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Česká obec sokolská 35+7
Úklidová akce Čistá Vysočina startuje. Nejvíc dobrovolníků se objeví na Žďársku N1
TISK, Datum: 02.03.2019, Zdroj: Pelhřimovský deník +2, Strana: 3, Autor: HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ, Vytištěno: 3 260, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Vysočina / Pelhřimovsko

...na starosti okrajové části obce a parky. Aktivní jsou v úklidu nejen občané Brtnice, ale i místních částí. A také farníci z
Brtnice, členové tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice a další. Někteří z nich se připojují i k akci Ukliďme Česko,“ pochválila
Brtnické starostka Miroslava Švaříčková. *** ...
Obsahové duplicity: 03.03.2019 - denik.cz N1 URL , 02.03.2019 - Havlíčkobrodský deník N1

Směšné volební etudy N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 10, Autor: JAROSLAV VEIS, Vytištěno: 46 820, Prodáno: 37 370, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Názory

...zákon se nyní v případě momentálního doplnění Rady Českého rozhlasu do užšího finále volby prosadily zájmy Tenisového
klubu Libeňák z Prahy, Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou, Bílé holubice (to je rekreační a turistické centrum v
Oderských vrších), babyboxu pro odložené děti – STATIM,...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

Karolinka Karolinka – město s líbezným dívčím jménem je milý kout naší země. Její jméno poeticky dýchne panenskou čistotou
a mírem. Mohou za to i lidé, kteří zde žijí, může za to i vodní dílo přinášející blažený pocit, stejně jako klidné, táhlé vrchy
okolních hor. A tak zde žili Češi i Němci a Ži...

Mikroregion Nechanicko N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 8, Autor: (hp) Pavla Horynová, Vytištěno: 4 270, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu V dalším díle 8. 3. si připomeneme hradecké dominanty. *** Chcete se zapojit do některého z
našich komunitních projektů? Napište nám.

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

Předválečný Kolín Příště se podíváme do Kolína

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 260, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...je spádová pro okolní vesnice a navštěvuje ji 123 žáků. Společenský život v obci zajišťují především spolky, a to Sbor
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota , Myslivecký rovolných spolek , Český svaz včelařů, Svaz tělesně postižených a
Sdružení přátel školy. V dolní části obce jsme vybudovali...

Mladí sokolové oslavili senzační zlaté medaile pizzou N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 31, Autor: (IM), Vytištěno: 1 890, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Sport ze Slovácka

...Hradiště – Gymnastická skupina TeamGym junior z Tělovýchovné jednoty Sokol Uherské Hradiště vyrazila na konci ledna
do Prahy obhájit v celostátním přeboru České obce sokolské svůj loňský bronz. Protože si do hlavního města přivezli
skvělou formu a ve všech disciplínách trojboje se jim dařilo,...

Gymnasta Jiří Hůrka porazil celou moravskou špičku N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 32, Autor: (spo), Vytištěno: 7 090, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Sport

...– Sportovní gymnasté Sokola Bučovice zahájili jarní část sezóny tradičním závodem O brněnské kolo, který pořádá
Moravská Slavia Brno. Soutěž nejmladších žáků s náskokem ovládl domácí talent David Šindelka a za ním se seřadili Martin
Slezák a Šimon Bednařík ze Sokola Zlín. Nejlepší bučovický...

Dějiny Sokola v Hrabůvce 1903–1928 N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: historie.ovajih.cz

... spolek Sokol vznikl v Praze roku 1862. Jeho myšlenky, které vycházejí z antické kalokagathie, jsou platné i dnes. Spolek
dbal o rozvoj těla i ducha a nacházel tisíce příznivců. Postupem času se spolek stal masovou organizací, která měla svou
tělocvičnou jednotu téměř v každém městě či obci. V...
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Tipy na víkend: Jaké bude počasí první březnové dny? N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: prozeny.cz, Autor: Marie Irová, Návštěvnost: 9 431 590, Vydavatel: HANBURY VENTURES Ltd.

...se přece jen budete chystat ven, sledujte bedlivě počasí a oblečte si něco nepromokavého. NALAĎTE SE NA JARO Nahoďte
uniformu a hurá do Sokola ! Máte rádi maškarní bály? Nenechte si ujít šibřinky, které organizuje Česká obec sokolská .
Pořádají se po celé republice a tento víkend budou...

VÝZVA OBYVATELŮM ŘÍČAN N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: kuryr-ricany.cz, Návštěvnost: 2 405, Vydavatel: Město Říčany

...o sobotách zapojit obyvatele Říčan. Chceme vyčistit všechna „hnízda nepořádku“, která se leckde kupí již několik roků.
Zveme všechny říčanské spolky , skauty, sokoly , sportovní kluby a občany, aby nám v průběhu března dali tipy na oblasti
nepořádku, které v rámci jarního úklidu vyčistí. Zajistíme...

Čeští senioři zůstávají osamělí. Každý desátý se setkal se šikanou N1 URL
WEB, Datum: 28.02.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Návštěvnost: 65 280 239

...v rodinách, nemají problém starší generaci přijímat. Podle něj však vztahy radikálně naboural život v komunismu, rozbité
majetky, potlačení spolků jako Sokol . „Když mluvím s dětmi o tom, jak někteří senioři žijí, jak si povídají jen s televizí, mají slzy
v očích,“ komentuje Stiborová. Říká, že...
Obsahové duplicity: 28.02.2019 - 24zpravy.com N1 URL

Smrt není tak hrozná, jsou horší okamžiky N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 72, Autor: Michal Remeš, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Pelhřimov

...Svému veliteli tak nechtě vložili do ruky revolver, jímž 25. října brzy ráno ukončil v pouhých pětatřiceti letech svůj život. Do
Ruska jako sokolský vyslanec Švecův tragický konec všemi kolem otřásl, což potvrzuje i citace z dobového tisku. „Když přinesli
k otevřenému hrobu prostou rakev s...

V chudeřínském Rudém domě se připravuje zábava N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 3, Autor: (edb), Vytištěno: 790, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Mostecko/region

...– Pro širokou veřejnost chystá Spolek přátel historie Litvínovska na 30. března v sále Rudého domu v Chudeříně posezení s
přáteli. V programu vystoupí i dámy z litvínovského Sokola se všesokolskou skladbou a členové dramatického oboru. To vše
za doprovodu Grand bandu, který zahraje k tanci a...

Sokoly z Doloplaz těší zájem mladých členů N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO DOLOPLAZ Doloplazy – Tělovýchovná jednota Sokol
Doloplazy funguje více než 100 let. V současnosti má přes 70 členů, největší skupinu tvoří předškoláci a děti, které navštěvují
první stupeň základní školy. Aktivní je i skupina žen nad 60 let,...

Pat a Mat dobývají Dobřív N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Region/zpravodajství

Dobřív – Zimní radovánky popletů Pata a Mata ožijí v neděli na stříbrném plátně. Malé i velké návštěvníky zvou členové
Tělocvičné jednoty Sokol na 17. hodinu do sokolovny. Chybět nebude občerstvení: sladký i slaný popcorn, limonády nebo
pivo.

Skok do minulosti N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Snow, Strana: 48, Autor: Karel Hampl, Vytištěno: 14 000, Prodáno: 5 321, Vydavatel: SLIM media s.r.o., Země:
Česká republika, Rubrika: Historie

...atraktivního. Na druhé straně tehdejší robustní výzbroj a kondiční dispozice lyžařů, holdujících celoročně nářaďovému
tělocviku ve stovkách sokolských jednot a tělocvičných spolků , se přímo nabízely k prvním pokusům o zpestření prostých
lyžařských sešupů, zakončených nejčastěji pádem. Vzpor na 3 cm...

Jednání Rady města Prostějova N1 URL
WEB, Datum: 28.02.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Mgr František Jura

...a investic: 1 Informace o podání žádostí o dotace na EÚO na školách 2 Chodník k areálu letiště – informace 3 Dotace na rok
2019 – Tělocvičná jednota Sokol II 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (MŠ Smetanova a ZŠ E. Valenty) 5 ROZOP
kapitoly 60 – Rozvoje a investice (Rekonstrukce...

Jak vlast přivedla knížete na buben N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Esquire, Strana: 54, Autor: VLADIMÍR MERTLÍK, Vytištěno: 17 100, Prodáno: 10 197, Vydavatel: Bauer Media Praha,
v.o.s., Země: Česká republika, Rubrika: Zapomenutí velikáni

...snahy změnit zájmové spolky, v nichž působil, na politická hnutí, dostávaly Rudolfa do konfl iktů i s těmi, kteří byli na jeho
straně barikády. Spolek Hlahol v čase, kdy byl jeho starostou Rudolf, organizoval řadu akcí společně s organizací Sokol ,
založenou v roce 1862. Ani mezi zakladateli Sokola ...

Marinu měl každý rád N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Českokrumlovský týden, Strana: 8, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika

...kolegu Vlastimila Šedinu a vychovává dvě děti. I když milovala pěší turistiku po Šumavě, má na ni stále méně času. Když byl
roku 1946 obnoven Sokol , její velká láska od dětství, stává se v Českém Krumlově jeho cvičitelkou i okresní vedoucí.
Organizuje nácvik na Všesokolský slet 1948 a po změnách...
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Hasiči pomáhají i při volejbale N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 19, Autor: Věra Nutilová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Hasiči kolem nás

...malé obci Dřevěnice každoročně probíhá největší volejbalový turnaj v Evropě. S náročnou přípravou pomáhají společně se
Sokolem a dalšími spolky také dobrovolní hasiči. Dřevěnice – „Pomáháme s údržbou kurtů, zajišťujeme jejich kropení,
zametáme, pomáháme u vstupu nebo na parkovišti,“ uvedl Aleš...

V Pečkách zásadně opraví ulici Jiřího z Poděbrad N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 1 420, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Zpravodajství/Nymbursko

...kulturním středisku na své poslední schůzi. Během večera byly schváleny například dotace pro dlouhý seznam žadatelů, mezi
kterými je třeba Tělovýchovná jednota Sokol Pečky, místní oddíl vodní turistiky či Prostor plus. Dále byla podána žádost o
dotaci na rekonstrukci komunikace ulice Jiřího z...

Bernartická heligonka N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Písecko

...života spolků a komunit PŘEHLÍDKA. Bernartická sokolovna se v sobotu zcela zaplnila návštěvníky. Téměř 150 příznivců
heligonek a dechovky tam přilákal osmý ročník Bernartické heligónky. Na programu byla Toulavá kapela Josefa Janouška. Po
jejich vystoupení se na jevišti prostřídali soutěžící....

Opona byla uložená desítky let na půdě N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 4, Autor: (kob), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika

...– Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena podle
maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše. Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do sokolovny
na divadelní představení. Naposledy byla viděna...

Nadějkovští přichystali dětem biatlon N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Táborský týden, Strana: 15, Autor: Lenka Pospíšilová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: Hasiči kolem nás

...Z TÁBORSKA Nadějkov – V sobotu 26. ledna Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů Nadějkov připravili
dětem sportovní dopoledne. Nadějkovský biatlon se konal na fotbalovém hřišti podruhé. Prezentace začala v půl desáté u
hasičské zbrojnice. Účast si pochvalovala i trenérka mladých...

Prolhaná učebnice dějepisu pro střední školy N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: pravyprostor.cz +3, Autor: Jan Ziegler

...na počátku padesátých let složitá. V knize je kromě jiného uvedeno, že proti novému zřízení vystupovala církev (míněna
katolická), dále že na Všesokolském sletě v červnu 1948 došlo k protistátním akcím, a uvnitř Československa existovaly
protistátní skupiny, některé z nich používaly i...
Obsahové duplicity: 25.02.2019 - pedagogicke.info N1 URL, bez-cenzury.com N1 URL , 24.02.2019 - blog.idnes.cz N1 URL

Sokolové budou v teple N1
TISK, Datum: 26.02.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 6, Autor: (mha), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: z
brněnských čtvrtí

... Zimy už se letos ani v příštích letech nemusejí bát sokolové v brněnském Jundrově. Kvůli nehodě, ke které došlo na začátku
letošní topné sezony, se v jejich sokolovně nedalo několik týdnů topit. Spolek se proto na začátku letošního roku rozhodl
koupit nový kotel. „Už loni jsme na sokolovně ...

Sokolové vystavují v Brodě N1
TISK, Datum: 26.02.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Zpravodajství

Český Brod – Historicky zaměřená výstava s názvem „ Sokolské ohlédnutí 1887 – 2017 za všesokolským sletem v Českém
Brodě je k vidění do 22. března v galerii Šatlava. Vystaveny jsou historické dokumenty a fotografie, které ocení nejeden
pamětník či nadšenec sokolských aktivit.

„Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.“ N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: ohlasy.info, Autor: Jiří Stříž

...baví. Říkal jsem si, že i když jsem už v důchodě, prostě to zkusím. Dříve jsem chodíval hrát volejbal, bowling, loni jsem ještě
cvičil na všesokolském sletu a celoživotně jsem dělal turistiku, asi bych se doma trochu nudil. Někdy je sice náročné vyjít se
všemi, ale snažím se to skloubit tak, aby...

Protikomentář vůči stati Petra Žantovského „takzvaný vítězný únor" N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: magazin.panobcan.cz +2, Autor: Vladislav Černík

...v samosprávě i v odborech. Pětku nehradila Národní fronta. Prvorepublikovým nekomunistickým politickým elitám zbyla
podpora vysokoškolských spolků a Sokola . Nemocný E. B. velmi rychle pochopil, že s tímto se politická hra hrát nedá. Jan
Masaryk pochopil, že s ministry-aktéry únorové demise se také...
Obsahové duplicity: 25.02.2019 - pravdive.eu N1 URL, novarepublika.cz N1 URL

Zimní plavání s MČ Praha 1 N1 URL
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Zimní plavání s MČ Praha 1 N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: praha1.cz, Autor: Mč Praha, Návštěvnost: 66 403, Vydavatel: Úřad městské části Praha 1

Tyršův dům hostil v sobotu 23. února dnes už tradiční plavecké závody, tentokrát pořádané pod názvem „Zimní plavání s MČ
Praha 1“. Plavci všech generací – od předškolních dětí po seniory – si mohli během odpoledne přijít bezplatně zaplavat a pod
dohledem zkušených odborníků poměřit síly s...

Svině rudý, na lucerny! „Oslava“ Vítězného února N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...Zaregistrujte se ZDE. Foto: archiv redakce Popisek: Prezident Klement Gottwald a jeho manželka Marta přihlížejí vystoupení v
rámci XI. všesokolského sletu .

Strahovský stadion: Jaká budoucnost čeká tento chátrající slavný monument? N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: lifee.cz, Návštěvnost: 1 162 581

...kolos, který svou rozlohou a kapacitou míst patří k největším sportovním stadionům na světě, byl poprvé otevřen roku 1926.
Za svou éru zažil všesokolské slety , spartakiády, vojenské přehlídky na počest Hitlera, ale i koncerty takových hvězd jako
Pink Floyd nebo Rolling Stones. Dnes je na něj smutný...

Usnesení RM 8/2019 N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: jihlava.cz

...galerie IGLOO 2019 Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, z.s. (IČO 63443091) 29.750 Kč - Podzimní koncert PS Campanula
Jihlava s hostem Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 37.000 Kč - Cyklus vystoupení DFS Dřeváček a d á l e s
c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí...

Legenda sportu Alois Vašků slaví 80. narozeniny N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: jalovec.cz, Autor: Jan Marschavella, Návštěvnost: 4 815

...středu 27. února oslaví významné životní jubileum 80 let zakládající člen TJ Sokol Střelná Alois Vašků. Do povědomí
valašské sportovní veřejnosti se vryl svou prací ve prospěch sportu, zejména fotbalu. Po skončení aktivní činnosti fotbalisty se
věnoval trenérské a funkcionářské práci v klubu, a to...
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Úklidová akce Čistá Vysočina startuje. Nejvíc dobrovolníků se objeví na Žďársku N1
TISK, Datum: 02.03.2019, Zdroj: Pelhřimovský deník +2, Strana: 3, Autor: HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ, Vytištěno: 3 260, Rubrika: Vysočina /
Pelhřimovsko, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 03.03.2019 - denik.cz N1 URL, 02.03.2019 - Havlíčkobrodský deník N1

Velký úklid Vysočiny začne za měsíc. Také v letošním roce se přihlásily stovky organizací a tisíce dobrovolníků.
Vysočina – Tradiční úklid podél komunikací – akce Čistá Vysočina – se v kraji uskuteční již pojedenácté. Přihlašování bylo
uzavřeno 28. února a samotný sběr odpadků, které se v přírodě nashromáždily během loňské turistické sezony a zimních
měsíců, bude probíhat v termínu od 8. do 21. dubna. Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle, které pak, po jejich naplnění,
budou pracovníky Správy a údržby silnic Kraje Vysočina odvezeny k likvidaci.
Také letos, stejně jako v předchozích letech, se akce zúčastní okolo dvaadvaceti tisíc dobrovolníků, ať už jednotlivců, nebo z
řad nejrůznějších spolků, organizací či institucí.
HASIČI, SOUSEDÉ ČI POLITICKÉ STRANY
„Největší zájem o akci Čistá Vysočina je na Žďársku, tam se přihlásilo 143 organizací a skupin. Nejmenší naopak na
Pelhřimovsku, kde se do úklidu hlásí dvaapadesát organizací a skupin. Hlásí se často školy, ať už základní, mateřské nebo
střední, a také obce, sbory dobrovolných hasičů a různé spolky, jako například sousedské, rodičovské, volnočasové, nebo
politické strany. Zvýšil se ale také zájem ze strany jednotlivců a soukromých firem,“ uvedl Oldřich Sklenář z oddělení
regionálního rozvoje krajského úřadu.
Ovšem i nejaktivnější Žďársko má ještě určité rezervy. Do akce Čistá Vysočina by se i tam mohlo zapojit mnohem více lidí.
„Musím se přiznat, že jsem se této jarní úklidové aktivity nikdy neúčastnila. Ale syn se předloni zapojil. Doma nám pak vykládal,
co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. A když jsme pak jeli autem na výlet, peskoval mě, když jsem chtěla z okna
vyhodit i jen slupku od banánu, která by se v přírodě stejně rozložila. Od té doby vozíme v autě vždycky sáček na odpadky,
abychom je mohli pak doma vyhodit,“ popsala svůj příběh Šárka Konečná ze Žďáru nad Sázavou.
„Ani letos jsem se do akce Čistá Vysočina nepřihlásila. Zkusím to napravit tím, že až půjdu na nějakou procházku, vezmu si
igelitovou tašku a posbírám do ní odpadky, které najdu,“ dodala Konečná.
V BRTNICI VYJDOU I LIDÉ Z RADNICE
Na Jihlavsku se do úklidu pravidelně zapojuje například město Brtnice. A nejinak tomu bude i letos.
„Tento rok je u nás akce naplánována na čtvrtek 18.
dubna, a to proto, že čtvrtek je neúřední den a úklidu se tak účastní většina zaměstnanců úřadu včetně vedení města. Každá
skupina má svůj úsek podél komunikací a technická skupina města nám následně sváží pytle s odpady na určená místa,“
potvrdila starostka Miroslava Švaříčková.
Kromě samotného úřadu se v Brtnici k jarnímu sběru odpadků připojují i další organizace. „Do jarního úklidu se zapojuje
pravidelně i základní a mateřská škola, které mají na starosti okrajové části obce a parky. Aktivní jsou v úklidu nejen občané
Brtnice, ale i místních částí. A také farníci z Brtnice, členové tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice a další. Někteří z nich se
připojují i k akci Ukliďme Česko,“ pochválila Brtnické starostka Miroslava Švaříčková.
***
„Do akce Čistá Vysočina jsem se nepřihlásila. Zkusím to napravit tím, že až půjdu na procházku, posbírám odpadky, které
najdu.“ Šárka Konečná ze Žďáru nad Sázavou
Region vydání: Vysočina
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Směšné volební etudy N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 10, Autor: JAROSLAV VEIS, Vytištěno: 46 820, Prodáno: 37 370, Rubrika: Názory, Země:
Česká republika

Současný způsob výběru členů mediálních rad je šaškárna
Jsou takové komety veřejného prostoru, které se periodicky vracejí na stránky a monitory médií, jako je dilema, zda odstranit, či
ponechat otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově nebo kým doplnit rady médií veřejné služby. Zatímco v
prvním případě jde o souboj estetiky s penězi, v druhém jde primárně o politikaření, jakkoli se zúčastnění tváří, že i jim jde
především o sladění ušlechtilých cílů s péčí o národní mediální klenoty. Jenže o to ovšem jde jen přihlášeným do soutěže o
uvolněná místa a bohužel je nutno říct, že pouze některým – navíc těm, kteří nemají od samého počátku šanci uspět.
V den veřejného slyšení se kandidáti podle svých sil a schopností snaží přesvědčit o své vizi, jak má dané médium veřejné
služby fungovat, volební výbor Poslanecké sněmovny, tedy alespoň ty z jeho členů, kteří si najdou čas je vyslechnout. Je to
mnohem horší než sisyfovská práce. Autor těchto řádků si ji před pěti lety sám ozkoušel a může jen potvrdit slova ostatních
komentátorů, že na tom, co kandidáti během veřejného slyšení říkají, vůbec nezáleží. Výbor to nezajímá. Zajímá ho to, na čem
se dohodnou stranické kluby ve sněmovně, někdy předem, jindy potom, jednou pod záminkou magické formule o proporčním
zastoupení, jindy v rámci podpory dohody o něčem úplně jiném. Cedníkem slyšení před výborem prostě „proleze“ třikrát tolik
uchazečů, než je míst, a ti pak jsou, ehm, voleni celou sněmovnou. Volící poslanci vědí jen tolik, co je jim procezeno.
Tak praví zákon
Dost však kverulování, tvařme se, že proces volby rad bereme se vší vážností a věříme, že nejde o žádné divadélko, nýbrž o
řádnou a odpovědnou volbu těch nejlepších, tak jak nařizuje zákon. Ten praví, že v dotyčných radách mají být „zastoupeny
významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy“. Proto kandidáty nenavrhují Poslanecké sněmovně
politické strany, nýbrž „organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské,
náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy“.
Viděno skrze zákon se nyní v případě momentálního doplnění Rady Českého rozhlasu do užšího finále volby prosadily zájmy
Tenisového klubu Libeňák z Prahy, Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou, Bílé holubice (to je rekreační a turistické
centrum v Oderských vrších), babyboxu pro odložené děti – STATIM, Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a Českoizraelské
smíšené obchodní komory.
Oslyšeny zůstaly zájmy Syndikátu novinářů, Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Masarykovy i Karlovy univerzity, Českého
centra Pen klubu, Obce překladatelů, Arasu, Fitesu, Církve československé husitské, Vysoké školy ekonomické, Nadačního
fondu nezávislé žurnalistiky, Sdružení pro rozhlasovou tvorbu a řady dalších organizací. Tolik k významnosti.
Z kuloárů se dále proslýchá, že největší šanci mají Libeňák s Bílou holubicí, reprezentovaní končícím radním Tomášem
Kňourkem a bývalým ředitelem ostravského studia České televize Iljou Rackem. Posledně jmenovaný je člověk s výraznou
manažerskou zkušeností v médiích, první však sluje bizarností až renesanční šíře: stál u zrodu největšího skandálu v
moderních dějinách Českého rozhlasu, když rozpoutal z malíčku u nohy vycucanou aféru s pornografií na stanici Vltava, jež ve
svém důsledku vedla k neprodloužení smlouvy šéfredaktorovi Petru Fischerovi. Vedla také k nebývalé aktivizaci kulturní
veřejnosti na obranu Vltavy proti barbarské reakci vedení rozhlasového vedení a zbabělému chování Rady ČRo, což ovšem byl
z prizmatu zámyslu páně Kňourkova neplánovaný vedlejší efekt.
Mimochodem, Petr Fischer se o členství v radě rovněž ucházel. Nominace měl úctyhodné: Syndikát novinářů, Spolek Skutek
(organizace sdružující lidi, kteří se zabývají vizuálním uměním), Aras a Fites. Vhodným však shledán nebyl hned v prvním kole,
stejně jako například teoretik médií Jan Jirák nebo režisérka Kristýna Vlachová.
Co ale s tím?
Nejsmutnější na těchto volebních etudách je jejich periodicita. Znovu a znovu se opakuje tentýž scénosled: místa v dané radě
se uvolní, soutěž se vyhlásí, organizace dle zákona nominují, poslanci se dohodnou bez ohledu na kvalitu kandidátů, kandidáti
si připraví své vize a koncepce, odehraje se povinné představení, o něž se přihlížející výbor zajímá jen výjimečně, před vlastní
volbou se uzavřou dohody, kdo a co za to. Za pár měsíců, za rok je to tu znovu.
Občas se stane něco nového. Třeba v tomto případě na vlastní slyšení kandidátů nedorazili zástupci opozice (ODS, STAN), ale
ani koaliční ČSSD. Možná to vzdali ze zoufalství, možná neměli s čím obchodovat, možná jim to prostě nestálo za to. Ale možná
je to úplně jedno, že tam nebyli.
Toho podstatného, totiž rozhodnutí skoncovat s touto šaškárnou a najít odvahu přijít když ne s lepším, tak alespoň s méně
směšným způsobem výběru rad, se od Poslanecké sněmovny (ale vlastně celého parlamentu) téměř jistě nedočkáme.
Na tom, co kandidáti během veřejného slyšení říkají, vůbec nezáleží. Výbor to nezajímá. Zajímá ho to, na čem se dohodnou
kluby ve sněmovně.
O autorovi: J A R O S L A V V E I S, novinář a spisovatel
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 540, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká republika

Karolinka
Karolinka – město s líbezným dívčím jménem je milý kout naší země. Její jméno poeticky dýchne panenskou čistotou a mírem.
Mohou za to i lidé, kteří zde žijí, může za to i vodní dílo přinášející blažený pocit, stejně jako klidné, táhlé vrchy okolních hor. A
tak zde žili Češi i Němci a Židé, sedláci, lesní dělníci, skláři a úředníci a drobní živnostníci, jedni vedle druhých a dělali svoji
práci. Jedni nemohli žít bez druhých. Spojoval je stále více bělavý sklářský kmen, který žár plamenů měnil v tekutou sálající až
žhnoucí hmotu. Dokázali ji svým dechem a šikovností svých rukou přetvářet v číšky, džbány, pohárky. Chtělo by se říci, že
Karolinka je jméno místa naplněného až po okraj svým vlastním tvůrčím neklidem podobně jako úžasné rovné zrcadlo
Stanovnice naplněné energií zadržených vod.
V příštím díle přiblížíme Soláň, nazývaný také Vrch umělců či Valašský Olymp.
Region vydání: Střední Morava
O autorovi: Bohumila Václavíková a redakce
Foto autor: snímky: archiv MěÚ Karolinka
Foto popis: KAROLINKA. Pohled na obec v roce 1948.
Foto popis: POMNÍK T. G. M. Někdejší Karolinina Huť zažila velkou slavnost 25. května 1947, kdy se konalo slavnostní
odhalení pomníku T. G. Masaryka. Slavnosti se účastnil prezidentův syn, ministr zahraničí Jan Masaryk, který byl při té
příležitosti jmenován čestným občanem Nového Hrozenkova. Slavnosti v Karolinině Huti se zúčastnilo pět tisíc lidí. Na snímku
při znovuodhalení pomníku T. G. M. u nádraží řídící učitel Cyril Horák.
Foto popis: HUDEBNÍCI. Hudba Dělnické tělocvičné jednoty v Karolinině Huti v roce 1923. Sedící zleva: Josef Pavelka, Josef
Malík st., Ludvík Hartinger, Bedřich Čeněk, Jaroslav Bambušek, Josef Dümler, Antonín Čeněk, stojící zleva: Stanislav Macho,
Štěpán Karlovský, Josef Kop, Eduard Morávek, František Malina, Karel Kyslinger, Emil Dümler, Vladimír Dümler, Karel Andrys.
Foto popis: ŠKOLSTVÍ. Až do založení Reichovy sklárny Karolinina huť docházely děti z území dnešní Karolinky do školy v
Novém Hrozenkově, později označované jako škola U kostela. Škola U huti byla zpočátku soukromá a sloužila téměř výlučně pro
děti zaměstnanců sklárny. Děti usedlíků z ostatního území dnešní Karolinky, zejména z Kafkova a Stanovnice, nadále
docházely do školy U kostela. Roku 1897 byla při škole U huti založena německá obecná škola, jež zanikla již roku 1904. Na
území Karolinky později vznikly ještě další dvě obecné školy – v roce 1903 škola v údolí Stanovnice, jež byla v provozu do roku
1970 a škola v údolí Bzovém, v níž se vyučovalo v letech 1927–1963. Kromě toho část dětí v letech 1885–1927 navštěvovala
školu na Soláni. Na její provoz přispívaly společně obce Velké Karlovice, Nový Hrozenkov a Solanec pod Soláněm. Na snímku
jsou kuchařky školní jídelny a členky učitelského sboru při slavnostním otevření nové školy v Karolince 1. září 1980.
Foto popis: STANOVNICE. Vodní dílo Karolinka – Stanovnice bylo vybudováno pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní
vodou. Po vypracování projektu přehrady byla roku 1976 stavba povolena Krajským národním výborem v Ostravě a samotné
stavební práce poté začaly v červnu roku 1977. Výstavba se protáhla až do konce roku 1985 a do trvalého provozu bylo dílo
uvedeno v roce 1987. Voda ze Stanovnice patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy. Nádrž se sypanou hrází leží na jednom z
nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí nachází. Fotografii vlevo pořídil asi v roce 1976 Zdeněk Hartinger, zachycuje
údolí Stanovnice zatopené později vodami přehrady. Na snímku vpravo je výstavba hráze vodního díla Stanovnice v červnu
1984.
Foto popis: SLAVNÝ RODÁK. Akademický malíř Ilja Hartinger se narodil 20. srpna 1935 v Karolince. Pochází ze sklářské
rodiny. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a poté absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v
Praze. Studoval v ateliéru malby a grafiky u profesora Antonína Strnadela. Ilja Hartinger se věnuje malbě, grafice, dříve se
zabýval prací se sklem a textilem, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží. Velkým tématem se Mistrovi stalo Valašsko.
Zachycuje výtvarně jeho atmosféru, barevné proměny krajiny v průběhu ročních dob, postihuje krajovou realitu v kontextu
tradic i dějinných událostí. Velký podíl malířovy tvorby zastupují monumentální oleje motivované převážně dojmy ze
zahraničních cest. Cílem malířova díla je postihnout nejen charakter a barevný výraz krajiny, ale především vyjádřit svůj silný
vnitřní prožitek.
Foto popis: ›NOVÉ CHODNÍKY. Úprava terénu u sokolovny při budování chodníků, rok 1960.
Foto popis: ÚŘAD. Slavnostní otevření nové budovy MNV, SNB a pošty se uskutečnilo 30. prosince 1978. Nechybělo při něm
slavnostní plenární zasedání MNV, kulturní program ani prohlídka budovy.
Foto popis: HASIČI. Až do roku 1945 neexistují o činnosti hasičského sboru v Karolince žádné záznamy. Víme pouze, že dne
12. října 1939 se název sboru změnil na Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrozenkov – Karolinina Huť. Brzy po osvobození v
roce 1945 zřídila továrna ČMS sbor továrních hasičů, což pro místní sbor – co do členství – znamenalo rozštěpení. Sboru s
podstatně sníženým počtem členů nezbylo téměř nic z výzbroje a výstroje. Jen díky houževnatosti několika bratří byl dán základ
k jeho znovuvybudování. Na podzim 1946 bylo hasičům přislíbeno převedení pozemku na stavbu zbrojnice. Sbor vzkvétá i po
ostatních stránkách. Náborem mladých vzrůstá počet členstva a pořádáním podniků jako hasičský ples, kácení máje, okrskové
cvičení přibývají peníze na nákup inventáře – dvě motorové stříkačky z Prahy, hadice, navijáky, přilby a podobně. Hasiči se
osvědčují při několika požárech i při povodních ve Stanovnici a v Kobylské. V roce 1947 došlo na stavbu hasičské zbrojnice.
Volba padla na místo poblíž topolu ve středu obce a začalo shánění materiálu. Pořádala se mimo jiné sbírka mezi místními
obyvateli a podniky. Stavba byla zahájena 29. března 1947. V neděli 17. srpna byly zhruba hotové základy a do nich
slavnostně položen základní kámen. Stavba rychle pokračovala především díky darovanému dřevu, obecní půjčce a státní
dotaci. Termín slavnostního otevření byl stanoven na 15. srpna 1948. U této příležitosti se konaly krajské vyřazovací závody.
Konečně Karolinina Huť získala vlastní hasičský dům s poměrně dobrým vybavením. V roce 1951 byla Karolinina Huť
přejmenována na Karolinku, tudíž se změnil i název sboru na Sbor dobrovolných hasičů Karolinka. Na snímku hasiči při stavbě
nové zbrojnice.
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Mikroregion Nechanicko N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 8, Autor: (hp) Pavla Horynová, Vytištěno: 4 270, Rubrika: Jak jsme žili v Československu,
Země: Česká republika

JAK JSME ŽILI v Československu
V dalším díle 8. 3. si připomeneme hradecké dominanty.
***
Chcete se zapojit do některého z našich komunitních projektů? Napište nám.
Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: (hp) Pavla Horynová, Pavla.horynova@denik.cz
Foto popis: ÚZEMÍ NECHANICKA se stalo 3. července dějištěm rozhodující bitvy prusko rakouské války v roce 1866. Město
Nechanice a jeho okolí je známé díky skupinám hudebníků, kteří v druhé polovině 19. století putovali za výdělkem takřka po
celém světě. A z Nechanic pocházejí některé významné osobnosti, například malíř Ignác Raab, krajinář Jan Novopacký nebo
skladatel Jan Křtitel Vaňhal.
Foto popis: MĚSTO NECHANICE, které na svůj nemalý náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až
1905 dobrovolný, avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což vedlo stále k mnohým nepříjemnostem. A v tomto zmatku,
který zde vládl, byl založen v roce 1905 „Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích“.
Foto popis: POČÁTKY HASIČSTVÍ se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy byl založen „Sokol“ nechanický, který do svého
působení pojal i hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878.
Roku 1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem „Tělocvičná a hasičská jednota „Sokol“ v
Nechanicích“.
Foto popis: V ROCE 1935 oslavil sbor hasičů 35 let. Při slavnosti město navštívil Prokop Holý z 4. pěšího pluku. V říjnu roku
1935 hasiči koupili domek po paní Peřinové a po menších úpravách ho změnili na Hasičskou zbrojnici. V roce 1947 se započala
výstavba nové Hasičské zbrojnice, která byla dokončena roku 1955. Tehdejší spolek hasičů měl přibližně 100 členů.
Foto popis: ZAKLADATEL SOKOLSKÉ JEDNOTY v Nechanicích a její první starosta byl MUDr. Jan Štros, poslanec českého
zemského sněmu, starosta Sokola kutnohorského. Roku 1939 proběhlo slavnostní otevření sokolovny. Do nové budovy byl
přemístěn Bio Sokol a byl v provozu až do roku 1941, kdy byl Sokol úředně rozpuštěn.
Foto popis: V POZDĚJŠÍCH LETECH začala převažovat činnost několika oddílů – kopané, odbíjené, stolního tenisu, juda a
jeden čas i hokeje. Za materiály děkujeme členům oddílu T. J. Sokol Nechanice a Sboru dobrovolných hasičů Nechanice.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 950, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká republika

Předválečný Kolín
Příště se podíváme do Kolína
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Jaroslav Kronus / Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách
Foto popis: Při nedělním korzu se vydávali místní občané do kolínských ulic na společné procházky. Pro zpříjemnění
odpoledne zde velmi často hrával František Kmoch. Významný český skladatel dechové hudby, rodák ze Zásmuk.
Foto popis: Již v počátku dvacátého století měl Kolín bohaté kulturní vyžití. Fotografie zachycuje tehdejší rybářskou výstavu,
která se konala roku 1908 na Hořejším ostrově.
Foto popis: K společenským akcím patřila i slavnost v červenci 1911, kdy do ulic vyšel průvod žáků Tělocvičné jednoty Sokol,
při této příležitosti oslavili výročních padesát let existence.
Foto popis: Jan Kašpar uskutečnil 16. dubna 1909 první dva kilometry dlouhý let přes pardubické vojenské cvičiště. Následně
začal pořádat řadu veřejných letů po celé České republice, mimo jiné i v Kolíně. Sem zavítal v roce 1911 spolu se svým
bratrancem Evženem Čihákem.
Foto popis: Dobová pohlednice je vzpomínkou na tuto unikátní událost. Trasa byla naplánovaná z Kolína do Pardubic.
Veřejný let se nakonec úplně nezdařil a kvůli poruchám museli piloti během cesty nouzově přistát v Přelouči.
Foto popis: Na veřejný vzlet letce Jana Kašpara v srpnu 1911 se přišli podívat nejen kolínští obyvatelé, ale také davy lidí z
okolních obcí. Své doby to byla vskutku vyjimečná událost.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 260, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká
republika

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU
Obec Střítež nad Ludinou leží v podhorském údolí pět kilometrů severně od Hranic a aktuálně čítá 303 č. p. s 813 obyvateli.
První písemná zmínka o obci je z roku 1412 a záznam o školním vyučování z roku 1751. Budova první školy byla postavena v
roce 1786. Současná škola postavená v roce 1995 je spádová pro okolní vesnice a navštěvuje ji 123 žáků. Společenský život v
obci zajišťují především spolky, a to Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota , Myslivecký rovolných spolek , Český
svaz včelařů, Svaz tělesně postižených a Sdružení přátel školy. V dolní části obce jsme vybudovali sportovní areál a v
současné době dokončujeme rekonstrukci sokolovny . Zdroj: obec Střítež nad Ludinou Dnešní tištěné vydání Přerovského a
hranického deníku najdete
ve zvýšeném počtu kusů v prodejně Jednoty v Bělotíně Další díl v pátek 8. března z historie městysu Hustopeče nad Bečvou
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: MUZIKANTI. Kapela Jana Šustka na snímku z roku 1936.
Foto popis: DO UNIFORMY. Odvedenci v roce 1964.
Foto popis: ŠKOLÁCI. Žáci II. třídy Základní školy ve Stříteži nad Ludinou při obecní slavnosti roku 1967.
Foto popis: DIVADELNÍCI. Ochotnické divadlo Sokol roku 1958 až 1964.
Foto popis: VÝROČÍ SDH. Oslavy 75 let založení Sboru dobrovolných Střítež nad Ludinou v roce 1967.
Foto popis: STAVBA. Regulace potoka Ludiny v roce 1968.
Foto autor: Snímky: archiv obce Střítež nad Ludinou
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Mladí sokolové oslavili senzační zlaté medaile pizzou N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 31, Autor: (IM), Vytištěno: 1 890, Rubrika: Sport ze Slovácka, Země:
Česká republika

Uherské Hradiště – Gymnastická skupina TeamGym junior z Tělovýchovné jednoty Sokol Uherské Hradiště vyrazila na konci
ledna do Prahy obhájit v celostátním přeboru České obce sokolské svůj loňský bronz. Protože si do hlavního města přivezli
skvělou formu a ve všech disciplínách trojboje se jim dařilo, překvapili nakonec sebe i své trenéry ziskem zlata.
Hradišťská výprava cvičenců s vedoucími vyrazila do Prahy už v pátek večer.
Trenérka skupiny TeamGymu do 16 let Pavlína Vaškůjová doprovodila své svěřence na celostátní kolo i přesto, že měla
zlomenou nohu a pohybovat se mohla pouze o berlích.
Dějištěm přeboru byl tradičně Tyršův dům na pražské Malé Straně, takže se hradišťští sokolové ubytovali v hostelu nedaleko
od něj, protože hned následující ráno je čekalo rozcvičení a od dvanácti hodin závody.
„Děti byly v noci opravdu hodné, hned po příjezdu zalehly a ráno, když jsem se probudila, seděly už u naší tradiční
předsoutěžní snídaně, což jsou vafle s čokoládou,“ popisuje trenérka.
První soutěžní disciplínou byla akrobacie na koberci, kde se Hradišťákům dařilo. Za následující pódiovou skladbu pak získali
nejvyšší počet bodů a zbývala už jen trampolínka.
„I když některé provedené prvky nebyly úplně bez srážky, naštěstí nikdo nespadl a s větší či menší lehkostí se vše podařilo,“
okomentovala poslední disciplínu Pavlína Vaškůjová.
Pak už jen zbývalo počkat na vyhlášení a po něm vychutnávat pocit vítězů.
Jak se ukázalo, nemají členové TeamGymu z hradišťského Sokola pohybu nikdy dost.
Zlato šli totiž oslavit do skákacího parku. „Dali jsme si pizzu a dětské šampaňské,“ popsali cvičenci zasloužený večírek po
sobotních závodech.
Foto autor: Foto: Iva Mráčková
Foto popis: NEČEKANÝ ÚSPĚCH. Gymnastická skupina TeamGym junior z Tělovýchovné jednoty Sokol Uherské Hradiště
vyhrála celostátní přebor České obce sokolské.
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Gymnasta Jiří Hůrka porazil celou moravskou špičku N1
TISK, Datum: 01.03.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 32, Autor: (spo), Vytištěno: 7 090, Rubrika: Sport, Země: Česká republika

Bučovice – Sportovní gymnasté Sokola Bučovice zahájili jarní část sezóny tradičním závodem O brněnské kolo, který pořádá
Moravská Slavia Brno. Soutěž nejmladších žáků s náskokem ovládl domácí talent David Šindelka a za ním se seřadili Martin
Slezák a Šimon Bednařík ze Sokola Zlín. Nejlepší bučovický zástupce Pavel Fryč skončil na 15. místě.
Kategorie mladších žáků přinesla mimořádně dramatický souboj, ze kterého jako vítěz vyšel zástupce Bučovic Jiří Hůrka. Vyhrál
nejmenším možným rozdílem 0,05 bodu před domácím Janem Bartošovským. Výsledek je o to cennější, že Jan Bartošovský je
loňský přeborník České obce sokolské . Hůrka ale porazil kompletní moravskou špičku. Závod starších žáků byl pod
kontrolou Jana Vachutky ze Šternberka, druhý byl Milan Jaroš ze Zlína a třetí Tomáš Kalinič ze Sokola Brno I. Při prvním startu
ve vyšší věkové kategorii skončil bučovický Roman Zachrla desátý.

Zpět

Dějiny Sokola v Hrabůvce 1903–1928 N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: historie.ovajih.cz

Tělocvičný spolek Sokol vznikl v Praze roku 1862. Jeho myšlenky, které vycházejí z antické kalokagathie, jsou platné i dnes.
Spolek dbal o rozvoj těla i ducha a nacházel tisíce příznivců. Postupem času se spolek stal masovou organizací, která měla
svou tělocvičnou jednotu téměř v každém městě či obci.
V Moravské Ostravě a ve Vítkovicích Sokol působil již od roku 1891, respektive od roku 1895. V Hrabůvce vznikl již roku 1890
spolek Omladina, který si kladl za cíl národní a vzdělávací činnost, čímž se rámcově kryl s myšlenkami Sokola . Právě
Omladina vytvořila zárodek budoucí tělocvičné jednoty Sokol v Hrabůvce (tehdy Malé Hrabové).
Počátky Sokola v Hrabůvce můžeme nalézt na počátku 20. století.,, Trvalo dlouho, nežli u nás zapustila kořeny myšlenka
sokolské sebevýchovy. Příčinu toho dlužno hledati v tom, že v té době byla obec naše ještě nerozvinutá a že původní
obyvatelstvo domorodé bylo příliš konservativní a nepřálo novým myšlenkám. Přistěhovalé obyvatelstvo bylo příliš sociálně
nesvobodné a zaměstnáno jen bojem o skývu chleba, takže pro myšlenku sokolskou nemělo žádného porozumění,“ napsal
Hanuš Ježorek v roce 1928 v Památníku tělocvičné jednoty Sokol v Hrabůvce.
Sokol v letech 1903–1918
Dne 22. února 1903 se konala v obecním hostinci ustavující schůze Sokola , na níž o důležitosti jednot promluvil
moravskoostravský sokolský činitel Dr. Šavrda. Do nového spolku se ihned zapsalo 67 členů. Po přečtení a schválení stanov
získal spolek název Tělocvičná jednota Sokol v Malé Hrabové. Prvním předsedou spolku se stal tehdejší starosta
Hrabůvky Jan Golat. Spolková a cvičební místnost hrabůveckého Sokola byla umístěna v obecním hostinci, který bychom
dnes hledali mezi tramvajovou zastávkou Provaznická a kostelem. O tom, že jednota byla čistě vlastenecká, svědčí také jedno z
prvních ujednání – že za každý vyslovený germanismus budou členové Sokola platit pokutu 2 haléře. Pokuta se však platila i
za pozdní a neomluvené příchody na schůze – byly stanoveny ve výši 10 a 20 haléřů.
Neustálé problémy
Prvotní problémy přišly záhy po založení spolku . Sokolu scházelo cvičební nářadí, které jim nakonec pomohla získat jednota z
Vítkovic. Samotná obec Hrabůvka neměla peníze na podporu nového spolku , proto si Sokol zakoupil potřebný materiál na
splátky, které uhradil do konce roku 1905. Od jara 1904 Sokolové pravidelně cvičili. O vzdělávací práci se zasloužil zdejší
učitel a sokol Čeněk Kovář, který stál v letech 1910–1912 také v čele spolku . Sokol roku 1904 získal po splynutí se starším
spolkem Omladina dobře vybavenou spolkovou knihovnu. Rok 1905 přinesl hlubší spory uvnitř spolku , časté změny
činovníků a osobní třenice. Jednota se musela přestěhovat z obecního do Haladejova hostince. Spory pokračovaly i roku 1907,
kdy ze spolku vystoupili učitelé. O rok později vznikl v rámci Sokola cyklistický oddíl, který se v prosinci 1909 seskupil v
samostatném spolku – Klubu českých velocipedistů Moravan. Činnost Sokola v roce 1909 byla neútěšná, spíše než cvičení
probíhaly kulturní pořady a přednášky. Význačným činem byl roku 1910 pokus o založení družstva pro stavbu sokolovny , čímž
by se vyřešila otázka vlastního cvičiště a předešlo by se tak stálému stěhování. Bohužel, na novou stavbu neměl spolek
peníze a jednota našla další útočiště v novém zájezdním hostinci Františka Chýlka. Sokol všeobecně pohlížel od počátku 90.
let 19. století s despektem na katolickou církev. V roce 1911 do Sokola v Hrabůvce zasahuje protiklerikální duch, který
vyzdvihoval Jana Husa a odsunoval katolickou církev: Již valná schůze, na níž kritizována účast mnohých členů na,,klerikální
pompě a parádě“ byla toho svědkem.“ Zpráva z roku 1912 nás informuje o katastrofálním stavu Sokola v Hrabůvce: kusé a
nepřesné zprávy, žalování na nepořádek a nekonané schůze členů i výboru. Spolek dále upadal, jediným úspěchem bylo
založení ženského odboru v čele se cvičitelkou Martincovou, zdejší učitelkou. Nové útočiště spolek našel v roce 1913 v
prostorách staré školy u Místecké silnice. Spolkový život se vrátil do normálních kolejí, vznikl nový zábavný odbor v čele s
Josefem Hasilíkem a Josefem Bohušem, učiteli. Zdálo se, že vývoj spolku bude pokračovat podle sokolského hesla: Stále výš!
První světová válka
Vypukla první světová válka a během roku 1914 odešlo na frontu 33 členů jednoty. Již na počátku války padl bratr Richard
Nenička, o rok později bratři Richard Peklo, František Slíva a Josef Brumek. Jednotu opustilo do konce roku 1916 celkem 43
členů, kteří odešli na válečnou frontu, jiní vystoupili ze Sokola z obav před,,přednostním“ narukováním, zakládající členové
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Jan Josefovský a Václav Jaroš zemřeli. Jádro spolku však drželo pohromadě i přes hrůznou dobu. V roce 1915 byla úředně
rozpuštěna Česká obec sokolská , činnost jednot jakožto právních subjektů pokračovala dále, ale byla silně omezená.,,
Úřady pátraly po všem, jen aby uvalily podezření na bratry, pátraly po sokolských plakátech sletových a v národních barvách,
prohlíženy knihovny, však u nás vše včas uschováno. Četnictvo, hlavně stanice v Hrabové, drzou kontrolu jednotlivců,
činovníků i soukromých osob, hledalo seznamy členstva ke zjištění, kdo z bratrů zajatý a narukován,“ dočítáme se v archivních
záznamech Sokola v Hrabůvce.
V roce 1916 odešlo na frontu dalších šest bratrů, v Albánii zemřel hlady Alois Rožnovský (členem Sokola od jeho založení,
zakládající člen Klubu českých velocipedistů Moravan), v následujícím roce Alois Žáček. V roce 1918 se již začaly uvolňovat
poměry. Obec prodala tělocvičnu staré školy a Sokolové museli docházet na cvičení do sousední Hrabové. Poté získali ke
cvičení sál opět v hostinci Františka Chýlka. V legiích zemřel bratr Vladimír Pěčka. V Rusku bylo v legiích během války
zapojeno pět bratrů, v Itálii tři, ve Francii pak jeden.
Pamětní desky
Bratru Ludvíku Klegovi, který se zapojil v Rusku do československých legií, byla v roce 1936 odhalena pamětní deska na domě
č. p. 104 u staré Místecké ulice, kde žil. Padlí Sokolové , kteří zemřeli v období 1. světové války na frontách, se dočkali svého
pomníku v roce 1928. Část původního pomníku je dnes k vidění na zdi ve vstupní hale sokolovny na Plavecké ulici.
Sokol v letech 1918–1928
Po vzniku samostatné Československé republiky se počet členů Sokola v Hrabůvce zvýšil o 300%, čímž docházelo k zakládání
nových cvičebních odborů. Na samém počátku roku 1919 byl ustaven branný odbor, který byl velmi žádoucím, jak se ukázalo
hned na konci ledna 1919 při boji o Těšínsko, kdy Poláci vydali heslo Ostravica – granica. Sokolové byli stále v pohotovosti,
podnikali noční jízdy v ozbrojených autech do napadených obcí na Těšínsku. Sklad zbraní sokolské jednoty v Hrabůvce se
nacházel v hostinci Františka Chýlka. Devět bratrů podlehlo odvodu a zapojilo se přímo do bojů o Těšínsko, které bylo nakonec
rozděleno mezi Polsko a Československo.
Činnost Sokola v Hrabůvce se po 1. světové válce v roce 1919 nebývale rozvinula – zmiňme veřejná i neveřejná cvičení,
přednášky, proslovy, schůze, účast na akcích okolních jednot či rozvoj spolkové knihovny. Do Sokola vstoupily nové aktivní
osobnosti. Roku 1920 vyslali hrabůvečtí sokoli na I. sokolský slet nové republiky 17 cvičenců. V rámci místního Sokola vznikl
očistný sbor, který prověřoval členy jednoty a případně je i vylučoval. Hanuš Ježorek si k tomu poznamenal:,, Pilně dbáno o
chování se bratří v životě občanském, ba i zákaz navštěvovati určitý hostinec vydán.“ Spolková knihovna byla roku 1921
propůjčena obci, která podle nově daného československého zákona musela zřídit vlastní veřejnou knihovnu. Brzy se značná
část knih navrátila zpět do spolkových regálů. Po otevření nové a dobře vybavené veřejné knihovny v roce 1926 v Jubilejní
kolonii byla sokolská knihovna definitivně zrušena a knihy darovány českým menšinám v Trlíčku u Těšína a do Holasovic na
Opavsku.
Rok 1922 se nesl ve znamení příprav na slet konaný v Moravské Ostravě u příležitosti 25 let od založení Východní moravskoslezské župy sokolské . V roce 1923 donutila nezaměstnanost deset bratrů odejít z Hrabůvky do Argentiny, kde našli nové
životní útočiště i sokolskou jednotu. Další nezaměstnané členy spolek podporoval pomocí různých sbírek a příspěvků. Až do
roku 1924 se počet členů Sokola značně navyšoval, od roku 1925 se již ustálil na předválečné hodnotě. Důvodem poklesu
zájmu o vstup do Sokola mohly být také zvyšující se členské příspěvky a vybírané částky pro stavbu sokolovny. Od roku 1912
působil v Sokole také ženský odbor, jehož činnost se rozvíjela především od počátku 20. let.
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Tipy na víkend: Jaké bude počasí první březnové dny? N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: prozeny.cz, Autor: Marie Irová, Návštěvnost: 9 431 590

První březnový víkend sice nebude ve znamení jarního počasí, jako tomu bylo předchozích pár dnů, ale nemusíte se bát, že se
vrátí zima. Jestli půjdete ven, připravte si nepromokavé oblečení anebo se schovejte někam na výstavu.
Zatímco během týdne si počasí hrálo na jaro v rozpuku, víkend optimistické nálady trochu zchladí. Teploty přes den sice
nebudou padat pod nulu a k bodu mrazu se ani moc nepřiblíží, ale obloha se zatáhne a místy se objeví přeháňky – ve výškách
nad 600 metrů mohou být v sobotu dokonce i sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 0 až 4 °C, přes den
vystoupají ke 4 až 8 stupňům. V neděli se nepatrně oteplí, zato čekejte přeháňky na většině území. V noci bude 1 až 5 °C a
přes den 8 až 12 °C. Před deštěm se raději schovejte někam na výstavu, a pokud se přece jen budete chystat ven, sledujte
bedlivě počasí a oblečte si něco nepromokavého.
NALAĎTE SE NA JARO
Nahoďte uniformu a hurá do Sokola !
Máte rádi maškarní bály? Nenechte si ujít šibřinky, které organizuje Česká obec sokolská . Pořádají se po celé republice a
tento víkend budou například v Přerově, Vlašimi, Luhačovicích, Kralupech nad Vltavou, Praze a mnoha dalších městech. Stačí
si jen najít ty nejbližší. Pořádně si ale zkontrolujte, jaké téma je pro letošní šibřinky vyhlášeno – bez kostýmu to nebude
pořádná maškarní zábava. Například v Praze jsou mottem letošních šibřinek uniformy. Pokud tedy doma nějakou máte, oprašte
ji a vyrazte si zatančit. Víte, že po šibřinkách se jmenuje i jednoduchá masopustní delikatesa s povidly a mákem?
Co by byly šibřinky bez kostýmů? Jde jen o to, zvolit ten správný!
Kostýmová paráda na jihu Čech
Český Krumlov je město tak krásné, že pro jeho návštěvu byste ani žádný další důvod nepotřebovali. Ale o víkendu se zde
koná ještě navíc
Krumlovský masopust, který startuje v sobotu v deset hodin ve zdejších klášterech. Do atmosféry vás dostane nejen průvod
masek, ale také řemeslné dílny, kde si můžete sami něco vyrobit, anebo stánky s tradičními dobrotami. Připraven je bohatý
doprovodný program, který návštěvníkům slibuje zážitky spojené s rukodělnou výrobou, opékáním buřtů či zábavu při poslechu
živé kapely.
V Českém Krumlově bude celý víkend probíhat masopust
V šatníku princezen a hrdinů
Od 23. února do 28. dubna si v Brně můžete prohlédnout výstavu
Princezny a hrdinové. V Letohrádku Mitrovských je připraveno padesát kostýmů, které vám asi nemusíme blíže představovat –
myší kožíšek princezny Lady zajisté poznáte, stejně jako kožená křídla z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci
(1987). Připraveny jsou také artefakty z pohádek Šíleně smutná princezna (1968), Jak se budí princezny (1977), S čerty nejsou
žerty (1984) a z mnoha dalších. Na konci výstavy na vás čeká překvapení. Jaké, to budete muset zjistit na místě.
V Brně je k vidění výstava kostýmů z oblíbených filmových pohádek
Dámská jízda do historie
Člověk by musel žít na Marsu anebo ve světě, kde neexistují média ani kalendáře, aby mu uniklo, že vloni na podzim to bylo sto
let, co byla založena Československá republika. A v duchu oslav tohoto významného výročí se nesou některé výstavy i letos.
Ostatně – pořád je co slavit! Jednou z nich je expozice Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen v
Muzeu ve Šlapanicích. Výstava přibližuje život žen během posledních sta let ze všech možných úhlů pohledu. Přiblíží vám nejen
to, co se nosilo, ale také se dozvíte mnoho zajímavých příběhů statečných žen – o některých jste možná nikdy neslyšeli (a měli
byste). Ideální místo na dámskou jízdu! Obzvlášť když to spojíte s ochutnávkou vína v okolí.
Do Muzea ve Šlapanicích si můžete udělat dámskou jízdu
Jaký měl David Bowie vliv na holky?
Pakliže se chystáte strávit víkend v klidu domova nicneděláním, maximálně s knihou v ruce, i tentokrát pro vás máme tip. Jen
vám možná tentokrát trochu zvýší tep.
Jmenuje se O osudovém vlivu Davida Bowieho na holky, ale životopis geniálního zpěváka nečekejte. Na dvou stech stranách
na vás čeká vyprávění sedmnáctiletého Paula, který je na svůj věk mnohem dospělejší než jeho vrstevníci a vychovávají ho
dvě mámy. Léna, což je ta biologická, nenávidí muže a heterosexuály, stejně tak celý systém a ze syna by měla nejraději gaye,
jehož nejvyšším vzděláním bude škola života. Druhá máma Stella se drží více při zemi a snaží se chlapce vychovat tak, aby
dokázal v dnešní společnosti obstát. A Paul se potácí někde mezi oběma světy a hledá sám sebe.
Autorem knihy je francouzský spisovatel alžírského původu Jean-Michel Guenassia, který je mistrem existenciálních románů –
mezi nejlepší patří například „Vysněný život Ernesta G.“ nebo „
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VÝZVA OBYVATELŮM ŘÍČAN N1 URL
WEB, Datum: 01.03.2019, Zdroj: kuryr-ricany.cz, Návštěvnost: 2 405

NOVÉ 1. 3. 2019
Na duben připravujeme „velký jarní úklid“ města, do kterého chceme o sobotách zapojit obyvatele Říčan. Chceme vyčistit
všechna „hnízda nepořádku“, která se leckde kupí již několik roků. Zveme všechny říčanské spolky , skauty, sokoly , sportovní
kluby a občany, aby nám v průběhu března dali tipy na oblasti nepořádku, které v rámci jarního úklidu vyčistí. Zajistíme jim
přistavení kontejneru, pytle na odpadky a rukavice. Svoje tipy s uvedením kontaktní osoby posílejte prosím na adresu:
ridim@ricany.cz
Hodnocení
Doporučit známému
[ Zaslat doporučení ]
E-mail příjemce: E-mail odesílatele: Vzkaz (odkaz na tuto stránku bude připojen automaticky):
Komentáře a názory
[ Přidat nový komentář ]
Jméno a příjmení: E-mail (nebude zveřejněn, slouží pouze k autorizaci)*: Text**: *Autorizace příspěvku: Zadejte prosím funkční
e-mailovou adresu. Pokud na těchto stránkách přispíváte poprvé, bude na tuto emailovou adresu odeslána žádost o autorizaci
příspěvku (ve zprávě najdete odkaz, pomocí kterého potvrdíte autorizaci). Nejsou vyžadovány žádné další osobní údaje
pisatele, autorizace slouží pouze k zamezení zjevně anonymních příspěvků. Pokud nedojde k autorizaci do 60 minut po
odeslání příspěvku, je příspěvek znepřístupněn. Pokud provedete autorizaci později, je příspěvek opět zpřístupněn. Autorizace
probíhá pouze jednou, při prvním použití emailové adresy. **Zápis textu: Pište prosím pouze čistý text. Nezapisujte HTML
značky, při ukládání budou odstraněny. Pokud chcete vložit odkaz na adresu v internetu, uzavřete ji do složených závorek:
{www.adresa.cz} - takto zapsaná adresa bude převedena na hypertextový odkaz.
Prozatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte první!
Počet komentářů: 0
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Čeští senioři zůstávají osamělí. Každý desátý se setkal se šikanou N1 URL
WEB, Datum: 28.02.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Návštěvnost: 65 280 239
Obsahové duplicity: 28.02.2019 - 24zpravy.com N1 URL

Za třicet let se průměrný věk v Česku protáhl o víc než pět let a osm měsíců. Muži se průměrně dožívají téměř 76 let, ženy
téměř 82. Zbytek rodiny pilně pracuje, nebo dokonce žije v jiném městě a osamělých seniorů, se kterými celé dny i týdny nikdo
nepromluví, přibývá.
Osamělost seniorů se zvyšuje a mladé lidi to moc nezajímá, jak vyplývá z šetření Evy Stiborové, vedoucí aktivizačního oddělení
Domova pro seniory v Sokolnicích.
Co se od více než šesti set žáků základních a středních škol dozvěděla? Asi nejpozoruhodnější je, že třetina malých školáků se
s rodiči o babičce a dědovi vůbec nebaví. Další zarážející věc: polovina středoškoláků seniorům vytýká, že pracují, a 44
procent z nich věří, že bydlení seniorů řeší domovy důchodců (jen 10 procent si myslí, že jde o záležitost rodiny). Zato 48
procent z nich ví, že důchody se vyplácejí z daní. „Žijí na můj úkor, ze sociálních dávek“, „jsou pomalí“, „jsou přítěží“. Tak zní
některá z prohlášení, která mladí lidé pronášejí na adresu seniorů.
„Při jedné z návštěv v domově přišly děti popřát našim seniorkám ke Dni matek. Poté, co jim zazpívaly a zarecitovaly v
odpočinkovém koutku na chodbě, jsem projevila přání, aby navštívily i seniorky na pokojích. Dozvěděla jsem se, že někteří
rodiče si nepřejí, aby děti viděly seniory ležící v postelích na pokoji. Toto sdělení mě ohromilo,“ popisuje Eva Stiborová.
„Nezlobím se na učitele a mám pochopení pro jejich snahu nedostat se do konfliktu s rodiči, na druhou stranu jako člověk
pracující v sociálních službách nechápu a naprosto nesdílím postoj, který tabuizuje stáří a staré lidi obecně,“ doplňuje.
Podle ní a dalších odborníků, kteří se seniory pracují, je právě tento postoj předávaný rodiči dětem jedním z hlavních důvodů,
proč si k sobě generace tak těžko hledají cestu.
Například sociolog PhDr. Zdeněk Papoušek tvrdí, že mladí, kteří zažili babičky a dědečky v rodinách, nemají problém starší
generaci přijímat. Podle něj však vztahy radikálně naboural život v komunismu, rozbité majetky, potlačení spolků jako Sokol .
„Když mluvím s dětmi o tom, jak někteří senioři žijí, jak si povídají jen s televizí, mají slzy v očích,“ komentuje Stiborová. Říká, že
děti často kritizují honbu seniorů za slevami v obchodech. Ale neuvědomí si, že je to třeba proto, aby jim o víkendu mohla dát
babička stovku. Podle ní je důležité o tom mluvit. Když se o tom mluvit nebude, propast mezi seniory a mladými se prohloubí.
Právě o přirozené propojování seniorů s mladší generací se stará i spolek Společně, o. p. s. Jeho ředitel Jakub Carda popisuje
jednu z aktivit: „Organizujeme povídání ve školách a školkách, zpívání dětem a řadu dalších aktivit, při nichž se mohou se
seniory přirozeně poznat.“
Společně, o. p. s., se o seniory stará prostřednictvím Senior Pointů. Jde o místa, kde senioři nalézají útočiště a dočkají se
pomoci a sociálního kontaktu. V současnosti jich funguje čtyřiatřicet, do konce roku mají přibýt další dva. Lidé se sem nejčastěji
chodí poradit, jak na mobilní telefon a další techniku, řeší bydlení, ale úplně nejvíc prý ocení, že se s nimi někdo baví.
Mezigenerační bariéra
„Senioři jsou ohroženi sociálním vyloučením víc než mladší lidé. S diskriminujícím chováním a napadáním ze strany mládeže se
setkal každý desátý senior,“ zmiňuje Carda. Podle jeho slov nejčastěji řeší problémy v MHD nebo v čekárnách u lékaře.
„Bariéra mezi seniory a mladými lidmi roste v podobě vzájemného nedorozumění, které má někdy až agresivní projevy. Často
narážíme na to, že mladí lidé staršími pohrdají, vnímají je jako někoho, kdo zabírá místa v tramvaji, jako přítěž, která stojí
peníze. Na rozdíl od asijských zemí nám chybí úcta a respekt ke stáří. A situace se neustále zhoršuje. Senioři se cítí ve ‚světě
mladých‘ztraceni, sami a nepotřební,“ pokračuje Carda.
Němci jsou tolerantnější
Na negativní postoj až dvou třetin Čechů vůči seniorům poukázal také průzkum statistického úřadu Evropské unie
Eurobarometr, který zkoumal vnímání české populace ve věku 55+. Odpovědi porovnal s průměrem členských států EU a
Německa. Zatímco v Česku 54 procent dotazovaných vnímá populaci 55+ zcela negativně, v EU je to pouze 28 procent. V
Německu dokonce jen 19 procent.
Podle profesorky Hany Matějovské Kubešové, přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, se naštěstí
začíná o stárnutí víc mluvit.
„Senioři se často ocitají sami, jejich osamělost způsobují rozpady rodin. Děti mívají více babiček a ne vždy se se všemi stýkají.
Děti nevidí rodiče, jak se o babičku nebo dědečka starají, nevědí, co to obnáší, a necítí se k tomu povinováni. Ke změně
postoje a pochopení je třeba emoční zážitek.“
Například tato expertka při osvětě využívá modely simulující stáří - mladý člověk si pak snáze uvědomí, jak se cítí někdo, kdo už
mladý není.
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Smrt není tak hrozná, jsou horší okamžiky N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 72, Autor: Michal Remeš, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Pelhřimov,
Země: Česká republika

Mezi absolventy pelhřimovského gymnázia patří i legionářský hrdina Josef Jiří Švec. Jeho život skončil tragicky v říjnu 1918, jen
tři dny před vyhlášením samostatného Československa.
Stěží byste hledali smutnější příběh spjatý s 28. říjnem 1918. Zatímco lidé v srdci Evropy se teprve probouzeli do dne, který jim
přinesl splnění snu o vlastním samostatném státu, ve čtyři tisíce kilometrů vzdáleném Čeljabinsku mířil k místnímu hřbitovu
zkroušený průvod československých legionářů.
Loučili se s jedním z hrdinů legendární bitvy u Zborova, plukovníkem Josefem Jiřím Švecem, který tři dny předtím spáchal
sebevraždu. Proč schopný a uznávaný velitel obrátil zbraň proti sobě? Snad kvůli zhrzené cti, když mu vojáci podléhající skepsi
a bolševickým agitátorům odmítli poslušnost, snad aby v nich krajním řešením probudil zbytky vyprchávajícího odhodlání… Co
se v něm v posledních hodinách života odehrávalo, naznačuje vzkaz, který před smrtí napsal: „Boříte to, co s ohromnými
překážkami stavělo se celá čtyři léta, ničíte organisaci, jež byla nejsilnější našim borcům za naše práva v našich českých
zemích, a vypovídáte poslušnost všem zákonům pořádku a kázně, ničíte charakter československého vojáka.“
Tak drtivě na něj zapůsobila špatná nálada a morálka v jím vedené divizi, která 24. října dostala rozkaz znovu zaútočit na
bolševická vojska, bránící Čechoslovákům v odchodu z Ruska. Neustálými boji i špatnými podmínkami k smrti unavení legionáři
dali hlasitě najevo svou nespokojenost. Nechtěli naslouchat argumentům Švece ani jeho podřízených. Svému veliteli tak nechtě
vložili do ruky revolver, jímž 25. října brzy ráno ukončil v pouhých pětatřiceti letech svůj život.
Do Ruska jako sokolský vyslanec
Švecův tragický konec všemi kolem otřásl, což potvrzuje i citace z dobového tisku. „Když přinesli k otevřenému hrobu prostou
rakev s tělem bratra Josefa Švece, jeho starý druh, generál Syrový, maje se loučit s ním, začal slovy: ‚Nad hrobem bratra
Švece mluvit nemohu.‘ Nebylo možno mluvit, protože oči i hrdlo československých vojáků, kteří stáli okolo hrobu, byly plné slz,
jež nikdo nezadržoval, za něž se nikdo nestyděl,“ popsali 30. října v Československém deníku atmosféru posledního rozloučení
s mužem, jenž se nedočkal vytoužené svobody svého národa. O ní snil absolvent pelhřimovského gymnázia, který pocházel z
Čenkova u Třeště, už roky. Naplno ho vlastenecké myšlenky pohltily v době, kdy učil na obecné škole v Třebíči. Tady se stával
čím dál zapálenějším sokolem , dokonce byl zvolen místonáčelníkem třebíčské jednoty. A na konci roku 1911 putoval jako
sokolský vyslanec do ruského Krasnodaru, kde začal vyučovat tělocvik na obchodní akademii. Domů pak spokojeně hlásil:
„Tak i zde mezi kubáňskými kozáky vlaje již náš krásný sokolský prapor!“
„Bylo by hanbou zůstat stranou“
Zpátky do Čech si Švec odskočil jen jedinkrát: v červnu 1912 přicestoval do vlasti kvůli VI. Všesokolskému sletu v Praze a
návštěvě svých blízkých. Potom se znovu vrátil za svou prací do Ruska, kde ho také zastihla zpráva o začátku první světové
války.
Jenže místo návratu a nástupu do rakouskouherské armády se vypravil do Kyjeva, kde se formovala česká družina, jednotka
dobrovolníků složená z Čechů žijících v Rusku a později i válečných zajatců. Přihlásit se do předchůdkyně československých
legií bral jako povinnost. „Vidím, že je to boj za svobodu nás Čechů, a to by bylo opravdu hanbou zůstat stranou,“ napsal svým
rodičům do Čenkova.
Tím pro něj začala dlouhá válečná pouť, která jej v půlce roku 1917 zavedla i ke Zborovu. To dávno nebyl obyčejným vojínem,
hrdinstvím ve slavné bitvě s rakousko-uherskou armádou si vysloužil povýšení už na poručíka. A nebylo nejmenších pochyb, co
ho žene vpřed. Vždyť i po návštěvě budoucího československého prezidenta T. G. Masaryka u krajanských jednotek si do
deníku poznamenal jeho slova: „Smrt není tak hrozná, jsou ještě horší okamžiky v životě! … Rakousko musíme zničit a ono
zničeno bude.“
Jenže situace na ruské frontě se dramaticky měnila – po bolševickém převratu v listopadu 1917 se všeobecný chaos podepsal
také na osudu československých legií. A nakonec stál i život velitele, který si tolik přál, aby si Češi po staletích útlaku znovu
vydobyli svobodu.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Vysočina
O autorovi: Michal Remeš, redaktor MF DNES
Foto popis: Smutné ráno Švecova pohřbu v ruském Čeljabinsku se 28. října 1918 zúčastnily desítky jeho přátel a
spolubojovníků z československých legií.
Foto popis: Legendární velitel Josef Jiří Švec byl jednou z nejvýraznějších postav československých legií v Rusku. Zúčastnil
se i slavné bitvy u Zborova. 2x foto: Archiv ČTK
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V chudeřínském Rudém domě se připravuje zábava N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 3, Autor: (edb), Vytištěno: 790, Rubrika: Mostecko/region, Země: Česká republika

Litvínov – Pro širokou veřejnost chystá Spolek přátel historie Litvínovska na 30. března v sále Rudého domu v Chudeříně
posezení s přáteli.
V programu vystoupí i dámy z litvínovského Sokola se všesokolskou skladbou a členové dramatického oboru. To vše za
doprovodu Grand bandu, který zahraje k tanci a poslechu. „Ale hlavně proběhne soutěž o nejlepší pečivo k pivu a vínu!
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se včas přihlásí. Podmínky soutěže jsou podobné jako při Polívkové olympiádě,“ řekl za
organizátory Josef Pošta. Informace a přihlášky na tel. 606 563 725. „Stoly jsou číslovány, k dispozici je 12 stolů, takže bereme
12 družstev. Není důležité vyhrát, ale pobavit se,“ dodal Pošta.
Region vydání: Severní Čechy
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Sokoly z Doloplaz těší zájem mladých členů N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura, Země: Česká republika

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO DOLOPLAZ
Doloplazy – Tělovýchovná jednota Sokol Doloplazy funguje více než 100 let.
V současnosti má přes 70 členů, největší skupinu tvoří předškoláci a děti, které navštěvují první stupeň základní školy. Aktivní
je i skupina žen nad 60 let, takzvaná věrná garda.
Sokolové cvičí v sále kulturního domu, v létě využívají víceúčelové hřiště v sousední vesnici. Ze sportů se nejvíce věnují
cvičení všestrannosti dětí, atletice, badmintonu a cvičení pro ženy. Členům jednoty je blízké i pořádání závodů a sportovních
soutěží, jako jsou atletický memoriál pro děti, branný běh pro děti či vánoční hodina se cvičením. Za pěkného počasí jsou pak
velmi oblíbené turistické výšlapy do přírody.
Dospělí sokolové se také pravidelně zúčastňují badmintonových turnajů v Hlubočkách a ve Velké Bystřici. V minulých letech
nezapomněli ani na aktivní účast na sokolském sletu, loni se byly členky věrné gardy na pražském sletu aspoň podívat. V roce
2018 uspořádali členové jednoty i výlet do Dinoparku v Ostravě, v rámci oslav 100. výročí založení republiky zasadili lípu
svobody a 26. října pak společně oslavili výročí republiky uctěním památky u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Sokolové
zorganizovali rovněž výstavu historických fotek Doloplaz a dobových zajímavostí z období první republiky. Zakončení loňského
roku proběhlo tradičně vánoční hodinou, kde si děti zasoutěžily o ceny a všichni zúčastnění si společně užili vánoční atmosféru.
Členství v T. J. Sokol Doloplazy se často přenáší z generaci na generaci: „U nás v rodině tradice je, ale já jsem se
přistěhovala, jinak většina členek věrné gardy má svá vnoučata ve cvičení všestrannosti,“ prozrazuje Jana Vzatková, starostka
Tělovýchovné jednoty Sokol Doloplazy. Podle sokolů z Doloplaz je také stále co zlepšovat: „Přáli bychom si vybudovat
vlastní hřiště, k lepšímu chodu jednoty by určitě přispělo i zjednodušení legislativy žádostí o dotace,“ uzavírá starostka jednoty.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: ZASAZENÍ LÍPY. Doloplazští vysadili v říjnu roku 2018 u příležitosti oslav 100. výročí republiky lípu svobody
ozdobenou trikolorou.
Foto popis: Z HISTORIE. Členové jednoty uspořádali v říjnu i výstavu prvorepublikových fotek Doloplaz.
Foto popis: OBRATNOST. Sportovní odpoledne pro děti si mladí sokolové nenechali ujít. Snímky: T. J. Sokol Doloplazy
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Pat a Mat dobývají Dobřív N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česká republika

Dobřív – Zimní radovánky popletů Pata a Mata ožijí v neděli na stříbrném plátně. Malé i velké návštěvníky zvou členové
Tělocvičné jednoty Sokol na 17. hodinu do sokolovny. Chybět nebude občerstvení: sladký i slaný popcorn, limonády nebo
pivo.
Region vydání: Západní Čechy

Zpět

Skok do minulosti N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Snow, Strana: 48, Autor: Karel Hampl, Vytištěno: 14 000, Prodáno: 5 321, Rubrika: Historie, Země: Česká republika

Prvními, kdo používali lyže jako prostředek sloužící k zimní zábavě a soutěžení, byli Norové. Jejich lyžařská technika definovaná
v prvních příručkách z konce 19. století byla zredukována na techniku chůze a běhu, skoku z můstků a techniku jednoduchých,
přímých sjezdů. Žádný z autorů při té příležitosti neopomněl popsat dva prvky, zmiňované i v současných odborných
publikacích a označované jako základní pilíře techniky zatáčení na lyžích.
V lyžařském slangu to byla populární „kristiánie“ a „telemark“.
Může překvapit, že jsou-li dnes tyto první „kultivované“ oblouky charakterizovány, není náležitě zdůrazňován jejich původní
prostý účel.
Nesloužily totiž k ničemu jinému než k elegantnímu zakončení zmíněných sjezdů, pokud nebyl k dispozici protisvah. Dnes upadá
bohužel v zapomnění manévr stejného zaměření, předváděný zdatnými borci zejména v meziválečném období všude tam, kde
se v Evropě lyžovalo „s kopce“. V českých lyžařských kruzích se hovořilo o „qeršprunku“ - příčném skoku.
Meziválečný boom
Efektnímu cviku věnovaly pozornost všechny lyžařské publikace vydané ve dvacátých a třicátých létech. Že se tehdy nejednalo,
vedle podrobného popisu techniky kristiánek a telemarských oblouků, o okrajovou záležitost, potvrzuje také několik článků a
fotografií věnovaných lyžařským skokům a přeskokům na stránkách sportovního týdeníku Star před sezónou 1931/32. Jejich
autory a demonstrátory byli sportovní novinář a aktivní závodník M. Zizius a mladý tělocvikář působící na klatovském gymnáziu
prof. K. Hampl (otec autora článku - pozn. red.). Je třeba přiznat, že nebýt teprve nedávno objevených výstřižků v archivu
jednoho ze šumavských lyžařských fanoušků, nevznikla by tato nostalgická připomínka a nelze se tomu ani příliš divit. Jednak
příčné skoky a terénní přeskoky se těšily širšímu zájmu poměrně krátkou dobu, ale hlavně - jejich demonstrátoři, obdivovaní až
do konce 30. let, nebyli konzervativní, ba právě naopak. Již v první mírové sezóně 1945/46, pokud se jí ve zdraví dožili, patřili
tito výborní lyžaři k propagátorům aktuálních novinek v technice sjezdového lyžování a přispěli tak k odložení qeršprunků do
starého železa. Ti, kteří před pěti a více léty sklízeli potlesk za efektní skoky předváděné na svazích mezi špindlerovskými
hotely, na Zahrádkách v Peci, na Weisově louce na šumavském Špičáku i jinde, se po válce představili v jiném světle. Leč
nepředbíhejme.
Doba odvážných skoků a prvních vlnovek
Po 1. světové válce se lyžování jen pomalu stávalo aktivitou těšící se širšímu zájmu. Na jedné straně, kromě čtyřiceti až
padesátimetrových skoků z můstků, jejichž nájezdové věže počínaly převyšovat koruny stromů a budily respekt, lyžování
nepředstavovalo nic příliš atraktivního. Na druhé straně tehdejší robustní výzbroj a kondiční dispozice lyžařů, holdujících
celoročně nářaďovému tělocviku ve stovkách sokolských jednot a tělocvičných spolků , se přímo nabízely k prvním pokusům o
zpestření prostých lyžařských sešupů, zakončených nejčastěji pádem. Vzpor na 3 cm silných a nejméně 140 cm dlouhých
bambusových holích, s kroužky o průměru polévkových talířů, spolu s přednožením nepředstavoval pro tehdejší nepočetnou
generaci lyžařských pionýrů žádný problém. Odvážné terénní skoky a vysoké qeršprunky byly vítanou příležitostí k upoutání
pozornosti. Navíc svahy, na kterých byla na samém počátku provozována nejrozšířenější forma sjezdového lyžování (hanlivě
označovaná jako „loučkaření“), byly ideální scénou pro jakékoliv exhibice, a k těm patřily skoky a přeskoky v prvé řadě. Na
tomto místě stojí za připomenutí, že v té době již rostoucímu počtu lyžařů na zmíněných svazích nepřinášely dostatečné
uspokojení triviální přímé sjezdy. I technika sjíždění otevřených plání a lesních průseků se vyvíjela, a tak počínaje dvacátými
léty již naprostá většina jen trochu ctižádostivých jezdců nutila své přes dva metry dlouhé lyže s Huitfeldtovým vázáním do
sjezdů, ve kterých regulátorem rychlosti nebyl prostý pluh nebo smyk, ale sled navazovaných oblouků, tvořících dlouhé
vlnovky. Začátečníci se spouštěli v nepříliš estetických a pomalých obloucích v pluhu, pokročilí v různých verzích oblouků
přívratných a telemarských, vedených jak po spádnici, tak šikmo svahem. Tento progres neplatil jen pro oblíbené „loučky“,
jejichž povrch byl denně „preparován“ lyžaři stoupajícími na lyžích vzhůru svahem, ale už i vyznavači dlouhých sjezdů
směřujících z hřebenových partií volným terénem do údolí se kochali rozměrnými křivkami, jaké za sebou nechali v hlubokém
prašanu.
Vývoj šel jiným směrem
Náš text připomínající zlatou éru kristiánek, telemarků, přeskoků a příčných skoků by nebyl úplný bez uvedení příčin náhlé
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ztráty zájmu o posledně jmenované prvky. Přestože se u nás vnější prostředí příliš nezměnilo -snadno dostupné, nepříliš strmé
svahy byly stále nejvyhledávanějším cílem opakovaně stoupajících a sjíždějících lyžařů až do konce 50. let - přijalo sjezdové
lyžování rychle a bez výhrad, počínaje první poválečnou sezónou, novou estetiku. Případné poslední pokusy o příčné skoky a
výskoky působily náhle směšně a nepatřičně. K vytěsnění těchto efektních cviků na samotný okraj historie techniky sjezdového
lyžování přispěl vývoj zdánlivě méně významné součásti lyžařské výzbroje. V průběhu válečných let prošly revoluční změnou v
prvé řadě proporce lyžařských holí. Ve srovnání s bambusovými, o které se opírali dospělí lyžaři více než čtyři desetiletí, byly
moderní hole z lehkých slitin tenké, kratší o 20-30 cm, s kroužky o polovičním průměru. (Není divu, že bylo tehdy přijato
příhodnější označení „lyžařské hůlky“.) Pro vzpomínané skoky nezbytný vzpor neumožnily už proto, že byly krátké a navíc se
pod vahou jezdce zabořily hluboko do sněhu. Další neméně významný fakt byl, že k ukončení jakéhokoliv sjezdu sloužily
erudovaným jezdcům elegantní snožné oblouky, jejichž prostřednictvím ti, kterým bylo dáno, z velké rychlosti, přesto bezpečně,
s tělem odvážně přikloněným ke svahu, končili své sjezdové exhibice. Vypořádat se s odstředivými silami obdobným způsobem
- to byl nový cíl pro rostoucí masu lyžařů se sportovními ambicemi a s touhou napodobit aktuální vzory.
Návrat na sníh
Ani další vývojové trendy nepřipouštěly ohlédnutí za třicátými léty. V USA a následně i v Evropě se stalo sjezdové lyžování
poměrně rychle nejmasovější zimní volnočasovou aktivitou. Různé lyžařské školy se zaměřily na techniku jízdy v obloucích,
profesionální učitelé ji demonstrovali a náležitě propagovali, nejúspěšnější závodníci ji zdokonalovali. Qeršprunku bylo
definitivně odzvoněno už proto, že rychle ubývalo těch borců, kteří si libovali ve vzporu na bradlech s přednosem, o stoji na
rukách na tomto nářadí nemluvě. Nářaďový tělocvik přestal být in. Z metodických řad se vytratily cviky prováděné ve vzporu
vysoko nad terénem a veškerá pozornost byla zaměřena na práci dolních končetin s lyžemi vedenými po sněhové podložce.
Zvládnutí moderních lyžařských dovedností se stalo definitivně výsadou těch „co to mají v nohách“.
***
Dvě verze příčného skoku
Přibližně v polovině třicátých let XX. století, kdy byly řady úspěšných demonstrátorů příčných skoků nejpočetnější, se tento
prvek dočkal dvou technicky odlišných verzí. Zásadní rozdíl spočíval v postavení holí před tím, než byly zabodnuty do sněhu, a
jezdec se na nich vzepřel do vzporu. Při prvním, efektnějším z obou skoků, lyžař (lyžařky zvládaly qešprunky jen ojediněle)
držící hole na koncích nadhmatem, je zabodl do sněhu před špičkami lyží současně z obou vnějších stran. Následoval vzpor s
charakteristickým předkopnutím rovnoběžných lyží a jejich vytočení do příčného směru před dopadem. Druhý způsob se lišil jak
v první fázi, kdy jezdec zabodl obě hole držené nadhmatem těsně vedle sebe z libovolné strany špiček lyží. Po razantním
odrazu se dostal do
vzporu, přitáhl kolena a přenesl celý trup kolem holí tak, aby doskočil na lyže stočené o 90° oproti směru jízdy. Technika obou
skoků byla poměrně odlišná, a tak se lišilo i jejich označení v odborných publikacích. Jak „příčný skok mezi holemi“, tak „příčný
skok s holemi na shodné straně lyží“ vyžadovaly mrštnost, náležitou sílu svalstva trupu a paží a byly dobře proveditelné jen při
nájezdu nižší rychlostí. Nezbytnou fází příčných skoků i jejich dalších verzí byl vzpor na holích. V určitém okamžiku zde nutně
docházelo ke koncentraci plné váhy lyžařova těla do dlaní opírajících se o konce holí. Pro bambusové hole bylo
charakteristické oválné zakončení, jakási hlavice se strukturou drobných kroužků na povrchu, která dobře plnila svoji novou
funkci. Snižovala možnost poškození kůže v dlani při opakovaných vzporech a chránila i materiál rukavic. Málo znám je základní
účel zmíněných hlavic, jejich funkce prvotní. Jsou to fundamenty bambusového stvolu a kroužky na nich zůstávají po
odstranění systému drobných kořenů, fixujících a živících vysokou rostlinu v bahnité půdě. Mimořádná pevnost spolu s nízkou
hmotností předurčila bambusové tyče k tomu, aby se staly součástí výzbroje prvních lyžařů i tisíců jejich následovníků déle než
půl století. Jen málokterý z lyžařů s náležitými znalostmi v rostlinopisu si byl vědom toho, že se opírá o bambusové kmeny v
poloze „vzhůru nohama“.
Foto autor: Foto: archiv autora
Foto popis: Že qeršprunk není jen záležitostí Čechů či Evropanů, dokazují i staré snímky ze zámoří jako tento z Utahu.
Pochází ale až z roku 1959
Foto popis: Jednotlivé fáze příčného skoku mezi holemi podle příručky V. Vurzela „Moderní lyžařství“ (1930)
Foto popis: Závěr příčného skoku o spojených holích
Foto popis: Vzorné příčné skoky mezi holemi se dařily prof. Hamplovi nejčastěji na šumavském Můstku
Foto popis: Takto názorně „školili“ čtenáře týdeníku Star M. Zizius a prof. Hampl před téměř devadesáti léty
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Jednání Rady města Prostějova N1 URL
WEB, Datum: 28.02.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Mgr František Jura

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 5.3.2019
3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie
4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Střední odborná škola Prostějov – žádost o převzetí záštity nad 2. ročníkem mezinárodní soutěže „Hanácká Barman show“
2 Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2018
3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora
4 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení
5 Záležitosti komisí rady, dodatečné jmenování členů komisí
6 Návrh jmenování nového člena Komise pro regeneraci MPZ
5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny organizační struktury OSV a OKP
2 Návrh na zahájení řízení VZ EÚO MŠ Šárka-Dvořákova 5, Prostějov
3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka
6. Záležitosti Finančního odboru:
1 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2019
2 Rozhodnutí žádosti o výjimce z obecně závazné vyhlášky
7. Záležitosti Odboru životního prostředí:
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1 Změna OZV o volném pobíhání psů
2 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost
3 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – jednorázová akce
8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Stanovení výše poplatku za pobyt v Jeslích sídliště Svobody v Prostějově
9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení
10. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
11. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018
12. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/Prostějov
13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
2 Nařízení odvodu z fondu investic z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a ZŠ a MŠ J. Železného
Prostějov
3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ J. Železného – umývárna)
4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (oprava dveří v kině METRO 70)
5 Velikonoční jarmark 2019 - schválení výše poplatku za službu, tj. právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku
6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Den učitelů)
14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Informace o podání žádostí o dotace na EÚO na školách
2 Chodník k areálu letiště – informace
3 Dotace na rok 2019 – Tělocvičná jednota Sokol II
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (MŠ Smetanova a ZŠ E. Valenty)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (Rekonstrukce domu Knihařská 18)
6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a 90 – Správa a údržba majetku města
15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Prodej pozemku p.č. 7560/1 a části pozemku p.č. 7559/2, oba v k.ú. Prostějov
2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 249/3 kú. Žešov
3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 a pachtu části pozemku p.č. 426/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7587 kú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice
6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov
9 Vyhlášení pronájmu části pozemku p.č. 154 kú. Domamyslice
10 Vyhlášení pronájmu části pozemku pč. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané
11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice
12 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 475/1 a p. č. 195/9, oba v k. ú. Krasice
13 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice za část pozemku p.č. 240/2
14 Výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše v k.ú. Prostějov v k.ú. Domamyslice
15 Úprava Plánu oprav chodníků v roce 2019
16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
17 Revokace usnesení ZMP č. 16065 ze dne 11.04.2016 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice
18 Revokace bodu 1, 2 a 3 usnesení Rady města Prostějova č. 9148 ze dne 11. 2. 2019
19 Žádost o uzavření Smlouvy o zvláštním užívání pozemků veřejné zeleně a o podmínkách mimořádných zásahů do veřejné
zeleně
20 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (zimní údržba místních komunikací)
21 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků fondu zeleně)
22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města a 60 – Rozvoj a investice
16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení pronájmu GS č. 503 na ul. Finská 11
2 Schválení pronájmu PSP č. 172 na ul. Netušilova 3
3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 163 na nám. T. G. Masaryka 11
4 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
17. Různé
18. Závěr
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 72

Zpět

Jak vlast přivedla knížete na buben N1
TISK, Datum: 28.02.2019, Zdroj: Esquire, Strana: 54, Autor: VLADIMÍR MERTLÍK, Vytištěno: 17 100, Prodáno: 10 197, Rubrika: Zapomenutí velikáni,
Země: Česká republika

Rudolf Thurn –Taxis
{díl druhý}
Jméno Thurn-Taxisů nese řada paláců i panství, ale málokdo čekal, že jedním z nejznámějších objektů s jejich jménem bude
nakonec příkop Velké pardubické. Českou historii je třeba začít v obci Niměřice, kterou s panstvím před více než 160 lety získal
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třiadvacetiletý Rudolf kníže Thurn-Taxis, člen rodu úctyhodné pověsti s kořeny až v Lombardii, provincii s jezery jako je Lago di
Garda a desítkami dalších. Kolem nich vedly obchodní cesty a místní byli pro obchodníky i poselstva horskými vůdci. Fakt, že
ze zdejší vesnice Cornello dei Tasso pochází rodina Tassů, chcete-li, Taxisů, potvrzuje i rodinný znak v místním kostele –
poštovní trubka a příčná kláda s jezevcem. Zkraje 14. století založila rodina společnost Compagnia dei Corriere, zajišťující
poštovní a poselské služby v oblasti Milána, Bergama a Brescie. Jejich nejlepším klientem ale byla bohatá Benátská republika,
která Tassům přinášela nejen zisk, ale i prestiž a další klientelu. V roce 1455 získává rodina monopol na služby papežskému
dvoru, s nimiž překračuje hranice Itálie a konexe přinesou i postup do královských a císařských služeb. Když o dva roky později
budují Tassové nová poštovní spojení v rakouských a německých zemích, užívají místo italského jména Tasso jeho německou
podobu – Taxis. Historie předsazeného jména Thurn pochází z původního italského jména della Torre, Torriani. Patřilo
starobylé milánské rodině, která se poté, co byla kolem roku 1277 poražena v boji o vládu nad Milánem a vyhnána do hor,
usadila v místech, kde sídlili i Tassové. Ti si časem jméno della Torre přivlastnili a koncem 17. století ho začali používat v
německé zkomolené transkripci Thurn. Předřadili jej a novému jménu Thurn-Taxis slušel i čerstvý knížecí titul. Takové jsou
kořeny, z nichž vyrůstal náš hrdina, princ Rudolf Thurn–Taxis, který Niměřice v polovině 19. století zdědil. Měl předpoklady stát
se vysoce postaveným aristokratem, jenže během studií práv na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě se přes odpor rodiny
stává radikálním českým vlastencem. Po pádu Bachova režimu je spoluvydavatelem vlasteneckého časopisu Boleslavan a s K.
J. Erbenem i magazínu Právník. Sám v nich hojně publikuje, zastává se práv českého národa. Stává se členem Sboru pro
zřízení českého Národního divadla, osobně podporuje Bedřicha Smetanu a kdekoli to je možné, obhajuje jeho hudební tvorbu.
Jeho radikálnost ale má ale vždy blízko ke společenskému skandálu. Prvním, kterého se princ Rudolf dopustil v roce 1857, byl
jeho sňatek, když odmítl za choť princeznu vznešeného rodu, ale zvolil měšťanskou dívku! Jenny Ständlerová, vynikající
klavíristka, vystupovala od dvanácti let a kariéru operní pěvkyně ukončilo až její zasnoubení s knížetem. Protože ke sňatku
došlo přes odpor rodiny, musel se Rudolf vzdát knížecího titulu, ale ani pak rodina Jenny nepřijala. Princ Rudolf měl snahu
podílet se i na hospodářském rozvoji kraje, k němuž přispíval zakládáním cukrovarů a pivovarů. Do Niměřic míří kroky většiny
českých vlastenců, politiků, literátů a hudebníků. S prosbou o finanční podporu se na Rudolfa obrací každý, kdo se zaštiťuje
obrozeneckou činností a JUDr. Rudolf Taxis, jak se nechává titulovat, financuje! Mimo peněz bývá podporou i pobyt umělců na
zámku, mj. Bedřicha Smetany v roce 1862, který zde komponuje Branibory v Čechách.
V roce 1861 se Rudolf Thurn-Taxis stal zakladatelem a starostou vlasteneckého spolku Hlahol s heslem „Zpěvem k srdci,
srdcem k vlasti!“ vyšitým na spolkovém praporu od Josefa Mánesa. K jeho převzetí bylo nutné jmenovat Matku praporu. Stala
se jí Rudolfova manželka Jenny, která křtěný prapor předala starostovi spolku, jímž nebyl nikdo jiný než její manžel Rudolf.
Rudolfovy radikální názory i snahy změnit zájmové spolky, v nichž působil, na politická hnutí, dostávaly Rudolfa do konfl iktů i s
těmi, kteří byli na jeho straně barikády. Spolek Hlahol v čase, kdy byl jeho starostou Rudolf, organizoval řadu akcí společně s
organizací Sokol , založenou v roce 1862. Ani mezi zakladateli Sokola kníže Rudolf nechyběl, ale zde se funkce starosty zřekl
ve prospěch Jindřicha Fügnera. V roce 1864 se spolky Hlahol i Sokol vydaly na vlastenecký výlet na Říp, kde je na úpatí
bájného kopce očekávaly místní vlastenecké spolky a dvacet tisíc diváků! Všichni se pak vydali na vrchol, kde znovu hlaholily
sborové zpěvy a vlastenecké projevy, z nichž nejostřejší pronesl Rudolf Thurn-Taxis. Nadšení přítomných diváků neznalo mezí,
ale zuřivost přítomných udavačů také ne. Thurn-Taxisova radikalismu se po tomto výletě začali obávat i Sokolové a pro jistotu
mu na příštím vlasteneckém shromáždění v Krči projev zatrhli. Největší chuť s Rudolfem zatočit měly ale úřady. Příležitost se
naskytla v roce 1863, kdy byl odsouzen k vězení i peněžité pokutě za výroky, které nikdy nepronesl. Nově získaného přílepku
Rudý kníže se již nikdy nezbavil a od té chvíle to začalo jít v životě Rudolfa Thurn-Taxise z kopce. Po propuštění mu byla
zamítnuta habilitace na právnické fakultě, kde chtěl učit a za prusko-rakouské války byl nařčen, že je agent německého císaře
Bismarcka. Princ Rudolf odchází na panství do Niměřic, kde přijímá funkci starosty. Majetek má ale obstaven úvěry jako
důsledek bezbřehé podpory všeho a všech. Dluhy v astronomické výši jednoho milionu zlatých přesáhly vysoko hodnotu
majetku, takže následovala exekuce. Nedostatek peněz na obživu i pověst bankrotáře znamenají Rudolfův odchod z veřejného
života. V roce 1877 se stěhuje do Kroměříže, kde přijímá místo advokátního koncipienta, zatímco manželka Jenny vyučuje zpěv.
Přesto si Rudolf neodpustí podporu místních hudebních sdružení Moravan a Vlastimil. V roce 1880 přijal místo generálního
prokurátora na periferii rakouské říše, v turecké provincii Východní Rumelie. Po anexi oblasti Bulharskem zůstal ve funkci tři
roky, než se stal advokátem v Plovdivu. V roce 1892 začíná poslední fáze jeho kariéry i života. Rudolf je penzionován a
uchyluje se na usedlost do vesnice Trachau u Drážďan, odkud se marně snaží o smíření s rodinou. Je považován za černou
ovci a vztahy s rodinou vedou k definitivnímu úřednímu rozchodu s rodinou Thurn-Taxis. Kníže Rudolf Thurn-Taxis žádá 12.
ledna 1894 císaře o svolení vzdát se jména i titulu, což zdůvodňuje odcizením se rodině i stavu a nedostatku prostředků k
životu na požadované úrovni. Zároveň v obavě o osud potomků žádá císaře, aby nebyla poškozena jeho šlechtická práva a byl
mu přiznán titul svobodný pán z Troskowa. Císař mu vyhověl i díky přímluvě Thurn-Taxisů, kteří se tak zbavili nepříjemné
skvrny na pověsti. Hlava rodu dokonce slíbila černé ovci roční rentu, která zkrachovalému vlastenci umožnila po zbytek života
slušné živobytí. Dalších deset let mohl kníže Rudolf Thurn-Taxis, nyní svobodný pán z Troskowa, dožívat v zapadlé vsi u
Drážďan, obklopen diplomy spolků, archivními výtisky časopisů a fotografiemi těch, které kdysi financoval. V roce 1904 se vrací
do vlasti, kde bez slávy, praporů, proslovů a zpěvu jeho Hlaholu zcela chudý v tichosti umírá. Pohřben byl na městském
hřbitově ve Staré Boleslavi stejně jako jeho Jenny, která jej přežila o deset let.
Soumrak Thurn-Taxisů přišel po 2. světové válce. O zámek Mcely, patřící princi Hugo Maxmiliánovi Thurn-Taxis, přišli v roce
1948. Uzavřela se plejáda úspěchů jeho jezdecké stáje i oslnivá kariéra anglického žokeje Richarda Fletchera, vítězícího na
Velké pardubické v barvách Thurn-Taxisů. Utichlo zámecké jeviště, předvádějící pro společnost tance i hry lechtivého
charakteru. Skončily nevázané večírky mladých členů rodu s baletkami a herečkami. Skončily i hony na koních s loveckými psy
a z lovců se stala štvaná zvěř. Thurn-Taxisové přišli i o zámek v Loučni. Nic nepomohlo, že kněžna Marie, přítelkyně Marka
Twaina a Ericha Rilkeho, v minulosti zřídila a podporovala v obci školu, poštu a hospic. Nic nepomohlo, že uznávaný cestovatel,
kníže Alexander, věnoval africké a indické trofeje českému Národnímu muzeu. Málo bylo platné, že devět let podporoval
Bedřicha Smetanu, stejně jako fakt, že bez jeho podpory by neexistovalo slavné Sukovo České kvarteto. Rodina byla pro
německý původ vyhnána a revoluční gardy i místní obyvatelstvo rozkradlo či zničilo zařízení a sbírky. Ukázalo se, že pro českou
větev slavného rodu, jehož hlavní rodové sídlo je nadále v zámku v Regensburgu, byl komunismus těžší překážkou než Taxisův
příkop.
S prosbou o finanční podporu se na Rudolfa obrací každý, kdo se zaštiťuje obrozeneckou činností a on rozdává a financuje!
Foto autor: I LUSTRAC E TEREZA KOVANDOVÁ
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Marinu měl každý rád N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Českokrumlovský týden, Strana: 8, Země: Česká republika

Nikdo by neměl zapomínat na přátele, kteří mu svým elánem, věčným úsměvem a činorodou prací byli v mládí vzorem.
Marina Šedinová – tak jí říkal každý, kdo ji znal – neměla v životě nikdy nic zadarmo.
Láska k dětem ji přivedla k učitelskému povolání, jenže moc práce za první republiky nebylo. Přijala tedy učitelské místo – jako
mnozí – na tehdejší Podkarpatské Rusi v Rachově. Na lásku svých rusínských žáčků vždy ráda vzpomínala. Od roku 1927 tam
členka Klubu českých turistů značila turistické stezky a pomáhala vybudovat turistický hotel, který se stal kulturním střediskem
setkávání všech Čechů, kteří zde pracovali.
Po mnichovských událostech a zřízení Slovenského štátu museli všichni Češi zem urychleně opustit a Marina odchází do svého
rodného Jihočeského kraje. Zde se vdává za svého kolegu Vlastimila Šedinu a vychovává dvě děti. I když milovala pěší turistiku
po Šumavě, má na ni stále méně času.
Když byl roku 1946 obnoven Sokol , její velká láska od dětství, stává se v Českém Krumlově jeho cvičitelkou i okresní vedoucí.
Organizuje nácvik na Všesokolský slet 1948 a po změnách ve vedení sportu také Spartakiády. Právě tehdy jsem ji poznala,
hned po svém příchodu roku 1951 do našeho města.
Ač ze všech nejstarší, dovedla se s námi rozjívenci vždy bavit o tom, co zajímalo nás, a nenásilně nám dovedla předávat své
cenné životní zkušenosti. Prostě taková byla naše všemi milovaná Marina.
Cvičila, dokud to šlo. Ráda vzpomínám na oslavu jejích 90. narozenin, kterou pro ni uspořádaly její tehdejší cvičenky i turisté.
Dnes již většina z nich nežije, ale pro nás stále ještě trochu sportující stále zůstává povzbuzením, že lze do pozdního věku
sportovat a prožívat stáří plné ušlechtilých zájmů. Bývalý ředitel muzea Petr Jelínek vzpomínal, že se zúčastňovala všech
muzejních akcí a svou radou i dary podporovala jeho činnost.
Na co všichni, kteří ji znali, ale nikdy nezapomenou, byl její věčný milý úsměv a přátelské pochopení pro naše mládí.
Zemřela tiše v neděli 29.
února 2004 ve věku nedožitých šestadevadesátých narozenin. Kéž by i v této době vyrostlo dost osobností, které by nám byly
vzorem, tak jako naše Marina!
O autorovi: Věra Pazderková, Český Krumlov
Foto autor: Foto: Věra Pazderková
Foto popis: MARIE ŠEDINOVÁ (uprostřed) v průvodu cvičenek.
Foto autor: Foto: rodinný archiv
Foto popis: MARIE ŠEDINOVÁ se narodila 25. 2. 1908 a zemřela 29. 2. 2004.
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Hasiči pomáhají i při volejbale N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 19, Autor: Věra Nutilová, Rubrika: Hasiči kolem nás, Země: Česká republika

V malé obci Dřevěnice každoročně probíhá největší volejbalový turnaj v Evropě. S náročnou přípravou pomáhají společně se
Sokolem a dalšími spolky také dobrovolní hasiči.
Dřevěnice – „Pomáháme s údržbou kurtů, zajišťujeme jejich kropení, zametáme, pomáháme u vstupu nebo na parkovišti,“ uvedl
Aleš Dufek, zástupce starosty sboru. „U nás na vsi je to tak, že jsme současně Sokolové i hasiči a připravujeme společně
nejednu akci.“ Jsou to zejména dětský den, maškarní bál, posvícení, staví společně májku nebo rozsvěcují vánoční strom,
hasiči jsou pořadateli hasičského plesu. Nezapomínají na zasloužilé a dlouholeté členy sboru, které při jejich životních jubileí
navštěvují s malým dárkem.
K tradičním akcím v obci patří úklid veřejných prostor, sázení stromků, různé práce v obci, takže Dřevěnice jsou vždy uklizenou
a čistou vesničkou.
Hasiči na tom mají také svůj podíl.
Jsou součástí okrsku, kde pracuje několik dalších hasičských sborů. „Průměrný věk našich členů je čtyřiapadesát let. Mrzí nás,
že mladých lidí, kteří by závodili na soutěžích máme ve sboru zoufale málo,“ připomněl Aleš Dufek.
Hasiči se scházejí v objektu obecního úřadu, vlastní hasičskou zbrojnici nemají.
Jsou jednotkou kategorie JPO 5, nejezdí tedy k zásahům, ale vozidlo mají. Je jím cisterna ŠKODA LIAZ, která zatím parkovala
pod širým nebem. S finanční pomocí obecního úřadu zanedlouho zaparkuje v připravované garáži, hasiči pomohou s
oplocením prostoru.
„Jsme rádi, že si tady vzájemně všichni pomáháme a není to proto, že bychom museli, ale proto, že chceme,“ dodal Aleš Dufek.
Foto autor: Foto: SDH Železnice

Zpět

V Pečkách zásadně opraví ulici Jiřího z Poděbrad N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 3, Autor: (red), Vytištěno: 1 420, Rubrika: Zpravodajství/Nymbursko, Země: Česká
republika

Pečky – Zastupitelstvo města se sešlo v místním kulturním středisku na své poslední schůzi. Během večera byly schváleny
například dotace pro dlouhý seznam žadatelů, mezi kterými je třeba Tělovýchovná jednota Sokol Pečky, místní oddíl vodní
turistiky či Prostor plus. Dále byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace ulice Jiřího z Poděbrad. Náklady na
plánovanou opravu jsou přes pět milionů korun, z toho město žádá o dotaci ve výši téměř 2 a půl milionu korun.
Region vydání: Střední Čechy
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Bernartická heligonka N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 560, Rubrika: Písecko, Země: Česká republika

Ze života spolků a komunit
PŘEHLÍDKA. Bernartická sokolovna se v sobotu zcela zaplnila návštěvníky. Téměř 150 příznivců heligonek a dechovky tam
přilákal osmý ročník Bernartické heligónky. Na programu byla Toulavá kapela Josefa Janouška. Po jejich vystoupení se na
jevišti prostřídali soutěžící. Každý zahrál minimálně tři písničky, při mnohých si celý sál zazpíval, někteří i zatančili. Na závěr bylo
i překvapení z Moravy.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Zdeněk Souhrada

Zpět

Opona byla uložená desítky let na půdě N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 4, Autor: (kob), Země: Česká republika

Mirotice – Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena
podle maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše. Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do
sokolovny na divadelní představení. Naposledy byla viděna v roce 1965, pak se rekonstruovalo pódium a od té doby ji nikdo
neviděl. Oponu našli úplně náhodou na půdě při přípravách prvorepublikového plesu, kterým slavili 100. výročí státu.
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Nadějkovští přichystali dětem biatlon N1
TISK, Datum: 27.02.2019, Zdroj: Táborský týden, Strana: 15, Autor: Lenka Pospíšilová, Rubrika: Hasiči kolem nás, Země: Česká republika

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORSKA
Nadějkov – V sobotu 26. ledna Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů Nadějkov připravili dětem sportovní
dopoledne.
Nadějkovský biatlon se konal na fotbalovém hřišti podruhé. Prezentace začala v půl desáté u hasičské zbrojnice. Účast si
pochvalovala i trenérka mladých hasičů Kamila Kozáková. „Přesto, že bylo ošklivé počasí a foukal ostrý vítr, přihlásilo se na
biatlon 20 závodníků a 14 dětí se utkalo na bobové dráze,“ informovala.
KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ
V biatlonu děti rozdělili do několika skupin podle věku a také pohlaví. „Závodí se dle klasických pravidel, střílí se ve stoje i v
leže a závodník dostává trestné kolo za nesestřelený terč,“ doplnila něco málo k pravidlům.
Ve smíšené kategorii mladších žáků od 1. do 4. třídy zvítězil Lukáš Chochole. V závodě starších dívek vyhrála zlato Anna
Mikšová. Mezi staršími chlapci exceloval Vít Martínek a ve smíšeném klání nad 15 let konkurenci zdolal Jan Dvořák.
NAPŘESROK REPETE
Nechybělo občerstvení a zázemí pro závodníky. „Děti si akci moc užily, za první tři místa dostaly medaile, diplomy a čokoládu,
vítěz byl navíc odměněn dětským šampaňským. Každý účastník obdržel tatranku.
Jestli příští rok opět napadne sníh, uspořádáme další ročník,“ slíbila za hasiče Kamila Kozáková.
Foto autor: Fota: Kamila Kozáková
Foto popis: VÍTĚZOVÉ. Všichni si 2. ročník biatlonu s SDH Nadějkov a TJ Sokol Nadějkov užili a odnesli si nezapomenutelný
zážitek.
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Prolhaná učebnice dějepisu pro střední školy N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: pravyprostor.cz +3, Autor: Jan Ziegler
Obsahové duplicity: 25.02.2019 - pedagogicke.info N1 URL, bez-cenzury.com N1 URL, 24.02.2019 - blog.idnes.cz N1 URL

A to z toho důvodu, že na straně 160 – 161 evidentně straní komunistům a naopak bagatelizuje rudé zločiny. Z toho důvodu
není žádoucí, aby se z ní učili mladí lidé.
Tuto učebnici s názvem Dějepis pro střední odborné školy vydalo nakladatelství Scientia, jejími autory jsou Vratislav Čapek a
Jaroslav Pátek a moc se jim nepovedla. Tím samozřejmě neztvrdím, že neexistují kvalitní středoškolské učebnice dějepisu.
Jedním z nich jsou určitě dvoudílné Dějiny Zemí koruny české, dílo to renomovaných historiků, které jsou rovněž
středoškolskou učebnicí a to je dobře.
Bohužel o této publikaci to říci nemohu. Chápu, že není jednoduché napsat historickou publikaci pro středoškolskou výuku,
když počet hodin dějepisu je omezený. Ovšem to nemůže být omluvou pro vážné nedostatky tohoto díla.
Tak například na straně 57 se v souvislosti s husitstvím opakují vytrvalé omílaná klišé o zkaženosti církve, a jak ta zlá katolická
církev škodila lidem. Nepopírám, že existovaly církevní zlořády, z nichž mnohé mistr Jan Hus právem pranýřoval, ty se však
zveličují. Historici, kteří se touto dobou zabývají, již dokázali například z úředních listin pražského arcibiskupství z počátku 15.
století, že kněží, kteří budili svým životem pohoršení a porušovali pravidla, například celibát, byli v menšině.
Za závažnější ovšem považuji fakt, že v knize chybí jakákoliv zmínka o pomoci pocházející většinou z amerických zdrojů UNRRA,
která po II. světové válce pomohla zachránit Evropu od hladu. Přitom jen Československo z ní získalo od května 1945 do konce
roku 1947 zboží za 270 milionů dolarů, přepočteno na dnešní ceny se jednalo řádově o desítky miliardy korun.
Naše země tak dostala 793 451 tun potravin, polovinu z toho tvořily obilí a mouka, dále pak maso, masové a rybí konzervy,
mléko, káva a kakao. Do naší země také dorazily potraviny, které byly za války prakticky nedostupné. K nim patřily rýže,
špagety, burská pomazánka, různé druhy čajů, pro děti pak čokoláda, burské oříšky, cukrovinky, ovocné šťávy, ovocné
konzervy, jablečné protlaky a džemy. V tucích a olejích pokrývaly dodávky UNRRA 33% naší celostátní spotřeby, v mase a obilí
pak 15%. Důležité byly i dodávky strojů, dopravních prostředků a spotřebního zboží. Výrazně nám pomohla i americká léčiva,
hlavně antibiotikum – penicilin, který se u nás tehdy nevyráběl a jenž pomohl zachránit životy tisíce nemocných lidí.
Ovšem korunu tomu všemu nasadili autoři na stranách 160 – 161, v nichž se žáci například dozvědí, že „Na IX. sjezdu KSČ byla
přijata linie socialistické výstavby. Do budovatelského úsilí se zapojily všechny složky Národní fronty. “ Dále se tak nějak
opatrnicky píše o tom, že vnitřní situace Československa byla na počátku padesátých let složitá. V knize je kromě jiného
uvedeno, že proti novému zřízení vystupovala církev (míněna katolická), dále že na Všesokolském sletě v červnu 1948 došlo
k protistátním akcím, a uvnitř Československa existovaly protistátní skupiny, některé z nich používaly i teroristických metod a
jako důkaz se uvádí zabití tří funkcionářů místního národního výboru v Babicích na Třebíčsku. Hlavní nehorázností však je
tvrzení, že projevy nepřátelství vůči socialismu vedly k důraznějšímu uplatňování represivních funkcí socialistického státu. To je
zaměňování příčin a následků.
To je velmi nehorázná a lživá komunistická propagace. Já bych si jenom dovolil poznamenat, že rudý teror začal hned po
komunistickém puči v únoru 1948 a z hlediska platného zákona je protikomunistický odboj hodný úcty. Ten také nezačal z
nepřátelství vůči socialismu, ale jeho prvotním impulsem byly represe vládnoucích komunistů proti většině společnosti. První
lidé byli z politických důvodů uvězněni hned po únoru čtyřicet osm, rovněž katolická církev nezačala vystupovat, její
představitelé chtěli být vůči nové vládě loajální, jenomže byl to opět stát, který začal terorizovat katolickou církev, věznit
duchovní a laiky, a zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Známý je také skandál ze zasedání československé biskupské
konference na Štrbském plese, kde v jednací místnosti nainstalovala státní bezpečnost odposlouchávací zařízení.
Sokolové při slavnostním průvodu Prahou pak odmítli vzdát poctu prezidentu Klementu Gottwaldovi a odvrátili hlavy od tribuny,
kde byl i s manželkou Martou. To nepovažuji za protistátní akci, ale za správnou reakci na komunistické násilnictví. Rovněž
babická událost není tak jednoznačná, jak ji podávají autoři v knize. Podle současného stavu historického bádání se s velkou
pravděpodobností jednalo o provokaci státní bezpečnosti. Pravdou také je, že kvůli ní byli popraveni i nevinní lidé včetně
několika katolických duchovních.
Tento odstavec je zkrátka postaven na lži, že komunisté pouze reagovali, na projevy nepřátelství protistrany. Ne, byli to oni,
kteří si začali s terorem vůči společnosti a dočkali se rázných a spravedlivých odpovědí.
Komunistické represe včetně věznění hrdinů protinacistického odboje, mučení vězňů, nelidských podmínek v lágrech v
Jáchymově, na Bytízi a dalších, dětských obětí na hřbitově v pražských Ďáblicích a a podbné takové události by měly být
zdůrazněny, protože padesátá léta byla jedním z nejhorších období našich dějin. A to vše je jaksi zamlčeno. Z hlediska toho, že
se jedná o školní učebnici, to považuji za špatné a školy by měly sáhnout po jiných kvalitnějších historických publikacích.
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Sokolové budou v teple N1
TISK, Datum: 26.02.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 6, Autor: (mha), Rubrika: z brněnských čtvrtí, Země: Česká republika

JUNDROV
Zimy už se letos ani v příštích letech nemusejí bát sokolové v brněnském Jundrově. Kvůli nehodě, ke které došlo na začátku
letošní topné sezony, se v jejich sokolovně nedalo několik týdnů topit. Spolek se proto na začátku letošního roku rozhodl
koupit nový kotel. „Už loni jsme na sokolovně vyměnili část střechy a opravili kotelnu, letos jsme navíc pořídili nový kotel a v
sokolovně je konečně dobře,“ uvedla starostka Sokola v Jundrově Renata Šťastná.
Nový kotel stál sokoly více než osm set tisíc korun. Část nákladů opravy pokryly dotace.

Zpět

Sokolové vystavují v Brodě N1
TISK, Datum: 26.02.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česká republika

Český Brod – Historicky zaměřená výstava s názvem „ Sokolské ohlédnutí 1887 – 2017 za všesokolským sletem v Českém
Brodě je k vidění do 22. března v galerii Šatlava. Vystaveny jsou historické dokumenty a fotografie, které ocení nejeden
pamětník či nadšenec sokolských aktivit.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

„Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.“ N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: ohlasy.info, Autor: Jiří Stříž

Rozhovor s Jiřím Střížem, vedoucím Prodejny zahrádkářských potřeb a přebytků v Boskovicích. Prodejna, která je svým
způsobem unikátní, nabízí výpěstky z našeho regionu, ale i odborné poradenství týkající se zahrady.
Po zimní pauze máte od února opět otevřeno. Co v prodejně nabízíte?
Přes zimu prodáváme sadbové brambory, sazečky, semena a také domácí zeleninu, které není mezi lidmi moc, proto se
většinou prodá okamžitě. Pak nabízíme náš stálý sortiment, jakým jsou veškeré zahrádkářské potřeby, hnojiva, postřiky, krmné
směsi a další. Na jaře začneme prodávat přísady a pak už sezónní ovoce a zeleninu a vše, co byste našli na zahradě.
Nabízíme i domácí čaje, sirupy, květiny, koření… No, je toho spousta. A vše jen z regionu, z velkoobchodu nebereme žádné
výpěstky. Už dávno jsme si řekli, že se zaměříme na to, abychom nabízeli zboží od našich pěstitelů. Vlastně tady zaskakujeme
za farmářské trhy, které dříve nebývaly, a ani teď není jejich nabídka ovoce a zeleniny nijak valná.
Jak vaše prodejna funguje? Vyhledáváte si své prodejce, nebo vám lidé sami nabízejí své zboží?
Lidé jsou na prodejnu zvyklí, otvírali jsme ji už v roce 1982, takže nikoho hledat nemusíme, prodejci za námi jezdí sami.
Fungujeme jako komisní prodejna, kdy si prodejci určí cenu, za kterou chtějí zboží prodat. My je prodáme a dvacet procent z
ceny si necháme na provoz. Když se zboží neprodá, anebo je něco nahnilého, dáme to pryč a prodejcům to odepíšeme.
Všichni naši dodavatelé jsou od nás z regionu, jezdí jich k nám okolo sto padesáti. Většinou se jedná o starší lidi, ti mladší
chodí spíš nakupovat. Takže nikoho aktivně nesháníme, ale pokud někdo například chce koupit větší množství červené řepy,
snažíme se vyhovět.
Stane se, že zboží třeba nevezmete, protože se vám nelíbí, nesouhlasíte s cenou, nebo je až podezřele hezké, jako z obchodu?
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Když je zboží nahnilé nebo vadné, nemusíme je vzít, ale to se stává málokdy. Co se týče ceny, to necháváme zcela na
prodejcích. Sami si určují ceny, a pokud dají cenu vysokou, my jim můžeme jen říct, že se to těžko prodá. A zeleninu z obchodu
nám nikdo nenosí, to bychom poznali hned. My naše prodejce známe už dlouhá léta, nic takového se nestává. Ale několikrát
sem třeba přišli známí boskovičtí bratři, kteří se nám snažili nabídnout česnek, ale bylo jasné, že jej ukradli někomu ze zahrady.
Prodávat své zboží zde může každý?
Určitě, může přijít kdokoliv. Jediná překážka by byla, kdyby měl tržbu nad třicet tisíc korun, musel by ji vykázat na finančním
úřadě, ale to se nestává.
Snažíte se vaši nabídku i nějak obohacovat novým zbožím, nebo prodáváte vesměs to samé?
Zaměřujeme se na sezónní věci, takže nic moc nového nenabízíme, ale sem tam se objeví i novinky, jako například sušené
houby, směsi koření, zavařeniny; jedna paní z Vlachova nám vozí perfektní domácí sirupy. Z celé naší nabídky prodáváme asi
dvě třetiny výpěstků a zbylá třetina jsou zahrádkářské potřeby.
Které zboží nejrychleji zmizí z pultů?
Po zimě vždy veškerá zelenina, v létě zase borůvky, jahody a maliny, které sem lidé nosí.
Co jsem na rodičovské dovolené, chodíme k vám velmi často. Vím, že máte pořád plno a že k vám chodí nakupovat stále více
mladých. Vnímáte to stejně?
Ano, posledních pár let k nám opravdu chodí stále více mladých a taky maminek s dětmi. Překvapilo mě, že si k nám našli
cestu. Celá léta jsme byli zvyklí spíše na starší zákazníky. Díval jsem se, že loni jsme obsloužili průměrně sto padesát lidí
denně. No, v sezóně je tu strašný frmol. Člověk se za pultem nezastaví. Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.
A i když není vzhledově perfektní, není vyhnaná z prášků nebo ošetřená žádnými postřiky.
Kolik lidí se o prodejnu stará?
Prodáváme zde čtyři, vždy se střídáme po dvou. Teď ještě není tolik zboží, takže práci zastane jeden člověk, ale od jara
musíme být dva. Máme služby od osmi hodin do čtyř s hodinovou přestávkou na oběd, od sedmi ráno ještě bereme výpěstky
od dodavatelů.
To už musí člověka docela unavit, ne?
Ani vlastně ne. Jsem tu rád, navíc odpočíváme přes zimu, kdy máme dva měsíce zimních prázdnin. Beru to jako zpestření v
důchodě. Když přijde nějaká babička, povykládáme si, vyměníme recepty. Starší lidi jsou rádi, když jim prodavačka pomůže,
třeba jim zanese tašku až před vrata. Jsou rádi, že si mají s kým popovídat a poradit se.
Zajímají se lidé v dnešní době o rady týkající se zahrady?
Určitě. Patří to k naší práci, lidé se hodně ptají. I prodavače jsme vlastně vybírali tak, aby uměli lidem poradit. Mladým se
snažíme například doporučit, jaká koupit semena, jak pěstovat zeleninu, aby to bylo ze začátku bylo co nejjednodušší a naučili
se to. A ze zkušenými zahrádkáři probíráme konkrétní problémy, které je trápí.
Vy jste od roku 2014 vedoucí prodejny, jak jste se k tomu dostal?
Začal jsem nejprve prodávat, to bylo v roce 1992. A když odešel náš bývalý vedoucí, zahrádkáři na jeho místo nikoho neměli,
tak jsem to vzal já. Prodejnička byla úplně původně na ulici 17. listopadu vedle dnes již zaniklého elektra. Otvírala se v roce
1982 a vydržela zde do roku 1987. Pak jsme se přesunuli na ulici Kapitána Jaroše, kde jsme fungovali dlouho, vlastně až do
roku 2012. Ale protože se ve vedlejší budově bývalého objektu O2 měla stavět knihovna, město nám neprodloužilo smlouvu a
my se museli stěhovat. Z města nám nabídli do pronájmu budovu bývalého internátu, kterou jsme si spravili a jsme zde doteď.
Mě ta práce baví. Říkal jsem si, že i když jsem už v důchodě, prostě to zkusím. Dříve jsem chodíval hrát volejbal, bowling, loni
jsem ještě cvičil na všesokolském sletu a celoživotně jsem dělal turistiku, asi bych se doma trochu nudil. Někdy je sice
náročné vyjít se všemi, ale snažím se to skloubit tak, aby spokojení jak nakupující, tak my v prodejně. Ale můžu říct, že nám
stát stále více hází klacky pod nohy.
V jakém smyslu?
Začalo to před několika lety zavedením té elektronické evidence tržeb. My nejsme plátci DPH, protože zisk, který z prodeje
máme, jde zase na činnost naší zahrádkářské organizace. Provozujeme například kroužek Mladých zahrádkářů, kam nám chodí
patnáct dětí, a platíme jej z tržeb naší prodejny, rodiče jej hradit nemusí. No, a už jsou to dva roky, co jsme EET museli také
zavést. Mně to ovšem nedalo a pátral jsem, zda nemůžeme mít nějakou výjimku. U nás na finančním úřadě říkali, že se nás to
týkat nebude, v Brně zase tvrdili, že je to úplně pro všechny.
Tak jsem se rozhodl jet na školení, které pořádal tehdejší ministr financí Andrej Babiš. O přestávce jsem si pana ministra
odchytil a snažil jsem se mu vysvětlit, jak to v naší prodejně funguje a jak prodejna vypadá. A ptal jsem se, co na to říká, a jestli
bychom nemohli dostat nějakou výjimku. On si mě prohlédl a řekl, že žádné výjimky nebudou, protože v této republice všichni
kradou. A já nemohl nic jiného, než říct, že vy, pane ministře, potom tedy kradete taky. A on se na mě podíval a odešel pryč.
Takže jste asi žádnou výjimku nedostali, že?
No, nedostali, vůbec. Takže jsme si museli zařídit internet, koupit pokladnu a školit prodavačky. Nebylo to ale vůbec
jednoduché. Představte si, že jsem byl třeba na zahradě, najednou mi zvoní telefon, naše prodavačka mi volala, že místo sto
korun do pokladny namarkovala deset tisíc. A tato částka hned odešla na finanční úřad. Takže to pak musíte rychle vyřešit a
dát tam tu správnou částku. A to pak vypadáte, že se je snažíte okrádat.
Trvalo nám snad půl roku, než jsme s EET naučili pracovat. Stejně tak se nás týká i školení bezpečnosti práce a prohlídky
elektřiny, plynového kotle nebo vah – to vše musíme platit. A nevyhnulo se nám ani placení takzvaného srážkovného, kdy
musíme kromě vodného a stočného platit i za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k
podnikání k celkové ploše objektu, i přesto, že my srážkovou vodu chytáme a zaléváme s ní. Tak nás to přijde v průměru na
šest až sedm tisíc korun za rok. I když jsem také zkoušel vyjednat výjimku, bylo mi řečeno, že takový je prostě zákon. A v
poslední době nám přibylo ještě nařízení na ochranu osobních údajů. Takže když chceme třeba dát fotky do almanachu nebo
někoho vyfotografovat, musíme mít od všech povolení.
Můžu říct, že kdybychom neměli takového dobrého pokladníka, můžeme prodejnu zavřít. Já pocházím z Knínic u Boskovic, kde
jsem kdysi dělal hasičům pokladníka. Měl jsem sešit s tvrdými deskami, kam jsem si psával na jednu stranu příjem, na druhou
výdaje. Za měsíc jsem to podtrhl a na výborové schůzi jsem přednesl vydání a příjmy. Když byly větší příjmy, něco jsme koupili,
když nebyly, šetřili jsme. To bylo naše veškeré účetnictví. Když se dnes dívám na množství spisů a lejster, která musíme
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vyplňovat, ani se mi tomu kolikrát nechce věřit.
A jaká je vaše spolupráce s městem?
Určitě lepší než na celostátní úrovni. Kdykoliv jsme něco potřebovali, pomohli nám. Budova, kde nyní jsme, je v majetku města,
máme ji pronajatou na pětadvacet let. Když byla potřeba vyměnit okna nebo udělat novou fasádu, lidé z města nám vyšli vstříc.
Vaše prodejna patří pod základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích. Není to ale jediná činnost, kterou
svaz zahrádkářů provozuje.
To určitě ne. Máme na starost prodejnu, ale i kroužek Mladých zahrádkářů, také pořádáme odborné přednášky pro veřejnost a
zájezdy se zahrádkářskou tematikou po celé republice. Pro zájemce je každý měsíc otevřena zahrádkářská poradna a letos
nově zavádíme poradnu o pěstování vinné révy. Provozujeme i vlastní moštárnu a jednou za rok máme výroční členskou
schůzi, což je takové naše zpestření zimy.
Na podzim zase zařizujeme regionální výstavu ovoce, ovocných a okrasných dřevin. Tu jsme dlouhodobě organizovali sami, ale
od roku 1996 ji pořádáme společně se Arboretem Šmelcovna, už to sami všechno nezastaneme. Loni jsme slavili šedesát let
naší organizace, takže jsme ještě vydávali almanach a chystali oslavy.
Kolik lidi má všechny tyto aktivity na starosti?
Náš zahrádkářský svaz má celkem čtyři sta členů. O veškeré aktivity se stará výbor základní organizace, což je šestnáct lidí.
Může se k vám přidat kdokoliv?
Určitě může, naši členové jsou vesměs senioři, ale například na odborné přednášky, které bývají v sokolovně, chodívá hodně
mladých. Ale určitě bychom potřebovali omladit. Třeba ti, co vedou kroužek Mladého zahrádkáře, jsou většinou důchodci,
mladým se do toho moc nechce.
Vaše prodejna je docela unikátní. Nestalo se například, že by si chtěl někdo po vašem vzoru otevřít podobný obchod?
Ne, nestalo, nevím o žádné podobné prodejně. Na okrese jsme jediní. I když provozovat tuto prodejnu není úplná legrace,
ohlasy máme kladné. Hodně jsem slyšel, že sem lidi chodí rádi. Což nás těší, neděláme to pro peníze. Naopak, chceme, aby lidi
dostali kvalitní ovoce za slušnou cenu. A i když ta zelenina holt není tak hezká jako z obchodu nebo je špinavá od zeminy,
myslím, že si ji každý může doma umýt.
Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a
možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří
by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k
co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících
čtenářů zanikneme.
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Protikomentář vůči stati Petra Žantovského „takzvaný vítězný únor" N1 URL
WEB, Datum: 26.02.2019, Zdroj: magazin.panobcan.cz +2, Autor: Vladislav Černík
Obsahové duplicity: 25.02.2019 - pravdive.eu N1 URL, novarepublika.cz N1 URL

P. Žantovský (dále P.Ž.) se (podle mne) pokusil o jakýsi fukuyamovský komentář v tomto duchu: Nelze mít lepší společnost,
tedy lépe ji politicky uspořádat, poněvadž lidem (lidu?) nejde o ideje, ale o hmotné statky. Z několika důvodů to nesdílím.
V r. 45-48 šlo ve velké většině o instalaci lepšího politického uspořádání než bylo to prvorepublikové. To v údobí poválečném
konfliktu je skoro normou a skoro normální. V Evropě, z hlediska dnešního politologického poznání, byly dva takové státy,
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Švýcarsko a Švédsko, přímým zapojením do dvou světových válek nedotčené. Jejich model zčásti chtělo kopírovat poválečné
Rakousko, zcela se odtrhnout od svého podílu na nacismu.
V poválečné situaci byla tehdejší ČSR jinde. Byla obětí mnichovské zrady a měla silný válečný odboj komunistické orientace, to
asi P. Ž. neakcentuje.
Ale E. Beneš si toho byl dobře vědom. Nejen toho, byl-li TGM Obnovitelem státu po 300 letech rakouské poroby, pak E. B.
připadla role Budovatele, přesněji řečeno udržovatele existence samostatné ČSR. Úkol natolik obtížný, že byl i nad síly
takového velmistra zákulisní diplomacie, jakým E.B. byl, byl totiž spoluzakladatelem Společnosti národů!
E. B. opouštěl ČSR do emigrace, jako Mnichovem psychicky zlomený člověk a vracel se jako navíc k tomu výrazně fyzicky
nemocný. Jeho role klesala.
Jeho protihráč, byť rovněž relativně silně fyzicky indisponovaný svou nemo(cí/cemi), ale o 12let mladší(!)
Klement Gottwald byl naopak na vzestupu. Měl v živé paměti politické i reálné bitvy Prvé republiky, počínaje bitvou o Lidový
dům, přes Mosteckou stávku až po úsilí o Lidovou frontu. Z hlediska mandátů 2.-3. politická strana prvé republiky nikdy nebyla
vzata nijak do hry, přes tzv. Pětku se nedostala. A navíc Gottwaldovi spolupracovníci znali (osobně, na vlastní kůži!) jak zásahy
prvorepublikové policie, tak Gestapa. A ještě navíc v Moskvě poznali jak nemalý spiritus agens Voždě J.V. S., tak fyzické mizení
některých spolubojovníků z Kominterny. Nekomunistické prvorepublikové politické elity takto zoceleni v emigraci nebyli, jejich
stigma končívalo při náletech v rámci krytů.
Karlínští kluci a někteří další, třeba ze Svobodovy armády po r. 45 nenechali nic náhodě, získali svůj dominantní vliv v armádě,
policii, v samosprávě i v odborech. Pětku nehradila Národní fronta. Prvorepublikovým nekomunistickým politickým elitám zbyla
podpora vysokoškolských spolků a Sokola . Nemocný E. B. velmi rychle pochopil, že s tímto se politická hra hrát nedá. Jan
Masaryk pochopil, že s ministry-aktéry únorové demise se také hrát nedá, léta je znal, a nemyslil si, že jejich kvalita v
oslovování lidu stoupá. Bohužel si myslel, že v případě odchodu E.B. jej může nahradit na Hradě. Teprve v r. 48, zmítán
depresemi, zjistil, že nemůže.
Exkurs do emigrační reality : V úvaze Zenklova pozdní lítost (HaNo 25 2.19 NP IV. (6) cituje Josef Franc, výňatek z knihy Petr
Zenkl – politika člověk, MF 2014
...demisi jsem podal na nátlak Stráského a Jana (Masaryka) a Beneš nás nikdy neujišťoval,že ji přijme …Nedal jsem na výzvy
Klémy, tuto pitominu neprovádět.
Autor knihy M. Nekola dodává, že při závislosti na finanční podpoře Američanů nešlo přiznat vlastní chybu.
Tento úhel pohledu ovšem nejde nalézat u Vl.Kučery v Historii.cs, kde se až příliš dbá nato, aby diskutéři o problematice věděli
sice dost, ale zase ne příliš dost. A i diskutéři také už vědí, kde by mohl narazit na ten pomyslný (skleněný) strop.
Únor 48 byl tedy Vítězný. KSČ získala oněch pomyslných 51% nutných k tomu, aby se nemusela bavit, s ostatními politickými
stranami, které se samy s ní od r. 1918 bavit nechtěly. ČSR se tak vyhnula občanské válce, které se E.B. dost obával. A cca v
r. 1953 bylo dosaženo předválečné úrovně hospodářství. A životní úroveň vzrůstala, i když se zákrutami. Přízrak masové
prvorepublikové bídy se rozplýval. A přízrak politických procesů jako by bledl vůči popředí hospodářského vzestupu. Vzestupu
také intenzivně připomínaného tehdejší propagandou.
Podle mne se P. Ž. mýlí, že nikdy - při vzniku komunismu u nás (to jen ten společenský řád, který tu nejen nikdy nebyl, ale i
protagonisté Února 48 z řad KSČ, také tehdy netvrdili, že ho začali právě tehdy zavádět – nešlo o ideje, ale jen o zájmy.
Tehdy šlo o obojí, o ideje i o zájmy! Mít lepší řád, bez krizí a válek.
A proletariát z velkých fabrik už tehdy chápal, že to jde jenom tak, se budou mít lépe všichni ve fabrice, ne jen hrstka
vyvolených.
Rolnická třída ta dlouho ve své většině nechápala, je to jde i jinak, než tak, že se budou přes den dřít u statkáře a po večerech
a víkendech na svém záhumenku. Pochopila to tehdy, když i v těch vsích, které nestály na černozemi si postavili nové domky a
v garážích měli spartaka, byť do jejich vsi jezdil i autobus, což dnes není nic automatického. Ba i mnohé vesnické hospůdky,
které přežily mnohá desetiletí v různých režimech dojely na tržní hospodářství, kdy si prostě na svůj provoz „netrhly“.
Ale s pracující inteligencí je to obtížné. Filosof chce volně filosofovat o představitelích svého oboru, kteří někdy nemají rádi
jeho domovský politický režim, technik se diví, že nemůže pořád mít na stole špičkové materiály a je naštvaný, že politik mu
pořád něco vykládá o nějakých COCOM-ech (kdo dnes ví, co to bylo?), o embargách, a dalších zájmech Velkého bratra, který
dnes navíc mluví neslovanským jazykem. A chudák ekonom, ten se diví, jak má plnit plán, cíle či bilanci, když lidi nemohou si
dnes moc vyskakovat, soukromý sektor se vymlouvá na kdeco i na odbory a stát musí šetřit (to zní dost podobně, jak za
minula, že?)
Tady má asi P.Ž. pravdu - jde o zájmy, za minula (tudíž za totalitárna) se tomu říkalo cochcárna, což znělo málem jako sprosté
slovo, něco jako nyní znárodnění (rekomunizace) či referendum (a to i EU a NATO), či zdanění církevních restitucí (někteří
způsobní se způsobně, ne jen ledabyle pokřižují).
P.Ž. taky zmiňoval, že to, co označoval za komunismus nemůže mít úspěch, protože je poražena nemalá skupina obyvatel, kteří
vůči té vítězné se stanou nesmiřitelnými protivníky. Ani v tomto punktu to nelze tak jednoduše „dát pod jeden klobouk“. Ta
neúspěšná skupina se sama rozdělí, diferencuje, jak P. Ž. sám uvedl. Někteří (asi většina) se nějak podřídí, někteří z nich to
překousnou, někteří čekají na lepší příležitost. Ale to vyžaduje peníze a zahraniční pomoc (někdo tomu říká bratrská, někdo
ideodiverzní) ale ta pomoc není-li něčím stimulována, naftou, pomstou za bin Ládina atd. tak přichází v míře znatelně nižší než
potřebné. Ne vždy chce „pomáhající“ stát riskovat válečný konflikt mimo svou tradiční sféru vlivu. A také se daný stát, dost
represivně vymezuje vůči příjemcům pomoci. Vůdcové poražených skupin často musí volit emigraci, pokud se nejedná o
diktátorský klan, pak nemívají zpravidla dostatečně velký kufr s dolary.
Mezi emigranty pak vznikají letité hádky o velmi malý počet křesel v placených zahraničních odbojových orgánech.
O únorovém období sice víme dost, ale ne všechno. Archivy USA a západoevropských států, se otvírají dost pomalu a dost
neochotně. Je škoda, že na to naše demokratické politické síly málo tlačí, což by napomohlo i dootevření těch postsovětských
archivů. Lze s jistou věrohodností domnívat, že k přímé vojenské intervenci, pokud Únor 48 neproběhl jak proběhl, by asi jak
tehdejší Sovětský svaz, tak západní velmoci nesáhly. Jak NATO, tak Varšavská smlouva ještě nebyly. Ale při občanské válce,
jak např. svědčí zkušenosti z tehdejšího Řecka, by se nějací zprostředkovatelé zbrojních dodávek našli.
Několikrát jsem slyšel to, co se prakticky nezmiňuje, Klement Gottwald, i když nevládl západními jazyky pěstoval čilé kontakty s
západními diplomaty. O čem se asi tyto rozhovory vedly? O kvalitě ruské vodky či prvorepublikových uličkách s červenými
lucernami patrně ne. Ale o tom, že mnohé oběti politických procesů po r.48 vůbec imperialistickými agenty nebyli, o tom, také
západní diplomaté Gottwalda nepřesvědčovali.
Pořádat masové demonstrace proti politickým procesům nebylo možné a přesnější informace se o nich k občanům nedostaly.
A i s americkým velvyslancem Steinhardtem nepanovala v USA spokojenost. Nediplomaticky přeloženo: něpřetrhl se, neboť
viděl v Praze poměrně málo příležitostí pro svůj ryze osobní byznys.
Byl bych asi kritizován za to, co P. Ž. ostatně také nepopisoval, totiž znaky totality a politické procesy. O tom bylo napsáno dost,
já se snažil prvotně upozorňovat na to, o čem se nepíše. Někdy z opomenutí, někdy plánovitě. Ony politické procesy uškodily
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věci levice natolik, že si to ani nezasloužila. Evropsky je levice ve stavu, který mnohdy ani sama pravice nečekala. Jen církve
dovedly čekat a dočkaly se!
Z komunistických stran zemí bývalé Varšavské smlouvy zazněly opakované omluvy. Může je brát někdo za nedostatečné, ale
omluvy ze zemí NATO za Agent Orange, za Operaci Gladio a další nezazněly vůbec. Jen málokdo ví, o genocidní válce v
Jemenu, o tzv. Kurdské otázce a možná, že si někteří adepti maturity myslí, že bratři Mašínové bojovali proti tomu komunismu
ruku v ruce s M. Horákovou.
Pojmy jako keťas (existují západojazyčné varianty tohoto termínu) či třeba M. Kudeříková jsou mladé generaci (školené
dějeBISem) asi ještě méně známy než Staroegyptské civilizace.
---
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Zimní plavání s MČ Praha 1 N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: praha1.cz, Autor: Mč Praha, Návštěvnost: 66 403

Tyršův dům hostil v sobotu 23. února dnes už tradiční plavecké závody, tentokrát pořádané pod názvem „Zimní plavání s MČ
Praha 1“. Plavci všech generací – od předškolních dětí po seniory – si mohli během odpoledne přijít bezplatně zaplavat a pod
dohledem zkušených odborníků poměřit síly s vrstevníky. Ti nejlepší si pak domů odnesli „Poháry MČ Praha 1“.
„Musíme poděkovat sokolům , kteří na počátku dvacátých let minulého století vybudovali tento krásný bazén, napájený
pramenitou vodou z Petřína, který dodnes umožňuje pravidelné plavání občanům Prahy 1,“ ocenil radní Prahy 1 Petr Burgr,
který má sport na území první městské části na starost.
A kdo nakonec plaval nejrychleji?
V kategorii do 7 let Lionel Krečko, v mladších žácích Pavel Pajas, ve starších žácích Zuzana Bejová a Jan Kovařovic, v kategorii
od 19 do 35 let Eva Čechová a Petr Okál, od 36 do 50 let Serena Constantin a Lukáš Kovařovic, v kategorii od 51 do 60 let
Marie Koubková a Marcus Pape a v kategorii nad 60 let Zdeňka Řeháková a Jaroslav Šonka.
Jak zdůraznili organizátoři z Fakulty tělesné výchovy a sportu, kteří závody pro Prahy 1 zajišťují, je velmi dobré, že se do
sportování zapojují i celé rodiny. Kromě pohárů pro nejrychlejší připravili na památku pro každého plavce „účastnický list“.
Další plavecké závody se uskuteční 18. května, a to opět v Tyršově domě . Do té doby se sportovci z Prahy 1 a okolí mohou
zúčastnit velkého nohejbalového turnaje, který proběhne už 16. března v tělocvičně ZŠ J. Gutha-Jarkovského, nebo tradičního
velkého bowlingového klání v Celnici, jež se koná 31. března.
Sportování v Praze 1 má tedy – přes všechny nesnáze centra metropole – velkou podporu. „Když mladí sportují, nezlobí. A
když senioři sportují, tak nestárnou,“ uvedl s úsměvem jeden z důvodů radní Petr Burgr.
Více informací o sportovních akcí pořádaných MČ Praha 1 a o možnostech přihlášení k účasti získáte na e-mailu:
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Svině rudý, na lucerny! „Oslava“ Vítězného února N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Návštěvnost: 7 608 740

Na dnešek připadá výročí Vítězného února 1948, kdy se komunisté v tehdejším Československu chopili moci. Příležitost
varovat před komunismem nebo vzpomenout na oběti využili mnozí, mimo jiné i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav
Kalousek, spisovatel Jiří Padevět nebo bývalý ministr Herman. A našli se i tací, kteří mluvili o lucernách…
Výročí samozřejmě nemohl ignorovat Miroslav Kalousek, který tuto příležitost využil k nekonkrétnímu varování před
opakováním historie: „25. únor 1948 nebyl bleskem z čistého nebe. Byl výsledkem několikaletého procesu, kdy si lidé nechali
líbit postupné ohýbání demokratických zásad, omezování svobody a koncentraci moci. Až přišli o svobodu zcela a zavládla
zvůle. Hlavní chybou byla lhostejnost. Neopakujme ji.“
Daniel Herman, bývalý ministr kultury, zase vypočítával oběti komunismu: „7 tisíc zemřelých ve věznicích, 230 tisíc politických
rozsudků, 248 popravených, 5 tisíc vystěhovaných sedláků, statisíce vyhozených ze zaměstnání,z bytů, ze studií, stovky
zastřelených na hranicích, 250 tisíc lidí v exilu. J. Toufar (25.2.1950), J. Zajíc (25.2.1969). Únor ´48 var“
Spisovatel Jiří Padevět také popisoval Vítězný únor, který ovšem nezažil. „Českoslovenští komunisté, nadopovaní moskevskou
nenávistí, definitivně rozebrali stát, poškozený, nalomený a zmatený druhou republikou, nacistickou okupací a podivnou
předehrou, které se říká třetí republika. Politiky měli nahradit političtí gangsteři, důstojníky zupáci, policisty esenbáci, soudce
nemilosrdní kašpaři, sedláky takzvaní družstevníci, faráře, řeholníky a rabíny ideologové, podnikatele soudruzi ředitelé, jejichž
jedinou kvalifikací byla strana. Někdo plynule přešel do služeb nových pánů, ale o ‚bývalé lidi‘nebyl většinou zájem. Tedy kromě
zájmu je zničit, okrást, ponižovat a zabíjet. Básně Jana Zahradníčka nahradily básně poručíka Otto Ježka, swingové orchestry
balalajka. Po pár letech teroru, který zvolna polevoval, taky proto, že nejlepší byli zabiti, zastrašeni, nebo vyhnáni, si většina
zvykla a začala opatrně vyhlížet socialismus s lidskou tváří.“
A nejradikálněji zhodnotil minulý režim komentátor a jeden ze zakladatelů ODS Petr Paulczyňski: „V roce 1951, kdy mi bylo 5 let,
mi komunisti zavřeli na dva roky tátu do uranu, aby mi ho vrátili s podlomeným zdravím. K výročí Vítězného února vzkazuji
pohrobkům: ať vás čert vezme, svině rudý. Jak říkal táta: v 89. jsme je měli pověšet na lucerny.“
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: archiv redakce Popisek: Prezident Klement Gottwald a jeho manželka Marta přihlížejí vystoupení v rámci XI.
všesokolského sletu .
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Strahovský stadion: Jaká budoucnost čeká tento chátrající slavný monument? N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: lifee.cz, Návštěvnost: 1 162 581

Betonový kolos, který svou rozlohou a kapacitou míst patří k největším sportovním stadionům na světě, byl poprvé otevřen
roku 1926. Za svou éru zažil všesokolské slety , spartakiády, vojenské přehlídky na počest Hitlera, ale i koncerty takových
hvězd jako Pink Floyd nebo Rolling Stones. Dnes je na něj smutný pohled. Změní se na tom něco?
Druhý největší v historii
Celková plocha strahovského stadionu je 63 tisíc metrů čtverečních, což se dá srovnat s plochou devíti fotbalových hřišť.
Stadion pojme až 250 tisíc lidí, z toho 56 tisíc si může sednout. Svou kapacitou ho na světě překonal jenom starořímský Circus
Maximus, který údajně pojal 320 tisíc diváků.
Zažil spoustu paradoxních situací
Stadion původně vznikl kvůli konání všesokolských sletů . Projektoval ho architekt Alois Dryák a v roce jeho otevření měl
jenom písčité cvičiště, hliněné valy a dřevěné tribuny. V dalších letech byl několikrát dostavován, v letech 1960-1975 byl areál
dostavěn pro potřeby národních spartakiád. V době jeho největší slávy cvičilo na Strahově 33 tisíc cvičenců.
Před válkou se na Strahově konalo několik sokolských sletů a dalších veřejných vystoupení. Největší návštěvnost stadion
zaznamenal v červnu a v červenci roku 1938, kdy stadion hostil protiválečný X. všesokolský slet . Za druhé světové války
stadion využívali nacisté při odsunu Židů (shromažďovali je tam před transporty do koncentračních táborů). V roce 1939
proběhla u příležitosti 50. narozenin Adolfa Hitlera vojenská přehlídka. Po válce se na stadionu shromažďovali Němci, kteří
čekali na transport z Čech.
Spartakiáda až do roku 1985
V červenci roku 1955 se konala první celostátní spartakiáda jako oslava desátého výročí skončení války. Před
Československou spartakiádou v roce 1975 vznikla současná podoba stadionu. Právě v druhé polovině 20. století se zde
konaly celostátní a později Československé spartakiády, a to v pětiletých odstupech (celostátní 1955, 1960, 1965 a
Československá 1975, 1980, 1985). Poslední spartakiáda se konala v roce 1985.
Vzpomínáte si na spartakiádu? Nejbizarnější sportovní událost komunistické éry
Neměl využití
Po pádu komunismu neměl Strahov využití. Začal chátrat, na střeše a na hřišti začaly růst stromky a plevel a ochozy se dostaly
do havarijního stavu. Stadion se měl jednu dobu i bourat, ale nakonec z toho sešlo. V roce 1994 se tu konal obnovený
všesokolský slet za přítomnosti Václava Havla.
Hostil známé kapely
V roce 1990 stadion zaplnilo 100 tisíc fanoušků kapely Rolling Stones a v roce 1994 přišlo 120 tisíc lidí na Pink Floydy. Koncert
Stounů se opakoval i v roce 1995 a v roce 1997 stadion hostil skupinu U2 a o rok dříve ještě bratry Nedvědy.
Budoucnost je nejasná
V roce 1998 uzavřelo město Praha smlouvu s Českomoravským fotbalovým svazem o bezplatné výpůjčce na 50 let s tím, že
svaz na Strahově zahájí budování Národního fotbalového stadionu. Z projektu sešlo a smlouva byla vypovězena. V roce 2014
uzavřely smlouvu magistrát, Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu. Dohoda vyřešila majetkové vztahy a stadion přiřkla
městu. To ale stále neví, jak se stadionem naložit.
Od roku 2015 se spekuluje, že se stavba srovná se zemí, jenže to nebude tak jednoduché, protože je od roku 2003 na
seznamu kulturních památek. Odborníci tvrdí, že pokud se nezačne do stadionu investovat, brzy se zhroutí sám od sebe.
Musíme si tedy počkat, jak to s tímto kolosem, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, dopadne. Vytvoří se na jeho místě
lukrativní parcely, nebo zvítězí památkáři, kteří nechtějí o bourání Strahova ani slyšet?
Všechny fotografie
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Usnesení RM 8/2019 N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: jihlava.cz

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Jihlavy s
omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů
Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy
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U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 21. 2. 2019
Usnesení č. 142/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady
ber enavědomí
Zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. ze dne 29. 1. 2019 dle přílohy č. j.:
MMJ/KP/19921/2019, UID: jihlvp19j008at
a
Zápis z jednání představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. ze dne 30. 1. 2019 dle přílohy č. j.:
MMJ/KP/19920/2019, UID: jihlvp19j008as.
Usnesení č. 143/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady
schvaluje
v souladu s § 61 odst. 1 ZOK poskytnutí mimořádné odměny jako jiného plnění členu dozorčí rady obchodní společnosti
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Provede: DpmJ, a.s. Termín: dle výplatního termínu
Usnesení č. 144/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady
ber enavědomí
zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ze dne 29. 1. 2019 dle přílohy č.j.:
MMJ/KP/18936/2019, UID: jihlavp19j007xl.
Usnesení č. 145/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady
schvaluje
v souladu s § 61 odst. 1 ZOK poskytnutí mimořádné odměny jako jiného plnění členu dozorčí rady obchodní společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Provede: SMJ, s.r.o. Termín: dle výplatního termínu
Usnesení č. 146/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
informaci o rozsahu provedených oprav a údržbě majetku ve vlastnictví města za rok 2018 provedených obchodní společností
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., IČO 255 13 290, se sídlem Jihlava, Rantířovská 13/15, dle přílohy č. j.: MMJ/KP/16898/2019,
UID: jihlvp19j00753.
Usnesení č. 147/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
informaci o rozsahu provedených oprav a údržbě majetku ve vlastnictví města za rok 2018 provedených obchodní společností
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., IČO 607 32 105, se sídlem Jihlava, Rantířovská 4003/5, dle přílohy č. j.:
MMJ/KP/11774/2019, UID: jihlvp19j004yi.
Usnesení č. 148/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
informaci o překročení výše průměrné roční plánované těžby dle Lesního hospodářského plánu pro Lesy Města Jihlavy za rok
2018 obchodní společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., IČO 607 32 105, se sídlem Jihlava, Rantířovská 4003/5, dle
přílohy č. j.: MMJ/KP/17919/2019, UID: jihlvp19j007j7.
Usnesení č. 149/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
se společností CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 dle přílohy a zdůvodnění
Provede: OD Termín: 2023-03-31
Usnesení č. 150/19-RM
Rada města Jihlavy
projednala
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a) Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za
rok 2018 dle přílohy č.j. MMJ/KT/20389/2019 b) Zprávu o vyřizování petic, stížností a podnětů přijatých na Magistrátu města
Jihlavy a Městské policii Jihlava za rok 2018 dle přílohy č.j. MMJ/KT/20391/2019.
Provede: KT Termín: ihned
Usnesení č. 151/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
pořízení osobního automobilu pro potřeby vedení statutárního města formou výzvy jednomu dodavateli v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy č. 13/2018
ukládá
vedoucí odboru kanceláře tajemníka zabezpečit následné úkony týkající se nákupu osobního automobilu dle důvodové zprávy
od dodavatele Máca, s.r.o., Znojemská 4461/86a, 586 01 Jihlava, IČO: 46978356.
Provede: KT Termín: 2019-03-08
Usnesení č. 152/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s přijetím účelově určeného věcného daru: 3 ks plavek v celkové hodnotě 1 500 Kč, od dárce MODETA STYLE s.r.o.,
příspěvkovou organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, dle přílohy.
Provede: Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 153/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s přijetím účelově určeného věcného daru: 1 ks sedací soupravy v celkové hodnotě 3 000 Kč, od dárce fyzické osoby
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvkovou organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, dle přílohy.
Provede: Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 154/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s přijetím účelově určených věcných darů:1ks miniledničky, 1ks formy na muffiny,2 ks funkčních mikin, 3 ks funkčních trik a 1 ks
knihy, v celkové hodnotě 4 000 Kč, od dárce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvkovou organizací
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, dle přílohy.
Provede: Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 155/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu ekonomického odboru tř. 5
Běžné výdaje z §6409 Ostatní činnosti j. n. – rezerva na § 6402 Finanční vypořádání minulých let ve výši 257.825,95 Kč dle
důvodové zprávy.
Provede: EO Termín: 2019-03-07
Usnesení č. 156/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon
pěstounské péče ve výši 3.844.000,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-03-07
Usnesení č. 157/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, 1+1, Malátova 1954/5, Jihlava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx všichni trvale bytem Malátova 1954/5, Jihlava, na dobu určitou jednoho roku, do 31. 3.
2020.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 158/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 2+1, Březinova 4064/136, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jednoho roku, do 29. 2. 2020.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-03-31

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

62 / 72

Usnesení č. 159/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, 1+1, Benešova 1262/20, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx a to ke dni 28. 2. 2019.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 160/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 403, 2+kk, F. X. Šaldy 5102/6, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a to ke dni 31. 3. 2019.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 161/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, 2+1, Úvoz 208/19, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jednoho roku do 29.2.2020.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 162/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, 1+1, Malátova 1954/5, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jednoho roku do 30.4.2020.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 163/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiráskova 18, 20, 22, Jihlava – oprava
střechy a krovu“
ukládá
vedoucí odboru správy realit zajistit zahájení zadávacího řízení v souladu v souladu s vnitřním předpisem č. 13/2018.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 164/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
informaci o uzavřených podnájemních smlouvách za rok 2018 na fotbalovém stadionu „Jiráskova“ Jihlava v rozsahu dle přílohy
č. 1 – č.j. MMJ/OSR/11666/2019 uzavřených nájemcem - FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01
Jihlava, IČO: 262 17 350 a informaci o uzavřených podnájemních smlouvách za rok 2018 na hřištích s umělým povrchem, která
jsou součástí sportovních stadionů „Na Stoupách“ a „Jiráskova“ v Jihlavě, v rozsahu dle přílohy č. 2 – č.j.
MMJ/OSR/11665/2018 uzavřených nájemcem a půjčitelem - FKM VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586
01 Jihlava, IČO: 229 08 951.
Usnesení č. 165/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
znění výzvy nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Zřízení a provoz aktivit na přímou
podporu zaměstnanosti znevýhodněných III.“ dle přílohy (č. j.: MMJ/ORM/17762/2019, UID: jihlvp19v006wd),
souhlasí
- s předložením dokumentace výše uvedené výzvy Řídicímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost, - s vyhlášením výzvy
nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Zřízení a provoz aktivit na přímou podporu
zaměstnanosti znevýhodněných III.“ a pověřuje primátorku MgA. Karolínu Koubovou ke všem úkonům souvisejícím se
zapracováním formálních připomínek či úprav k dokumentaci výše uvedené výzvy nositele Integrovaného plánu rozvoje území
Jihlavské sídelní aglomerace vyplývajících z procesu schvalování této dokumentace ze strany Řídicího orgánu Operačního
programu Zaměstnanost apod.
Provede: manažer IPRÚ Termín: 2019-06-28
Usnesení č. 166/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
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znění výzvy nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Rozvoj sociálních služeb a aktivit v
oblasti sociálního začleňování III.“ dle přílohy (č. j.: MMJ/ORM/17757/2019, UID: jihlvp19v006w8),
souhlasí
- s předložením dokumentace výše uvedené výzvy Řídicímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost, - s vyhlášením výzvy
nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Rozvoj sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního
začleňování III.“ a pověřuje primátorku MgA. Karolínu Koubovou ke všem úkonům souvisejícím se zapracováním formálních
připomínek či úprav k dokumentaci výše uvedené výzvy nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní
aglomerace vyplývajících z procesu schvalování této dokumentace ze strany Řídicího orgánu Operačního programu
Zaměstnanost apod.
Provede: manažer IPRÚ Termín: 2019-06-28
Usnesení č. 167/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 na akci: „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“
dle důvodové zprávy
Provede: vedoucí ORM Termín: 2019-03-31
zástupce statutárního města Jihlavy
Usnesení č. 168/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
ukončení smlouvy č. 1363/ORM/ 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce MŠ Hálkova, Jihlava – Helenín dle
důvodové zprávy a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zajistit předčasné ukončení smlouvy č. 1363/ORM/2018 ve znění jejího dodatku č. 1, a to
písemnou dohodou, na akci pod názvem „Rekonstrukce MŠ Hálkova, Jihlava – Helenín“
Provede: ORM Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 169/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Veřejné osvětlení - Pávov“ dle důvodové zprávy a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zajistit zahájení zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 13/2018.
Provede: vedoucí ORM Termín: 2019-03-31
Zástupce statutárního města Jihlavy
Usnesení č. 170/19-RM
Rada města Jihlavy
ruší
část usnesení č. 74/19 – RM ze dne 24. 1. 2019 ohledně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli „BD Pavlovova,
Zátopkova 7, Jihlava“ v částce 1 330 Kč. a
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace žadateli „BD Pavlovova, Zátopkova 7, Jihlava“ v částce 1750 Kč.
Provede: ORM Termín: 2019-03-21
Usnesení č. 171/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
odpisové plány pro rok 2019 příspěvkových organizací:
Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11571/2019
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11574/2019
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11575/2019
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11576/2019
Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11577/2019
Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11578/2019
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11579/2019
Základní škola Otokara Březiny Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11582/2019
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11584/2019
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11585/2019
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11586/2019
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11588/2019
Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11594/2019
Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11595/2019
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Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11590/2019
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11591/2019
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/11593/2019
Provedou: příspěvkové organizace řízené OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 172/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem Jihlava a příspěvkovou organizací Mateřská škola Mozaika
Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, IČO: 70993165 dle příloh čj. MMJ/OŠKT/15694/2019 UID: jihlvp19v00628 čj.
MMJ/OŠKT/15713/2019 UID: jihlvp19v0062h čj. MMJ/OŠKT/15716/2019 UID: jihlvp19v0062k čj. MMJ/OŠKT/15724/2019 UID:
jihlvp19v0062q čj. MMJ/OŠKT/15752/2019 UID: jihlvp19v0063a čj. MMJ/OŠKT/15764/2019 UID: jihlvp19v0063h čj.
MMJ/OŠKT/17318/2019 UID: jihlvp19v006q2 čj. MMJ/OŠKT/17334/2019 UID: jihlvp19v006qg
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp. org.
IČO: 70993165
Usnesení č. 173/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s vyhlášením výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na r. 2019 v oblasti sportu a
volného času v rámci programu: „Jednorázové sportovní akce ve městě Jihlava pro období 1. 1. – 31. 12. 2019“ dle přílohy č.
j.: MMJ/OŠKT/18916/2019, UID jihlvp19v007gh
Provede: OŠKT Termín: 2019-02-27
Usnesení č. 174/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
informaci o udělení ceny primátorky statutárního města Jihlavy za přínos pro sport v Jihlavě v souladu s důvodovou zprávou
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-21
Usnesení č. 175/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření přesun finančních prostředků z rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva do rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.
a
s ch v a l u j e uzavření smlouvy o spolupráci s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina z.s., č. j.: MMJ/OŠKT/20578/2019-KrS,
UID: jihlvp19v008b8MMJ/ /2019.
Provede: EO Termín: 2019-03-07
OŠKT Termín: 2019-11-30
Usnesení č. 176/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu PODPORA KULTURNÍ AKCE 2019 (pro období
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícím subjektům na úhradu nákladů při realizaci projektu v oblasti kultura:
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
(IČO 22858202) 49.000 Kč
- Týden pro rodinu 2019
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
(IČO 22858202) 40.000 Kč
- Noc kostelů 2019
DOC.DREAM services s.r.o.
(IČO 05386551) 48.500 Kč
- Živé kino Jihlava 2019
DPS Zvoneček Jihlava, z. s.
(IČO 04769457) 19.600 Kč
- Jarní koncert DPS Zvoneček
DPS Zvoneček Jihlava, z. s.
(IČO 04769457) 19.600 Kč
- Vánoční koncert DPS Zvoneček
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FABES s.r.o.
(IČO 26973413) 30.100 Kč
- Kartoffelmarkt
Hotch-Potch z. s.
(IČO 22907432) 41.000 Kč
- Smím prosit, Ježíšku?
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s.
(IČO 65765851) 20.000 Kč
- Půlnoční koncert
Ing. Milan Kolář (IČO 46172386) 40.000 Kč
- Folk v Jihlavě 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 25.000 Kč
(IČO 0090735)
- Muzeum na dlažbě
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 50.000 Kč
(IČO 14450551)
- 26. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů
NART DANCE SCHOOL, z.s.
(IČO 05225582) 49.000 Kč
- S Karlíkem na čokoládu
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 0094854) 30.000 Kč
- Zvuková galerie IGLOO 2019
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, z.s.
(IČO 63443091) 29.750 Kč
- Podzimní koncert PS Campanula Jihlava s hostem
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 37.000 Kč
- Cyklus vystoupení DFS Dřeváček
adáleschvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/17152/2019 s těmito subjekty v souladu s důvodovou zprávou a
u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 177/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu PODPORA KULTURNÍ AKCE 2019 (pro období
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícímu subjektu na úhradu nákladů při realizaci projektu v oblasti kultura:
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 0094854) 30.000 Kč
- Série a epizody a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy vyrozumět žadatele o neschválení poskytnutí
dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 178/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu PODPORA KULTURNÍ ČINNOSTI 2019 (pro
období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícímu subjektu na úhradu nákladů při realizaci projektu v oblasti kultura:
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 34.250 Kč
- Celoroční činnost PS Foerster Sokola Jihlava a činnost souboru Dřeváček při TJ. Sokol Jihlava 2019
dáleschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/17152/2019 s tímto subjektem v souladu s důvodovou
zprávou a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 179/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu PODPOra malých kulturních projektů 2019 (pro
období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícím subjektům na úhradu nákladů při realizaci projektu v oblasti kultura:
Hana Číhalová (IČO 10124241) 12.000 Kč
- Jihlavský Fler jarmark
Anna Doležalová (IČO 49402421) 6.000 Kč
- Vánoční pohlazení
DPS Zvoneček Jihlava, z. s.
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(IČO 04769457) 18.000 Kč
- 22. ročník festivalu Laudes liberorum (Chvály dětí)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě 30.000 Kč
(IČO 46260111)
- Něco pro uši, pro oči i duši III
Aleš Kauer (IČO 46086463) 20.000 Kč
- Kvílení, literárně-hudební festival
Klub plastikových modelářů Jihlava z.s.
(IČO 65761057) 16.500 Kč
- O štít města Jihlavy - 44. ročník
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, z.s.
(IČO 63443091) 17.500 Kč
- Jarní koncert PS Campanula Jihlava
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.
(IČO 26611139) 11.900 Kč
- Docela malý festival
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava 7.000 Kč
(IČO 61737518)
- Dechovka a senioři
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava 7.000 Kč
(IČO 61737518)
- Vítání léta
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava 9.000 Kč
(IČO 61737518)
- Výstava prací seniorů
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 30.000 Kč
(IČO 60545976)
- Poslední večeře Ježíše Krista
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 16.500 Kč
- Vánoční koncert PS Foerster Sokola Jihlava
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 10.700 Kč
- Happening "Pamatuj!"
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 22.800 Kč
- Jarní koncert PS Foerster Sokola Jihlava
Ing. Petr Ulrich (IČO 74644637) 10.000 Kč
- Den architektury v Jihlavě
adáleschvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/17152/2019 s těmito subjekty v souladu s důvodovou zprávou a
u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 180/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu PODPORA malých kulturních projektů 2019
(pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícímu subjektu na úhradu nákladů při realizaci projektu v oblasti kultura:
Anna Doležalová (IČO 49402421) 18.000 Kč
- Večery při svíčkách a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy vyrozumět žadatele o neschválení
poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 181/19-RM
Rada města Jihlavy projednala z ápis z jednání Majetkové komise Rady města Jihlavy ze dne 12.02.2019 s výhradou k bodu č.
1 – pozemek p. č. 2682/1 se nahrazuje pozemkem p. č. 2699/2, schvaluje zveřejnění záměrů dle bodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 18, 19 a 21, a neschvaluje zveřejnění záměru dle bodu č. 16
Usnesení č. 182/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, pro stavbu „A. Důl, kabel NN xxxxxxxxxxx dle přílohy č. j. MMJ/MO/119429/2018, UID jihlvp18v019jt.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 183/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, pro stavbu „Jihlava, Školní, CTI, kabel NN“ dle přílohy č. j. MMJ/MO/139573/2018, UID jihlvp18v01hes.
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Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 184/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, pro stavbu „Jihlava, Vrchlického, obnova kab. Vn233“ dle přílohy č. j. MMJ/MO/132241/2018, UID jihlvp18v01egp.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 185/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, pro
stavbu „NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 5510/8 v k. ú. Jihlava, číslo stavby:
9900089536“ dle přílohy č. j. MMJ/MO/139605/2018, UID jihlvp18v01hfh.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 186/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33, k částem pozemků v k. ú.
Jihlava dotčeným stavbou „Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě – II. etapa“
dle přílohy čj. MMJ/MO/17575/2019, UID jihlvp19v006tf.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 187/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33, k částem pozemků v k. ú.
Jihlava dotčeným stavbou „Metropolitní síť Jihlava“ dle přílohy čj. MMJ/MO/17773/2019, UID jihlvp19v006wm.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 188/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
pro stavbu „Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E“ dle přílohy č. j. MMJ/MO/12303/2019, UID jihlvp19v004n2.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 189/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro stavbu „Jihlava, U Pivovaru, obnova NN“ dle přílohy č. j.
MMJ/MO/10258/2019, UID jihlvp19v003uv.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 190/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7 dle přílohy č. j. MMJ/MO/19005/2019, UID jihlvp19v007i1.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 191/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 3657/15 v domě č.p. 3656, 3657 v Jihlavě, ul. Březinova or.č. 28, 29, na
pozemcích p.č. 5468/143, 5468/144 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle přílohy č.j. MMJ/MO/17278/2019, UID jihlvp19v006or.
Provede: MO – oddělení domů Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 192/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání v 1. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 4267, ul.
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Brtnická or.č. 1, který je součástí pozemku p.č. 1750/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, se společností
Stomatologie MDDr. Zdeněk Klimeš s.r.o., IČO 077 16 567, se sídlem U Hřbitova 2784/38, 586 01 Jihlava, ve znění dle
upravené přílohy č.j. MMJ/MO/17281/2019, UID jihlvp19v006p4.
Provede: MO – oddělení domů Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 193/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 1523/MO/15 ze dne 01.08.2015 v objektu občanské
vybavenosti bez č.p./č.ev., který je součástí pozemku p.č. 6226 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava v lokalitě U
Městského nádraží v Jihlavě, s nájemcem Občanským sdružením Kultura pro mládež, z.s., IČO 228 91 617, se sídlem Orebitská
726/5, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, ve znění dle přílohy č.j. MMJ/MO/20020/2019, UID jihlvp19v007zn.
Provede: MO – oddělení domů Termín: 2019-02-28
Usnesení č. 194/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 405/MO/2016 ze dne 18.03.2016 v objektu občanské
vybavenosti bez č.p./č.ev., který je součástí pozemku p.č. 6226 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava v lokalitě U
Městského nádraží v Jihlavě, s nájemcem společností SWED-EX, s.r.o., IČO 645 08 846, se sídlem Havlíčkova 5080/16,
Jihlava, PSČ 586 01, ve znění dle přílohy č.j. MMJ/MO/20023/2019, UID jihlvp19v007zp.
Provede: MO – oddělení domů Termín: 2019-02-28
Usnesení č. 195/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
vzdání se práva na úhradu smluvní pokuty za nevyklizení pronajatých částí pozemků v k. ú. Jihlava dle článku IX. odst. 2
nájemní smlouvy č. 2191/MO/2017 uzavřené s panem Jaroslavem Podhorským, bytem Nové Sady 25, 586 01 Jihlava.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: ihned
Usnesení č. 196/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na pronájem částí pozemků v k. ú.
Jihlava, dle přílohy č. j. MMJ/MO/17265/2019, UID jihlvp19v006of.
Provede: MO – pozemkové oddělení Termín: 2019-02-28
Usnesení č. 197/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – přesun v rámci schváleného rozpočtu majetkového odboru tř. 6 Kapitálové výdaje z
„Výkupy nespecifikované“ na „Výkup pozemků od ÚZSVM – sportoviště Rošického ul.“ dle důvodové zprávy ve výši 2.500,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-03-07
Usnesení č. 198/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
změnu názvů komisí Rady města Jihlavy takto:
původní název: Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas nový název: Komise pro sport a tělovýchovu původní název: Komise
Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 nový název: Komise projektu Zdravé město, MA21 a volného času
p o t v r zu j e
jmenování členů a předsedů uvedených komisí provedené usneseními č. 124/18-RM a 131/18-RM ze dne 29.11.2018.
Provede: T Termín: ihned
Usnesení č. 199/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce movitých věcí mezi statutárním městem Jihlava a veliteli jednotek sborů dobrovolných hasičů
statutárního města Jihlavy, kteří mají majetek svěřen k zajištění akceschopnosti jednotek.
Provede: T – oddělení péče o části města, Termín: 2019-02-25
krizové řízení a BOZP
Usnesení č. 200/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
auditní zprávu evidenční číslo 5/IA/18 – Uveřejňování v registru smluv.
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Usnesení č. 201/19-RM
Rada města Jihlavy b e r e n a v ě d o m í auditní zprávu evidenční číslo 1/IA/19 - Dodržování zákona o rozpočtových
pravidlech a zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

70 / 72

Legenda sportu Alois Vašků slaví 80. narozeniny N1 URL
WEB, Datum: 25.02.2019, Zdroj: jalovec.cz, Autor: Jan Marschavella, Návštěvnost: 4 815

Ve středu 27. února oslaví významné životní jubileum 80 let zakládající člen TJ Sokol Střelná Alois Vašků. Do povědomí
valašské sportovní veřejnosti se vryl svou prací ve prospěch sportu, zejména fotbalu. Po skončení aktivní činnosti fotbalisty se
věnoval trenérské a funkcionářské práci v klubu, a to v časech lepších i horších. V těch horších musel zastávat funkce
kumulovaně od údržbáře, sečení hřiště, praní dresů až po vedoucího mužstva, manažera, účetního a předsedu klubu. Tuto
práci mohl zvládat jen díky podpoře a pomoci své již zesnulé manželky. Sportovní zájmy prosazoval v obci i ve dvou volebních
obdobích jako člen zastupitelstva obce. Za svoji práci obdržel v uplynulých letech nejvyšší tělovýchovné vyznamenání
„Medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“, nejvyšší vyznamenání obce Střelná „Cenu obce Střelná“, za zásluhy o
rozvoj tělovýchovy a sportu v obci a po skončení aktivní činnosti ve prospěch TJ Sokol Střelná byl jmenován čestným
prezidentem TJ Sokol .
Jeho tělesná vitalita a sportovní duch mu umožňuje i v tomto věku navštěvovat veškerá sportovní dění obci i v okolí. „Našemu
prezidentovi a ´Dědkovi´ (toto oslovení není nijak hanebné, sám se tak začal nazývat a možná je na něj i hrdý – pozn. red.),
přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, elánu, hojnost Božího požehnání a samozřejmě mnoho krásných
sportovních zážitků za všechny sportovce ze Střelné, vedení obce a širokou občanskou veřejnost,“ uvedl starosta Střelné Petr
Kráčmar. Redakce týdeníku Jalovec se ke gratulantům připojuje.
Více v tištěném vydání týdeníku Jalovec
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