic a někdejší místopísař království Českého Vilém Kosoř Malovec z Malovic.
Městečko během staletí zažilo období rozvoje i ústupu z nabyté slávy. Úpadek městečka byl důsledkem pobělohorských konfiskací, kdy protestantské maršovické panstvo vystřídal horlivý katolík Pavel Michna
z Vacínova, člen císařské komise, která
rozprodávala zabavené majetky poražených stavovských šlechticů. Naopak velký
rozmach zažily Maršovice v druhé polovině 18. století, kdy byl na místě vyhořelého

PŘESTAVLKY
První
písemná
zmínka
o tomto sídle je z roku 1228
a je spojena se jmény Buchara a Zdeslava z Přestavlk.
Osada, která zde postupně
vznikla, přešla kolem roku 1400 do majetku
pánů z Dubé, kteří měli ve znaku zavinutou
střelu a byli větví rodu Benešoviců. Po smrti
Václava z Dubé prodala jeho žena Markéta
pozůstalost Bohuši Kostkovi z Postupic, který v té době vlastnil Čejchánov, dnes známý
jako Komorní Hrádek. Kolem roku 1600 bylo
v Přestavlkách 10 usedlostí.
V roce 1893 byl v obci založen hasičský sbor,
který tehdy měl 16 členů a vlastnil ruční

›
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vlastnil mračský statek, třetí část patřila
k Bedrči a čtvrtou částí osady byli takzvaní
svobodníci.
Oslavy významného jubilea proběhnou
8. září. Jejich součástí bude vysvěcení
obecní a hasičské vlajky, přednáška o historii obce a kulturní program zakončený
taneční zábavou.
www.petroupim.cz

kostela vystavěn spolu s farou nový barokní chrám. V současnosti je maršovický barokní areál chráněnou kulturní památkou
a vytváří historické a kouzelné panorama
městyse.
Dalším zajímavým obdobím místní historie
byl počátek dvacátého století. Kromě stavebního rozvoje, který položil základ nynější
podoby Maršovic, se zde pozoruhodně „nakupila“ řada osobností. Jako řídící učitel zde
působil Antonín Suk, starší bratr světoznámého hudebního skladatele. S Maršovicemi
je spojeno i jméno Františka Malkovského,
jednoho z nejlepších prvorepublikových letců. Místní dvůr a hospodářství patřily rodině
Daňkových, z níž pocházel jeden ze zakladatelů firmy Českomoravská Kolben-Daněk
(ČKD). Na Maršovicku, v Bezejovicích, hospodařil na svém statku legionář a ředitel plzeňské Škodovky Vilém Hromádko. Nastartovaný rozvoj obce zmrazilo vystěhování celého regionu nacistickým Německem během
2. světové války.

Maršovičtí připomenou od 14. do 17. června. V bohatém programu mimo jiné zazpívá Spirituál kvintet, představí se ochotníci
DS Svatopluk z Benešova a fotbalový zápas
s místními sehraje pražská Amfora. Koncertovat zde bude dechovka Vranovanka,
duo Kojan-Dudík či vlašimská skupina Galaxie. Nedělní bohoslužbu by měl sloužit
kardinál Dominik Duka. Oslavy zakončí
koncert smyčcového tria a mezzosopranistky Pavly Švestkové.
www.mestysmarsovice.cz

Udělení titulu městyse i bohatou historii si

Bohumil Ježek

čtyřkolovou jednoproudní stříkačku. Od října 1933 působí v obci Sokol Přestavlky, který vede ke sportu mladou generaci a udržuje
fotbalovou tradici.

sokoly, baráčníky, Agrem Přestavlky, Mysliveckým sdružením Jelenec, Carp Clubem
Přestavlky a dobrovolníky na 16. června.
Program začne v 13:00 u kapličky, průvod
pak zamíří kolem pomníku padlých na hřiště, kde se uskuteční kulturní vystoupení,
soutěže pro děti i dospělé, ukázka hasičské
techniky a taneční zábava.

Oslavy letošních přestavlckých výročí,
včetně připomínky 100 let založení republiky, připravuje obec ve spolupráci s hasiči,

V srpnu se delegace Přestavlckých zúčastní
oslav 735. výročí obce Prestavlky v okrese
Žiar nad Hronom, která je jedinou obcí tohoto jména na Slovensku. U příležitosti letošního výročí se rozhodla uspořádat setkání
obcí s názvem Přestavlky z bývalého Československa.
www.prestavlkyucercan.cz
›››
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TŘEBEŠICE
První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1358,
její historie je ale mnohem
starší. Už ve 13. století se
v místech přezdívaných
V Ohradách nacházela tvrz Debrník s farním
kostelem Všech svatých, který mohl být postaven v 1. čtvrtině 13. století a barokně byl

přestavěn v 18. století. Významnou kulturní
památkou je zdejší zámek založený ve 2. polovině 16. století, který byl později barokně
přestavěn.
Třebešičtí oslaví 9. června nejen 660 let první písemné zmínky o obci, ale také 115 let založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice.
Bohatý program, jehož součástí bude i sraz
rodáků, se uskuteční na zdejším zámku.

Přijďte si do Hutě František v Sázavě vyfouknout křehkou kouli!
Dřevěná, kovová, varhanní, pastýřská, vlaková, etnická, irská, Galtonova… hodně variant
má píšťala. Nemusí se
na ni ale jen hrát, umí
i kouzlit. Jak? Přesvědčit
se o tom na vlastní oči
mohou návštěvníci Huti František v Sázavě. Do provozu tady poprvé v letošním roce
uvedli sklářskou pánvovou pec. A zájemci
si zde mohou pod dohledem mistrů sklářů
sami vyfouknout pomocí píšťaly třeba barevnou kouli či z horkého skla vytvarovat
květinu. Šanci vyzkoušet si křehké řemeslo
mají do konce dubna.
„Pánvová pec není v provozu celoročně,
takže vyrobit si něco ze skla u nás návštěvníci mohou jen příležitostně,“ řekl Václav
Pošmurný, ředitel společnosti CESTY SKLA
o.p.s., která Huť František provozuje. Dobrou zprávou je, že se amatérští skláři všech
věkových kategorií tentokrát nemusí předem objednat a svou dovednost si mohou vyzkoušet v rámci běžné otevírací doby od úte-

rý do neděle mezi 10:00 až 16:00. „Pokud by
je hraní si se sklem zaujalo, mohou se pak
přihlásit na některý z našich workshopů,“
doplnil Pošmurný.
Výroba horké koule nebo květiny netrvá déle
než 20 minut, k vyzvednutí jsou po vychladnutí (do dvou dnů), nebo si je zájemce může
nechat poslat.
Bývalou sklářskou Huť František postavil
v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno
po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě
ale její význam klesal a pomalu chátrala.
V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala
za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská
huť František. Rekonstruovala ji nákladem
přes 130 milionů korun s pomocí dotace
z Integrovaného operačního programu.
V Huti František je k vidění mimo jiné část
unikátní sbírky moderního skla vytvořené
sklářskými výtvarníky na Mezinárodních
sklářských sympoziích IGS v Novém Boru
v letech 1982 až 2006. Huť nabízí vzdělávací

Velikonoce
na Františku

30–31/3 2018 ⁕ 10:00–18:00
pátek
sobota

15:00 Floristická show
11:00 Bářino toulavé divadlo
16:00 Floristická show
Huť František
Na Kácku 218
285 06 Sázava
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327 321 809
recepce@hutfrantisek.cz
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Partneři
Ochrana fauny ČR dvacetiletá
ných oborů, tedy nejen ochrany přírody, ale
také světa umění, podnikání či obecní politiky.
To, kde FAUNA dnes je, je zásluhou spousty
lidí, kteří se o to zasloužili, není to vůbec jen
o Pavlu Křížkovi!

V roce 1998 založil Pavel Křížek obecně
prospěšnou společnost Ochrana fauny ČR
a od manželů Krumových si pronajal část
zdevastovaných prostor bývalého zahradnictví ve Voticích. Jeho posláním se stala
ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů. FAUNA se za 20 let svého fungování
stala respektovanou organizací. Provozuje
centrum ekologické výchovy v Hrachově,
věnuje se realizaci řady programů druhové
ochrany, zajišťuje péči o zachovalé přírodní
lokality v regionu, organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje
odborné konzultace. Staví na principu partnerství – úzce spolupracuje s obcemi, městy
a institucemi v regionu, s ostatními nevládními organizacemi i jednotlivci. Jak na uplynulých 20 let vzpomíná její zakladatel Pavel
Křížek, se můžete dovědět v následujícím
rozhovoru.
Co bylo impulsem pro vznik Ochrany fauny ČR?
Vlastní vize jak dělat něco pro přírodu a zároveň zůstat svobodný v uvažování. Důležité pro
mě bylo dělat to tak, aby FAUNA mohla být
seriózním partnerem jak pro obyčejné lidi,
starosty obcí a měst, tak pro velké firmy a instituce. Partnerem nikoliv podřízeným a vazalem, a to i pro lidi z druhé strany barikády.
Je to složitý běh na dlouho trasu, ale přináší
větší potěšení z práce.
Nelituješ s odstupem času, že ses do toho
tenkrát pustil?
Naopak, jít vlastní cestou bylo to nejlepší rozhodnutí mého života. Byla to trnitá cesta se
spoustou pádů a opětného vstávání. Cesty,
kdy člověk poznal, kdo je kdo. Také co je férovost a co je jen přetvářka. Na druhou stranu
byla obrovská motivace to dokázat a propojovat lidi stejného svobodného uvažování a růz-

Je něco, co bys teď udělal jinak než tehdy?
Některé věci možná ano, ale podstata přístupu by zůstala. Přímočarost a někdy i moje
tvrdohlavost jít proti zdi, (jsem ve znamení
Býka, což mnohé vysvětluje) vždy věci posunovaly dál. Možná někdy i snížený práh pudu
sebezáchovy tomu napomohl. Člověka to
uchovává ve střehu a nutí ho neustále přicházet s novými myšlenkami, které otevírají nové
a netradiční aktivity. Ta pestrost mě prostě
baví.
Na co z toho, co se Ti povedlo, jsi nejvíc
pyšný?
Že jsem se 20 let FAUNY dožil! Ne, vážně,
je toho spousta, co mě těší. Vystavět přes
házené klacky pod nohy záchrannou stanici ve Voticích, vystavovat 2krát v Národním
muzeu v Praze, a tím nastartovat výměnu
sloupů elektrického vedení v zemích Visegrádské čtyřky v zájmu ptáků. Jen v ČR je to
v objemu asi 9 miliard Kč! Dát vizi údržbě
centrální části Přírodního parku Džbány-Žebrák (Natura 2000 a tokaniště chřástala polního), poskytnout péči okolo 15 tisícům zvířat
v ohrožení, získat si důvěru bezmála stovky
starostů měst a obcí, vybudovat Centrum
Ochrany fauny ČR v Hrachově či jedinečného «Motýlária“ ve Voticích. Přilákání k našim
aktivitám více jak 400 tisíc lidí. Je toho fakt
spousta za Ochranou fauny ČR. Jsem však
pyšný na všechny, kteří se mnou tu cestu šli –
na kamarády, rodinu, dobrovolníky, zaměstnance a osobnosti, na všechny, kteří neváhali
svým jménem zaštítit projekty naší organizace. A taky na všechny ty, kteří na to finančně
přispěli.

to vnímal? Bál ses se někdy? Co Tě drželo
nad vodou?
FAUNA vznikla tak, že jsem si odebral ze
svého invalidního důchodu 2 000 Kč a založil
jsem organizaci s tímto názvem. Prostě blázen! Během těch 20 let jsem 3krát s FAUNOU
málem zkrachoval, ale vždycky jsem z toho
vybruslil. Jsem klikař a někdy moc riskuji, ale
vždy při mě stálo štěstí. Asi největší mojí krizí byla výstavba Centra Ochrany fauny Hrachov. Jsem na něj pyšný, ale stálo mě spoustu sil a už vím, kde je moje dno! Člověk mé
povahy není připraven na spoustu křiváctví
ze strany různých lidí, ani na věčnou závist
a podezřívavost. Tyto věci jsem v hlavě dlouho
řešil a hledal chyby v sobě. Nyní už to neřeším
a je mi lépe a radostněji.
Jak se za těch 20 let změnil pohled „odpovědných“ (tedy samosprávy, státní správy,
institucí…) na ochranu přírody – jsi pro ně
pořád „ekoteroristou“, za kterého Tě kdysi
považovali?
Jako ekoterorista jsem se začal podepisovat, když nás takto začal nálepkovat vševěd
Václav Klaus st. Naše činnost je postavena
na vzájemné spolupráci se státní správou
a samosprávou a je na velmi dobré úrovni.
O tom svědčí podpora bezmála stovky starostů i Středočeského a Jihočeského kraje.
Jak vidíš budoucnost Ochrany fauny ČR?
Má smysl za přírodu pořád bojovat?
FAUNA se dostává do nové etapy. Chceme
představit vizi na dalších pět let, kam chceme
organizaci směrovat. Končí období budování,
kdy se podařilo zajistit vše nutné pro její fungování, a nyní budou aktivity směřovat více
do terénu. Na poslední otázku je tedy jednoduchá odpověď. Nic potřebnějšího k našemu
životu, než je příroda, nemáme. Bohužel lidé
si to pořád neuvědomují!
jt

Z Ochrany fauny jsi vybudoval respektovanou organizaci. Neměl jsi někdy chuť všeho nechat?
Mockrát, a vždy to vydrželo tak hodinku,
a pak jsem si řekl „živého mě nedostanou
a mrtvý se nedám!“.
Řada projektů, které jsi vymyslel, byla
mnohem víc než jen bojem za ochranu
přírody – v přeneseném slova smyslu byla
někdy i bojem za Tvůj holý život – jak jsi

Výstava v Ochraně fauny v Hrachově přiblíží životní postřehy starosty Jana Slabého
Životní postřehy neveklovského starosty,
muzikanta a myslivce Jana Slabého přiblíží
výstava „Co mne kdy napadlo aneb, že by
epigram?“, která bude zahájena 6. dubna
v 19:00 v Centru Ochrany fauny ČR v Hrachově. Autorovy krátké veršovánky ilustrované fotografiemi z jeho cest, které vydal
v útlé sbírce vlastním nákladem, zde budou
v „trojrozměrné“ podobě ke zhlédnutí do 13.
května.

více najdete na www.posazavi.com

„Texty vznikly nahodile, tak, jak vystihuje
název sbírky ‚Co mne kdy napadlo‘. Díky
tomu, že jsem starosta, kapelník a myslivec, mám možnost určitého srovnávání přírodních procesů i lidských vztahů.
A když je člověk trochu pozorovatel, leccos
ho napadne,“ popsal Jan Slabý vznik svých
úsečných, ale výstižných veršů. Do první
sbírky shromáždit 34 epigramů. Podporu
našel i u kamarádů a jeden z nich – zkušený

vydavatel – mu pomohl nápad dotáhnout
do konce. Texty doplnil fotkami, které Jan
Slabý pořídil během svých cest po republice a zahraničí. S pomocí téhož vydavatele nechal vyrobit i velkoformátové snímky
jednotlivých stránek knížky, které poprvé
vystavil předloni v Kulturním domě Josefa
Suka v Sedlčanech.
jt
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› Partneři
Bisport: čtvrtstoletí na vodě
Psal se rok 1993, kdy Jaromír Biolek začal stavět
třetí „týneckou rotundu“,
jak se kruhovému objektu na břehu řeky v Týnci nad Sázavou začalo

přezdívat. Vodácko-turistické centrum Bisport, které se v něm o rok později otevřelo,
tehdy začínalo s půjčovnou 10 lodí a 15 jízdních kol… Od té doby Sázavou proteklo hodně
vody. Přinesla a odnesla dobré i zlé. Lodě s lo-

gem Bisportu z ní ale nezmizely. Stejně jako
nezmizelo nadšení „Bisporťáků“, pro něž se
práce stala životním posláním. Pojďte s námi
na to čtvrtstoletí na vodě zavzpomínat!

1993–2000
Na podzim 1993 se začíná stavět… a o necelý rok později v ještě nedokončeném objektu
vodácko-turistického centra už funguje půjčovna lodí a kol i prodejna, Bisport otevírá

obchod se sportovním vybavením ve Vlašimi, rozjíždí cestovní kancelář a pořádá
1. ročník závodu Posázavská trilogie. V roce
1995 se součástí týnecké základny stává hotel, Bisport poprvé vydává Malého průvodce

vodáckým a turistickým vybavením a organizuje první odemykání a zamykání Sázavy.
O rok později otevírá u hotelu restauraci.
Rozrůstá se i půjčovna – v roce 2000 má
100 lodí.

2001–2006
Píše se rok 2001 a Bisport má 150 lodí. V roce
2002 jich provozuje už 200, expanduje na Vltavu a Lužnici, ale poprvé také zakouší, co
jsou to povodně. O rok později začínají žluté
kánoe Bisportu brázdit i Berounku a Ohři.

Počasí ale vodákům nepřeje – Sázava mezi
Týncem a Pikovicemi je kvůli suchu nesjízdná. V roce 2004, kdy Bisport začíná lodě vozit
také na Otavu, se nedostatek vody opakuje.
V roce 2005, kdy firma disponuje už 330 loděmi, konečně přichází úspěšná vodácká se-

zóna. O rok později se ale Sázava pro změnu
opět pere s velkou vodou. Uklidit nepořádek,
který přinesla, pomohli dobrovolníci v rámci
projektu Čistá řeka Sázava. A Bisport u toho
nechybí.

2007–2012
Pětiletka růstu zakončená razantní změnou. V roce 2007 má Bisport 460 lodí,
o čtyři roky později jich je už 600. Nabízí
nový rezervační systém, programy s průvodci, otevírá lanový park v Týnci, expan-

duje na Hron, otevírá novou turistickou
ubytovnu, vydává nové mapy… Získává
cenu Nadace VIA Bona za spolupořádání
Čisté řeky Sázavy, postupuje do finále soutěže Firma roku 2008, získává prvenství
v soutěži portálu Kudy z nudy v kategorii

vodní turistika. Sucho, sucho… a pak opět
velká voda. V roce 2012 se Bisport rozhodl
ukončit aktivity na Vltavě, Lužnici, Ohři,
Otavě, Berounce a Hronu a soustředil se
na Sázavu.

›››
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›

Partneři
2013–2018
„Dobré jméno je nad jakékoliv bohatství“ –
s novou vizí se pro Bisport jedničkou stává
opět Sázava – buduje podél ní své základny
a aktivity rozšiřuje až ke Stvořidlům. V tý-

neckém vodáckém centru otevírá školicí
centrum a mládežnický klub, zdejší bývalá
restaurace se mění v Bistro&café Příběh.
Firma se prezentuje novou grafikou, maketa
týnecké vodácké základny se stává součás-

tí velkého modelu v pražském Království
železnic. V roce 2016 otevírá Bisport kemp
v Týnci, začíná otevírat franšízy… Ať mu ten
druhý dech vydrží nejméně dalších 25 let!

Mohlo by Vás zajímat: Odemykání Sázavy 24. 3. 2018 v Týnci nad Sázavou zahájí
25. sezónu s Bisportem na vodě – připraven
je program plný her, soutěží a zábavy. Zapsat

si do diáře můžete i další termíny: 14. 4. se
uskuteční 1. ročník bisporťáckého závodu Nonstop Sázava, 27. 4. bude v týneckém
kempu otevřen tábor indiánských teepee,

26. 5. zahájí Dětským dnem vodáckou sezónu
v Kácově a 20. října se Sázava zamkne a uloží
k zimnímu spánku. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na www.bisport.cz.

Křečovice letos dokončí výstavbu kanalizace v obci
Po dlouhých úvahách a debatách se před
lety zastupitelstvo obce Křečovice rozhodlo vybudovat ve „vesničce střediskové“
čistírnu odpadních vod. Na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, kterou
postavila v letech 2011/2012, získala obec
dotaci 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.

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.

V závislosti na výstavbě ČOV obec několik
let neúspěšně žádala o dotaci na stavbu kanalizace v samotných Křečovicích. Začala ji

Obec později požádala o dotaci na druhou
část kanalizace a byla úspěšná. Z předpokládaných nákladů ve výši 15 799 000 Kč pokry-

je finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství 9 479 000 Kč. Stavět se začalo letos
v lednu a hotovo by mělo být do konce srpna
2018. Na podzim roku 2018 by tedy celé Křečovice měly být úspěšně napojeny na obecní
kanalizaci.
Přínosem celé akce je i nový asfaltový povrch na hlavní komunikaci v obci a nové
chodníky, které budou vybudovány v průběhu jara letošního roku. Křečovice by měly
dostat nový „kabát“ a ani ekologii nezůstanou nic dlužny.
Monika Pechačová

Co nového v Týnci nad Sázavou
Rekonstrukce městského úřadu a zdravotního střediska

se energetická náročnost. Úprav se dočká
i okolí těchto objektů.“

V Týnci nad Sázavou byla zahájena náročná
rekonstrukce městského úřadu a zdravotního střediska. Během ní dojde k zateplení
obou budov včetně výměny oken. Starosta
Martin Kadrnožka upřesňuje: „Odstraněny
budou také statické poruchy staveb. Budovy
rekonstrukcí získají moderní vzhled a sníží

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Práce započaly
1. února a dokončeny budou do konce listopadu 2018. Náklady na zateplení střediska
jsou 8,6 milionu korun, z toho dotace uhradí
1,9 milionu korun. Rekonstrukce městského
úřadu vyjde na 18,6 milionu korun, dotace
EU sníží náklady městské pokladny o 3 miliony korun.
Hrubá stavba sportovní haly je hotová
Slavnostním vztyčením glajchy byla dokončena hrubá stavba tělocvičny v základní
škole v Komenského ulici. Glajcha v podobě
opentlené břízky se vztyčuje jako symbol
zdárného dokončení hrubé stavby, v případě
naší tělocvičny po provedení betonáže atiko-

více najdete na www.posazavi.com

vého věnce. Místostarosta Bedřich Pešan při
slavnostním ukončení mimo jiné řekl: „Přeji
nám všem i nadále hladký průběh stavebních prací a věřím, že už na jaře tělocvičnu
předáme do užívání dětem a dalším sportovcům.“
Rekonstrukce sokolovny ve Zbořeném Kostelci je dokončená
Zateplení sokolovny bylo zahájeno v létě
2017 za finanční podpory Evropské unie –
Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace na tuto akci
činila 1 235 267 Kč, celkové náklady pak byly
3 088 167 Kč. Během rekonstrukce došlo také
k výměně podlahy v sokolovně za modernější povrch. Dětem byla tělocvična slavnostně
předána do užívání v pátek 5. ledna. Školáci
z prvního stupně týnecké základní školy zde
sehráli turnaj ve vybíjené.
Lenka Morávková
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› Pohled do obce
Do Kaliště nejen za Staročeskými máji

Začneme trochou statistiky: 624 hektarů,
290 trvale hlášených obyvatel, 750 chat
a chalup, jedna památková zóna, jeden kulturní dům, dvě hospody, jeden penzion, jeden obchod s potravinami… Tak to je Kaliště
s místními částmi Lensedly a Poddubí. Jak
se žije v obci ležící na dohled od řeky Sázavy,
kde chataři a chalupáři „hrají přesilovku“?
Na vlnách Sázavy
Jižní hranici obce tvoří řeka Sázava, která
spolu s členitým malebným terénem a krásnými lesy předurčila celou oblast k tomu, že
se stala vyhledávaným cílem turistů a rekreantů. Do jisté míry to ale limituje její rozvoj.
„Náš katastr je obrovský, máme přes 750 rekreačních objektů, trvale žijících obyvatel je
ale jen asi 290, přitom domů pro trvalé bydlení je tu kolem 180. Kdyby v každém z nich
byli k trvalému pobytu přihlášeni v průměru
tři lidé, obec by měla k 500 obyvatel a lépe
by se jí dosáhlo na dotační tituly,“ říká starostka Renata Kalcovská. V drtivé většině
dotačních titulů bývají zohledněny náklady
na trvale žijící obyvatele v domech pro trvalé
bydlení. Ne každou nemovitost je však podle
ní možné rekolaudovat k trvalému bydlení.
Vybudovat v těchto místech potřebnou infrastrukturu je pak velice složité.
Kaliště trápí také velké množství odpadků,
které po sobě lidé zanechávají, a to nejen
místní. Jako jedna z mála obcí nevyužívá
systém popelnic, protože některá místa jsou
pro jejich svoz nedostupná. Obyvatelé všech
místních částí mají proto k dispozici kontejnery na směsný a tříděný odpad i bioodpad.
V Poddubí ale museli sběrné místo oplotit
a zabezpečit kamerovým systémem – a to
kvůli neukázněným lidem, kteří do kontejnerů odkládali velké množství stavební suti,
pneumatik, olejů… Náklady na odvoz odpadu tak neúměrně rostly. „Situace se nyní
zlepšila,“ poznamenala starostka.
U řeky, ale bez vody
Poloha v sousedství řeky ještě neznamená,
že jsou vyřešeny problémy se zásobením
obyvatel pitnou vodou. Jednou z důležitých
investičních akcí v posledních letech proto
bylo vybudování nového vodovodu. Nejprve
se postavil v Lensedlích, později v Kališti.
Kaliště už má také kanalizaci, Lensedly by ji
měly snad dostat v brzké době. K její realizaci pomůže společný projekt Dobrovolného

svazku obcí Vejborka,
který založilo Kaliště s obcí Ondřejov.
„Bude to kanalizace
pro místní část Lensedly, jižní část Ondřejova a místní část
Turkovice. Spolek dostal jméno podle potoku Vejborka, který
tvoří hranici našich
katastrů. Už jsme podali žádost o dotaci
na Ministerstvo životního prostředí,“ dodala Renata Kalcovská. Rozsáhlý katastr je
podle ní důvodem, proč nelze v obci vybudovat jednotnou kanalizaci a musí se postavit
zvlášť v každé místní části. V Poddubí nyní
probíhají přípravné projekční práce na společnou stavbu vodovodu a kanalizace. Kvůli
finanční náročnosti není reálné tuto stavbu
financovat z vlastních zdrojů, čeká se tedy
na vhodný dotační titul.
Ve dvou se to lépe táhne
A Kaliště si toho je vědomo. S Ondřejovem
založilo také Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov, jehož cílem je stavba
nové školy v Ondřejově. Nynější škola v Ondřejově, kterou navštěvují kromě místních
také děti z Kaliště, Zvánovic a části Struhařova, už rostoucí poptávku nedokáže
pokrýt. Potřebám školáků proto ustoupil
učitelský kabinet a provizorní třídy vznikly
také ve zdravotním středisku nebo sportovním centru. Studii nové školy, která vznikne
na obecním pozemku v Ondřejově, už svazek má, a stavba za odhadem 200 milionů
korun se začíná projektovat. „Je to velká investice a i když se náš podíl na ní pohybuje
kolem osmi procent, nebude to pro náš rozpočet zanedbatelné,“ upozornila Renata Kalcovská. S Ondřejovem řeší Kaliště také místa
v mateřské škole – smlouvu o spádovosti ale
zatím uzavřenu nemají.
Novou základní školu region potřebuje
i s ohledem na demografický vývoj. „Nepředpokládá se velký pokles počtu obyvatel,
protože se na venkov stěhují lidé z měst,“
připomněla starostka. Kaliště proto finišuje
také s přípravou územního plánu, který by
vytvořil podmínky pro rodinnou výstavbu
a z ní plynoucí „omlazení“ obce. Vlastní stavební pozemky sice obec nemá, nabídnout
je ale mohou soukromí majitelé. Obec by
ráda také novou silnici mezi Lensedly a Tur-

kovicemi, jelikož stávající je ve špatném
technickém stavu – opravena ale bude až
po vybudování kanalizace, která pod komunikací povede.
Dobrý hospodář
Kaliště hospodaří s rozpočtem kolem pěti
milionů korun. „Máme 98 hektarů lesa, takže jistý příjem máme také z těžby a pronájmu
pozemků pod chatami nebo pronájmu luk
zemědělcům. Náš rozpočet posílila i změna
rozpočtového určení daní. Pokud neinvestujeme, jsme schopni ušetřit 1,5 až 2 miliony korun ročně,“ uvedla starostka. Mohli
díky tomu investovat bezmála 200 000 korun do oplocení sběrného místa v Poddubí.
Za půl milionu korun obec koupila traktor,
vlastními silami tak udržuje komunikace
a úklid obce – pomáhají jí s tím dva zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. „I když
jsme postavili vodovod a kanalizaci, máme
stále nějakou rezervu na účtu – v současnosti téměř 8 milionů korun. Počítáme s nimi
na spoluúčast na kanalizaci v Lensedlích
a vodovod a kanalizaci v Poddubí,“ dodala
Renata Kalcovská.
K občanské vybavenosti patří i dětská hřiště
v Lensedlích a Kališti, která vznikla v rámci projektu obnovy starých cest nazvaného
Vodnické vycházky. Malé hřiště je i v Poddubí, obec ho chce rozšířit o plochu na malou
kopanou, dopravní výuku a koutek pro seniory – požádala na to Středočeský kraj o dotaci. Plánuje také obnovit rybník v Kalištích, už
třikrát na něj ale s žádostí o dotaci neuspěla.

Staročeské máje
Nepřetržitě od roku 1946, vždy v květnu,
se u domů v Lensedlích roztočí sukně krojovaných párů za doprovodu živé hudby.
Tancuje se Česká beseda, obcí prochází průvod, pokácí se velká májka… Událost svým
charakterem, pojetím a zejména účastí přesahuje hranice obce. Velké díky za to patří
místnímu Sboru dobrovolných hasičů, který
s podporou veřejnosti šíří povědomí o této
lidové slavnosti. Hasiči ale stojí i za dalšími
akcemi, které už neodmyslitelně patří do kalendáře obce, ať už je to předadventní tržík,
Mikulášská nebo pálení čarodějnic.
V obci vznikl také spolek Sportovci Kaliště, který pořádá turnaje ve stolním tenise a v zimě v hokeji na místním rybníku.
Pronajal si jednu místnost v nově zrekonstruovaném obecním úřadě, kterou chce
proměnit v posilovnu i pro veřejnost. Spor›››
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tovci přislíbili také pomoc při následné péči
o nově vysazené ovocné stromy starých odrůd podél naučné stezky „Vodnické vycházky“. Tuto výsadbu obec zrealizovala ve spolupráci s místními občany. Každý strom
má svého patrona, který se podílel na jeho
výsadbě.
Myslivci loni ve spolupráci s obcí uspořádali
dětský den a v této tradici chtějí pokračovat.
K oblíbeným akcím patří i obcí organizovaný
lampionový průvod, kterému předchází vyřezávání a rozsvěcení dýní, nebo kuchařské
soutěže – proběhlo už klání o nejlepší kališťský guláš, kališťský koláč nebo pomazánku.
„Scházíme se pravidelně na brigády, hlavně
v Lensedlích, kde je náves s památnými lípami, a v Kališti. I když máme pracovníky
na úklid, lidi přijdou pomoct shrabat listí,
pak si opečeme buřty,“ popsala starostka.

Ach ty mosty
Co Kališťské trápí? V současnosti hlavně
špatný technický stav visuté lávky přes
Sázavu z Poddubí do Hvězdonic, která je
stejného typu jako konstrukce zřícená nedávno v Praze-Troji. Na základě doporučení
soudního znalce nechala obec lávku uzavřít a s krajským úřadem jedná o příspěvku
na diagnostiku jejího stavu. „Jsou navrženy
tři metody, jejichž souhrnná cena se blíží
k milionu korun. Předpokládáme, že se nějaký problém ukáže, náklady na jeho odstranění budou obrovské. Oprava ale bude určitě
levnější než stavba nové lávky,“ poznamenala starostka. Zbourat lávku by navíc byla podle ní škoda, protože byla postavena na svou
dobu revoluční technologií.
Dalším problémem je most přes dálnici D1
v Lensedlích, který je ve velmi špatném

›
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technickém stavu a v rámci probíhající modernizace dálnice se s jeho rekonstrukcí nepočítá. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale
obci přislíbilo pomoc. Obě strany uzavřely
smlouvu o spolupráci a ŘSD požádá Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci
na projektovou přípravu a vlastní realizaci
stavby. Pokud uspěje, začne se na jaře projektovat a příští rok by se mohlo stavět.
Z historie
První písemná památka o vsi Kaliště pochází z roku 1428, kdy patřila pánům z Dubé,
stejně jako osada Poddubí. O vsi Lensedly,
patřící tehdy k panství Zlenice, se zmiňují
dokumenty již v roce 1357. Náves v Lensedlích je vyhlášena památkovou zónou lidové architektury s dochovanými původními
stavbami a památkově chráněnými lípami.
jt

Posázavská města a obce komunikují s občany přes Mobilní rozhlas
Pozvánky na kulturní akce, zprávy o uzavírkách silnic, přerušení dodávek elektrického
proudu, varování před povodněmi a další
užitečné informace dostávají obyvatelé některých měst v Posázaví prostřednictvím
Mobilního rozhlasu. Pomáhá zajistit informovanost zejména v místech, která nejsou
pokryta obecním rozhlasem. Podobnou
službu mohou využít zájemci mimo jiné
v Sázavě, Čerčanech a Benešově, nově ji připravují v Chotýšanech.
V Sázavě funguje mobilní rozhlas od května

2017. Dosud se do systému zaregistrovalo
přes 700 občanů, což je 22 procent obyvatel města. Zájem mají zejména o informace
o kulturních, sportovních a společenských
akcích, přerušení dodávek energie nebo uzavírkách silnic. Jen v posledních třech měsících město tímto způsobem rozeslalo přes
600 zpráv a více než 6 500 informačních e-mailů.
„Je to velice užitečná služba, protože ne
všechny místní části a osady jsou pokryty
městským rozhlasem. Takže prostřednictvím toho mobilního můžeme obyvatelům
předat jak zásadní informace o tom, že třeba
někde nepůjde elektřina, tak zprávy o konání trhů nebo o různých akcích,“ uvedl starosta Petr Šibrava.
Letos službu Mobilního rozhlasu zavedla
obec Čerčany. K odběru zpráv jeho prostřednictvím se v prvních týdnech přihlásilo přes
300 zájemců z 2 800 obyvatel obce. „Slibujeme si od toho zlepšení informovanosti občanů. Zprávy budeme rozesílat adresně, takže
se zvýší jejich účinnost,“ říká starosta Martin
Richter. Dosud obyvatele o dění v obci informovali prostřednictvím e-mailů, nyní se nabídka komunikačních kanálů rozšiřuje o SMS
zprávy, hlasové zprávy a zprávy do aplikace
v „chytrém“ telefonu. Zkrátka tedy nepřijdou
ani zájemci, kteří nemají přístup k internetu.

obyvatelé Chotýšan. Zájemci o aktuální
dění v obci se mohou do systému registrovat
od února.
Město Benešov nabízí tuto službu občanům
od září 2016 a v současnosti ji využívá kolem
600 odběratelů. Prostřednictvím této aplikace mohou obyvatelé nejen přijímat zprávy, ale od loňska naopak také hlásit závady
a nedostatky na městském majetku nebo
veřejném prostranství.
K odběru informací prostřednictví Mobilního rozhlasu se obyvatelé registrují zdarma
a vybrat si mohou několik typů zpráv. Může
se jednat o informace z radnice upozorňující
na odstávky vody, výpadky elektrické energie či plynu, čištění ulic, změny ve svozu
komunálního odpadu a bioodpadu, změny
úředních hodin institucí nebo uzavírky silnic. Aplikace nabízí také pozvánky na kulturní akce a sportovní utkání. Obce jejím
prostřednictvím mohou obyvatele varovat
také před krizovými situacemi, v případě
města Sázavy a Čerčan, které leží v sousedství řeky Sázavy, zejména před nebezpečím
povodní.
V současné době využívá Mobilní rozhlas
přes 300 měst a obcí v České republice.
Každý měsíc systém odešle na pět milionů
zpráv.
jt

Mobilní rozhlas budou moci využívat také
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Jak lze pomáhat rodinám či lidem v nouzi – město Votice schválilo koncepci
prostupného bydlení

Dokument, který pomůže obyvatelům Votic
v těžkých životních situacích, byl připravován od října 2016 a byl v listopadu 2017
schválen Radou města Votic.
Schválená koncepce reaguje na zjištěné potřeby ohrožených dětí a jejich rodin, které
zachytil a analyzoval lokální síťař Jan Počepický, pracovník projektu MPSV „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“, v období srpen–říjen 2016.
Spolupracoval při tom se zástupci Odboru
sociálních věcí Městského úřadu (MěÚ) Votice a dalších institucí a organizací, kteří se
pohybují na Voticku v sociální oblasti. Z procesu vzešla nejpalčivěji potřeba řešit bydlení
pro občany, kteří se dostali do tíživé životní
situace a potřebují v této situaci podporu
a jistotu střechy nad hlavou.
Na základě těchto zjištění se v říjnu 2016
sešli lokální síťař a vedoucí odboru sociální
věcí, kde byla potřeba zajištění sociálních
bytů představena. Síťař ve spolupráci s pracovníky odboru připravili podklady pro svolání a zahájení činnosti pracovní skupiny pro
oblast sociálního bydlení, které se kromě
síťaře zúčastnili za město Votice Jiří Slavík,
za úřad práce Silvie Řeháčková, za odbor
finanční a správy majetku Bc. Iva Malá,
za odbor sociálních věcí Mgr. Janoušová
a Mgr. Markéta Peroutková a za Mikroregion
Voticko Mgr. Viktor Liška. A co bylo výsledkem jednání? Po představení podkladů k situaci s bydlením a dotačních možností pro
obec si aktéři jednání odsouhlasili zpracování dokumentu – koncepce, který by se detailně zabýval potřebami obyvatel v oblasti
bydlení a obsahoval návrh systému bydlení,
doprovázený sociální prací, který by poskytl
podporu rodinám v obtížné životní situaci,
předcházel bezdomovectví a pomohl obyvatelům Voticka řešit jejich dluhy.
Tři možnosti bydlení – jak vypadá systém
prostupného bydlení
Pro zpracování dokumentu oslovil lokální
síťař Platformu pro sociální bydlení – uskupení nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se
tématu sociálního bydlení a lidských práv.
Ta poskytla vzory analýz bytové situace a návod, jak zjištěné informace vyhodnocovat.
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Během jara 2017 síťař zjišťoval potřebná data a informace, a také to, jak může
koncepce fungovat v praxi.
Zejména šlo o analýzu bytové situace města Votice
(se kterou výrazně pomohl odbor finanční a správy
majetku), počet dlužníků
v městských bytech a mapování systému vymáhání
nájemného. Síťař společně s odborem sociálních
Foto M. Špoula
věcí také zjišťoval příklady
dobré praxe z měst, kde
již nějaké sociální či prostupné bydlení zavedli. Všechny informace a podklady byly
přinášeny na setkávání pracovní skupiny.
Zástupci pracovní skupiny pro oblast bydlení se po několika setkáních shodli na podobě
systému prostupného bydlení, a to že bude
rozdělen na tři možnosti bydlení. Co se tím
myslí?
První stupeň bydlení tvoří spíše azylové
domy pro matky s dětmi, ubytovny, noclehárny nebo nevyhovující bydlení, ze kterého
osoby a rodiny mohou přestoupit do druhého stupně – sociálního bydlení. Zde nebude
třeba hradit kauci, byt bude mít zvýhodněné
nájemné a nájemní smlouvu na dobu určitou.
A to vše za podmínky, že nájemník bude spolupracovat se sociálním pracovníkem obce
nebo využívat sociální poradenství místních
organizací a pracovat tak na zlepšení své
situace. Tato podpora má vést k tomu, aby
uživatel sociálního bytu mohl získat byt se
standardním nájemným a uměl si ho udržet.
Jak k tomu může dojít? Pokud bude nájemník
sociálního bytu aktivně pracovat na řešení
své situace s podporou sociálních pracovníků
– např. bude si hledat zaměstnání, začne řešit své dluhy, bude pravidelně hradit nájem,
vytvoří si rezervu na uhrazení kauze ve standardním bytě, bude mu nabídnut třetí stupeň
bydlení – tzv. dostupné bydlení. Neznamená
to, že se občan bude neustále stěhovat, ale
dojde ke změně podmínek – postupně dojde
ke snižování míry spolupráce se sociálním
pracovníkem či poskytovatelem sociálních
služeb, aby mohl přejít z tzv. prostupného bydlení do bydlení se standardním nájemným.
Kdo tvoří komisi pro prostupné bydlení
O tom, kdo vstoupí do systému prostupného
bydlení, bude rozhodovat Komise pro prostupné bydlení, kterou tvoří zástupci odboru
sociálních věcí, Odboru správy majetku MěÚ
Votice, neziskových organizací, úřadu práce,
vedení města a jednání bude samozřejmě
účasten i žadatel o prostupné bydlení, nebo
nájemník, který už systém využívá. Komise
bude posuzovat přidělení těchto zvýhodněných bytů, nebo přestup mezi druhým stupněm (sociální bydlení) a třetím stupněm (dostupné bydlení). V lednu 2018 proběhlo první
jednání Komise pro prostupné bydlení – její
členové si nastavili vnitřní pravidla fungo-

vání a řešili již konkrétní žádosti o přidělení
bytu v systému prostupného bydlení.
Je třeba včas řešit dluhy
Současně s prostupným bydlením řeší koncepce také prevenci předlužování domácností. Ta spočívá v užší spolupráci sociálních
pracovníků odboru sociálních věcí, pracovníků Odboru finančního a správy majetku
MěÚ Votice a Úřadu práce Votice. Prakticky
jde o to, aby sociální pracovníci obce byli
svými kolegy včas informováni o vzniku dluhu na nájemném, a mohli tak zprostředkovat
rodině či jednotlivci včasnou pomoc ve spolupráci s pracovníky úřadu práce či pracovníky Občanské poradny, která je dostupná lidem v obtížných životních situacích od roku
2016.
Intenzivní rozvoj sociální oblasti a spolupráce na Voticku
Systém prostupného bydlení teď čeká období
ověřování a případné ladění drobných nedostatků, které jen praxe ukáže. Počátkem
února 2018 proběhlo setkání starostů Mikroregionu Voticka, kde starosta města Votice
Jiří Slavík nabídl ostatním starostům z Voticka možnost využívání systému prostupného
bydlení i ohroženými občany a rodinami z jejich obcí.
Obec s rozšířenou působností (ORP) Votice
udělala během posledních tří let obrovský
krok v soběstačnosti a v inovativnosti v sociální oblasti. To dokládá nejen řešení v oblasti
bydlení, ale řada dalších opatření či služeb.
V roce 2014 vzniklo přímo ve Voticích Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sibiř,
které pomáhá smysluplně a bezpečně trávit
volný čas ohroženým dětem a v roce 2016 byl
Mikroregionem Voticko iniciován a dotován
vznik Občanské poradny, kterou zřizuje Diakonie Střední Čechy. Ještě ten samý rok vznikl za spolupráce Mikroregionu Voticko, Odboru sociálních věcí MěÚ Votice a lokálního
síťaře tzv. Sociální fond ORP, do kterého obce
z celého ORP každoročně zasílají finanční
prostředky na dofinancování registrovaných
sociálních služeb, které jsou občany využívány a jsou součástí Minimální sítě sociálních služeb ORP Votice. Ani v roce 2018 se
nebude v sociální oblasti zahálet. Na Voticku
v rámci projektu Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II vznikne pracovní skupina pro
rovné příležitosti, která bude zintenzivňovat
spolupráci mezi školami a orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími aktéry ve vzdělání či sociální oblasti. Věřme, že
tato spolupráce bude přinášet další témata
a možnosti jejich řešení.
Samotná koncepce prostupného bydlení je
dostupná na stránkách http://www.mesto-votice.cz/ Pokud vás zajímá více informací
z oblasti síťování služeb pro ohrožené děti,
najdete je na www.pravonadetstvi.cz.
Bc. Jan Počepický,
lokální síťař pro ORP Votice
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Městské kulturní centrum ve Voticích loni uspořádalo téměř 100 akcí
Městské kulturní centrum (MKC) Votice
loni uspořádalo 93 akcí, to bylo o 22 akcí
víc než v roce 2016. Na vstupném se vybralo
317 000 korun proti předloňským necelým
226 tisícům korun. Velký zájem zaznamenalo
rekonstruované kino, do nějž si našlo cestu
2 851 lidí, to je meziročně dvakrát víc. Výnosy z promítání překročily 136 tisíc korun, zatímco v roce 2016 činily pouze 29 tisíc korun,
uvedla ředitelka MKC Jaroslava Pokorná.
Nejvíce diváků podle ní chodí na dětská představení. Dospělí diváci vyhledávají české filmy, zejména komedie. „Návštěvnost se odvíjí
od nabídky distribučních společností. Ame-

rické filmy ve Voticích moc úspěšné nejsou,“
poznamenala Jaroslava Pokorná. Votické kino
totiž není digitalizováno a než distributor filmy uvolní na DVD, uplyne většinou půl roku
a za tu dobu film většina lidí zhlédne jinde.

v roce 2016 a vybralo se také třikrát více peněz
na vstupném. V klášteře přibyly dvě prosklené
vitríny, v nichž se vystavují zajímavé drobné
exponáty. Letos chce MKC pořídit do kláštera
další dvě vitríny.

Kino je využito na maximum, zejména společenský sál, který nejvíce využívá Mateřské
centrum Oříšek. Zázemí zde našly také zájmové kroužky, například včelařský, paličkování
a malování.

Refektář v klášteře je ideálním prostorem pro
pořádání kulturních akcí, je vybaven projekčním plátnem, projektorem a ozvučením. Loni
se v něm uskutečnila akce ZUŠ Open, která se
letos bude opakovat. Do kláštera bylo přesunuto vyhlášení soutěže Votické talenty. Pořádají se zde výstavy, úspěch měla hlavně výstava obrazů Ljuby Vitkovské.
jt

Roste také návštěvnost rekonstruovaného votického kláštera sv. Františka z Assisi. V loňském roce ho navštívilo třikrát více lidí než

Ve Voticích připomenou 100 let založení republiky přednášky, koncerty i výstava
Městské kulturní centrum Votice připravilo
u příležitosti letošního 100. výročí založení
republiky řadu kulturních akcí. Nechybí mezi
nimi přednášky, koncerty ani výstava. První
přednáška se uskuteční 18. dubna a s tématem Prezident tenkrát a dnes vystoupí bývalý
hradní protokolář Jindřich Forejt. Svaz českých bojovníků za svobodu s podporou Městského kulturního centra připravil také přednášku Stanislava Motla na téma Válka před
válkou. Do konce března je ke zhlédnutí výstava Československé opevnění, doprovázená

slovem jejího autora Jana Vachtla. Další výstava začne 14. září a bude zaměřena zejména
na historické události týkající se Votic a okolí. Tématem budou legionáři, průřez stoletím
a historie votického průmyslu.
Městské kulturní centrum žádá všechny, kdo
doma mají nějaké dobové artefakty, nebo jejichž příbuzní byli za války v československých legiích, aby mu poskytli informace,
které by mohly být zveřejněny v chystané
publikaci věnované výročí vzniku republiky.

Součástí vzpomínkových akcí ve Voticích
bude také činohra o Antonínu Dvořákovi
obohacená o sólová vystoupení houslistky.
Nejvýznamnějším koncertem letošního roku
pak bude vystoupení Hradišťanu.
Přehled akcí věnovaných výročí založení
republiky je na stránkách MKC a také v kulturním kalendáři Posázaví a průběžně se
aktualizuje.

Běžecký závod Od nevidim do nevidim podpoří šestiletého Lukáška
Ve Stříbrné Skalici se 21. dubna uskuteční
pátý ročník charitativního běžeckého závodu
Od nevidim do nevidim, který pořádá nevidomý sportovní nadšenec, běžec a horolezec
Honza Říha. Vybrané startovné dostane šestiletý Lukášek, který má vzácnou metabolickou
poruchu – Lesch-Nyhanův syndrom (LNS).
Závod Od nevidim do nevidim je trailový
běh na 5,5 a 12 km. Start hlavního závodu je
v 12:15, startovné předem je 200 Kč, na místě 300 Kč. Běžci se mohou už nyní registrovat
přes svůj profil závodníka v aplikaci Stopcy
na https://stopcy.com/events/87. Zájemci bez rozdílu věku se mohou zúčastnit také
nesoutěžního dobročinného běhu / chůze
na 1 km, start je v 10:15. Pro děti a handicapované sportovce je startovné zdarma.
Lukášova maminka říká: „S poruchou LNS se
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na světě narodí jedno dítě z 380 000. Mezi největší útrapy tohoto onemocnění patří asi to,
že Lukáškovi, ač je chytrý kluk, jeho tělo nedovoluje se realizovat. Sám nesedí, rukama si
sice vezme po velkém snažení věc do ruky, ale
hrát si jako jeho vrstevníci bohužel nemůže.
Mluví zatím jen trochu, ale díky výbornému
očnímu kontaktu si umí skoro o všechno říct.
Má moc rád legraci a miluje společnost.
Rádi bychom Lukáškovi dopřáli co nejšťastnější život. Peníze vybrané při charitativním
běhu Od nevidim do nevidim nám pomohou
k zakoupení většího auta pro naši rodinu.
Abychom mohli podnikat výlety, jet na dovolenou.“
Více informací je na:
www.odnevidimdonevidim.cz.
jt
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› Partneři / Z regionu
Zámecký park nemusí být jen památkovým skanzenem

Zámecký park může být atraktivním místem pro trávení volného času návštěvníků
všech věkových kategorií. Příkladem je
park u zámku Konopiště, který patří k vyhledávaným odpočinkovým místům. Předurčuje ho k tomu nejen výhodná poloha
– leží v těsném sousedství města Benešov,
ale také pestrá nabídka volnočasových aktivit. Na své si zde přijdou milovníci historie
a kulturních akcí, turisté, maminky s dětmi i sportovci. Rozhlehlý krajinářský park
s rozlohou přes 225 hektarů je rozdělen
mezi tři správce – Město Benešov, Národní
památkový ústav a Lesy ČR, s.p. Snahou
všech je udržet památkově chráněný areál
přístupný veřejnosti. Napomáhá k tomu

i městský ekovláček, který jezdí z Benešova
na Konopiště a zpět.

opatření v lesích. Do roku 2020 chce tímto
způsobem rozdělit přes 500 milionů korun.

Největší část konopišťského zámeckého
parku spravují Lesy ČR, s.p. Lesní závod
(LZ) Konopiště. Pečuje o rozsáhlé lesní porosty a louky. V části parku nad Růžovou
zahradou nedaleko vrchu Tuškov lesníci
vybudovali dětské hřiště. Místo, vybrané
po dohodě s Národním památkovým ústavem, bylo osazeno certifikovanými herními
prvky z akátového dřeva. První z nich byly
postaveny v roce 2014, v následujících dvou
letech k nim přibyly další. Kromě houpaček
a kolotoče je součástí hřiště lanová dráha,
prolézačky, dřevěné pexeso s obrázky lesní
zvěře, rostlin a stromů nebo stůl s lavičkami.
Provozovatelem hřiště je Lesní závod Konopiště.

K hřišti v konopišťském zámeckém parku
návštěvníky zavede také naučná stezka Pod
stromy, kterou také vybudovaly Lesy ČR, LZ
Konopiště. Na trase dlouhé 2,5 kilometru,
která začíná u Konopišťského rybníka, je
13 zastavení s ilustrovanými tabulemi obsahujícími informace o 11 stromech rostoucích v našich lesích. Nejmenší návštěvníky
naučnou stezkou provází postava skřítka
Konopišťáka. Parkem vedou celkem tři naučné stezky, kromě výše uvedené ještě Lesní
stezka Ferdinanda d’Este a stezka nazvaná
Historie a příroda Konopišťského parku.
Na vybudování těchto dvou se také podílel
Lesní závod Konopiště, a to ve spolupráci
s ČSOP, místní organizací Benešov.

Náklady na vybudování hřiště, včetně přípravných prací a úpravy terénu, se vyšplhaly
k 700 000 korun a byly uhrazeny z Programu
2020, který realizují Lesy ČR, s.p. Podnik,
ve snaze co nejvíce zpřístupnit veřejnosti
české lesy, vyzval zájemce z celé republiky,
aby mu na adresu Program2020@lesycr.cz
zasílali své podněty na konkrétní akce či

Lesní závod Konopiště je jedním ze čtyř přímo
řízených lesních závodů v rámci podniku Lesy
ČR, s.p. Je nejrozsáhlejším lesním závodem,
jeho lesy se rozkládají na 300 000 ha katastrálního území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Celé území je rozděleno předěly vodních toků Vltava, Sázava, Berounka a Kocába.
jt

Jezy v Městečku a Podělusích jsou kvůli rekonstrukci nesjízdné
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí jezů
Městečko a Podělusy na řece Sázavě by měli
vodáci dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny Povodí Vltavy:

roce směrováni na levý břeh, kde bude vyznačena cesta pro přenášení. Vstup na staveniště
i na dokončenou polovinu jezu je z důvodu
bezpečnosti zakázán.

Sázava ř. km 29,230, jez Městečko
Stavební práce budou pokračovat až do konce roku 2018 výstavbou pravé poloviny jezové konstrukce, sportovní propusti a rybího
přechodu na levobřežní straně. Voda bude
převáděna přes dokončenou levou polovinu
jezu. Vodáci budou stejně jako v minulém

Sázava ř. km 17,904, jez Podělusy
Stavební práce budou pokračovat po celý rok
nejdříve výstavbou sportovní propusti a břehových dlažeb na pravém břehu do konce
května 2018, navazovat bude stavba pravé
poloviny jezové konstrukce, voda bude převáděna levobřežním zatrubněním – do kon-

ce května není možné vodáky na jez pustit.
Po dokončení pravé poloviny jezu bude voda
převáděna přes dokončenou polovinu jezu
a sportovní propust a práce budou pokračovat na levé polovině jezu a rybím přechodu
až do 04/2019. Do konce května budou vodáci muset přenášet po levém břehu kolem
mlýna – trasa bude vyznačena. Na staveniště
je vstup zakázán. Od června by již měla být
dokončena propust a pravobřežní schodiště.
Povodí Vltavy, s.p.

Jez Městečko

Jez Podělusy
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›

Legendy benešovského sportu
SK Šacung Benešov
Jméno sportovního klubu je
neodmyslitelně spjato s dnes
už legendární sportovní osadou Šacung (Kaliště – Lensedly), která byla založena v roce
1947 spojením posázavských
trampských
osad
Unkas
a Key West. Samotný název
osady byl odvozen od slova šacovat, které
bylo používáno během druhé světové války,
kdy peněz nebylo nazbyt. Při placení výdajů, souvisejících s činností osady, docházelo
k tzv. „šacování“, tedy vysypání obsahu kapes
za účelem získání potřebné finanční částky.
V 50. letech minulého století byl Šacung
jedním z členů legendární nohejbalové
Trampské ligy, která se hrála od roku 1953
do roku 1961. Nejlepšími umístěním bylo 3.
místo z roku 1961. Šedesátá léta byla pro Šacung po sportovní stránce úspěšnou dobou.
Po zániku Trampské ligy se družstvo osady
pod názvem Dynamo Strašnice – Šacung
od roku 1962 účastnilo nově založené Pražské nohejbalové soutěže. V ní se postavilo
na stupně vítězů v letech 1963, 1964 a 1965.

V 70. letech hráči Šacungu přešli pod hlavičku pražské TJ Dopravní podniky, v jejíž barvách hráli celorepublikovou ligovou soutěž,
založenou roku 1972. Nejlepším umístěním
bylo 2. místo z roku 1981 a dvě 3. místa z let
1975 a 1978. Od roku 1991 hrálo družstvo
druhou nejvyšší ligovou soutěž, do nejvyšší
se po několika neúspěšných pokusech vrátilo v roce 2000. To již od roku 1998 hrálo
pod staronovým názvem Šacung. Dalšími
výsledkovými milníky družstva byl extraligový titul v roce 2010 a titul z evropské pohárové soutěže v roce 2011. V současné době
je družstvo účastníkem Extraligy mužů.
Účastní se také republikových šampionátů
a mezinárodních turnajů. Někteří hráči jsou
členy reprezentačních výběrů.

starší žáci Šacungu, kteří v sezóně 2017
vybojovali stříbro na mistrovství republiky
dvojic, čtvrtfinálovou účast na mistrovství
republiky jednotlivců, sedmé místo v pohárovém seriálu a podíleli se na čtvrtfinálovém umístění v dorostenecké lize. Jejich
dospělí oddíloví spoluhráči z extraligového
družstva anketní kategorii dospělých kolektivů na Benešovsku ovládli – pomohlo
jim k tomu loňské 7. místo v nejvyšší soutěži, na mistrovství republiky jednotlivců
vybojovali bronz, v trojicích pak čtvrté místo – stejně jako na mezinárodním turnaji
ve Vsetíně.

V roce 2017 se tři hráči benešovského Šacungu (Jiří Doubrava a žáci Jan Šperlík
s Lukášem Krunertem) prosadili do elitní
desítky ankety Nohejbalista roku ČR. Ocenění se benešovští nohejbalisté dočkali
i v regionální všesportovní anketě Sportovec roku 2017 Benešovska – čtvrté místo
mezi mládežnickými kolektivy obsadili

Miloslav Ziegler: Šacung je v nohejbale stejný pojem jakým jsou ve fotbale
Sparta či Slavie
Z trampské osady mezi nejlepší v republice
– tak by se dala stručně popsat nohejbalová historie SK Šacung Benešov, jednoho ze
současných nejúspěšnějších benešovských
sportovních klubů. Jeho předseda Miloslav
Ziegler říká: „Šacung je v nohejbale stejný
pojem jakým jsou ve fotbale Sparta či Slavie“. Každý, kdo si oblékne oranžový dres
šacungských bojovníků, se proto podle něj
stává součástí nohejbalové historie, na kterou může být právem hrdý. „Tradice se totiž
koupit nedá,“ zdůrazňuje Miloslav Ziegler.
Do Benešova přišel v roce 1997 z jižních
Čech. Jako většina jeho tamních souputníků
začínal s nohejbalem na chatě. „V osadě bylo
hřiště, kam jsme chodili v každé volné chvíli kopat. Po vzoru táty jsem sice jako malý
kluk začal hrát fotbal, ale nebyl jsem v něm
tolik úspěšný, takže jsem se někdy v dorosteneckém věku přeorientoval na nohejbal,“
popsal své sportovní začátky. Slibně nastartovanou sportovní kariéru ale přerušilo stě-
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hování do Benešova. Přišlo zrovna ve chvíli,
kdy měl před sebou přestup do druhé národní ligy. „Skloubit hru s prací nešlo, musel
bych do jižních Čech dojíždět na tréninky,
a to se nedalo zvládnout. Tak jsem se začal
poohlížet po nějaké podobné příležitosti
v Benešově. Hledal jsem asi dva nebo tři
roky, když jsem se od kolegyně z práce doslechl, že její manžel se synem a partou dalších podobně naladěných lidí chodí v zimě
hrát nohejbal do benešovské nafukovací
haly, v sezoně se hrálo na venkovním hřišti
v Chlístově. Přidal jsem se k nim, a dostal
jsem se tak nejen ke vzniku organizovaného
nohejbalu v Benešově, ale byl i u všech jeho
dosavadních největších úspěchů,“ dodal Miloslav Ziegler.
Z vlastní zkušenosti moc dobře ví, jak to
v kolébce českého nohejbalu – trampských
osadách – kdysi vypadalo. A Šacung, který
byl jednou z nich a jehož jméno benešovský
klub nese, nebyl výjimkou. Bylo proto jasné,
že s postupem do nejvyšší soutěže nedokáže malý osadní oddíl splnit požadavky nohejbalového svazu. „V osadě
nohejbal neměl perspektivu, chybělo
tam regulérní hřiště, nebyla tam mládež, nedalo se tam v týdnu trénovat.
Proto jsme se přesunuli do Benešova,“
vysvětlil Miloslav Ziegler. Výsledkem
bylo spojení s oddílem nohejbalu KK
Benešov a vznik SK Šacung, který
v roce 2010 získal extraligový titul.
Podobným „životopisem“ se žádný
jiný vrcholový nohejbalový klub v republice pochlubit nemůže.

Nohejbal je podle Miloslava Zieglera nenáročný sport, stačí natáhnout síť a hrát.
Pokud v něm ale člověk chce vítězit, musí
dobře zvládnout hráčskou techniku. „Není
to jen tak přijít na hřiště a hrát. Musíte
umět rychle, prakticky po pár míčích, přečíst hru protivníka, zafixovat si, co hraje
nejvíc, jaká je jeho silná a slabá stránka,
a toho potom využít,“ prozradil Miloslav
Ziegler. Hraje se rychle, jeden zápas trvá
kolem deseti minut, takže zvolit správnou
taktiku je otázkou několika desítek vteřin.
„Když pak člověk hraje nohejbal delší dobu,
svoje protivníky už obvykle zná, a pak je to
kdo z koho‘,“ dodal.
Proč si tehdy před lety vybral právě nohejbal? „Může za to asi parta, která byla v osadě
v jižních Čechách, kde máme chatu a kam
pořád jezdíme. Nohejbal mi prostě přirostl
k srdci a myslím si, že ho docela ovládám.
I dnes, kdy dělám předsedu SK Šacung, se
považuju spíš za hráče než funkcionáře,“ poznamenal. Tenis ani volejbal mu prý nikdy
k srdci nepřirostly, občas si zajde zahrát fotbal. „Kopací sporty jsou prostě moje láska,“
říká s úsměvem.
Za největší úspěch své hráčské nohejbalové
kariéry považuje Miloslav Ziegler několik titulů okresního a krajského přeboru a postup
do druhé národní ligy. V současnosti si nohejbal chodí zahrát v sezóně dvakrát týdně
a přes zimu obvykle jednou týdně. V kontaktu s touto míčovou hrou je i prostřednictvím
svých dvou synů, kteří jdou v jeho šlépějích.
jt
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› Z regionu
Parním vlakem za zábavou a poznáním
Všechny výlety parním vlakem směřují České dráhy a.s. za významnými památkami,
kulturními akcemi, slavnostmi a zajímavými událostmi. Oblíbenou akcí v květnu je
jízda do Vlašimi, kde patří k vyhledávaným
turistickým cílům zdejší ParaZOO. Při jízdě do Podblanicka lze navštívit také zámek
Jemniště (nádraží Postupice) nebo Pivovar
Ferdinand v Benešově.
Začátkem léta a o prázdninách lze naplánovat jízdu do Posázaví. Neopakovatelné scenérie řeky Sázavy nebo návštěva památek

určitě stojí za to. Z nejznámějších lze jmenovat týnecký hrad, Sázavský klášter nebo
hrad Český Šternberk. Děti určitě zaujme
vyhlášená Sázavská nebo Kácovská pouť. Tu
Kácovskou lze obohatit návštěvou pivovarské hospody, kde si přijdou na své milovníci
zlatavého moku a dobrého jídla.
Svézt se parním vlakem znamená ponořit se
do doby první poloviny 20. století, kdy parní
trakce byla na výsluní a zajišťovala největší podíl jak osobní, tak nákladní přepravy.
Dnes je to jen ukázka, jak naši předkové do-

kázali ovládat krásné stroje disponující obrovskou silou. Vozy tzv. Rybáky, ve kterých
se můžete svézt, jezdily ve 40. a 50. letech
minulého století.
Jízdenky lze zakoupit v předprodeji, případně rezervovat, v Praze na Masarykově
nádraží v mezinárodní pokladně a v osobní
pokladně na nádraží Praha-Braník vždy měsíc před akcí.
Podrobnější informace jsou na www.cd.cz
jl

Nostalgické jízdy ČD a.s. do Posázaví a Podblanicka v roce 2018
Termín

Název akce

Trasa vlaku

26. května

Ferdinand (Vojenské technické muzeum Lešany,
Pivovar Ferdinand Benešov, ParaZOO Vlašim

Praha-Braník–Jílové–Čerčany–Benešov–Postupice–Vlašim

23. června

Posázavské linky (Sázavský klášter)

Praha-Braník–Týnec–Čerčany–Sázava / Sázava – Ledečko

7. července

Posázavské linky (Sázavská pouť)

Praha-Braník–Týnec–Čerčany–Sázava

18. srpna

Posázavské linky (Kácovská pouť)

Praha-Braník–Praha hl. n.–Praha-Libeň–Říčany–Čerčany–
Sázava–Kácov / Kácov–Čerčany–Praha-Hostivař–Praha-Vršovice

1. září

Ferdinand (Vojenské technické muzeum Lešany,
Pivovar Ferdinand v Benešově, ParaZOO Vlašim

Praha-Braník–Vrané–Krhanice–Týnec–Čerčany–Benešov–
Postupice–Vlašim

Pomozte objevit zaniklá poselství lip republiky
V rámci celonárodních oslav vzniku
Československé republiky začali nadšenci mapovat jubilejní stromy, aby zachránili jejich vzkaz
pro další generace.
Zároveň zpřístupnili návody, jak postupovat
při výsadbách pamětních lip v roce 2018.
Náš národní strom lípa je často vysazována
na počest výročí vzniku republiky, aby připomínala důležitou událost našich dějin. Pokud však tyto stromy nejsou označeny, tak
se jejich poselství vytrácí či dokonce mizí.
Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaši!
Do hledání stromů republiky se může zapojit každý. „Založili jsme speciální webové
stránky Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, které jsou nositelem databáze těchto
jubilejních stromů, a budeme rádi, když se
k našemu nadšení připojíte a budete s námi
objevovat dřeviny, ze kterých dýchá historie,“ říká dendrolog Aleš Rudl. Z dosavadního pátrání vyplývá, že lípy republiky byly
nejčastěji sázeny na počest výročí v letech
1919, 1928, 1968, ale i 1998.
Myšlenka projektu vznikla při hledání významných stromů Prahy v roce 2013. Tehdy
byla znovuobjevena ústřední lípa republiky na Petříně, která byla vysazena 28. října
1968 na výročí 50 let od vzniku ČSR. „Aktéři někdejších výsadeb mě vyzvali k zapojení do pátrání po jubilejních lípách nejen
v Praze, ale i v celé ČR v souvislosti s rokem
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Lípa republiky na Petříně v Praze
vysazená 28. října 1968
2018,“ popisuje garant webu Lípy republiky
Aleš Rudl. Tehdy bylo vysazeno několik tisíc
lip po celém Československu.
Nepodceňte výsadbu nových jubilejních lip
Řada obcí a měst se chystá vysadit 28. října
strom republiky. Před samotnou výsadbou
pamětního stromu je potřeba vše pečlivě
naplánovat. „Důležité je promyslet vhodné
stanoviště, aby měl strom příhodné podmínky a vydržel na svém místě co nejdéle. Dále
by se mělo připravit stabilní označení či zvážit instalaci ochranných prvků,“ doporučuje
členka týmu Jana Říhová.

Při jubilejní výsadbě se rovněž neobejdeme
bez vhodně zvoleného kvalitního školkařského výpěstku. „Správně provedená výsadba i následná péče je základem úspěchu,
aby se ze stromu mohli těšit i naši potomci,“ doplňuje pracovník péče o zeleň a člen
týmu Lukáš Sykáček. Podrobné návody, jak
naplánovat a jakým způsobem postupovat
při výsadbách, jsou umístěny na webu Lípy
republiky www.lipyrepubliky.cz.
Redakce webu Lípy republiky
e-mail: info@lipyrepubliky.cz
tel.: 606 754 391

více najdete na www.posazavi.com

›

Partneři

Seznam partnerů Místní akční skupiny Posázaví a jejich kontaktní údaje k 1. 3. 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

kultura a památky

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

Václav Pošmurný

sklářské řemeslo, vzdělávání

Historický klub z.s.

Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41

Eliška Svačinková

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

Vladimír Malák

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

více najdete na www.posazavi.com

Benešov, Husova 470, 256 01
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DRŽ RYTMUS

S ČISTOU ŘEKOU SÁZAVOU

foto Olga Špátová

6.– 8. dubna 2018

Již po třinácté spustí společnost Posázaví o.p.s. projekt Čistá řeka Sázava. Jedná se o jarní úklid řeky
Sázavy a jejího okolí. Dobrovolníci sbírají vše, co do řeky a její blízkosti nepatří. Společně se snažíme
měnit myšlení lidí, podnítit v nich zájem o místa, kde žijí, motivovat je k ohleduplnému chování
k přírodě a vychovávat tak další generace.
Přidáš se i ty?

• jako dobrovolník při úklidu
• poskytnutím materiální pomoci
• finančním příspěvkem na číslo sbírkového účtu:
1249-326666339/0800
• inspiruj se a ZAJÍMEJ SE O MÍSTA, KDE ŽIJEŠ!

Přihlaš se on-line na www.cistarekasazava.cz
Informace:

Denisa Cibulková, tel.: 608 702 061
e-mail: cibulkova@posazavi.com
Zpravodaj Posázaví > Číslo 1 – Ročník 2018 < Za informace uvedené
v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Fotografie jsou z archivu
Posázaví o.p.s. a od dopisovatelů. Šéfredaktorka PhDr. Jaroslava
Tůmová (jt), tel.: 602 216 637. Posázaví o.p.s. • kancelář Masarykovo
náměstí 1, 256 01 Benešov. Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete
zasílat na e-mail: tumova@posazavi.com. MK ČR E 15860

