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V Jílovém u Prahy byly dokončeny opravy důležitých

místních komunikací

V úterý 29. 7. 2014 se konalo slavnostní
ukončení projektu „Rekonstrukce
povrchů části Masarykova náměstí a
ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové
u Prahy. 

Rekonstrukcí povrchů části Masarykova
náměstí a ulic Tyršova a Komenského v
Jílovém u Prahy došlo ke zlepšení
dostupnosti Základní školy, sokolovny,
bytového domu s pečovatelskou službou,
řady dalších podnikatelských objektů a
areálu FC Jílové u Prahy. Co se týká
Masarykova náměstí, které je v historické
části města vyhlášeno městskou
památkovou zónou, tak zde došlo kromě
rekonstrukce povrchů ke zvýšení
bezpečnosti provozu, včetně bezbariérových
úprav a uspořádání parkovacích míst. 

„Jsem moc ráda, že jsme mohli
zrekonstruovat právě tyto velmi zatížené
komunikace, velkou radost mám z krásného
náměstí, kde se konají jarmarky a slavnosti.
Tato akce zlepší dostupnost řady objektů ve
městě mnoha místním lidem i
návštěvníkům,“ řekla starostka Květa
Halanová. 

Celkové náklady akce jsou ve výši 7,1
milionu korun, z toho 72,5 procenta

uznatelných nákladů pokryla dotace z
Evropského fondu pro regionální rozvoj a
zbytek zaplatí město. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 3/2014      strana 3

Do kraje mezi Sázavou a Vltavou za dobrodružstvím,

poznáním i odpočinkem

Dobrodružství v korunách stromů,
adrenalinové projížďky na
elektrokoloběžkách, putování po
stopách filmařů i místo pro odpočinek a
rozjímání nabízí krajina v klínu mezi
řekami Sázavou a Vltavou. Ročně ji
navštíví tisíce turistů. 

Před pěti roky se v kaňonu nad potokem
vlévajícím se na úpatí živohošťského mostu
do zátoky přehradní nádrže Slapy otevřel
Lanový park Slapy. „Ze začátku to bylo
náročnější, protože Slapy jsou sice
atraktivní, ale na druhou stranu jsou
lokalitou starousedlíků – chatařů a
chalupářů. Hotelů a penzionů tady bylo
méně, teď se situace mění. Ubytovací
kapacity se rozšiřují, hoteliéři k nám posílají
své klienty a tato spolupráce je oboustranně
výhodná. Stáváme se atraktivními pro
dovolenkové klienty všech věkových
kategorií,“ říká provozovatel slapského
lanového centra Václav Duchaj. 

Příděl adrenalinu a zábavy si tu najdou
všechny věkové kategorie. Od loňského roku
je v provozu Junior park pro děti od tří do
osmi let, který se letos rozšířil o oblíbené
sjezdy. Z vyvýšené terasy mohou malí
návštěvníci sjet na míči, houpačce nebo
lanovém žebříku. „Dospělí mohou vyzkoušet

nově postavenou trasu, která se skládá z 12
sjezdů v souhrnné délce 500 metrů,“ dodal
Václav Duchaj. 

Služby parku podle něj využívají především
rodiny s dětmi, v sezóně obslouží kolem 5
000 klientů. Nevýhodou je, že se jedná o
aktivitu závislou na počasí - návštěvníky
odradí i jeho nepříznivá předpověď. „Drobný
déšť přitom vůbec nevadí, atrakce jsou pod
korunami vysokých smrků, kterými kapky
jen tak neprojdou. Problémem mohou být
jen bouřky, ale těch tu moc nebývá. Do
budoucna je proto naším největším snem
přesunout lanový park pod střechu,
abychom mohli fungovat po celý rok,“
shrnul Václav Duchaj. 

Krajinu mezi Sázavou a Vltavou si oblíbili
také filmaři. Kostel sv. Václava v obci
Chvojínek se stal kulisou snímku Kytice.
Filmařům se líbil i Panský rybník u
Neveklova, který si „zahrál“ ve filmu
Vesničko má středisková. Legendární
komedie Jiřího Menzela je však spojována
hlavně s obcí Křečovice, kde je k vidění
mnohem víc než dvorek svérázného řidiče
Pávka či domek jeho závozníka Otíka
Rákosníka. 

Zajímavou může být také návštěva Kláštera
Naší Paní nad Vltavou, který v Poličanech u
Křečovic postavily trapistky (řád cisterciáků
přísné observance). Poutníci se tu mohou
zúčastnit liturgie mnišek v klášterním
kostele. Mohou také využít služeb zdejšího
domu pro hosty, jehož součástí je malý
obchod s produkty poličanského kláštera i
mnišskými produkty jiných klášterů z Čech,
Itálie a Francie. 
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Jeden den dobrovolníka ve vlašimské Záchranné

stanici pro zvířata

Je šest ráno a budík hlasitě zvoní.
Oznamuje čas krmení. Oblékám
nejčistší tričko zašpiněné od sunaru a
připravuji lahvičky. Celá záchranná
stanice rázem ožije s pocitem, že právě
to či ono zvířátko dostane najíst dřív. 

Po dokrmení mláďat a pacientů ve vnitřních
prostorách nachystám krmení pro trvalé
handicapy, tedy zvířata, která pro následky
vážného zranění anebo z důvodu ochočení
již nemohou být vypuštěna zpět do přírody.
Pak zase následuje krmení mláďat, které se
opakuje až do večera a přes noc. 

Mezi krmením přichází chvíle projektů a
akcí pro veřejnost probíhajících v paraZOO,
expozici záchranné stanice. S další
dobrovolnicí vyrábíme a sháníme materiál
na hmyzí domečky. Zažijeme u toho spoustu
legrace. Společně pak také pomáháme
výrobu domků pro hmyz s návštěvníky
paraZOO realizovat. 

Později se vracíme zpátky do záchranné
stanice. Právě nám volali, že se poblíž
zranilo mládě srnky. Po dokončené práci
následuje odměna. Budu moct jet na výjezd.
Druhá dobrovolnice zůstane ve stanici a
postará se o krmení a já odjíždím asistovat.
Je to vždy velký adrenalin. Nikdy nevíme, co

nás na takové cestě potká nebo v jakém
bude zvíře stavu. Proto ocením zkušené
rady a oporu ošetřovatelů. Při cestě na
místo se od nich dozvídám, jak reagovat na
různé situace, které mohou nastat. V první
řadě je bezpečnost. Tentokrát nebyl odchyt
složitý. Srnče odvážíme s sebou k
veterinárnímu ošetření a já už v tuto chvíli
doufám, že se nám jednou podaří ho zase
vypustit do volné přírody nebo mu alespoň
poskytnout plnohodnotný život. 

Opačnou stránkou příjmů je vypouštění. U
pacientů, kteří jsou v péči stanice již delší
dobu, prověřujeme, zda je zvíře schopné se
o sebe ve volné přírodě samo postarat.
Prochází za naší asistence zdravotní
prohlídkou u veterinářky ve stanici. To ona
je nám často tou největší oporou a rádcem v
těžkých situacích. 

Možná se po tom všem ptáte, jak se dá to
vše za jeden den stihnout. Další otázkou
bude jistě, kolik za takovou práci dostáváme
zaplaceno. Nic, protože zkušenosti, které
zde získáme, jsou k nezaplacení. Pracujete s
lidmi, kteří mají stejné sny a zájmy jako vy.
Rozhodli se zmenšit počet úmrtí zvířat,
která jsou způsobená především lidmi.
Pracujete na větší informovanosti lidí v
oboru životního prostředí. Víte, že za
každým vypuštěným zvířetem je spousta
práce a o to více si živočichů a přírody
vážíte. Potřebujete ještě nějaký důvod proč
se nestát dobrovolníkem? Podívejte se do
očí zvířat a poznáte důvod, proč stojí za to
je chránit a pomáhat jim. 
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Na kole za sportem i rehabilitací

Jízdní kolo nejen jako sportovní náčiní,
ale také jako rehabilitační pomůcku
nabízí nová prodejna s půjčovnou,
servisem a masážním koutkem v ulici U
Pivovaru 2304 v Benešově. Její
provozovatelé Karel Fatura a Martina
Červená chtějí zároveň zákazníkům
poskytovat odborné poradenství, aby se
při cyklojízdě vyvarovali chyb
způsobujících zdravotní komplikace. 

„Optimisté říkají, že 70 procent lidí jezdí na
kole špatně, podle pesimistů je to až 85
procent. Vidím kolem sebe, že se lidé buď
na kole hrbí, mají ho na svou postavu malé,
mají špatně nastavené brzdy… Je to spousta
drobností, které ale vcelku působí
negativně. Když se budete krčit za volantem
auta, po 100 kilometrech z něj skoro
nedokážete vystoupit. Na kole je to ještě
horší – stačí špatně nastavené sedlo a po 20
kilometrech se jízda stane nepříjemnou.
Řadu lidí to odradí,“ říká Karel Fatura, který
v oboru působí už 20 let. Ve Znojmě, kde
také podniká, naučil znovu jezdit na kole i
spoustu seniorů. 

Na Benešovsku, kam se přestěhoval za
přítelkyní, je podle něj cyklistické zázemí
stejné jako jinde v republice. I zde chybí
půjčovny s kvalitními koly, na kterých by se
lidé nemuseli bát svézt. „Zájemcům půjčíme
kola pro všechny věkové kategorie, horská,

silniční i crossová, máme také dětské vozíky
za kolo nebo nosiče na auta. V budoucnu
bychom chtěli nabídnout i elektrokola,“
dodal Karel Fatura. Zda si udrží obě
provozovny, v Benešově i Znojmě, zatím
neví. Záleží to na lidech, se kterými
spolupracuje. „Nejraději se ale spoléhám
sám na sebe, jsem ředitel, prodavač,
servisní technik i uklízeč v jedné osobě,“
vtipkuje. 

Martina Červená dodala, že chtějí
zákazníkům nabídnout i nadstandard v
podobě kola jako rehabilitačního nástroje.
„Kolo pomáhá neuvěřitelným způsobem
vracet hybnost. Je vhodné pro lidi s různým
handicapem, dokáže pomoci po úrazech a
operacích, odlehčí kloubům a zatěžovaným
partiím. Je kompenzací k sedavému
zaměstnání. Musí být ale správně postaveno
a upraveno podle individuálního stavu
klienta,“ poznamenala Martina Červená,
která nabízí v Benešově masérské služby už
10 let a v obchodě s jízdními koly má svůj
nový masérský koutek. 

Provozovatelé jsou připraveni v sezóně
poskytnout servis nepřetržitě nejen
cykloturistům, nabízejí také servis kočárků,
invalidních vozíků, kárek, koloběžek…
„Chystáme zkombinovat půjčovnu se
servisem a operativně jsme schopni kdykoliv
pomoci,“ konstatoval Karel Fatura. 
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Kraj zahájil stavbu nového pavilonu Domova

důchodců v Proseči u Pošné

Nový pavilon určený především pro
spoluobčany s Alzheimerovou chorobou
staví Kraj Vysočina v areálu Domova
důchodců v Proseči u Pošné. Přízemní
stavba s kapacitou 18 nových pokojů s
celkem 33 lůžky bude hotová koncem
listopadu 2015 a Kraj Vysočina za ni
zaplatí ze svého rozpočtu téměř 83
miliónů korun. 

„Přístavba nového plně bezbariérového
pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity
domova, ale má rozvolnit obsazenost
současných zcela zaplněných pokojů v
domově. Navíc zde vznikne nová jídelna a
dvě vzpomínkové trasy s originálními retro
prvky, které mají pomoci seniorům se
vzpomínáním,“ uvedl krajský radní pro
oblast sociálních věcí Petr Krčál. 

Poklepání na základní kámen nového
pavilonu se účastnil hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, předseda Senátu PČR Milan
Štěch a Zuzana Jentschke Stöcklová,
náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí pro sociální a rodinnou politiku. 

Nový přízemní pavilon Domova důchodců v
Proseči u Pošné je citlivě zasazen do svahu
zámeckého parku. „Konstrukční řešení
přístavby vychází z památkově vstřícného

řešení nového objektu situovaného do
těsného sousedství hlavní budovy - zámku.
Bylo třeba stavět tak, aby nebyly narušeny
pohledy na stávající objekt zámku a
nevytvořila se žádná nová dominanta. Volili
jsme tedy podzemní objekt se zatravněnou
střechou a jedinou jižní fasádou, za kterou
jsou také situovány pokoje klientů s přímými
individuálními přístupy do zahrady,“
informoval Libor Joukl, náměstek hejtmana
pro oblast majetku. 

Součástí projektu jsou dvě nové
vzpomínkové trasy. Venkovní bude mít
podobu nekonečné smyčky kolem
venkovních objektů a její součástí bude
altán a jezírka, záhony, lavičky, solitérní
rostliny, hranice dříví a jiné paměťové
prvky. „Vzpomínková trasa vnitřní – pro
zimní období a jinak nepříznivé počasí –
bude vybavena otopnými lavicemi a
originálními paměťovými prvky např.
napodobeninou starší autobusové zastávky a
telefonní budky, tedy předměty, které jim
budou připomínat jejich dětství a mládí. Jde
o projekt zaměřený na vyvolávání
vzpomínek, který byl inspirován
zahraničními zkušenostmi. Zařízení tak
pomáhá lidem vybavovat si vzpomínky na
dřívější život a tím se orientovat ve
skutečném světě, který je v současné době
obklopuje,“ vysvětluje Petr Krčál a ředitel
Domova důchodců v Proseči u Pošné Jiří
Hormadl dodává: „Stejně pečlivě byly
vybírány použité barvy pro výmalbu
interiérů, tak aby pomohly snazší orientaci
seniorů v prostoru a rozeznání jednotlivých
pokojů.“ 

Kraj Vysočina v rámci svých příspěvkových
organizací disponuje 199 lůžky v tzv.
domovech se zvláštním režimem. V těchto
domovech se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z
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důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a
ostatních typů demencí, a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
V Proseči u Pošné provozují také domov pro
osoby se zdravotním postižením, kde
pomáhají lidem, kteří ztratili schopnost
pohybu případně další schopnosti v
důsledku úrazu, autonehody nebo nějakého
závažného onemocnění. 

Dodavatelem díla přístavby pavilonu DD
Proseč u Pošné je společnost PKS. 

Mezi další krajská zařízení, která se
specializují na klienty s Alzheimerovou
chorobou, tedy onemocněním mozku, se
nachází ve Ždírci u Jihlavy nebo ve Velkém
Meziříčí. 
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Kraj si oťukává nového zahraničního partnera - mohla

by to být čínská provincie Hubei

Čínského investiční fóra, které hostil ve
dnech 28. -29. srpna 2014 Pražský hrad,
se zúčastnili i představitelé Kraje
Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím
Běhounkem spolu se zástupci firem,
které mají na Vysočině své sídlo. 

Nebývale velká delegace čínských provincií
i podnikatelské sféry je odrazem
zlepšujících se česko-čínských vzájemných
vztahů.
Program Čínského investičního fóra
zahrnoval nejen panelové diskuze v
oblastech jako je ochrana životního
prostředí, vstup čínských firem na trhy zemí
střední a východní Evropy či spolupráce v
oblasti vzdělávání, kultury a cestovního
ruchu, ale zejména bilaterální jednání
politických delegací i podnikatelských
subjektů. 

Představitelé Kraje Vysočina jednali s
provinciemi Hubei a Liaoning. „Společné
setkání se zástupci čínských provincií pro
nás znamená základní stavební kámen pro
započetí vzájemné spolupráce,“ myslí si
hejtman Jiří Běhounek. Hejtman zároveň
dodal, že tlumočil své pozvání pro
guvernéry obou provincií do Kraje
Vysočina. 

Delegace zástupců provincie Hubei
navštívila i Kraj Vysočina a prohlédla si
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje
Vysočina a moderní prostory emergency
Nemocnice Jihlava. Pozornosti čínských
businessmanů neunikla památka UNESCO
Telč a Třebíč, na letišti v Henčově si
prohlédli a vyzkoušeli ultralehká letadla, o
která je na čínském trhu velký zájem. „Z
našich bilaterálních jednání vzešlo mnoho
společných témat a prostor pro vzájemnou
spolupráci nejen v oblasti obchodu, ale i v
kultuře a vzdělávání,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast dopravy a majetku
Libor Joukl. 
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K sezoně cyklovýletů v Krkonoších patří cyklobusy

Krkonoše - svazek měst a obcí
koordinuje hromadnou turistickou
dopravu prostřednictvím linek
autobusů, které převáží pasažéry i kola. 

Jak doprava probíhá, jak jsou turisté
přepraveni, kolik pasažérů jede ve které
lince a jiné další skutečnosti, jsou
informace, které si manažeři Svazku
pravidelně zjišťují. Cestující jsou vesměs
spokojeni a linky pochvalují. 

V letošním létě však probíhají četné opravy
silnic na většině tras cyklobusů a řidiči se
potýkají s velkým množstvím omezení,
semafory a uzavírkami. Z toho vyplývá řada
souvisejících problémů. Proto i pracovníci
Svazku Krkonoše letos řeší dotazy a
občasné stížnosti ke zpoždění cyklobusů a
návaznost jejich přípojů. Všeobecně je však
potěšující, že po mnoha letech budou mít
nejvyšší české hory opravené části
komunikací a doprava po nich bude
bezpečná. 

K tématu stížností jsme pro vás zaznamenali
názor jednoho z dopravců Krkonošských
cyklobusů. Jiří Hofman, vedoucí osobní
dopravy ze společnosti KAD spol. s r.o.
Vrchlabí, uvedl: „Cestující nemůže chodit k
odjezdu cyklobusu přesně na čas. Nepsané
pravidlo vždy bylo, že má být na zastávce
pět minut před odjezdem. Přišla nám

stížnost, že autobus odjížděl o dvě minuty
později. Během cesty ze Špindlu získal na
semaforech zpoždění a nestihl přípoj do
Pece. Musíme tedy ze Špindlu odjíždět včas
a cestující musí chodit s předstihem.
Návaznost podvečerního spoje z Vrchlabí do
Špindlu je problematická, protože se jedná o
autobus z Prahy. Vzhledem k tomu, že
příjezd do Vrchlabí je v 18:35 a odjezd v
18:36, tak řidič nemůže vědět, jestli
autobusy od Harrachova a od Pece již přijeli
nebo ne. Museli by všichni mít stejný čas
odjezdu, aby na sebe viděli. 

Dopravní situace je podle mě momentálně
nejhorší v historii regionu (kraje). Všude
různá omezení, semafory, objížďky. Řidiči se
snaží, aby to zvládali, ale vždy se to
nepodaří. Většina lidí to chápe, ale najdou
se cestující, kteří ty problémy nikdy
nebudou chtít pochopit,“ uzavřel Jiří
Hofman, vedoucí osobní dopravy ze
společnosti KAD spol. s r.o.Vrchlabí. 
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Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší byl

zahájen

Krkonoše – svazek měst a obcí získal
pro oblast cestovního ruchu,
prostřednictvím Úřadu regionální rady
NUTS II Severovýchod, finanční
podporu ve výši 3 094 928,48 Kč na
realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše
a Podkrkonoší“. 

Projekt byl zahájen, bude aplikován do
podmínek nejvyšších českých hor a jejich
podhůří. Ukončen bude v září roku 2015.
Partnery jsou Sdružení Podzvičinsko,
Revitalizace Kuks o.p.s. a ZOO Dvůr Králové
a.s. 

Předmětem plnění jsou aktivity zaměřené
především na rodiny s dětmi a mládež, které
zapojí zájemce do mnoha činností. Ústřední
linií je kampaň s tématem „Krakonošovy
Krkonoše a Podkrkonoší“, která volně
navazuje na Krkonošské pohádky, zejména
prostřednictvím populárně naučné
razítkovací hry „Pohádkové Krkonoše“ a
„Pohádkové Podkrkonoší“ a další aktivity.
Vytištěny budou čtyři trhací mapy, vzniknou
videospoty, v rozhlase proběhnou
„Rozhovory s Krakonošem“, bude vytvořena
internetová prezentace, zahájeny soutěže
pro fanoušky profilů. Organizovány budou
konference a slavnosti (např. zahájení
cykloturistické a lyžařské sezóny,

konference k ukončení letní a zimní sezóny,
cyklojízda Podkrkonoším, aj.). Do projektu
je zahrnuta příprava strategických
dokumentů: „Program rozvoje cestovního
ruchu Krkonoš“, „Akční plán Krkonoš“,
„Akční plán Podkrkonoší“. Vydány budou
propagačních desky Krkonoš a Podkrkonoší
a vyrobeny propagační tašky. V rámci
projektu budou realizovány i další aktivity. 

Ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková
k tomu doplnila: „ Projekt „Pohádkové
Krkonoše a Podkrkonoší“ průřezově
zahrnuje region od Kořenova po Žacléř, dále
celé Podkrkonoší. Doplní a rozšíří nabídku,
která je v území potřebná. Aktivity, zacílené
na početné skupiny návštěvníků, ale i
místních obyvatel, na rodiny s dětmi,
obsahující současné moderní trendy, jež
využívá mládež, jsme pečlivě vybírali. Cílem
je kompaktní smysluplná prezentace celého
území, zlepšení turistické nabídky a tím i
podpora turismu. Projekt vyžaduje
spolupráci početné skupiny subjektů.
Věříme, že přinese dobrou zpětnou vazbu a
efekt spočívající ve zvýšeném zájmu o
Krkonoše.“ 
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ÚKLIDOVÁ ŠTAFETA

27. 9. 2014 se koná sběr odpadků podél
komunikací z vaší přihlášené domovské
obce ke značce sousední obce. Sběr
zajišťují dobrovolníci – občané. Obec si
sama určí, které komunikace bude
sbírat. (některé komunikace jsou
nevhodné vzhledem k velkému
provozu) 

POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÉ OBCE
• Obec informuje občany o akci dopředu
efektivním způsobem (letáky, místní rozhlas,
školní info, web stránky, vývěska, …)
• Obec zajistí na své náklady pomůcky pro
sběrače: pracovní rukavice (levnější
variantou jsou jednorázové rukavice),
igelitové pytle na odpadky, popřípadě
reflexní vesty, napichováky na odpadky.
• Obec sveze sebrané odpadky do sběrného
dvora nebo zlikviduje odpadky v souladu s
platnou legislativou na své náklady.
• Obec odveze železný odpad do sběrných
surovin.
• Obec zdokumentuje množství, popřípadě
druhy sebraného odpadu, zatelefonuje tuto
informaci na číslo 725 739 985 včetně počtu
sebraných kilometrů.
• Doporučení:
 ukončení sběru zakončete společenskou
akcí – např. posezením u ohně (zajištění
občerstvení) 
 sdělte sběračům množství sebraného
materiálu – lze i po jednotlivých trasách

 pořiďte fotodokumentaci, kterou můžeme
poskytnout tisku, rádiu 

POKYNY PRO SBĚRAČE
• Pohybujte se na komunikacích podle
pravidel silničního provozu (rodiče
odpovídají za své děti).
• Využívejte ochranné pomůcky.
• Sebrané odpadky dávejte do igelitových
pytlů – dohromady papír, sklo, plasty. Plné
pytle nechte ve škarpě, popř. za krajnicí na
viditelném a bezpečném místě.
• Plechovky a železo sbírejte zvlášť. Lehké
plechovky berte s sebou do zvláštních
igelitových pytlů a těžké železo sebere obec
na základě vašich pokynů.
• O černých skládkách informujte obec,
popřípadě nahlaste pomocí aplikace v
chytrém telefonu na
http://www.zmapujto.cz/
• Pokud se Vaše obec nepřihlásí a Vy sami
budete chtít jít sbírat, samozřejmě můžete.
Jen nám zavolejte, kolik odpadků jste sebrali
a kde jste sbírali. 725 739 985 
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Benešovský běžecký festival s Jarmilou

Kratochvílovou a bohatou tombolou

Benešovskou desítku, hlavní závod
prvního ročníku Benešovského
běžeckého festivalu, který se uskuteční
21. září v Benešově u Prahy, odstartuje
legenda české a světové atletiky Jarmila
Kratochvílová. 

Nejlepší česká běžkyně všech dob a
držitelka nejdelšího světového rekordu na
800 metrů by se měla ujmout role startéra i
v dalších závodech, které budou součástí
této běžecké akce. Pořadatelé věří, že by
ulicemi Benešova mohlo proběhnout až 500
závodníků. 

Kromě hlavního závodu se 21. září běžci
vydají na trať minimaratonu (4 000 metrů),
nesoutěžního charitativního Běhu naděje (2
000 metrů), běhu dětí a mládeže (140 až 1
120 metrů), běhu hospodyněk a maminek
(650 metrů) a běhu sponzorů (650 metrů).
„Vybrat si může každý a obavy, že se
ztrapní, nejsou na místě. Protože podle nás
prohraje jen ten, kdo se nezúčastní,“
vzkazuje nerozhodnutým zájemcům za
organizátory běžeckého festivalu Luděk
Procházka. 

Na každého, kdo doběhne do cíle, čeká
účastnická medaile. U charitativního běhu
je místo medaile připraven diplom. Zajímavé

ceny mohou závodníci získat i v tombole –
například pobyt v outdoorových centrech
TEPfaktor a Lanový park Slapy, pobyt v
Luhačovicích, dětské horské kolo nebo
sportovní obuv a oblečení. Některé ceny
jsou ve výši 4 000 až 6 000 Kč. Každý, kdo
se do závodu zaregistruje předem a uhradí
startovné, dostane malý dárek. 

Hlavní závod Pulse Benešovská desítka
prověří síly nejen jednotlivců, ale i týmů
měst Benešov a Vlašim. Běžecké derby
patnáctičlenných družstev bude podle
Luďka Procházky ojedinělou záležitostí v
republice. „Nevíme o podobném měření sil
mezi městy. Navíc to bude určitě jediné
derby, při kterém se nebude nadávat,“
dodal s nadsázkou. 

Závod podobného formátu se neobejde bez
pomoci dobrovolníků. Organizátoři proto
uvítají každého sportovního nadšence a
příznivce ochotného věnovat svůj čas dobré
věci. Potřebovat budou minimálně 70 lidí,
kteří pomohou při přípravě trati, registraci,
v den závodu na trase, při občerstvení nebo
rozdávání medailí. Přihlásit se mohou do 10.
září na e-mail: info@benesov-beh.cz Každý
dobrovolník, který se stane součástí
pořadatelského týmu, dostane tričko,
bundu, občerstvení a další drobné bonusy. 

Festival bude mít i zajímavý doprovodný
program. Na Masarykově náměstí budou
prodejní stánky, dětská sportovní zóna v
režii Mateřského centra Hvězdička a DDM
Benešov, vystoupí zde mažoretky ze skupin
Wild Cats a Benešovská koťata. Umění
carvingu – ozdobného vyřezávání ovoce a
zeleniny – představí několikanásobná
vítězka soutěží Eliška Vostalová. Dále je
připravena škola uzlování, kterou nabídne
Lanový park Slapy. MŠ Domeček připravuje
výtvarnou soutěž na téma „Jak sportujeme“.
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Pořadatelé chtějí vyhlásit také fotografickou
soutěž diváků, do níž se mohou zapojit
všichni, tedy i účastníci. 

Benešovský běžecký festival získal podporu
Českého olympijského výboru, který tuto
akci pro amatérské běžce zařadil do své
kampaně „Česko sportuje“. Pro 250 dětí
budou připravena i trička s logem projektu.
Zaujal také Českou Unii Sportu, která ho
zařadila do svého nového projektu „Sportuj
s námi“. 

Cílem Benešovského běžeckého festivalu je
vytáhnout lidi, a hlavně děti, z domovů do
přírody a přivést je k aktivnímu sportování.
Jedná se o první akci svého druhu pro
širokou veřejnost, od dětí přes rekreační až
po výkonnostní běžce, která se uskuteční v
centru města. Naposledy se zde konaly
cyklistické závody na přelomu 80. a 90. let,
byly ale určeny jen registrovaným
sportovcům. 
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Přetížené kamiony u Velkého Meziříčí odhalí nové

dynamické váhy

Kraj Vysočina už nechce na svých
silnicích déle tolerovat přetížená
vozidla. Už na podzim letošního roku
proto začne na silnici II/602 u Velkého
Meziříčí v obou směrech instalovat
elektronický automatický systém
vážení. 

„Úsek u Velkého Meziříčí jsme vybrali po
dohodě s městem. Jde o velmi frekventovaný
tah kopírující dálnici D1, který je často
zneužíván pro objíždění mýtných bran.
Systém bude spuštěn po zkušebním provozu
příští rok před prázdninami,“ informoval
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast dopravy Libor Joukl. Jde o první
zařízení tohoto druhu na území Kraje
Vysočina. 

Dynamickou váhu, která bude osazena
obousměrně do silnice II/602 u Velkého
Meziříčí budou tvořit dynamické prahy a
indukční smyčky s příslušenstvím,
přehledové kamery, kamerový systém pro
rozpoznání registračních značek a moderní
softwar napojený na odbavovací pracoviště.
„Informace z dynamické váhy budou
zpracovány na pracovišti pro vyhodnocení
přestupků, které zřídí Velké Meziříčí. Podle
současné právní úpravy může být pokuta
vyměřena ve výši sedmi tisíc korun za

každou započatou tunu, která překračuje
největší povolenou hmotnost vozidla, dále je
třeba počítat s poplatkem za vážení
přetíženého vozidla a administrativním
poplatkem“ informuje Joukl. Upozorňuje
však, že Kraj Vysočina počítá především s
nepřímou návratností investice v podobě
snížení nákladů na opravu silnice poničené
přetíženými vozidly. Toto opatření přijde
Kraj Vysočina na 3,4 milióny krorun. 

Velkým Meziříčím po silnici II/602 denně
projede zhruba 12 200 vozidel z toho 1320
nákladních. Podle odhadů Kraje Vysočina
může být přetížena až jedna pětina vozidel
projíždějící po komunikaci II/602. Pokud se
vážení prostřednictvím dynamických vah
osvědčí, mohlo by se do budoucna objevit na
dalších minimálně deseti místech v regionu.
Jejich lokace bude pokaždé konzultována s
příslušnými městy. 
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Odstartovala cesta Kraje Vysočina k miliardám v

novém programovacím období 2014 - 2020

Získávání prostředků ze strukturálních
fondů v programovacím období
2014-2020 by mělo být postaveno ve
větší míře na bázi partnerství, než tomu
bylo v dobíhajícím programovacím
období. Čerpání těchto prostředků bude
moci na úrovni regionu ovlivňovat tzv.
regionální stálá konference o jejímž
ustavení dnes zastupitelstvo kraje
rozhodlo. 

„Tyto platformy na bázi partnerství se
zastoupením zástupců malých obcí, měst,
kraje, místních akčních skupin či
podnikatelského a akademického sektoru
budou pracovat ve všech krajích. V případě
Kraje Vysočina by měla mít 18 členů," uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje Martin Hyský. 

Prostřednictvím regionálního akčního plánu
budou pak regionální stálé konference
předkládat doporučení prostřednictvím
národní stále konference na řídící orgány
jednotlivých operačních programů, jak
vhodně zacílit výzvy operačních programů.
Ovlivňování čerpání prostředků z úrovně
regionu by mělo více odpovídat specifikům
jednotlivých krajů a s cílem tyto výzvy
územně nebo tematicky zpřesnit. Například
zacílit je do území s vyšší nezaměstnaností,

sociálně vyloučených lokalit či míst
nepokrytých vysokorychlostním internetem.
Významným úkolem regionálních stálých
konferencí bude i monitoring a příprava
absorpční kapacity v regionu. Prostředky
jejichž se tento proces v ČR dotkne budou
činit minimálně 200 mld. korun, což je cca
40 % všech prostředků v rámci
strukturálních fondů. V případě Kraje
Vysočina by se mohlo jednat až o téměř 10
mld. korun. Samozřejmě to neznamená, že o
další prostředky ze strukturálních fondů se
subjekty z kraje nebudou moci ucházet, zde
se však již bude jednat o klasickou volnou
soutěž všech subjektů napříč ČR. První
výzvy v rámci OP by se mohly rozběhnou
koncem letošního popř. začátkem roku
2015. 
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Centrum sklářského umění v Sázavě vzdá hold

sklářskému rytci Jiřímu Harcubovi

Nahlédnout do umění sklářských rytců
budou moci od 21. do 24. září
návštěvníci Centra sklářského umění v
Sázavě. Uskuteční se tu Škola Jiřího
Harcuby, nesoucí jméno českého
sochaře, sklářského umělce,
vynikajícího a světově proslulého rytce
skla. 

Její účastníky bude možné pozorovat při
práci v dílnách, jimiž vede jeden z
prohlídkových okruhů sklářského centra.
Dílenský provoz bude 23. září odpoledne
zpřístupněn zdarma veřejnosti. Zájemci o
rytí skla si navíc budou moci za 500 korun
pod odborným vedením tuto techniku
vyzkoušet a vytvořit si vitrografický tisk. 

Na neděli 21. září připravilo Centrum
sklářského umění pro pozvané hosty
komentovanou prohlídku sbírek děl
vzniklých na Mezinárodních sklářských
sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982
až 2003, exkurzi do dílen i ateliérů a
přednášku Milana Hlaveše o Jiřím
Harcubovi. V galerii sklářského centra
„Zimní zahrada“ se pak v 17 hodin
uskuteční vernisáž výstavy děl Jiřího
Harcuby, která je přístupná veřejnosti.
Výstava potrvá do konce listopadu. 

Jiří Harcuba (1928-2013) v minulosti
organizoval Školy Dominika Bimana, na
nichž se skláři učili ryteckému řemeslu. Rytí
skla je považováno za královskou techniku,
kterou už málokdo ovládá. Jde o techniku
časově náročnou, ale díky ní vznikají velmi
hodnotná díla. „Zdobit rytím se mohou i
sklenice s tenkou skořepinou, na rozdíl od
broušení, které vyžaduje silnější sklo,“ řekla
Martina Kulhavá, ředitelka společnosti
CESTY SKLA o.p.s., která sázavské sklářské
centrum provozuje. Manželka Jiřího
Harcuby, Zdeňka Harcubová, podle ní
udělila souhlas k pokračování tradice
sklářských ryteckých škol, které nově
ponesou jméno jejího muže. 

Hlavní organizátorkou první Školy Jiřího
Harcuby je ve spolupráci s Centrem
sklářského umění vynikající česká rytečka
skla Pavlína Čambalová, která v současnosti
pracuje ve Vídni u firmy Lobmeyr. „O školu
byl velký zájem, její kapacita se naplnila
velice brzy,“ uvedla Martina Kulhavá. 

Dominik Biman byl vynikající český rytec
skla první poloviny 19. století, který zvláště
vynikal v rytí portrétů. Jiří Harcuba, který
byl hlubokým obdivovatelem tohoto umělce,
chtěl podpořit pomalu zanikající techniku
rytí skla založením vlastní školy, které dal
jméno Dominika Bimana. Pro tuto školu bylo
typické, že nebyla organizována na jednom
místě, ale že putovala po sklářských školách
a sklářských centrech v Česku i zahraničí.
Díky této aktivitě Jiří Harcuba přivedl k této
staré technice mnoho nových nadšených
zájemců tím, že ji osvobodil od klasických
náročných řemeslných postupů, a zbavil tím
nové adepty ostychu a obav z toho, že nikdy
nedokáží opakovat dokonalé rytiny starých
mistrů. Prvotním a hlavním cílem Školy
Dominika Bimana tedy bylo přiblížit rytí
skla každému, kdo projevil zájem, tedy i
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naprostým laikům a malým dětem, z jejichž
bezprostřednosti měl Jiří Harcuba největší
radost. 

Škola Jiřího Harcuby má ambice v tomto
duchu pokračovat. Naváže na mezinárodní
rytecké sympozium, které se uskuteční v
týdnu od 15. do 20. září 2014 v
Kamenickém Šenově. 
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Razítkovací hra pro děti a hravé dospělé

Krkonoše – svazek měst a obcí získal
pro oblast cestovního ruchu,
prostřednictvím EU, finanční podporu
ve výši 3 094 928,48 Kč na realizaci
projektu Pohádkové Krkonoše a
Podkrkonoší. 

Projekt byl zahájen, bude aplikován do
podmínek nejvyšších českých hor a jejich
podhůří. Ukončen bude v září roku 2015.
Partnery jsou Sdružení Podzvičinsko,
Revitalizace Kuks o.p.s. a ZOO Dvůr Králové
a.s. 

Projekt obsahuje řadu zajímavých aktivit,
které budou v nadcházejícím období
nabídnuty zájemcům a veřejnosti. Jednou z
nich je razítkovací hra „Pohádkové
Krkonoše“ a „Pohádkové Podkrkonoší“.
Bude sestavena tak, aby do svého dění
vtáhla široké spektrum lidí irůzných
věkových skupin, a prostřednictvím
zajímavých méně známých míst pobídla k
dalšímu poznávání nejvyšších českých hor a
jejich podhůří. Smyslem je podnítit
především u rodin s dětmi a mládeží
poptávku po zajímavých trasách i v méně
známých lokalitách. 

Zájemce o razítkovací hru získá v
krkonošských informačních centrech popis s
pravidly, mapku s kontakty, předtištěná
okénka na jednotlivá razítka, zákresy

razítkovacích míst s popisem co zajímavého
se dá zažít a vidět... Tyto a další informace
budou na jednom podkladu, kromě češtiny,
vytištěny pro zahraniční účastníky také v
němčině, polštině a angličtině.
Ústředním motivem dvoudílné razítkovací
hry je nejenom návštěva Pohádkových
Krkonoš, ale i pobídka k cestování do
Pohádkového Podkrkonoší do míst jako je
např. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové,
hrad Pecka, hospital Kuks či vyhlídka na
Zvičině a jiné. 

Cílem hry je provést nejenom exponovanými
lokalitami regionu, ale přivést i do částí
méně notoricky známých a přitom k
návštěvě a poznání jako stvořených. 
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