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Úvod
Celý rok 2020 byl ovlivněn pandemií onemocnění covid-19 způsobeným novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Onemocnění se poprvé objevilo na konci roku 2019 čínském městě Wu-Chan, údajně z tamního tržiště, kde se vedle zeleniny běžně prodávalo
čerstvě poražené maso, včetně masa z netopýrů. Právě přenos jejich viru na člověka
měl epidemii způsobit. Druhou teorií byl únik viru z virologických laboratoří, které se
právě ve Wu-Chanu nacházejí. Virus způsobuje horečky a příznaky podobné chřipce,
může ale vyvolat zápal plic s těžkým průběhem, který přibližně u 1,6 % nakažených
končí smrtí. Ovšem těžký průběh nemoci může mít až 18 % procent nakažených. Ti pak
jednak potřebují hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, jednak si odnášejí dlouhodobé následky, nejčastěji dušnost, chronickou únavu a bolesti kloubů. Typickým
příznakem i lehkého průběhu nemoci se posléze ukázala úplná ztráta čichu a chuti,
která po několika dnech vymizí, v nízkém procentu případů však může dlouhodobě
přetrvávat. Těžký průběh nemoci postihuje zejména starší osoby, lidi s dalšími nemocemi jako je cukrovka, vysoký tlak a další chronická onemocnění, včetně obezity. U dětí
a mladých lidí nemoc většinou probíhá velmi lehce, nebo zcela bez příznaků. Takový
jedinec však může nákazu dále šířit.
Čínské úřady výskyt nové nemoci poměrně dlouho tajily, čímž vznikly vhodné podmínky pro její rozšíření po světě. V únoru 2020 se covid-19 objevil v Itálii a následně se
z tamních lyžařských středisek začal šířit po Evropě. České úřady na situaci zareagovaly vytvořením Ústřední epidemiologické komise, která se poprvé sešla 27. února.
Na českém území byly první 3 případy potvrzeny 1. 3. 2020. První opatření proti
šíření epidemie přijímala vláda postupně již od 2. března. Zpočátku se nařízení týkala
zpřísnění kontrol na letištích a zavedení namátkových kontrol na hranicích. Byla nařízena karanténa pro osoby přijíždějící z rizikových oblastí, což v této době byly zejména
Čína, Jižní Korea a Itálie. S nárůstem počtu nemocných a zhoršující se situací napříč
Evropou byla v rychlém sledu přijímána další bezprecedentní opatření:
- od 11. března byly uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké
školy v ČR do odvolání.
- 12. března byl vyhlášen na dobu 30 dnů nouzový stav, v jehož rámci pak byla
vydána další opatření – zejména omezení volného pohybu osob.
-od 14. 3 byl zakázán provoz restaurací, obchodů a služeb s výjimkou nezbytných
provozoven, jako prodejny potravin, lékárny apod. Opatření mělo původně platit
na dobu 10 dnů.
- od 16. 3. byly, až na výjimky uzavřeny státní hranice.
- od 19. 3. začala platit povinnost si mimo bydliště zakrývat nos a ústa rouškou,
šátkem, nebo jinou pokrývkou.
Veškerého ochranného materiálu a zejména respirátorů a ústenek však byl akutní
nedostatek. Vláda jej řešila zprvu zákazem vývozu ochranných prostředků do zahraničí. Dostupnost alespoň pro zdravotníky se ale zlepšila až po dodávkách z Číny, které
začaly 18. března, největší dodávka v rozsahu 100 tun materiálu dorazila v noci z 20.
na 21. března. Občané nedostupnost obličejových roušek řešili svépomocí. Množství
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dobrovolníků začalo šít roušky nejen pro sebe a své blízké, ale také pro sousedy, pracovníky ve zdravotnictví, a sociálních službách apod. Problémem byl ale v době uzavření obchodů materiál. Šilo se tedy ze starého povlečení, či košil a triček. Po počátečním
nadšení, které sjednotilo lidi napříč republikou, se záhy objevily hlasy, které obviňovaly
vládu z nesystémových opatření, kdy po občanech vyžaduje zakrývání úst, aniž by byla
schopna zajistit dostupnost ochranných prostředků.
Výrobní podniky většinou zůstaly v provozu, pokud to ale bylo možné, nařídily
soukromé firmy i státní úřady svým zaměstnancům home office. Škoda- Auto (hlavní
zaměstnavatel v našem regionu) uzavřela všechny provozy na 14 dní.
Díky velmi přísným opatřením byl průběh první vlny pandemie v ČR jen mírný,
a tak mohla být opatření v průběhu dubna postupně uvolňována. Ještě 7. dubna však
došlo k prodloužení nouzového stavu do 30. dubna 2020.
- 20. dubna došlo ke znovuotevření některých řemeslnických provozoven a farmářských trhů.
- 28. 4. schválila poslanecká sněmovna prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020.
-od 1. 5. zahájila provoz tzv. chytrá karanténa – systém umožňující hygienickým
stanicím včasné vyhledávání kontaktů pozitivně testovaných na covid-19 a izolaci
potenciálně nakažených osob. Systém měl zamezit většímu šíření viru v populaci.
-od 11. 5. byly povoleny hromadné akce s účastí nad 100 osob, otevřena byla kadeřnictví a obchody v nákupních centrech i mimo ně do určité výměry prodejní
plochy. Současně byl umožněn dobrovolný návrat žáků 9. tříd do škol.
-od 25. 5. byly otevřeny restaurace, kavárny a další podobná zařízení, dále zoologické zahrady, hrady a zámky. Povoleny byly hromadné akce ve vnějších i vnitřních prostorech do počtu 500 osob. Byla zmírněna také opatření týkající se volného pohybu osob, včetně pohybu přes hranice. Ochranné prostředky nosu a úst se
nadále měly nosit pouze ve vnitřních prostorách, v hromadné dopravě, a pokud
nebylo možno dodržovat venku rozestupy.
Školy všech stupňů zůstaly uzavřené s výjimkou konání přijímacích zkoušek, maturit apod. Výuka se po celou dobu uzavření škol konala on-line, což však sebou neslo
v mnoha případech velké problémy. Řada žáků a studentů neměla potřebné zařízení
nebo on-line připojení, pro starší učitele byla on-line výuka nebývalou výzvou. Děti ze
sociálně slabších rodin mnohdy distanční výuku odmítaly absolvovat. Vzhledem k výjimečnosti situace nebyl ostatně tento způsob výuky povinným. Pro mnoho rodičů, kteří
zůstávali doma na home office znamenala domácí výuka značný stres, když se snažili
zkombinovat vlastní práci s výukou dětí. Ke stresujícím faktorům rodičů i dětí se připojilo i omezení pohybu a kontaktů. To se samozřejmě do velké míry dotklo i seniorů
v sociálních zařízeních a nemocnicích, kde byly zakázány jakékoliv návštěvy.
Školní docházka byla obnovena od 1. 6., ale pouze pro děti prvních stupňů základních
škol a žáků škol speciálních, přičemž zde směly být vytvářeny pouze skupiny po 15 žácích.
Dále bylo obnoveno praktické vyučování na středních školách a učebních oborech.
Uvolnění zákazů a návrat dětí do škol však měly za následek opětovné navýšení
počtů nakažených v průběhu června a července. Počty hospitalizovaných však nena4

růstaly, na rozdíl od jarních měsíců se totiž nákaza šířila hlavně mezi mladší populací.
Onemocnění se během léta vyskytovalo především v Praze, Brně, Ostravě a Karviné.
V reakci na šíření nemoci v omezených regionech byl vytvořen tzv. semafor, kdy byly
jednotlivé okresy označovány barvou podle počtu pozitivně testovaných a následně zde
byla přijímána lokálně omezená opatření. Na rozdíl od běžného dopravního semaforu
měl ten kovidový ještě bílou barvu, která symbolizovala nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy v dané oblasti, zelená označovala výskyt nákazy bez komunitního přenosu,
žlutá počínající komunitní přenos a červená jako nejvyšší stupeň nebezpečí narůstající
nebo přetrvávající komunitní přenos. Přesto se život na většině republiky vrátil prakticky do normálu. Vláda vyzývala občany, aby trávili dovolenou v České republice a pomohly tak místním podnikatelům. Řada tradičních dovolenkových destinací v zahraničí
navíc byla stále považována za rizikové. Češi tak začali v řadě případů objevovat dosud
neznámé lokality ve vlastní zemi. Vyhlášené turistické cíle jako Praha, nebo Český
Krumlov bez návalu zahraničních turistů nabízely najednou zcela neobvyklý zážitek.
Od počátku září se však začala situace poměrně rychle zhoršovat. Již 2. 9. přibylo
za jeden den 650 případů koronaviru a zdvojnásobil se také počet těžce nemocných.
Čísla pak začala strmě narůstat – hranice tisíce nemocných za den bylo dosaženo už 8.
září. Vláda začala přijímat nová opatření, která se však zpočátku týkala pouze nošení
roušek nebo jiné ochrany úst a nosu. Zpočátku tato povinnost platila pouze v obchodech a nákupních centrech, od 10. 9. již ve všech vnitřních prostorách. Tato povinnost
byla vztažena i na děti ve školách, kde musely děti mít roušku všude mimo samotných tříd. Křivka nakažených však stále strmě stoupala, 18. 9. zařadili hygienici Prahu
do nejvyššího červeného stupně rizika nákazy a rychle narůstal i počet okresů zařazených do žlutého a zeleného stupně. 21. 9. byla vyhlášena distanční výuka na všech vysokých školách v ČR a 30. 9. přistoupila vláda k opětovnému vyhlášení nouzového stavu. Ten měl vstoupit v platnost 5. října a trvat prozatím na dobu 30 dnů, byl však dále
prodlužován. Současně vláda přijala nouzová opatření vstupující v platnost také od 5.
října. Byly zakázány hromadné akce nad 10 osob, divadelní a umělecká představení
včetně koncertů a slavností, na nichž se zpívá, a to včetně zkoušek. Logické zdůvodnění
podepřené vědeckými výzkumy, podle nichž se nákaza šíří při zpěvu mnohem rychleji
než mluvením nebo prostým dýcháním, řada lidí nepřijala a po sociálních sítích se velmi rychle začaly šířit vtipy o zemi, v níž vláda zakázala zpívat. Činoherní představení
se konat mohla, avšak pouze s maximálním počtem účastníků 500 osob při přísném
dodržování rozestupů. Bohoslužeb se nadále mohlo účastnit pouze 100 osob, sportovní
akcí 130 včetně sportovců a jejich týmů. Rozestupy mezi stoly musely dodržovat také
restaurace, které musely navíc zavřít nejpozději ve 22 hodin.
Prudce se zhoršující epidemiologická situace si však již 8. října vyžádala další
zpřísnění vydaných opatření: na distanční výuku přešly všechny střední, vyšší odborné
a vysoké školy, druhé stupně základních škol měly nadále vyučovat v tzv. turnusovém systému, kdy se polovina žáků měla vzdělávat ve škole a druhá polovina doma se
střídáním po týdnu. Zakázány byly všechny kulturní i sportovní akce a uzavřena veškerá vnitřní sportoviště, včetně posiloven, bazénů, fitness center, wellness, saun atd.
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Na vnějších sportovištích mohlo najednou sportovat pouze 20 lidí. Náboženské akce
byly omezeny na 10 osob. V nákupních centrech bylo nařízeno vypnutí wi-fi, aby se zde
lidé zbytečně nezdržovali, otevírací doba veškerých restaurací byla omezena na 20. hodinu večerní, což prakticky znamenalo uzavření barů a nočních klubů. U stolu zde
mohli nadále sedět pouze 4 lidé a mezi stoly musely zůstat rozestupy 1,5 m. Uzavřena
byla veškerá muzea, galerie, hrady a zámky i zoologické zahrady.
Stále problematičtější situaci ukázala aktualizovaná semaforová mapa uveřejněná
9. října. Tentokrát již byla rozčleněna pouze podle krajů, přičemž zelená už z ní zmizela
úplně a ze 14 krajů bylo 5 červených, ostatní oranžové. Už 12. října tak vláda přijala
další zpřísňující opatření. Zákazem konzumace alkoholu na veřejných místech reagovala na fakt, že řada návštěvníků barů a restaurací se po zavírací hodině pouze přesunula
na náměstí a do parků. Restaurace, bary a kluby byly navíc zcela uzavřeny, shromažďování bylo omezeno na 6 osob, zakrývání úst a nosu bylo nadále povinné nejen ve veřejné dopravě, ale i na zastávkách. Tato opatření vstupovala v platnost od 14. října.
Dne 13. října vystoupil ministr zdravotnictví Roman Prymula s emotivním projevem,
který sledovaly 3 miliony diváků. Omlouval se za špatnou přípravu často chaoticky vyhlašovaných opatření a celkově nešťastnou komunikaci vlády směrem k veřejnosti, kdy
jeden člen vlády popíral, co jiný vyhlásil. Žádal veřejnost o trpělivost a hlavně dodržování všech opatření, což jediné může zabránit katastrofě. Když byl ale 22. října přistižen,
jak v noci bez roušky vychází z restaurace na pražském Vyšehradě, která měla být jako
všechny ostatní uzavřená, byl nucen rezignovat.
Mezitím ale (16. října) překročil denní počet nakažených poprvé deset tisíc (přibylo
11 104 potvrzených testů). Česká republika, která se na jaře označovala za premianta,
co do zvládnutí epidemie, se dostala mezi nejhorší země na světě.
Dne 21. října byla zavedena povinnost nosit roušky, pokud budou lidé od sebe
blíže než 2 metry, a to i v autě. Výjimku měly rodiny nebo lidé při sportování. Tentýž den padl další rekord v počtu nových případů, když za jediný den přibylo 14 968
nakažených. Od 22. října začala v ČR platit částečná uzávěra, tedy uzavření vybraných
provozoven, částečné omezení vycházení a sdružování. Zákaz se nevztahoval na čerpací
stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou
letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Současně byl zakázán prodej v neděli a prodejny potraviny musely zavírat ve 20 hodin. Zákaz se vztahoval také na prodej na tržištích s výjimkou farmářských trhů. Úplně uzavřeny byly sázkové kanceláře.
Květinářství sice zůstala otevřená, vládním nařízením se v nich ale omezoval počet zákazníků. Od 28. října pak začal platit zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou
večerní a pátou hodinou ranní. Firmy podle doporučení měly přejít na práci z domova
tam, kde je to možné. Výjimky platily mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů
ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. Přes nechuť prezidenta republiky byl zrušen
slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.
Dne 29. října jmenoval prezident Miloš Zeman v Lánech nového ministra zdravotnictví MUDr. Jana Blatného.
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Přísná preventivní opatření v tomto okamžiku ještě nezačala fungovat. K 1. listopadu tak ČR hlásila nejvyšší počet úmrtí na koronavirus během uplynulého týdne
v přepočtu na počet obyvatel na světě. O tři dny později padl další rekord: 15 729
nových případů koronaviru za jediný den. Situace v nemocnicích a sociálních zařízeních se rychle horšila, přibývalo hospitalizovaných pacientů a nemocných zdravotníků.
Vláda nařídila pracovní povinnost v nemocnicích pro studenty medicíny, to některých
zařízení byli na výpomoc povoláni vojáci.
Dne 3. listopadu představil ministr zdravotnictví MUDr. Jan Blatný nový protiepidemický systém (PES). Jeho rizikové skóre bylo pak zveřejňováno na webu ministerstva
zdravotnictví každý den. Systém podle čtyř epidemických parametrů počítal rizikové skóre na škále 0 až 100. Tímto číslem se buď celé Česko, nebo každý kraj řadily do jednoho
z pěti pásem, která určovala jednotlivá opatření pro většinu oblastí života. Stupeň 1 při
tom znamenal jen nepatrné nebezpečí a nevýznamná omezení, zatímco stupeň 5 silný
rozvoj epidemie a prakticky vypnutí hospodářství. Největší rozdíl panoval mezi stupněm
3 a 4, kdy ve 4. stupni byla uzavřena většina obchodů a provozoven, muzea, galerie
a restaurace i sportoviště, omezeno bylo noční vycházení a veškeré kulturní akce. Jako
součástí tohoto systému bylo vyhlášeno omezení počtu lidí v obchodech platné od 18. listopadu. Na jednu osobu (počítaje v to i zaměstnance) musel připadat prostor 15 m2.
Vzhledem k tomu, že čísla nakažených i celkové ukazatele systému PES, se začala
lepšit, rozhodla vláda o návratu žáků prvních a druhých ročníků do škol, ovšem bez
výuky tělesné výchovy a zpěvu. Následně bylo 19. listopadu oznámeno, že se žáci závěrečných ročníků středních škol vrátí do škol 25. listopadu a 30. listopadu se vrátí žáci
2. stupně. 29. listopadu během nedělního jednání vlády ČR bylo rozhodnuto o snížení
protiepidemického systému ze 4. stupně na třetí s účinnosti od čtvrtka 3. prosince. Vzápětí začala čísla opět růst, takže podle systému PES byla většina republiky již o víkendu
5. - 6. 12. opět ve 4. stupni. Vláda však vzhledem k předvánočnímu času a narůstající
nespokojenosti obyvatel váhala se zpřísněním opatření. Studenti středních škol a prvních ročníků škol vysokých se dokonce mohli od 7. 12. vrátit k prezenční výuce. Vzápětí
se situace začala opět zhoršovat, takže počínaje pátkem 18. 12. vyhlásila vláda návrat
do 4. stupně systému PES. Ten byl ale upraven – zůstaly otevřeny všechny obchody
s podmínkou, že najednou se zde smí pohybovat pouze jeden zákazník na 15 m2, otevřeny zůstaly také provozovny služeb. Ve školách byly zahájeny prázdniny předčasně, tedy
již od pondělí 21. 12. Zatímco v některých zemích světa se již začalo s očkováním nově
vyvinutou vakcínou, v ČR zatím nebyla zveřejněna ani osvětová kampaň o důležitosti
vakcinace a vláda teprve pracovala na přípravě logistiky celé akce. Přestože systém PES
ukazoval v celé republice 5. stupeň již před vánočními svátky, přistoupila vláda k jeho
vyhlášení teprve od 27. 12., přičemž na 31. 12. opatření ještě zpřísnila a zakázala jakékoliv silvestrovské oslavy.
Zatímco na jaře přijímali obyvatelé všechny zprávy s velkým respektem a disciplinovaně se jim podřizovali, na podzim se situace rapidně proměnila. Během jarní
první vlny epidemie se projevila velká solidarita, kdy obchodníci posílali zdravotníkům
do nemocnic nápoje, potraviny a ochranné prostředky, mladí lidé chodili nakupovat se7

niorům ze sousedství a kdo jen trochu mohl, šil roušky, jichž byl naprostý nedostatek.
Na podzim však přišla únava z neustálých restrikcí a omezení každodenního života, pro
mnohé obchodníky a majitele restaurací a barů se prodlužující se uzavření stalo likvidačním. Situaci nepomáhala ani chaotická opatření vlády, která se snažila balancovat
mezi snahou udržet hospodářství v chodu a co nejvíce omezit společenské kontakty.
Několikrát došlo k demonstracím proti povinnosti nosit roušky, někteří restauratéři
prostě odmítli dodržovat listopadová a prosincová nařízení, která byla pro jejich podniky nesmírně zatěžující. Ani nová vakcína nebyla přijata s nadšením. Většina lidí chovala k očkování nedůvěru, protože považovali vakcínu za nedostatečně vyzkoušenou
a obávali se vedlejších účinků.
Zatímco majitelé obchodů, restaurací a služeb sčítali obrovské ztráty, tržby internetových obchodů a zásilkových služeb se mnohonásobně navýšily. Také nákup vánočních dárků řešila většina lidí přes internet.
Přes nařízení vlády i apely jednotlivých státních představitelů se lidé o Vánocích
navštěvovali, vyrazili na hory a alespoň na saních a bobech sjížděli zavřené sjezdovky.
Únava z protichůdných opatření omezujících běžný život a neustálých zpráv o počtu
nakažených a zemřelých vyústila v ignoraci a dokonce odmítání existenci viru jako
takového, nebo alespoň jeho nebezpečnosti. Lidé začali zastírat strach popíráním jeho
příčiny. Jaké bude mít tento stav následky, uvidíme v příštím roce.
Uzavření společnosti se samozřejmě dotklo i přírody. Kvůli omezením cestování
i hospodářského života se letecká doprava snížila až na jednu třetinu, výrazně poklesla i doprava automobilová. Zásadně tak ubylo zplodin a v exponovaných oblastech se
samozřejmě snížila i hladina hluku. Ovšem názory, že snížení letecké dopravy ovlivnilo
běh počasí i množství srážek nad Českou republikou, patří spíše do oblasti nevědeckých spekulací. V každém případě byl rok 2020 zhodnocen podle měření v pražském
Klementinu jako pátý nejteplejší za dobu měření, současně však patřil k rokům výrazně
vlhkým. Podle portálu intersucho byl nejdeštivějším za posledních 10 let, v dlouhodobém horizontu se však jednalo o rok jen mírně srážkově nadprůměrný. I to však stačilo
ke zlepšení stavu vody v půdě. K oblastem, kde se stav přiblížil normálu, patřilo naštěstí i Benátecko.
Mimořádná antikovidová opatření v Benátkách
Již na počátku března se benátecká radnice zapojila do projektu Mobilní rozhlas,
kdy jsou aktuální informace v případě krizových událostí zasílány zaregistrovaným zájemcům přímo do mobilního telefonu. Bezprostředním podnětem k zavedení platformy
byla vichřice Sabine, která se nad ČR prohnala na počátku února, ale tehdy ještě nikdo
netušil, jak důležitý bude přístup k informací velmi záhy v souvislosti s rozšířením koronavirové epidemie.
První vlaštovkou protikoronavirových opatření byl zákaz návštěv v Městském centru komplexní péče vydaný 7. března. To ještě nikdo netušil, co nás v dalších týdnech
a měsících čeká. Už 11. března byly uzavřeny školy a současně zrušeny všechny kulturní a sportovní akce, u nichž se přepokládala návštěva vyšší než sto osob. U nás tak bylo
jako první zrušeno tradiční Posezení se seniory plánované na 12. března a také akce
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Sportovec roku, plánovaný na 19. března. Zlepšení situace v létě ale nakonec umožnilo
uspořádání akce 15. září.
Od 12. března byl uzavřen také zimní stadion pro diváky a rodiče při dětských zápasech a trénincích. Sportovní akce podle tohoto nařízení probíhat směly. Ale už k 13.
březnu vláda zakázala vstup na všechna krytá sportoviště, a tak byly uzavřeny jak
zimní stadion, tak sportovní hala v ulici 5. května. Sokol Benátky zrušil od 12. března
veškerá cviční pro seniory a rodiče s dětmi. Uzavřít se musela i všechna ostatní sportovní zařízení ve městě. Od 12. března byl také omezen provoz obecního úřadu. Od soboty
14. března se uzavřela všechna stravovací zařízení a ochody, kromě těch nejnutnějších
jako jsou potraviny a lékárny. Spolu s omezením pohybu osob na veřejnosti platným
od 12. března to přineslo nezvyklé vylidnění města. Prázdné ulice, uzavřené obchody,
občasní chodci se zakrytým obličejem, spolu s nevlídným březnovým počasím vytvořily
značně ponurou atmosféru. Na sociálních sítích lidé sdíleli fotografie z prázdných ulic
Prahy, videa z Itálie, kde se v přímém přenosu hroutilo zdravotnictví, katastrofické
vize budoucnosti, nejrůznější fake news i seriózní závěry epidemiologů. Každý se snažil
s novou, zcela nezvyklou situací vyrovnat po svém.
Hned v březnu se našla řada dobrovolnic, které začaly na vlastní náklady šít roušky. Město pak zorganizovalo jejich sběr a další distribuci potřebným přes benátecké
lékárny. Tam byly umístěny volební urny, kam mohl každý vložit doma zhotovené roušky, pracovnice lékárny je pak rozdělovaly do sterilních sáčků a předávaly dál. Starosta
města 23. března ocenil práci dobrovolných švadlen na svém facebookovém profilu
a nabídl jim finanční kompenzaci. Mělo se jednat o proplacení účtů za látky, nitě a další
krejčovské přípravy. Dobrovolnice však jakoukoliv finanční kompenzaci odmítly s tím,
že vše dělají bez nároku na odměnu jako nezištnou pomoc bližním.
Ovšem průmyslově vyráběných sterilních jednorázových roušek, jaké používají zdravotníci, byl v té době naprosto akutní nedostatek, nejen v Benátkách a České republice
vůbec, ale celosvětově. Zdravotnické ochranné prostředky se přes noc staly strategickou
komoditou. Nechme stranou, zda si česká vláda s danou situací poradila dobře, či špatně. Situaci, v jaké jsme se v březnu ocitli, výstižně dokumentuje příspěvek pana starosty Bendla na facebooku 17. března: „Jako starosta Benátek jsem se vydal ve večerních
hodinách a pod rouškou tmy do našeho hlavního města, kde jsem na telefonicky smluveném místě převzal (a hotově zaplatil) utajenou dodávku několika stovek roušek, které lidé
z Benátek tak nutně potřebují. Připadal jsem si jako Al Capone v době prohibice. Však také
to obchodní setkání mělo atmosféru, za kterou by se nemusela stydět lecjaká americká
gansterka. Se svou kořistí jsem potom uháněl tmou naprosto liduprázdnou dálnicí, abych
ji odevzdal těm nejpotřebnějším v našem městě – pracovnicím Městského centra komplexní
péče, které po mnohých urgencích, žádostech a prosbách obdržely prostřednictvím centrálního přerozdělení včera konečně 64 kusů roušek (!) pro celé centrum s desítkami zaměstnankyň a desítkami klientů na bůhví jak dlouhou dobu.“
Pro zlepšení hygienické situace nechal městský úřad nainstalovat na autobusových zastávkách, před některými obchody a na jiných exponovaných místech ve městě
volně přístupné nádobky s dezinfekcí na ruce, kterou pracovníci technických služeb
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průběžně po celý zbytek roku doplňovali. Pro benátecké seniory nechal úřad také připravit bezplatné balíčky s opakovaně použitelnou nanorouškou a lahvičkou dezinfekce.
Balíčky distribuovali, opět bezplatně, dobrovolníci označení žlutou výstražnou vestou
se znakem města. Od 30. března pak mohli dobrovolníci k rozvozu roušek a dalšího
zdravotnického materiálu používat automobil Škoda Octavia, který bezplatně městu
poskytla firma Autokomplex Menčík. Na začátku dubna pak nechalo město distribuovat po lahvičce dezinfekce do každé benátecké domácnosti. Tentokrát distribuci zajišťovali dobrovolní hasiči.
Současně také město vytvořilo sběrná místa pro použité roušky, s nimiž je nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem. Jednalo se o modré popelnice označené
znakem města a nápisem, které byly rozmístěny po městě. Propracovaného systému
distribuce roušek a dezinfekce mezi občany Benátkách i organizace pomoci si všiml
i Boleslavský deník, který ji velmi kladně ohodnotil.
Na konci března také nechalo město provést plošnou dezinfekci autobusových
zastávek a dalších frekventovaných lokalit. Dezinfekci provedli pracovníci technických
služeb vybavení ochrannými obleky. Později byla dezinfekce veřejných míst pravidelně
opakována. Při opětovném rozšíření infekce na podzim došlo i dezinfekci některých
vnitřních prostor. V jednotlivých objektech mateřské školy pak byla použita speciální
aerosolová dezinfekce aplikovaná v době podzimních prázdnin.

Pracovníci Technických služeb provádějí desinfekci vybraných
frekventovaných míst ve městě

Hned 15. března městský úřad zprovoznil emailovou adresu pomocvkrizi@benatky.cz určenou pro všechny, kdo by se v souvislosti s koronavirem ocitli v tíživé situaci.
Současně se objevila i dobrovolnická iniciativa nabízející nakoupení, venčení psa, hlí10

dání dětí a další pomoc pro všechny, kdo by se ocitli v karanténě, popř. se bojí kvůli
nákaze vycházet. Dotazník, v němž mohl člověk nabídnout, nebo naopak poptat pomoc,
bylo možno vyplnit jak na sociálních sítích, tak ve vytištěné formě v benáteckých prodejnách potravin.
Pomohla také firma Carborundum Electrite a. s., která darovala do Městského centra komplexní péče 200 jednorázových roušek, 2 digitální teploměry a 20 litrů dezinfekce.
Informace o protikovidových opatřeních, distribuci desinfekčních prostředků, stavu
epidemie ve městě i kraji apod. bylo možno získat na stránkách města, facebookovém
účtu města a také v aplikaci „mobilní rozhlas“, která se teď ukázala jako velmi praktická.
Další mobilní aplikace, již mají nově možnost obyvatelé Benátek užívat – V OBRAZE - poskytuje aktuální zprávy o dění ve městě, tedy ty o kovidových opatření, ale i řadu dalších.
S tím jak se postupně zpřísňovala protikoronavirová opatření, přistoupilo město
20. března k uzavření městského úřadu. Zůstala alespoň možno telefonického kontaktu od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00 hodin. Provoz byl alespoň částečně obnoven
od 20. dubna, kdy byly stanoveny úřední hodiny na pondělí a středu, ale preferován byl
samozřejmě telefonický nebo elektronický kontakt. Současně s městským úřadem byly
samozřejmě uzavřeny i příspěvkové organizace města sloužící veřejnosti – sběrový dvůr
technických služeb a organizační složka městská knihovna. Provoz sběrového dvora byl
obnoven 25. dubna, kdy otevřeli podle běžných provozních dnů tedy pondělí, středa,
sobota. Novinkou byl rezervační systém vedený on-line nebo telefonicky, díky čemuž se
podařilo eliminovat setkávání lidí ve sběrovém dvoře. Městská knihovna se znovu pro
čtenáře otevřela 27. dubna, ovšem se značnými omezeními. Vstup byl možný pouze
po dezinfekci rukou a se zakrytými ústy a nosem, na nezbytně nutnou dobu na vrácení
a vypůjčení knih. Nebylo možno využívat dětský koutek, ani v knihovně studovat, PC
a internet bylo možno použít pouze v nezbytných případech a po souhlasu pracovníků
knihovny, zrušeny byly všechny hromadné akce. V říjnu byla knihovna opět uzavřena
a teprve 23. listopadu bylo umožněno zřízení tzv. výdejního okénka, jímž se stalo prostřední okno směrem do ulice. Čtenáři si předem knihy objednávali a knihovnice jim
je vydávala z okna. Na okně byl zřízen zvonek, aby okénko nemuselo být v sychravých
dnech stále otevřené. Hned během prvního dne navštívilo knihovnu více než 50 nadšených čtenářů. Znovu se knihovna pro čtenáře otevřela ve čtvrtek 3. prosince. Za necelých čtrnáct dní fungování „výdejního okénka“ využilo tuto službu 288 čtenářů.
Uzavřena byla samozřejmě všechna benátecká sportoviště. Pracovníci Správy
sportovních zařízení alespoň využili času k údržbě, jako bylo vysekání náletových dřevin kolem tenisových kurtů u koupaliště, úprava tréninkové plochy pro nejmladší fotbalisty, kde byly nainstalovány sítě a zábradlí. Proběhla také obvyklá údržba na zimním
stadionu, která se jinak odbývá při letní odstávce.
Zhoršila se také dopravní dostupnost Mladé Boleslavi a Prahy. Poté, co Škoda-Auto v březnu přerušila na 14 dní výrobu, přešla společnost ARRIVA na letní provoz a podstatně omezila počty vypravovaných autobusů. Dlužno ovšem podotknout, že v tomto
období jezdilo do zaměstnání mnohem méně lidí, školáci a studenti vůbec, takže vytíženost jednotlivých spojů byla ve srovnání s normálním stavem mizivá.
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Velmi nepříjemné bylo uzavření ordinací většiny odborných lékařů v benátecké
poliklinice. Zůstala pouze možnost objednání v jednotlivých ambulancích Klaudiánovy
nemocnice v Mladé Boleslavi, kde se však objednací lhůty z pochopitelných důvodů
značně prodloužily. Do ordinací obvodního lékaře MUDr. Karena bylo nadále nutné se
předem objednávat, aby se lidé nepotkávali v čekárnách. Se zpřísněním protiepidemických opatření na podzim se situace opakovala.
Všechna tato nesmírně přísná opatření, která se dotkla života každého z nás a pro
mnohé znamenala velké problémy s podnikáním, či zaměstnáním se odehrávala v době,
kdy počty nakažených byly dosud nicotné. Podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje tak např. k 21. březnu bylo v celém kraji evidováno pouze 101 nakažených,
z toho na celém Mladoboleslavsku 4. Ale snad právě proto, že opatření byla tak přísná
a současně velmi pečlivě dodržovaná se na jaře 2020 podařilo udržet nákazu a počty obětí
na velmi nízkých číslech. V dalších měsících se ale měla situace razantně zhoršovat.
Během jara panovala ještě pospolitá nálada pod heslem „Spolu to zvládneme“,
stejně jako velký obdiv vůči zdravotníkům. Lidé byli ochotni si navzájem pomáhat a dodržovali veškerá opatření. Také výzva vlajka pro hrdiny, která se na počátku dubna
objevila na sociálních sítích, byla i v Benátkách přijata velmi kladně. Šlo o vyvěšování
české vlajky jako hold a poděkování zdravotníkům za jejich nelehkou práci.
Na přelomu dubna a května se vládní nařízení začala pozvolna rozvolňovat. Ostatně toto slovo patří mezi výrazy, kterými kovidová epidemie obohatila náš slovník. Patří
mezi ně kromě optimistického „rozvolňování“ i mnohem pesimističtější „lock down“, či
„celková uzávěra“ a také „smrtnost“ – výraz náležející dosud pouze do slovníku epidemiologů a označující procento zemřelých z celkového počtu nakažených určitou chorobou.
Postupné „rozvolňování“ zákazů velmi zlepšilo celkovou atmosféru ve společnosti. Nebylo
snad člověka, kterého by nepotěšilo, že může ve slunném dni posedět na zahrádce restaurace, sejít se s kamarády, jít si zasportovat, či dokonce (jaká radost) zajít si do kadeřnictví. Právě kadeřnictví a holičství se staly symbolem uzávěry a nemožnost dát se ostříhat zdrojem mnoha vtipů. Na internetovém kanálu youtube se daly najít desítky návodů
od profesionálů, jak vytvořit ten který účes, nebo dokonce, jak se ostříhat sám.
Přes určitá uvolnění nemohly být konány hromadné akce a bylo tedy nutno zrušit
Dětský den i velmi oblíbený Den země, Prvomájový jarmark, a také již tradiční příměstský tábor pořádaný Správou městských lesů a Městem Benátky u hájovny v Okrouhlíku.
V tomto případě byla důvodem nejen epidemie, ale i rekonstrukce mostu přes D10, který
je k hájovně hlavní přístupovou komunikací a také silnice II/610 u hájovny samotné.
V létě se situace uvolnila a řada spolků a kulturních organizací se vrátila, byť s jistými omezeními, ke své činnosti. S podzimním zhoršením epidemické situace musela
být opět většina společenských i sportovních akcí opět zrušena. Řada z nich patřila mezi
pravidelně konané a dlouho plánované akce, jako jsou koncerty pořádané Klubem přátel umění, nebo představení divadelního spolku Bazilišek Benátský a jeho hostů. Odvolána musela být i Svatomartinská slavnost, kterou plánoval Spolek Mondík společně
s benáteckou farností v kostelíku v Dražicích. Nemohly se konat dokonce ani venkovní
akce jako tradiční Zahájení Benáteckého adventu s rozsvícením vánočního stromu, kte12
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ré se v normálních časech odehrává první adventní neděli na Husově náměstí. Vystupují zde obvykle děti z benátecké ZUŠ a základních škol, program připravují i členové
nejrůznějších spolků a účast bývá veliká. Vánoční stromy na Husově náměstí, Na Burse, v Dražicích a ve Kbele sice byly rozsvíceny ale bez slavností a bez diváků. Město
Benátky alespoň dalo dohromady asi padesátiminutový videosestřih z minulých Benáteckých adventů s úvodním slovem starosty K. Bendla a komentářem spoluorganizátora slavností Jana Dibitanzla. Video bylo uveřejněno na stránkách města, na facebooku
města a youtube. Učitelé a žáci ZŠ Otevřeno, která se Benáteckého adventu obvykle
aktivně účastní, se rozhodli vytvořit vlastní náhradní program. Vzhledem k tomu, že
škola se nachází v bývalém hotelu Na Slepé koleji v blízkosti
zimního stadionu a cyklostezky a tedy na trase nedělních
procházek, rozhodli se otevřít
ve škole prodejní okénko. Tam
žáci prodávali každé adventní
nedělní odpoledne své výtvarné výrobky s vánoční tématikou a k tomu cukroví, kávu, čaj
a domácí limonádu.
Výrazně omezeny musely
být obvyklé mikulášské obchůzky, besídky a podobné akce. Děti
ale o ně úplně nepřišly. Ve škoVánoční strom na náměstí Na Burse
lách se sice nemohla konat hro-
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Vánoční strom v městské části Kbel

Foto Ing. Jiří Winter

Vánoční strom v městské
části Dražice

madná setkání se zpíváním koled, ale Mikuláš, čert a anděl chodili alespoň po třídách.
V komorním duchu se musely konat i vánoční besídky. Tradiční sokolský Mikuláš zrušen nebyl, ale dárečky dostaly děti jen mezi dveřmi sokolovny.
Sbor Církve bratrské pojal Mikulášskou obchůzku úplně nově: vysílal ji on-line.
Děti i rodiče tak mohli shlédnout video s příjezdem Mikuláše a jeho doprovodu do Benátek po Jizeře a pak se s ním setkat osobně podle rozpisu v modlitebně v Dražické ulici.
Zrušena musela být ale oblíbená školička bruslení, kterou už řadu let pořádá
ředitelka MŠ Benátky Bc. J. Pucandlová. A konat se nemohl třeba ani 10. ročník
soutěže v akrobatickém rokenrolu, který byl přesunut na jaro. Organizátoři však
tehdy netušili, že na jaře bude situace ještě mnohem horší.
I přes nepříznivou situaci proběhlo 23. prosince rozdávání Betlémského světla. Jako
už tradičně jej bylo možno získat od benáteckých skautů u vánočního stromu Na Burse.

Krajské volby
Za zpřísněných hygienických podmínek proběhly 2. a 3. října krajské volby, spojené v některých volebních obvodech s volbami do jedné třetiny senátu. Celková účast
byla 37,95 % oprávněných voličů, přičemž za celkové vítěze voleb lze považovat Českou
pirátskou stranu, která oproti původním třem mandátům získala mandátů 91 a obsadila také několik hejtmanských postů. Na prvním místě se sice umístilo ANO s 178
mandáty, v řadě krajů však nebylo schopno sestavit koalici a muselo odejít do opozice. Ve Středočeském kraji zvítězili Starostové a nezávislí (22,69% a 18 mandátů),
druhá byla ODS (19,77% a 16 mandátů) a dále se do krajského zastupitelstva dostali:
ANO (18,54%, 15 mandátů), Česká pirátská strana (14,41%, 12 mandátů) a Spojenci
– TOP09, Hlas, Zelení 5,89%, 4 mandáty). V Benátkách se voleb účastnilo 38,83 všech
oprávněných voličů a bylo odevzdáno 2103 platných hlasů. S obrovským odstupem zde
zvítězila ODS (38,56%, 811 hlasů), za ní pak následovaly ANO (19,73%, 415 hlasů),
Česká pirátská strana (9,84%, 207 hlasů), Starostové a nezávislí (9,60%, 202 hlasy)
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a SPD (5,65%, 119 hlasů). Do zastupitelstva Středočeského kraje byl zvolen starosta
města PhDr. Karel Bendl za ODS a místostarosta Ing. Jiří Haspeklo za ANO.

Členové volební komise ve volebním okrsku č. 2 v Benátkách nad Jizerou

Městský úřad a zastupitelstvo
Rada města:
starosta: PhDr. Karel Bendl, politická příslušnost ODS
místostarosta: Mgr. Radek Dostál, politická příslušnost ODS
místostarosta: Ing. Jiří Haspeklo, politická příslušnost ANO 2011
členové rady:
RNDr. Pavel Štifter (ODS)
Ing. Jiří Janda (ODS)
Libor Čapek (ANO 2011)
Mgr. Jan Novotný (Hnutí starostové a nezávislí a občané Dražic –
společně pro Benátky)
Zastupitelstvo: Karel Bendl, (ODS)
Mgr. Radek Dostál, (ODS)
RNDr. Pavel Štifter (ODS)
Ing. Jiří Janda (ODS)
Ing. Jiří Haspeklo (ANO 2011)
Martina Eichlerová (ODS)
Mgr. Jaroslav Fröhlich (ODS)
MgA. Milan Kolář (ODS)
Karel Bláha (ODS)
Mgr. Barbora Doušová (ODS)
Jiří Rákosník (ODS)
MUDr. Tomáš Závora (ODS)
Jana Vetešníková (ANO 2011)
Libor Čapek (ANO 2011)
Luboš Poluha (ANO 2011)
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Ing. Jaroslav Matějka (ANO 2011)
Mgr. Vladimír Němeček (ČSSD)
Mgr. Jaroslava Šimková (ČSSD)
Mgr. Sylva Buriánová (Zelené Benátky – sdružení SZ a NK)
MUDr. Lenka Draková (Zelené Benátky – sdružení SZ a NK)
Jan Dibitanzl (Hnutí starostové a nezávislí a občané Dražic –
společně pro Benátky)
Mgr. Jan Novotný (Hnutí starostové a nezávislí a občané Dražic
– společně pro Benátky)
Mgr. Emilie Kalová (Nezávislí s podporou TOP 09 pro Benátky)
Městský úřad
		
tajemník: Bc. Marek Mařík
Součástí městského úřadu jsou následující obory:
		
Sekretariát starosty místostarosty a tajemníka městského úřadu
		
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury
		
Odbor finanční a plánovací
		
Správa majetku a rozvoje města
		
Odbor výstavby a územního plánování
Příspěvkové organizace města
Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
		
ředitelka Bc. Monika Megličová, DiS.
		Pod městské centrum spadá Domov pro seniory, Domácí zdravotní péče,
Denní stacionář, Odlehčovací služby a Prádelna MěCKP. Jsou zde v provozu
dvě lékařské ordinace: praktický lékař MUDr. Michaela Kmentová a psychiatr MUDr. Markéta Pekárková.
Technické služby města Benátky nad Jizerou
		
ředitel Antonín Cekota
Správa městských lesů Benátky nad Jizerou
		
vedoucí: Radek Lacina
Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
		
ředitel Mgr. Radek Dostál
Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135
		
ředitel Mgr. Jan Novotný
Mateřská škola města Benátky nad Jizerou
		
ředitelka Bc. Jana Pucandlová
		Mateřská škola města sdružuje odloučená pracoviště mateřských škol:
Hastrmánek, U Cukrovaru 655; Jizerka, Osvobozených politických vězňů
241; Mateřídouška, 17. listopadu514; Pampeliška, Žižkova 432; Poupátko, Platanová 653; Růženka, Dražická 43.
Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou
		
-ředitel Mgr. Martin Novák
		SSZ spravuje Zimní stadion, Sportovní halu, Sportovní halu při ZŠ Pražská a Tenisové centrum.
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Organizační složka Městská knihovna
		
-vedoucí Stanislava Čákorová
Statistické údaje k 1. 1. 2021
(Podle údajů Českého statistického úřadu a internetových stránek Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou):
Počet obyvatel 7575, z toho muži 3782, ženy 3793
Průměrný věk: 41,7 (celostátní průměr 42,6), muži 39,9, ženy 43,5
Za rok 2020 se narodilo 82 dětí, zemřelo 103 občanů (Průměr za roky 2016-2019
však byl 80 úmrtí za rok. Na zásadním navýšení má bezesporu vinu koronavirus.)
Počet přistěhovalých 335 (nejvíce za posledních 5 let).
Počet vystěhovalých 198.
Počet sňatků 24.
Počet rozvodů 21.
Ve městě působí 244 podnikatelských subjektů.
Zdravotnictví: ve městě působí 3 dětské lékařky, praktičtí lékaři se střídají ve čtyřech ordinacích, dále zde fungují čtyři zubní ordinace. Na poliklinice se v odborných
ambulancích střídají lékaři z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice: ambulance
chirurgická, urologická, ortopedická, ORL, kožní a oční. Další oční ordinace na Pražské
ulici je pobočkou soukromé Oční kliniky Horní Počernice. Na poliklinice působí také
diabetolog, gynekolog a psychiatr. Je zde také rentgenologické pracoviště, ultrazvuk
a zdravotní laboratoř.
Ve městě jsou dvě fyzioterapie – na Pražské ulici a v ulici Vaněčkově, kde je navíc
jednou týdně otevřená ordinace neurologa. V budově v areálu zámku funguje ordinace
čínské medicíny, logopedie a výživového poradenství.
V Benátkách působí tři lékárny, dvě oční optiky a dvě veterinární ordinace.

Dění ve městě
Příspěvkové organizace a organizační složky města
Městské centrum komplexní péče
K 31. 1. se vzdala funkce ředitelky Městského centra Mgr. Emilie Kalová, rada
města pověřila vedením její dosavadní zástupkyni Bc. Moniku Megličovou.
14. 2. proběhla cvičná evakuace v objektu Městského centra komplexní péče. Cílem bylo prověřit únikové cesty nově zrekonstruovaného objektu i připravenost zaměstnanců. Pravidelný nácvik evakuace při požáru, či jiné mimořádné situací, jimž se bohužel nikdy nedá zcela zabránit, je nutný, hlavně v prostředí, kde převážná část obyvatel
je špatně pohyblivá, či vůbec imobilní. Do cvičení se dobrovolně zapojilo 13 klientů
městského centra v různé fyzické kondici. Personál tak měl možnost vyzkoušet si manipulaci s imobilním klientem s pomocí evakuační podložky či invalidního vozíku.
Na zdání reality celé akci dodalo i použití dýmovnic navozujících představu skutečného požáru. Akce proběhla úspěšně, nicméně si lze jen přát, aby pracovnice své
zkušenosti z ní nemusely nikdy použít.
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Epidemická situace pochopitelně naprosto zásadně zasáhla do života klientů Městského centra i tamních pracovníků. Jako první byl vydán úplný zákaz návštěv, postupně ale musely být omezeny společné aktivity klientů, ale i vycházky do ulic města, či
cesty na nákupy. Pro zájemce zůstala alespoň možnost procházky ve venkovním prostoru v areálu Městského centra za společenským sálem. Společné aktivity byly nahrazeny
individuálními na pokojích klientů. V jarních měsících snášeli klienti vše velmi klidně,
statečně a s velkým pochopením, o to příjemnější ale bylo uvolnění opatření v letních
měsících. Když se však na podzim epidemiologická situace opět zhoršila a opatření bylo
nutno zpřísnit, začala samozřejmě na klienty doléhat. Těžce snášeli hlavně odloučení
od rodin. Společné setkávání s dětmi a vnoučaty nikdy nelze nahradit žádnými jinými
komunikačními způsoby, ať už je to telefon, nebo skype. V rámci bezpečnostních opatření muselo také vedení MěCKP přistoupit k úplnému vydělení terénní pečovatelské
služby a domácí péče z objektu Městského centra.
Nejtěžší chvíle od počátku existence MěCKP čekaly jeho zaměstnance i klienty v podzimních měsících, kdy zde byla prokázána nákaza covid-19. Po prvním testování 24. září
se ukázalo, že 15 klientů a 13 zaměstnanců je pozitivních, z toho velká část bez příznaků.
Zatímco nakažení zaměstnanci se museli neprodleně odebrat do karantény, zbývající museli zvládnout reorganizaci celého zařízení tak, aby nakažení klienti byli odděleni od zdravých a současně byla zachována kvalita péče. Při dalším testování 1. října se zjistilo, že
je nakaženo dalších 9 klientů, ale také 5 zaměstnanců. Kritickou situaci pomohly vyřešit
dobrovolnice z pečovatelské služby Antonia senior services s. r. o. z Čakoviček. I tak mu-

Pracovnice Městského centra komplexní péče v ochranných oblecích proti Covidu-19
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sely všechny ošetřovatelky pracovat ve dvanáctihodinových směnách, což je při používání
ochranných obleků a dodržování všech povinných opatření extrémně náročné. Omezení
se samozřejmě dotklo i domácí péče. Některé sestřičky odtud odešly pomáhat do MěKCP
zbytek musel zvládnout alespoň nejnutnější péči o domácí pacienty. Jejich zázemí navíc
bylo nutné přestěhovat. Azyl nalezly v pracovně bývalé městské policie.
I poté, co se v MěKCP podařilo epidemii zvládnout, zůstala v platnosti bezpečnostní opatření, především zákaz návštěv, který se ostatně uplatňoval ve všech podobných
zařízeních napříč republikou. Senioři tak mnohdy neviděli své blízké několik měsíců.
Určité zklidnění situace přineslo pravidelné každotýdenní testování zaměstnanců i klientů zavedené 9. listopadu.
To umožnilo velmi rychle odhalit případného nemocného, okamžitě jej umístit
do karantény a zamezit tak dalšímu šíření nemoci.
V závěru roku se MěKCP zapojilo již po čtvrté do celostátního projektu Ježíškova
vnoučata. V jeho rámci je možno splnit zcela cizímu seniorovi přání. Některá bývají
naprosto obyčejná, třeba předplatné časopisu, někdy poněkud neobvyklá, jako třeba
koncert oblíbené kapely. V letošním roce byla samozřejmá některá omezení, co se týče
přání, ale nemohli se ani osobně setkat příjemci a dárci. Pracovníci MěKCP tedy alespoň
umožnili spojení dárců a obdarovaných telefonicky, přes skype, nebo jiným „nekontaktním“ způsobem.
Správa městských lesů
I v roce 2020 pokračovala kůrovcová kalamita, která zásadním způsobem zasáhla
městské lesy. Celou situaci zhoršilo dlouhotrvající sucho a přemnožení chroustů. Muselo
tedy být vykáceno množství napadených smrků, borovic a modřínů. Fakt, že těžba dřeva
je kvůli nedostatku dřevařských firem drahá a kůrovcové dřevo velmi špatně prodejné,
znamenal pro benáteckou lesní správu značnou ztrátu. Drahé je také osazování holin
novými sazeničkami. I ty totiž kvůli obrovské poptávce velmi podražily. Nicméně město
na výsadbu nových stromů nerezignovalo a od jara začalo se zalesňováním holin. Jako
převažující dřevina byla zvolena borovice, která je přirozenou součástí místních lesů.
Výsadba v městských lesích pokračovala na podzim, kdy byly sázeny borovice,
duby, lípy a ovocné stromy a keře, v celkovém počtu asi 20 000 sazenic. Výsadba ovocných stromů, jakkoliv se to může zdát zvláštní, je návratem k původní skladbě zdejších
lesů. Plané formy ovocných stromů totiž byly v lesích běžné ještě v novověku před masivní výsadbou rychle rostoucích a tedy finančně výhodnějších stromů jehličnatých.
Ovocné stromy navíc poskytují potravu ptákům a jsou přirozeným stanovištěm pro
dravce, zatímco keře, vysazované hlavně kolem cest, poskytují úkryt živočichům, působí jako větrolamy a přirozené předěly v zemědělské krajině.
V březnu byl rozšířen mandloňový sad, kde Správa městských lesů vysázela
160 mladých stromků, přičemž 20 z nich nahradilo starší uschlé stromy. Zvolena byla
odrůda Husle a Zora, v menším množství samosprašné odrůdy Genco a Supernova.
Všechny zvolené odrůdy by měly dobře odolávat zdejšímu podnebí, které je přece jen
drsnější, než na jižní Moravě, nebo dokonce ve Středomoří, odkud se mandloň do střední Evropy dostala.
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Nová výsadba kolem cest

Rozšíření mandloňového sadu
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Výstavba a rozvoj města
Investiční akce města
Revitalizace sídliště Na Burse
Jedná se o investiční akci, která probíhala již v předchozím roce. Předmětem rekonstrukce v roce 2020 byly zejména komunikace, veřejné osvětlení včetně elektrických
rozvodů a následná revitalizace zeleně. Stavba byla rozdělena do tří etap: vnitrobloky
mezi panelovými domy, prostor přiléhající k ulici Na Burse a okolí mateřské školy Poupátko. Výběrové řízení na provedení rekonstrukce vyhrála firma STRABAG a.s. z Prahy. V březnu byla provedena obnova vodovodu a rekonstrukce kanalizačních přípojek.
Investorem těchto prací byla společnost Vodovody a kanalizace a. s. Mladá Boleslav.
Firma Strabag zatím zahájila rekonstrukci vnitrobloku čp. 639, 640, 641, 642. Zde byl
zhotoveny nové chodníky položené zámkovou dlažbou a osazeny nové lampy veřejného
osvětlení včetně stožárů a položení nového elektrického vedení. V květnu byly položeny
nové obrubníky a zámková dlažba a nové vedení veřejného osvětlení, včetně stojanů
a lamp ve vnitroblocích čp. 647-650, 643-646, 639-642. V jednotlivých vnitroblocích
byly provedeny terénní úpravy a vysázena zeleň. Následně byl položen asfaltový povrch
na některých cestách, ve vnitroblocích byly osazeny lavičky a odpadkové koše. V letních
měsících se práce přesunuly do ulice u MŠ Poupátko, kde byla upravena nová parkovací stání položená zámkovou dlažbou stejně jako sousední chodníky. Následně byl
na přilehlou komunikaci položen nový asfaltový povrch. Za rok 2020 stála revitalizace
9 239 976 Kč, další 1 711 046 Kč bylo investováno do nového veřejného osvětlení.

Revitalizace sídliště Na Burse

23

Revitalizace sídliště Na Burse

Ulice u Mateřské školy Poupátko
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Rekonstrukce Loděnice na Urbanovce
I tato stavební akce byla zahájena už v předchozím roce. Její hlavní částí je výstavba dřevěné budovy baru na betonovém podlahovém rastru, včetně sociálních zařízení.
Z důvodů ekologických i estetických byla pro stavbu zvolena v našich podmínkách ne
zcela obvyklá „zelená“ střecha. Za kompletně zaklopenou a zateplenou střechu byly
položeny dvě vrstvy asfaltové neprokořenitelné izolace a geotextilie, následně sem byla
nafoukána úrodná směs speciálně namíchaného substrátu. Do něj byly následně zasazeny různé druhy rozchodníků, které by měly být prakticky bezúdržbové. Substrát
a rostliny, které by měly zadržet až 20 l dešťové vody na 1 m2, zlepšují mikroklima v lokalitě, zajišťují ochranu před UV zářením a tepelnou stálost v budově a jsou i hlukovou
izolací. V prvním roce bude nutná zálivka vysazených rostlin, ale v dalších letech by
střecha měla být bezúdržbová. V areálu Loděnice byl dále položen trávník a zámková
dlažba. V rámci akce bylo provedeno zpevnění erodovaného břehu pod koupacími moly.
Zhotovitel: benátecká firma Ing. Michal Štýs – Stavitelství Štýs za cenu 10 406 188 Kč.
Slavnostní otevření areálu proběhlo 26. 6. 2020.

Slavnostní otevření benátecké Loděnice na Urbanovce, zleva: J. Švec, T. Sejkora, PhDr. K. Bendl, Ing. M. Štýs, R. Šimek

Cesta k mandloňovému sadu
Od badmintonové haly k mandloňovému sadu vybudovala firma ZETA BENÁTKY
s.r.o novou zpevněnou cestu, která bude sloužit především jako přístupová komunikace pro vozidla údržby sadu. Na cestu byla položena nejprve drenážní a vyrovnávací
vrstva a následně zatravňovací plastové dlaždice vyplněné travním substrátem a oseté
travním semenem. Cesta tak bude dostatečně pevná a při tom vizuálně příjemně splyne
s okolím. Mandloňový sad byl založen v roce 2017, kdy partnerské město Hustopeče
darovalo Benátkám prvních 30 stromků mandloní. Radnice následně přikoupila dalších 120 kusů mladých mandloní a vysadila zárodek sadu na hektarovém pozemku
25

Cesta k mandloňovému sadu

Nový areál Loděnice na Urbanovce
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nad oběma domovy pro seniory. V dalších letech pak pokračovalo a stále pokračuje
rozšiřování sadu, který bude po čase volně přístupný pro domácí i turisty. Výstavba
přístupové cesty je jedním z kroků k zpřístupnění sadu návštěvníkům. Stavba vyšla
na 828 269 Kč.
Městské koupaliště
Během léta bylo zrekonstruováno benátecké venkovní koupaliště. Stavbu vyhotovila liberecká firma SYNER s.r.o. za celkovou cenu více než 60 milionů korun. Místo
starého betonového bazénu byla použita moderní nerezová nádrž o délce 25 m se třemi plaveckými drahami, skluzavkou a dalšími prvky. Prostor brouzdaliště byl zvětšen
a kromě nerezového bazénu pro neplavce se skluzavkami doplněn o pergoly s lavičkami. Pro zázemí, tedy sociální zařízení, šatny a občerstvení byl vybudován zcela nový
objekt místo někdejšího nevyhovujícího provizoria. Navíc zde bude i zázemí pro plavčíka
a ve sklepním prostoru bude umístěna technologie na čištění a dohřev vody. Součástí
tohoto zařízení jsou i solární panely umístěné na střeše objektu. Koupaliště bylo dokončeno v listopadu, takže na koupání si musí bohužel benátečtí počkat až do příští
sezóny, kdy budou ještě v areálu umístěny lavičky a další venkovní mobiliář.
V únoru byla osazena nová zvonička v Dražicích ve svahu pod hradem mezi
hlavní silnicí a ulicí k Rabakovu. Na komplexní rekonstrukci zvoničky spolupracovalo město se Spolkem občané Dražic. Vyhotovilo ji Tesařství Ondřej Hronek z Prahy
za 147 600 Kč. Obraz sv. Jiří na zvoničce renovovala Diana Hencl z Dražic. Zvonička
byla slavnostně uvedena do provozu prvním zazvoněním 24. dubna. V letních měsících
pak Spolek ještě zkultivoval přilehlou stráň, kterou bylo nutno zbavit náletových dřevin.

Nová zvonička v Dražicích

Rekonstrukce chodníku v ulici Bratří Bendů započala v předchozím roce a byla
dokončena v tomto roce na jaře. Místo původních už značně rozbitých a nevyhovujících
chodníků byly zřízeny nové se zámkovou dlažbou a bezbariérovými obrubníky. Zeleň,
27

Koupaliště v Benátkách nad Jizerou
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která oddělovala chodník a vozovku a která již nebyla v dobrém stavu, byla odstraněna a nahrazena novou. Vysazeno bylo celkem 11 javorů babyk, jako podrost byly užity
muchovníky olšolisté, mochny křovité a tavolníky japonské. Zbylá plocha byla oseta
travním semenem. Stavbu provedla firma Jiří Toman, Opravy komunikací, zeleň vysadila firma Lesáček s.r.o. Za rok 2020 stál tento projekt 1 722 000 Kč.

Chodník v ulici Bratří Bendů

Na Husově náměstí v Krohově domě byl v březnu instalován bankomat České
spořitelny. Pro tento účel byla zhotovena replika hlavních dveří Krohova domu, který
je kulturní památkou, a podléhá proto celkové památkové ochraně.
V úterý 31. března byly uvedeny do provozu nově vybudované podzemní kontejnery na tříděný odpad v ulici Lidická, ve Kbele a v ulici Platanová. Celková cena byla
4 099 748 Kč, přičemž 85% nákladů bylo hrazeno z dotačního programu.
Branka do bylinkové zahrádky
Již dříve rekonstruovaná půvabná bylinková zahrádka přiléhající k budovám v zámeckém parku naproti zámku se dočkala nových vrátek. Zhotovil je umělecký kovář
František Treml z Káraného za 90 750 Kč. Branka je pozinkovaná a natřená černou
grafitovou barvou.
Renovace povrchu podlahy v NIBE Aréně
Období, kdy nebylo možno trénovat ani konat zápasy bylo využito k potřebnému broušení palubovky. Součástí oprav bylo také osazení čtyř pouzder pro volejbalové
sloupky, čímž vzniklo další tréninkové hřiště pro mládež. Nová podlaha byla položena
také v gymnastickém sále. Práci provedla firma Profil Plus s.r.o. za 770 608 Kč.
V květnu byl uveden do provozu zkušební multimediální panel umístěný v prostoru Na Burse. Zobrazuje plán města a fotografie jednotlivých zajímavých objektů.
Po stisknutí tlačítka objektu proběhne na obrazovce videospot a současně se rozsvítí
dioda na plánu označující místo, kde se příslušný objekt nachází. Videospoty jsou pro29
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Nová podlaha ve sportovní hale Dražice Nibe Aréna

Informační panel na Burse
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pojeny s interaktivní mapou na webové stránce městského informačního centra. Cena
panelu byla 459 800 Kč a dodala a osadila ji firma DARUMA spol. s. r. o.
V průběhu léta byla instalována klimatizace v některých učebnách v Základní
škole Pražská a v prostoru chodby ZŠ Husovo náměstí. Obě zařízení financovalo
město v celkové částce 1 458 103 Kč a dodala firma BADGER s. r. o. z Prahy.

Klimatizace v základní škole

Ve společenském sále Záložna byla provedena renovace podlah velkého sálu
včetně jeviště a foyer. Renovaci provedla firma Ing. Jiří Januška – Parket servis s.r.o. ze
Staré Boleslavi. V návaznosti na to byla do prostoru velkého sálu, malého sálu a baru
instalována klimatizace, byla pořízena nová mříž, čalounění židlí, proběhla také oprava
tapet a repase oken. Celkově opravy přišly na 1 278 180 Kč.

Nová podlaha v sále Záložna

Klimatizace ve společenském sále Záložna
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U budovy náležející Jednotce sboru dobrovolných hasičů byl opraven plot a vybudována nová vjezdová brána. Rozšířil se tak průjezdový otvor, který umožní snazší
a rychlejší výjezd vozidel JSDH. Plot a bránu zhotovila firma Zámečnictví Antonín Sejkora za 112 355 Kč.

Budova Sboru dobrovolných hasičů

Technické služby města nainstalovaly na stožáry veřejného osvětlení na Husově
náměstí a v rekonstruované části Pražské ulice půlkruhové mísy osazené květinami.
Péči o květiny bude mít na starost Správa městských lesů.

Mísy s květinami na sloupech veřejného osvětlení

Měřič rychlosti v městské části Dražice
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Na Burse u OC Merhaut bylo vybudováno parkoviště s propojovací cestou. Malé
a již nedostačující parkoviště u OC Merhaut tak bylo zvětšeno a propojeno s hlavní
silnicí. Jako povrch parkoviště byly zvoleny vegetační betonové tvárnice. Parkoviště vybudovala firma ZETA Benátky s.r.o. za 560 712 Kč.

Výstavba parkoviště u obchodního centra Merhaut

V květnu a červnu proběhla montáž klimatizace hotelových pokojů a ﬁtness
v Multifunkčním centru Bílý páv. Celková cena 3 433 488 Kč, provedla firma BADGER s. r.o. z Prahy.
V červenci byly nainstalovány 4 měřiče rychlosti s ukazatelem SPZ v Dražicích,
na ulici Bratří Bendů a dva kusy byly osazeny na Pražské. Kamery z monitorovaného
úseku jsou propojeny do služebny PČR. Dodavatelem byla firma BÁRTEK ROZHLASY,
s.r.o. z Prahy a celková cena byla stanovena na 572 281 Kč.

Klimatizace v městském hotelu Bílý páv

Klimatizace na střeše městského hotelu Bílý páv
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Podzemní kontejnery v ulici U Vodojemu

Podzemní kontejnery v ulici Platanová

Podzemní kontejnery v ulici Lidická

Podzemní kontejnery ve Kbele

Kontejnerová stání z ulice Smetanova, která hyzdila prostor před Společenským
sálem Záložna, byla odstraněna. Místo nich byla v Burčákové ulici osazena nová stání určená na tříděný odpad. Popelnice na komunální odpad pro obyvatele bytů nad
Záložnou byly umístěny ve vnitrobloku v prostoru garáží. Zhotovitel: STAVITELSTVÍ
ŠTÝS, cena 371 141 Kč.
Nové podzemní kontejnerové stání
bylo vybudováno také v ulici U Vodojemu,
tím došlo v této lokalitě k uvolnění parkovacích míst. Stavbu zhotovila firma H-Intes
s. r. o. celkem za 1 228 753 Kč.
V domě čp. 60 na Husově náměstí, kde
se nachází chráněná dílna, bylo pro zdejší
zaměstnance vybudováno nové sociální zařízení odpovídající moderním standardům.
Zhotovitel: firma Stanislav Váňa a Josef Urban, cena: 117 983 Kč.
Ve Kbele byla vybudována nová studna s ruční pumpou určená pro zálivku
městské zeleně. Stavbu provedla firma Hydrogeosond – Ing. Miroslav Fárik z Čelákovic
Práce na studně ve Kbele
a Studnařství Čermák s. r. o. z Chotěboře.
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Výměna oken a dveří v městské prádelně

V listopadu byla provedena výměna oken a dveří v objektu Městské prádelny
v sousedství polikliniky. Celková cena byla 225 101 Kč a opravu provedla firma VEKBOL OKNA, s. r. o. z Mladé Boleslavi.
Během podzimu nechalo město oplotit parčík Ferdinanda Bárty mezi ulicemi
Pražská a Lidická. Toto opatření bylo nezbytné pro zajištění pořádku v parku. Otevřeno
bude tedy pouze mezi 7. hodinou ranní a 20. hodinou večerní. Oplocení zhotovila a osadila firma Zámečnictví Antonín Sejkora za 122 804 Kč.
Na místě hodně zanedbaného prostoru se zelení před OC Merhaut směrem do Pražské ulice je budována odstavná plocha. Byly odstraněny nefunkční lavičky, poškozená
keramická plastika a veškerá zeleň. Vrchní část zeminy byla odtěžena a po pokládce
konstrukčního souvrství nahrazena vegetačními betonovými tvárnicemi. Stavbu provedla firma ZETA Benátky s. r. o. za 990 629 Kč.

Nové oplocení v parčíku Ferdinanda Bárty
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Osvětlení ve Kbele po rekonstrukci

Dále proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele včetně pokládky nových kabelů a instalace nových stožárů a lamp. Zhotovitelem byla firma EJK s. r.o.
Dražice nad Jizerou za 2 540 502 Kč.

Alej Na Viničce

Alej U Pěšin

Alej Trnávka

Alej u Greenway Jizera
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Výsadba alejí a úprava polních cest v okolí města
Město si klade za cíl vytvořit kompletní okruh tvořený polními cestami vroubenými
stromořadím. Postupně tak vzniká příjemný prostor pro vycházky. Současně mají aleje
dobrý vliv na udržení vody v krajině přerušením příliš velkých lánů polí, působí jako
větrolamy, poskytnou místo pro hnízdění ptáků i úkryt dalším živočichům. To vše jsou
témata, o nichž se v současnosti hodně mluví. Aleje jako estetický prvek ostatně do české krajiny neodmyslitelně patří. Benátkám se podařilo na výsadbu alejí v tomto roce
získat dotaci ministerstva životního prostředí v celkové výši 612 169 Kč, přičemž celková cena celého projektu byla 1 094 929 Kč. V letošním roce byly zmíněné prostředky
využity k výsadbě alejí Na Viničce (k. ú. Obodř), U Pěšin (k. ú. Nové Benátky) a K Trnávce (k. ú. Kbel). Dále proběhla kultivace zeleně podél cyklostezky Greenway Jizera (k. ú.
Dražice). Vysázeny byly javory, habry, lípy, duby letní, třešně ptačí a hrušně v celkovém
počtu 169 stromů. Kromě nich bylo v alejích instalováno celkem 23 sedáků pro dravce.
Stavební a investiční akce ﬁnancované městem pouze zčásti, nebo zajištěné jinými investory
I.a II. etapa rekonstrukce ulice Pražská
Dne 16. března byla zahájena další část rekonstrukce ulice Pražská. Ta byla tentokrát uzavřena od křižovatky s ulicí 17. listopadu po náměstí Na Burse. Objízdné trasy byly vedeny ulicí Jana z Dražic a Lidickou. Rekonstrukce se týká samotné vozovky,
zejména však jde o vybudování chodníků, které na Pražské ulici citelně chyběly. Součástí opravy byla i rekonstrukce veřejného osvětlení včetně výměny kabelového vedení,
lamp i svítidel, a také rekonstrukce zdejší části městského rozhlasu. Dále byly vyměněny špatné vodovodní přípojky a vodovodní uzávěry a některé již nevyhovující kanalizační přípojky. Byla položena nová dešťová kanalizace, s napojením uličních vpustí.
Na chodníky a vjezdy byla položena zámková dlažba. Na vozovku bylo položeno nové
konstrukční souvrství a asfaltový povrch. Součástí rekonstrukce bylo také vybudování
nového plotu kolem pozemku ZŠ Pražská. Při stavebních pracích byla u čp. 101 odhalena stará nikde nezakreslená kanalizace. Jedná se zřejmě o zatrubnění někdejšího
odvodňovacího příkopu na dešťovou vodu. Do kanalizace ústily také svody dešťové vody

Ulice Pražská po rekonstrukci
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Nové oplocení Základní školy Pražská

z okolních domů. Vzhledem k tomu, že kanalizace byla značně poškozená léty bez údržby a intenzivní dopravou, byla nutná její generální oprava. Práce byly ukončeny v listopadu, kdy byl položen asfaltový povrch a zámková dlažba na chodnících a přechodových
ostrůvcích v prostoru před Městskou knihovnou, kde se Pražská napojuje na náměstí
Na Burse. Přejímka hotového díla byla ukončena na začátku prosince a 8. 12. v 16:00
byla ulice uvedena do užívání. Z městského rozpočtu byla hrazena výstavba chodníků,
zřízení nového veřejného osvětlení a výsadba zeleně v celkové částce 3 869 924 Kč.
Výstavba nového mostu přes dálnici na silnici z Benátek do Předměřic
Most byl uzavřen 9. března, následně byl zcela zbourán a vybudován znovu. Součástí byla i oprava 2,5 km dlouhého úseku navazující silnice. Stavba trvala do října
a skončila tak téměř o dva měsíce dříve, než byl původní termín dokončení. Přestavbu

Ulice U Vodojemu
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Rozestavěná prodejna Lidl a kruhový objezd (v levé části snímku), červená budova v pravé části snímku je Burger King

provedla firma SKANSKA, která současně při opravě silnice využila recyklovaný materiál odfrézovaný z původní vozovky. Po dobu stavby byla uzavřena část Pražské ulice
od křižovatky Na Burse směrem na Prahu. Jako objízdná trasa pro techniku potřebnou
při výstavbě mostu, zemědělce, Správu městských lesů, myslivce, policii atd. byla zprovozněna zpevněná a upravená polní cesta od jiřické silnice do Okrouhlíku.
Rekonstrukce ulice U Vodojemu byla zahájena v prvním dubnovém týdnu.
V rámci rekonstrukce byl položen i nový vodovodní řad včetně odbočných armatur
s uzávěry pro vodovodní přípojky, následně vedení dešťové kanalizace včetně vpustí
a nový asfaltový povrch. Na chodnících byla položena nová dlažba a obrubníky. Součástí byla i rekonstrukce veřejného osvětlení. Položeny byly nové kabely a nainstalovány lampy. Práce byly ukončeny v listopadu a celkově vyšly na necelých 11 milionů Kč.
Zhotovitelem byla firma H-Intes s. r. o. z Mladé Boleslavi.
Výstavba Burger King
Motorest Tempo u sjezdu z dálnice byl zbourán a na jeho místě vybudován nový
objekt rychlého občerstvení Burger King. Provozovna byla zkolaudována 1. října a otevřena záhy poté.
V polovině října byl do předčasného
provozu uveden kruhový objezd na sjezdu z dálnice u prodejny Lidl. Jeho výstavba byla podmínkou při povolování stavby prodejny a firma Lidl byla také jediným
investorem. V rámci budování kruhového
objezdu bude zřízeno také rameno, které
později propojí sjezd z dálnice s lokalitou
za špejcharem, kde se plánuje bytová výstavba. Doprava tak nebude zatěžovat střed
dolních Benátek a Pražskou ulici.
Obnovená polní cesta k Jiřicím
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Společenské akce a život ve městě
Společenské akce
V našem městě se koná do roka několik akcí pořádaných městem, které mají již
vesměs dlouhou tradici. Jako první je to vždy slavnostní ohňostroj vytvořený firmou
FLASH Barrandov a uspořádaný 1. ledna v 19 hodin na benáteckém zámeckém nádvoří. Hudební doprovod byl tentokrát tvořen výběrem z filmové hudby pětinásobného držitele Oskara, skladatele Johna Williamse. Hudbu jako obvykle přenášelo rádio Signál.
A jako obvykle sledovali diváci ohňostroj nejen ze zámeckého nádvoří a nejrůznějších
míst ve městě, ale i z dálnice, kde se na tu chvíli zastavil provoz.
Druhou velkou akcí je Ples města Benátky nad Jizerou ve Společenském sále
Záložna. Letos se konal již po šestadvacáté a sál byl jako vždy plný. Hudební doprovod
obstarala skupina Conto z Českého Brodu, jako hlavní host vystoupila Monika Absolonová. Ples zahájil slavnostním proslovem starosta města Karel Bendl a následovalo
předtančení Tanečního klubu FIS Taneční školy Ladislava Fišera.
S příchodem koronavirové epidemie však život z veřejného prostoru na nějaký čas
prakticky vymizel a i potom, co byla striktní opatření uvolněna, nebylo možné pořádat
hromadné akce. Za oběť protikovidovým nařízením tak padl i tradiční prvomájový jarmark.
Situace se uvolnila v průběhu května, kdy bylo povoleno konat akce do 100 osob.
První větší společenská akce pro děti a rodiče tak byl „Benátecký zámek plný pohádek aneb cesta pohádkovým parkem“ pořádaná Správou městských lesů a TJ Sokol
Benátky s podporou města Benátky 27. 6. 2020. Akce pro děti i rodiče spojila tradiční Dětský den a sokolskou Cestu pohádkovým lesem, které se kvůli protikovidovým
opatřením nesměly konat. Kromě zmíněných organizací se do uspořádání akce zapojili
pracovníci městského úřadu, Divadýlko Rolnička a další benátecké spolky, dobrovolní
hasiči a další.
Letní uvolnění protiepidemických opatření umožnilo i pořádání velkých společenských akcí prakticky bez omezení. Mohly se tak konat obvyklé Zámecké slavnosti,
které u nás poslední srpnový víkend uzavírají letní sezónu. Letos jejich 17. ročník vyšel
na 29. srpna. V zámeckém parku se konal obvyklý trh s historickými stánky, řemesly
a občerstvením a na zámeckém nádvoří vystoupili: Davide Mattioli, Olga Lounová, Hana
Zagorová a akrobatická skupina Flying Boys.
19. září pak proběhl jubilejní 10. ročník Burčákových slavností na nádvoří
zámku. Samozřejmostí bylo i zahájení celé akce v Burčákové uličce zpěvem hymny Burčákové unie. Společně zapěli představitelé našeho a partnerského města Hustopeče.
Součástí slavností bylo zahájení výstavy „Mezi tím co je a tím co se tvoří“ ve výstavní síni
Krohova domu. Během vernisáže proběhl křest knihy autorky výstavy doc. Ireny Jůzové. Kniha i výstava jsou bilancí autorčina dvacetiletého tvůrčího pobytu v Benátkách.
Irena Jůzová je významná česká umělkyně zabývající se sochařstvím, grafikou a řadou
dalších výtvarných technik. Uspořádala řadu výstav v ČR i v zahraničí a účastnila se
řady prestižních mezinárodních přehlídek moderního umění, např. jako první český
umělec prezentovala své dílo na 52. bienále současného umění v italských Benátkách,
40

Novoroční ohňostroj

Pohled na návštěvníky na nádvoří zámku

Příprava ohňostroje

41

Ples města

Ples města - vystupuje Monika Absolonová

42

Dětský den

43

Zámecké slavnosti

44

či na 4. bienále Evropské akademie vizuálního umění v Maastrichtu. Uspořádala také
samostatnou výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

Zahájení Burčákových slavností
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Drobnosti ze života ve městě
V lednu byla vydána nová vyhláška týkající se chovu psů ve městě. Zavádí povinné čipování psů a sjednocuje poplatky tak, aby byly spravedlivé pro všechny lokality
ve městě. Především jsou zde uvedeny nové plochy určené pro volné pobíhání psů. Jedná se o dvě nově zřízená psí hřiště: První ve spodní části zámeckého parku v sousedství
letního stadionu a druhé u garáží v Platanové ulici.
Dne 26. června se konalo slavnostní zahájení provozu v nově upravené Žižkově
ulici a předání opravené Loděnice na Urbanovce.
Město nechalo nainstalovat banery s fotografiemi půvabných míst v Benátkách
a okolí. Banery jsou umístěny v areálu Loděnice na Urbanovce, na Husově náměstí
a v podzámeckém parku u sochy medvěda.
V červnu obnovil činnost Sport Pension v areálu letního stadionu.
Ve středu 17. června se v Benátkách zastavili cyklisté z nadačního fondu Josefa
Zimovčáka, který vznikl na podporu onkologicky nemocných dětí v roce 2010. Město
přispělo do fondu částkou 10 000 Kč.
V červnu se v Benátkách v areálu letního stadionu konal Policejní sportovní den.
Týmy policistů z Mladoboleslavska, Nymburska a Kolínska změřily síly ve fotbalu, nohejbalu, beachvolejbalu a tenise.
Červeně značená turistická cesta procházející od Mladé Boleslavi k jihu údolím
Jizery byla zahrnuta do Žitavské větve Svatojakubské cesty. Ultreia – spolek českých
svatojakubských poutníků navštívil Benátky v rámci putování po této trase 4. – 11. 7.
2020. Konkrétně Benátkami procházeli poutníci ve čtvrtek 9. 7. odpoledne se zastávkou
na zámku.
1. září byla odstraněna poškozená plastika Máj od benáteckého rodáka keramika
Václava Černého, umístěná původně v parčíku před objektem M. Merhauta. Plastiku si
odvezl Ing. Miroslav Zíma, bývalý ředitel Carborunda-Electrite, který se uvolil ji ve své
firmě v Mladé Boleslavi rekonstruovat.
Na konci roku byl v ulici 5. května umístěn Penguin box – zařízení, které umožňuje
vyzvedávání zásilek, nebo posílání zásilek mezi jednotlivými boxy a to 24 hodin 7 dní
v týdnu. Zařízení je šetrné k životnímu prostředí – samo si totiž vyrábí a skladuje energii
ze slunečního záření. Služby typu Zásilkovna a další internetové obchody s dovozem,
nebo možností vyzvednutí zboží v prodejnách, či boxech se během koronavirových uzávěr velmi rozšířily. Jsou pohodlné a většinou i spolehlivější než Česká pošta. Vedle boxu
byl také zřízen kontejner na nepotřebné oděvy firmy TextilEco. Tato firma se zabývá recyklací textilu v duchu udržitelné módy a oděvy, které nejsou takto využitelné, dodává
k dalšímu zpracování do průmyslu.

Školy
Školní docházku ovlivnila koronavirová situace zcela zásadním způsobem. Jedním z prvních opatření vlády vyhlášeným už 11. března 2020 bylo uzavření základních
a středních škol, vysoké a mateřské školy rychle následovaly. V Benátkách byly mateřské školy uzavřeny rozhodnutím ředitelky Bc. Jany Pucandlové 20. března. Zatímco vy46

Policejní sportovní den - mužstvo Benátek nad Jizerou.
Horní řada zleva: Hrabák Radek, Cekota Antonín, Buryán Jan, Lacina Radek, Kochman Miroslav, Gergely Zdeněk.
Dolní řada zleva: Hejňák Pavel, Novák Martin, Ječný Martin, Jakubův Petr, Straka Radim

Policejní sportovní den - mužstvo Mladé Boleslavi
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soké školy přešly takřka okamžitě na on-line výuku, na nižších stupních škol to zdaleka
nebylo tak jednoduché. Zpočátku se mluvilo o uzavření na dobu čtrnácti dnů, ale záhy
bylo jasné, že to potrvá mnohem déle. Přechod na internetové vyučování však nebyl ani
zdaleka jednoduchý. Chybělo vybavení a mnohde i kvalitní internetové připojení. Přesto
se učitelé snažili najít řešení. Kromě vyučování po internetu volili mnohdy konzultace
po telefonu, mailu nebo skypu. Děti nebo jejich rodiče si mohli přijít pro úkoly do školy
osobně. Někteří učitelé vkládali pracovní listy na web školy, jiní natáčeli videa, která si
žáci mohli pouštět opakovaně. I tak řada dětí v našem městě z vyučování přes veškerou
snahu učitelů prostě vypadla. Není však možno vinit rodiče z nezájmu. Málokdo by si
dříve dovedl představit, jakou zátěž ponesou rodiče, kteří pracují, přitom musejí kontrolovat děti při výuce, pomáhat jim, zajišťovat obědy, hlídat menší děti a snažit se jim
najít zábavu, když nemohou být ve školce atd. atd. Zdaleka ne v každé rodině je několik
počítačů a kvalitní wifi, aby se výuky mohlo účastnit několik dětí najednou. Ne každá
rodina má dost prostoru, aby mělo každé dítě vlastní pokoj a k tomu ještě třeba rodiče
pracovnu na home office. Ti z rodičů, kteří i nadále docházeli do práce, samozřejmě nemohli své děti kontrolovat, zda vůbec do školy „chodí“. Celá situace se začala upravovat
až v průběhu roku, uzavření škol na jaře totiž zdaleka nebylo poslední, ani nejdelší.
Určitou pomocí pro rodiče školkových dětí byl program „domácí školička“, který
rozjely benátecké mateřské školky. Učitelky připravovaly pro děti pracovní listy a další
materiály, které si mohli rodiče stáhnout z webu a vytisknout, popř. vyzvednout osobně
na zahradě MŠ Jizerka.
Kvůli uzavření škol musel bez účasti dětí ve škole snad vůbec poprvé proběhnout
i zápis do prvních tříd. Rodiče své děti zapisovali pouze pomocí vyplnění formuláře, buď
on-line, nebo osobně v budově školy. V té době ještě nikdo netušil, že zapisuje své dítě
do první třídy v podstatě na on-line vyučování. K zápisu se tentokrát dostavil rekordní
počet dětí, takže jen do školy na Husově náměstí se přihlásilo 66 budoucích prvňáčků.
Škola tak musela řešit nejen otevření jedné třídy v budově školní družiny, ale také navýšení kapacity školní jídelny a školní družiny. Museli také přijmout nové zaměstnance, mezi nimi i rekordní počet asistentů pedagoga (13). Také ZŠ Pražská musela otevřít
tři první třídy pro 62 dětí a řešit počty pedagogů i nepedagogických pracovníků.
I zápis do mateřských škol proběhl poprvé bez dětí, rodiče se navíc museli k zápisu objednat na určitý čas, aby ve školce nedocházelo k jejich shlukování.
Elektronicky proběhl zápis do ZUŠ, přičemž uchazeči o výtvarný obor poslali ukázky
svých prací elektronicky, zájemci o literárně dramatický obor posílali nahrávku recitace
a pouze zájemci o hudební obory přicházeli osobně, ovšem po předchozí registraci na přesně
daný čas. Distanční výuka byla na víc v ZUŠ mnohem problematičtější než v ostatních školách. Zejména výuka hry na hudební nástroje vyžaduje vyspělejší techniku, běžné zařízení
přenáší zvuk zkresleně, chybí osobní kontakt s žákem, jemuž je nutno opravit prstoklad,
techniku, či naladit nástroj. Zrušeny samozřejmě musely být všechny akce školy, jako jsou
koncerty a představení a samozřejmě soutěže, na něž byla řada žáků pečlivě připravena.
Učitelé a personál všech škol využili čas, kdy jsou děti doma, k vylepšení školních
prostor a přípravě na vyučování až se děti do školy zase vrátí. Ve škole na Husově ná49

městí tak proběhla renovace vybavení, příprava učeben, vymalovaly se některé prostory
školy a družiny, proběhly úpravy na dvoře a na hřišti, byly vytvořeny nové učební pomůcky. Některé se staly přímo součástí interiéru, např. obrázky zvířecích stop nalepené na dlaždicích chodby, nebo katalog anglických nepravidelných sloves instalovaný
na schodišti – co schod to jedno sloveso. Asistentky a vychovatelky z družin se zapojily
do šití roušek, kterými zásobovaly benátecké lékárny.
Uzavření škol vyvolalo pochopitelně u žáků a studentů nejdřív nadšení, postupně
se ale začali do školy těšit. Studium doma bylo náročnější a méně zábavné, ale hlavně
všem začal rychle chybět osobní kontakt a společné zážitky.
Jakž takž do normálu se situace vrátila až na konci školního roku, kdy byl umožněn návrat žáků do škol. Velký význam to mělo hlavně pro žáky posledních ročníků,
kteří tak měli alespoň možnost se rozloučit. Ty nejlepší z nich a s jejich učiteli pak
25. června přijal na slavnostním setkání starosta města. Jednalo o 13 dívek a 12 chlapců, kteří ukončili školní docházku s vyznamenáním.
V Základní škole Otevřeno se v tomto roce vyměnil ředitel a také část učitelského
sboru. Novým ředitelem se stal Mgr. Jindřich Monček, který do Benátek přišel z Poděbrad, kde řídil státní a následně i soukromou alternativní školu.
Začátek nového školního roku ve škole na Husově náměstí hned poznamenal koronavirus. Vzhledem k tomu, že několik zaměstnanců školy přišlo do kontaktu s osobou covid-pozitivní, musel ředitel školyMgr. Radek Dostál vyhlásit na čtvrtek 3. 9.
a 4. 9. ředitelské volno. Vzhledem ke komplikacím, které měly ve školní docházce teprve
nastat, to byla ale pouze drobná nepříjemnost.
Počínaje 8. říjnem přešly všechny základní školy včetně těch benáteckých opět
na distanční výuku. Základní škola Husovo náměstí byla ale od 5. listopadu zařazena mezi tzv. určené školy, tedy ty, které zůstaly otevřené pro děti zaměstnanců IZS,
zaměstnanců škol, městského úřadu a podobných institucí, jejichž další fungování je
nezbytné. Přihlásilo se o málo více než 30 žáků ve věku 6 – 11 let. Dětem byla k dispozici i školní družina ráno před výukou i dopoledne po ní. Fungovala nadále také školní
jídelna, kde obědy dětem hradilo město Benátky. Nejednalo se ale o klasickou výuku.
Vzhledem k tomu, že děti byly z různých tříd a samozřejmě i různých škol, účastnily
se výuky on-line své třídy. K dispozici ale měly vybavení školy a také pomoc pedagogů
a asistentů.
Na opětovnou distanční výuku byli již tentokrát lépe připraveni vyučující, děti
i rodiče. Přesto však řadu těžkostí zcela odbourat nelze. On-line výuka přes veškerou snahu nemůže úplně nahradit běžnou výuku, vždy bude chybět osobní kontakt.
Během distanční výuky se také naplno projevilo, jak zásadní význam má pro děti
sociální kontakt. Pro učitele je tento způsob vyučování ve většině případů paradoxně
náročnější, než běžný. Vesměs se shodli na tom, že výukou a přípravou denně trávili
více než 8 hodin. Všechny děti stále ještě neměly možnost připojení ani vlastní počítače, takže stejně jako na jaře bylo potřeba předávat úkoly i osobně. Nicméně řada
učitelů přistoupila ke svému úkolu kreativně. Pro žáky 6. 7. a 8. ročníků ze ZŠ Husovo náměstí například vytvořili Mgr. B. Houšková a Mgr. V. Burkovec matematickou
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bojovku. Děti dostaly šifru a GPS souřadnice, pod nimiž byly ukryty matematicko –
logické úlohy rozmístěné po lese za motokrosem. Výsledky příkladů pak dohromady
skládaly řešení šifry. Na vyřešení měly děti 11 dní a do přírody mohly samozřejmě vzít
i rodiče. Další podobnou hru pak učitelé uspořádali i v podzámeckém parku, kde děti
pro změnu hledaly QR kódy.
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Zakončení školního roku v Základní škole Husovo náměstí

Základní škola Husovo náměstí získala na nový školní rok 2020-2021 grant z programu O2 Chytrá škola. Cílem předloženého projektu, byla rozsáhlá prevence zaměřená
na rizika užívání sociálních sítí a internetu jako takového. Program cílí nejen na žáky,
učitele a další pedagogické pracovníky, ale také na rodiče.
Další grant, který škola získala, tentokrát ve výši 95 000 z grantového programu Škody
– Auto, byl použit na projekt výroby RC modelů aut na elektrický pohon. Žáci si v rámci ce52

loroční akce zkusili navrhnout auto a vytisknout si jeho kompletní podvozek na 3D tiskárně. Po kompletaci, vyladění a otestování aut
proběhl rallye šampionát těchto „vozidel“. Kromě aut na elektrický pohon vyrobili žáci také
auto na vodíkový pohon, s nímž se 12. a 13.
9. účastnili festivalu kutilů v Mladé Boleslavi
Maker Faire. Jedná se o celosvětovou síť akcí,
konanou z iniciativy redakce časopisu Make
ze San Franciska. Boleslavská akce probíhá
pod záštitou města Mladá Boleslav a nadačního fondu Škoda-Auto. Navíc členové kroužku
robotiky plánovali účastnit se v tomto školním
roce série závodu RC aut na vodíkový pohon
Hydrogen RC challende cup, kde by měli soutěžit jako jediná základní škola v konkurenci
studentů středních škol z celé ČR.
QR kódy „hlídala“ i plastika medvěda v zámeckém parku

Zdravotnictví

Od srpna zřídilo město novou službu: možnost odevzdat ostré, či potenciálně biologicky kontaminované předměty jako jsou injekční jehly a stříkačky, inzulinová pera,
kanyly, čepelky, prázdné lékovky apod. Sběrné místo se nachází v laboratoři OKB v prvním patře polikliniky.

Dopravní obslužnost
V posledních letech byla oblast Mladoboleslavska zahrnuta do plánované integrace do systému Pražské integrované dopravy. První etapou se stala integrace Dobrovická
zahájená v létě 2020, kdy byla do provozu uvedena autobusová linka 442 propojující Lysou nad Labem, Benátky nad Jizerou a Mladou Boleslav přes Dražice, Brodce
a Strašnov. Linka zajíždí do Starých i Nových Benátek a přes svou délku vyjde levněji
než stávající linky. Nabízí navíc noční spojení do Prahy – poslední autobus z Benátek
do Lysé totiž vyjíždí ve 23:10.

Kultura
V Benátkách je kulturní život až překvapivě bohatý, uvážíme-li, že v blízké dojezdové vzdálenosti je Praha s obrovskou kulturní nabídkou, nebo třeba Mladá Boleslav
s vynikajícím divadlem oceněným několika Tháliemi. Do Benátek pravidelně zajíždějí
pražské divadelní soubory, konají se zde koncerty vážné i moderní hudby, pořádají
přednášky, z vizuálního umění lze zmínit výstavy konané pravidelně v benáteckém muzeu. Jediné, co u nás citelně chybí, je kino. Letos bylo ovšem veškeré kulturní dění silně
zasaženo epidemií kovidu.
Z poměrně hojně navštěvovaných divadelních akcí se ještě v normální atmosféře
15. ledna konaly „Úsměvy Jaromíra Hanzlíka“, uspořádané ve Společenském sále Zá53

ložna. Vzpomínkový večer naplněný vyprávěním a ukázkami ze slavných filmů včetně
možnosti klást známému herci otázky byl spíše večerem pro pamětníky.
Z divadelních představení, s nimiž v Benátkách pravidelně hostují pražská divadla, se ve velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna 8. září konalo představení Veletoč divadla Kalich s Ivou Janžurovou v hlavní roli.
Naproti tomu skutečnou kulturní „obětí“ antivirových opatření se stalo divadelní
představení „Víš přece, že neslyším, když teče voda“, které se mělo původně konat 30.
března ve velkém sále Záložny. Po jediném dni prodeje vstupenek zahájeném 3. března
zbývalo posledních 20 kusů. Představení však bylo kvůli lockdownu zrušeno a následně posouváno v průběhu celého roku. V březnu roku 2021, kdy píši tyto řádky, bylo
definitivně zrušeno. Ostatně v těchto dnech nehrají ani kamenná divadla a nekonají se
žádné veřejné akce.
Jedinou benáteckou akcí pro milovníky filmů je již několik let Kinematograf bratří Čadíků. Promítání probíhá v letních dnech přímo na Husově náměstí a jde vždy
o filmy, které se hodí k letní atmosféře. Vzhledem k tomu, že akce se koná venku,
nevztahovala se na ní žádná protikovidová opatření. Diváci tak ve dnech 22. - 25. července mohli zhlédnout filmy Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše a Poslední
aristokratka. Akce je charitativní – dobrovolné vstupné putuje na Konto bariéry. Letos
se vybrala částka 12 814 Kč.
Muzeum Benátky
muselo být jako všechna muzea od 12. března uzavřeno. Zásadně se to dotklo zejména krátkodobých výstav připravovaných na tento rok. Výstava fotografií
„Tam někde v pastvinách“ se prakticky protnula s nouzových stavem, takže ji nebylo
možno zhlédnout. Výstava na počest benáteckého rodáka a významného historika
Zdeňka Kalisty: „Cesta po českých hradech a zámcích – Zdeněk Kalista – historik
básníkem“ byla přesunuta z původního jarního termínu na podzim. Uskutečnila se
v termínu 11. srpna – 30. listopadu. Výstava „Židovské zvyky a tradice“ byla raději
přesunuta na rok 2021. V září se pak uskutečnila výstava ke stému výročí benátecké kopané.
V době uzavírky muzea se tamní pracovnice snažily umožnit zájemcům alespoň
virtuální prohlídky. Videa propagující jednotlivé muzejní expozice a cenné exponáty
uveřejňovaly na facebooku města. Kromě toho připravily také různé internetové prezentace věnované vývoji města a významným okamžikům v jeho životě na základě historických fotografií.
Na září připravily pracovnice muzea několik poznávacích vycházek po městě. První z nich se konala 5. 9. pod názvem „Kde odpočívají významné benátecké osobnosti“
a mapovala novobenátecký hřbitov, druhá 12. 9. „Historie domů na Husově náměstí“
a třetí byla věnována sochám v zámeckém parku i v tamním lapidáriu.
Na podzim odešla do důchodu dlouholetá nadšená ředitelka Muzea Benátecka
Marie Chupíková. Místo zatím nebylo obsazeno.
Na kulturním životě v našem městě se velmi čile podílejí některé benátecké spolky. Aktivní jsou v tomto směru Spolek rodáků, Divadelní spolek Bazilišek, Kruh přátel
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umění a Loutkové divadlo Rolnička. Všechny ještě do poloviny března stačily uspořádat
několik akcí.
Spolek rodáků pořádá v nepravidelných intervalech pro své členy i zájemce z řad
benátecké veřejnosti odborné přednášky týkající se historie, kultury a přírody Benátek
a jejich širšího okolí. Několikrát ročně pak pořádá kulturně-historicky zaměřené zájezdy. Přednášky se konají v Malém sále Záložny. V letošním roce se konaly přednášky
pouze 22. ledna (Mgr. Kateřina Jeníčková: Nad pověstmi Mladoboleslavska) a 26. února
(archeolog Muzea Mladoboleslavska Filip Krásný: Nové archeologické objevy), na další
už nedošlo.
Divadelní spolek Bazilišek Benátský pořádá nejen divadelní představení v Benátkách, obvykle ve velkém sále Záložny, ale navazuje také bohaté kontakty s jinými
amatérskými divadelními spolky. Hostuje pak na jejich domovských „scénách“ a naopak se tyto partnerské ochotnické soubory pravidelně objevují v Benátkách. Letos
u nás vystoupil soubor z Bakova nad Jizerou (10. února) nebo DS Náplavka z Lysé nad
Labem.
Když Bazilišek Benátský hned v lednu avizoval, že se pro letošní rok vzdává pořádání již tradičního festivalu amatérských divadel, jeho členové ještě ani zdaleka netušili, jak moudré to bylo rozhodnutí. Práce alespoň nevyšla vniveč, protože festival by se
stejně nemohl konat. Obvyklé amatérské divadelní pondělky mohl divadelní spolek obnovit až na počátku září, kdy v Benátkách vystoupil soubor z pražských Kobylis Divadlo
bez debat s komedií italského dramatika Marca Camolettiho pod názvem „A do pyžam“.
Říjnové představení divadelního spolku Samodiv z Brandýsa nad Labem s hrou „Půjdeš
mi za svědka?“ a všechna další plánovaná představení už ale byla zrušena.
Kruh přátel umění pořádá každý měsíc vždy v úterý koncerty vážné hudby. Ty
se konají střídavě ve velkém a malém sále Záložny, popř. v chodbě Benáteckého muzea na zámku, výjimečně v některém z benáteckých kostelů. Červnový koncert pak již
tradičně na zámeckém nádvoří. Střídají se koncerty komorních souborů a sólistů s repertoárem čítajícím vážnou hudbu z nejrůznějších období od renesance po současnost
a hudbu jazzovou včetně swingu. Do Benátek přijíždějí špičkoví umělci, kteří tu podle
vlastních slov hrají velmi rádi. Zdejší publikum sice není tak početné, jak by si kvalita interpretů zasloužila, zato je nadšené a poučené. Výjimečně u nás hrají i amatérští
umělci, jako je Big Band ZUŠ z Turnova, který zde koncertoval letos v lednu. Z celého
programu jarní sezóny se konalo ještě únorové představení dua Jan Mráček (housle)
a Lukáš Klánský (klavír) a vystoupení Pražákova kvarteta na začátku března. Na 19.
května byl naplánován koncert významného českého klavíristy Jana Bartoše. Kvůli
protiepidemickým opatřením byla značně omezena kapacita sálu a vstupenky bylo potřeba předem rezervovat.
Nová sezóna pak začala 8. září koncertem barokní italské hudby pod názvem Lagrime mie aneb hudební den u kardinála Barberiniho, kde Ivana Milej Brouková (zpěv),
Kateřina Ghannudi (barokní harfa) a Monika Knoblochová (cembalo) představily skladby italského skladatele Luigiho Rossiho. 13. října měl v malém sále benátecké Záložny
vystoupit vynikající klavírista Martin Kasík se skladbami L. van Beethovena, F. Chopi56

na, F. Mendelssohna-Bartholdiho a Johannese Brahmse. Poslední koncert podzimního
cyklu se měl konat 3. listopadu. Na programu bylo vystoupení smyčcového kvarteta
Apollon, tvořeného P. Kudeláskem (1. housle), R. Křižanovským (2. housle) P. Ciprysem
(viola) a P. Vernerem (violoncello). Na programu byly skladby J. Haydna, W. A. Mozarta
a A. Dvořáka. Kvůli zhoršené situaci však musely být oba koncerty zrušeny.
Malou náhradou pro všechny hudební nadšence tak bylo alespoň vydání nového
CD benáteckého rodáka, virtuosního klavíristy Miroslava Sekery, na něž město Benátky
poskytlo dotaci.
Loutkové divadlo Rolnička uspořádalo dvě představení v bývalém Klubu dětí
a mládeže: 24. ledna O zimě a 21. února Kašpárek vaří živou vodu. O víkendu 6. - 8.
března se ještě mohl konat 38. ročník Setkání loutkových divadel v Záložně. Vystoupily
loutkoherecké soubory z Turnova, Jičína, Libáně, Jaroměře a Českého Dubu a to byla
až do konce roku poslední akce.
Loděnice. Naproti tomu obvyklé letní koncerty na Loděnici se konat mohly. Naštěstí akce open air nebyly po celé léto zakázány. Vystoupily např. kapely No name,
Sto zvířat, Tři sestry nebo EX 05. Návštěvníci měli navíc k dispozici čerstvě otevřenou
budovu baru. Sezóna se tentokrát protáhla do 19. září, kdy ji uzavřela akce Miss Metal.
V roce 2020 uběhlo 120 let od narození významného českého historika Zdeňka Kalisty, který se narodil v Benátkách v rodině ředitele zdejší měšťanské školy (dnes
Základní škola Husovo náměstí). Při této příležitosti se v Benátkách 24. září konala vědecká konference „Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou“. Na úvod konference
vystoupila Ing. arch. Zuzana Ilinčevová, neteř Z. Kalisty, která se s posluchači podělila
o své vzpomínky na slavného strýce. Samotný pořad konference byl rozdělen na část
věnovanou Kalistovi – historikovi, Kalistovi – literátovi a nakonec životním osudům
benáteckého historika. V první části vystoupil prof. PhDr. B. Jiroušek s příspěvkem
věnovaným Kalistovu a Croceho pojetí baroka, následoval Mgr. M Krejčí, který vyložil
postup bezpečnostních orgánů v 50. a 60. letech vůči Kalistovým přátelům z oblasti
kultury. Poté se Mgr. M. Barus věnoval pozadí vzniku nedokončeného Kalistova díla
Dějiny diecéze litoměřické. V druhém bloku věnovaném básnickým a literárním počinům Z. Kalisty se PhDr. R. Ferklová věnovala pozadí vzniku a osudům Kalistových
Pamětí, PhDr. E. Burgert, Ph.D. rozebral osudy Kalistových knih v době normalizace.
Ve třetím bloku vystoupil doc. PhDr. Z. Hojda s příspěvkem mapujícím vznik Kalistovy
habilitační práce „Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic“. Poté PhDr. M. Čtvrtník Ph.D. představil Kalistu jako průkopníka duchovních dějin a nakonec PhDr. M.
Ďurčanský, Ph.D. objasnil Kalistovu pozici na univerzitě určovanou nepřátelstvím jeho
učitele a přítele Josefa Pekaře a prof. Jaroslava Bidla. Kvůli epidemiologické situaci
nemohlo zaznít několik příspěvků věnovaných básnickému dílu Z. Kalisty, politickému
procesu, v němž byl odsouzen do vězení, a přátelství se spoluvězněm básníkem Františkem Křelinou. Tyto příspěvky budou alespoň součástí sborníku z konference, který by
měl vyjít v roce 2021. Konference se účastnilo 40 osob a 9 přednášejících. Část z nich
po skončení konference navštívila hrob Zdeňka Kalisty na místním hřbitově. Původ57

ně plánované společné položení věnce se konalo kvůli epidemické situaci jen v úzkém
kroužku organizátorů již 23. 9. Původně plánovaná popularizační přednáška o vztahu
Kalisty a jeho rodného kraje, která se měla konat 23. září, musela být odložena.
30. září se Benátky nad Jizerou připojily k celosvětové výzvě: WeMakeEvents, jež
měla poukázat na těžkou situaci všech, kteří pracují v kultuře a kvůli protiepidemickým opatřením ze dne na den přišli o zaměstnání, či podnikání. Během dlouhotrvající
uzávěry si navíc mnoho lidí z tohoto oboru najde jinou práci a do kultury se již nevrátí.
Ztrácí tak všichni. V rámci akce byly významné kulturní instituce a památky od 20:00
do 23:00 nasvíceny červeným světlem. V Praze to bylo například Národní divadlo, pražské Výstaviště, galerie DOX, Forum Karlín nebo třeba Malostranská beseda. V Benátkách byl červeně nasvícen zámek.

Červeně nasvícený benátecký zámek v rámci akce WeMakeEvents
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Spolkový život
Benátecký astronomický spolek
pořádá v benátecké hvězdárně pravidelná pozorování hvězdné oblohy a nejrůznější osvětové akce pro děti i dospělé. V tomto roce 7. března proběhla druhá etapa výměny vybavení benátecké hvězdárny. Firma
Supra Praha nainstalovala hlavní dalekohled Celestron o průměru zrcadla 355 mm
a dalekohled LUNT – speciál určený pro pozorování chromosféry Slunce. Hvězdárna je
navíc vybavena i refraktorem AMP ED APO
152/1200 mm a díky tomu je připravena
poskytnout návštěvníkům kvalitní pozorování Slunce, měsíce, planet a dokonce i slabých objektů vesmíru, jako jsou mlhoviny
a vzdálené galaxie.
Astronomický spolek oslavil v roce
2020 čtyřicet let své existence. Na oslavu
uspořádal 27. června den otevřených dveří
v Benátecké hvězdárně s odpoledním pozorováním slunce, večerním opékáním buřtů u ohně a nočním pozorováním měsíce
V benátecké hvězdárně
a hvězdné oblohy.

Benátecká hvězdárna
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Skautské středisko Povodeň
Kvůli epidemické situaci musely být na jaře samozřejmě zrušeny všechny akce,
výlety i pravidelné schůzky. Skauti se ale zapojili jako dobrovolníci např. do šití a distribuce roušek i desinfekce v rámci města. Kromě toho uspořádali akci „Upeč buchtu“.
Za přísných hygienických podmínek napekli doma buchty, koláče a jiné pochutiny a darovali je do Domova pro seniory sestřičkám i klientům.Opětovně byly všechny schůzky
a společné akce zrušeny při druhé vlně epidemie na podzim. Benátečtí skauti opět zareagovali osobitě. Na oslavu 17. listopadu vyhlásili střediskovou výzvu – který oddíl ujde
za jediný den více kilometrů. Na procházku měl jít pochopitelně každý člen skauta sám,
nebo jen se členy své rodiny. Zapojilo se 57 členů střediska a dohromady nachodili 522
kilometrů. Výzva tedy naprosto splnila svůj cíl: být na čerstvém vzduchu a udělat něco
pro zdraví. Druhá s uspořádaných akcí už byla mnohem serióznější: benátečtí skauti
se zapojili do celorepublikové skautské pomoci seniorům. Ti si mohli na bezplatné telefonní lince objednat pomoc dobrovolníků, třeba donesení nákupu, či vyzvednutí léků
z lékárny, zaplacení složenek, vyzvednutí, či odeslání zásilky apod. Mnoho seniorů se
totiž v té době, kdy ještě nezačalo očkování, bálo vycházet z domova, aby se nenakazili.
Zejména obchody a další prostory, kde se koncentruje větší množství lidí, byly a stále
jsou po této stránce dost rizikové.
V Benátkách existuje ještě celá řada spolků a sdružení, která se však z velké většiny obracejí pouze k vlastním členům a neovlivňují chod města jako celku. O těch
aktivních jsme se zmínili v kapitole o kultuře a ještě zmíníme v kapitole týkající se sportu. Navíc samozřejmě epidemická situace a všeobecné zákazy silně ovlivnily i možnost
scházet se věnovat se koníčkům, pokud se odehrávají na veřejném prostoru.

Sportovec roku. Zleva - Novotný Jan, Havelková Aneta, Urban , Fröhlich Jaroslav, Sejpal Zdeněk, Bartoš Petr a Dostál Radek
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Sport
Kovidová epidemie silně poznamenala sportovní život nejen v Benátkách. Na jaře
byly postupně zrušeny všechny sportovní soutěže, silně omezeny byly všechny skupinové aktivity, nejen na profesionální, ale i amatérské bázi. Omezení se dotkla i dětského
sportu. Během jarního lockdownu byly zrušeny soutěže i tréninky napříč všemi sporty
i úrovněmi soutěží. S naprosto nezvyklou situací se ovšem většina trenérů dokázala vyrovnat. Tréninky se přesunuly do on-line prostoru s důrazem na rozvíjení fyzičky a základních technik toho kterého sportu. Šlo sice o provizorium, ale zejména pro děti bylo
velmi důležité, aby neztratily dovednosti a udržely si fyzickou zdatnost. Jak se nouzová
opatření prodlužovala, bylo navíc naprosto jasné, jak důležitý je pravidelný pohyb i pro
psychický stav a pozitivní naladění.
Před uzavřením všech soutěžních aktivit ještě stihl proběhnout 41. ročník soutěže
ve sportovním tanci Benátecký pohár. Kromě postupových soutěží mladších a starších
juniorů proběhla soutěž třídy „A“ dospělých párů ve standardních a latinskoamerických tancích. Poprvé vypsal Český svaz tanečního sportu soutěže výběrového řízení třídy „A“ i pro páry věkové kategorie mládež. Benáteckého poháru se tentokrát zúčastnily
i zahraniční páry, které se také velmi dobře umístily. Vítězem třídy „A“ ve standardních
tancích kategorie mládež se stal slovenský pár Filip Deák – Julia Pabst z tanečního
klubu KTC Bratislava, kteří zvítězili i v soutěži dospělých třídy „A“ ve standardních
tancích. Soutěž dospělých v latinskoamerických tancích třídy „A“ vyhráli Štěpán Rubáš
a Simona Černá z STK Praha.
Každoročně konaná akce Sportovec roku města Benátek nad Jizerou, plánovaná
na 17. března již musela být kvůli celostátnímu lockdownu zrušena a následně byla
přesunuta na 15. září. Ceny sportovcům předával starosta města PhDr. Karel Bendl spolu s čestnými hosty hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou
a starostkou ČOS Ing. Hanou Moučkovou. V kategorii jednotlivců se na prvním místě
umístil Radim Šimek, někdejší člen benáteckého hokejového klubu, v současné době
profesionální sportovec – obránce v klubu San José Sharks v NHL. V kategorii trenér
dospělých byl nejvýše ohodnocen Petr Martinec, trenér Badmintonového klubu 1973
Deltacar Benátky nad Jizerou, v kategorii trenér mládeže Lukáš Došlý, trenér fotbalového dorostu SK Benátky nad Jizerou. Jako objev roku do 18 let byli oceněni Jakub
Zajíček (hráč švédského hokejového klubu Lidingö Vikings, hrajícího nejvyšší švédskou
soutěž staršího dorostu), dále Lukáš Vesecký z SC BMX Benátky nad Jizerou (mistr
ČR za rok 2019 do šestnácti let, člen Czech Talent Teamu) a Václav Simon za BK 1973
Deltacar Benátky nad Jizerou (1. místo na mistrovství ČR ve čtyřhře náctiletých). Jako
nejpopulárnější sportovkyně byla vyhodnocena hráčka badmintonu Kateřina Zuzáková. První místo v kategorii týmů získal klub Badminton 1973 Deltacar Benátky nad
Jizerou, který se v minulém roce umístil na prvním místě na mistrovství republiky
družstev. Kromě toho byla udělena také cena za celoživotní přínos benáteckému sportu, kterou získal Alois Kyzivát, dlouholetý hráč fotbalu a volejbalu i obětavý funkcionář
v klubu kopané. Alois Kyzivát se udělení ceny bohužel nedožil – zemřel v dubnu 2020,
cenu tedy převzala manželka.
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Na podzim se zpřísňováním protiepidemických opatření došlo záhy také na sport.
Kluby s letní soutěžní sezónou ji musely většinou předčasně ukončit. Ve sportech hraných ve vnitřních prostorách a se sezónou v zimních měsících se stihly většinou odehrát
jen některé úvodní zápasy. Pak byl omezen nejprve přístup diváků do hal a na stadiony
a posléze byly zápasy i tréninky zakázány úplně. Povolení hrát získaly profesionální
kluby, amatérský sport byl ale připraven i o možnost trénovat. Trenéři opět vymýšleli
nejrůznější on-line akce zaměřené hlavně na budování kondice a některé dovednosti,
které je možno cvičit na omezeném prostoru domácnosti.
Vyžadovalo to samozřejmě velké nasazení od trenérů i jejich svěřenců, u menších
dětí se často zapojili i rodiče, což bylo nakonec velmi pozitivní. A např. trenéři volejbalového klubu si pochvalovali hojnou účast. Ti navíc k on-line tréninkům natáčeli i další
motivační videa jako inspiraci k individuální přípravě.
Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou, z.s.
Benátecký badmintonový klub je osminásobným mistrem ČR v extralize družstev
a patří mezi nejlepší evropské badmintonové kluby, což potvrdil i v nelehkém roce
2020. Extraligovému družstvu se podařilo obhájit mistrovský titul, i když za poněkud
nestandardní situace, kdy ČBaS jako platné výsledky vyhlásil tabulku po základní
části soutěže. Při opakovaných uzávěrách sportovních soutěží to ostatně ani nebylo
jinak možné. Přesto se členové klubu účastnili některých soutěží, kde slavili řadu
úspěchů. Na šampionátu dospělých získaly Denisa Šikalová a Kateřina Zuzáková jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, druhá zmíněná navíc na Mistrovství Evropy
juniorů ve Finsku získala páté místo ve čtyřhře a sedmnácté ve dvouhře. Václav Simon obsadil na Mistrovství Evropy juniorů do 15 let ve Francii 17. místo ve dvouhře.
Družstvo žáku bylo šesté na mistrovství republiky v této věkové kategorii. Na krajských přeborech benátečtí hráči prakticky nenašli konkurenci. Republikové šampionáty v mládežnických kategoriích se však kvůli kovidovým opatřením nekonaly a byly
přesunuty na rok 2021.
Vedení klubu v současné době uvažuje nad přístavbou badmintonové haly, o níž
jednalo se zastupitelstvem města. Ke konci roku skončila spolupráce s hlavním partnerem klubu firmou DELTACAR spedition s.r.o., která klub podporovala 18 let. Od roku
2021 se hlavním partnerem stává firma CR Projekt s.r.o.
Klubu se daří propojovat vrcholový sport s dětským sportem různými akcemi, které mají k badmintonu přitáhnout děti. V neděli 19. ledna např. uspořádali po skončení
extraligového utkání trénink pro klubovou mládež se špičkovými hráči Emilem Holstem
a Kristoffem Knudsenem.
Stejně jako další sportovní kluby v Benátkách pořádal i badmintonový klub letní
sportovní kemp pro mládež. Kemp se konal 22. - 26. července a kromě badmintonu se
zde věnovalo místo i silovému tréninku, atletice nebo józe.
Dále uspořádal klub 31. srpna na hřišti na Náměstí 17. listopadu Odpoledne
s badmintonem. Návštěvníci měli možnost si zkusit pravý badminton s hráči klubu,
nebo se podívat jak hrají mistři. Součástí odpoledne byly i různé hry pro děti a hlavně
možnost získat informace, co případné zájemce o vstup do klubu čeká.
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Ve dnech 28. - 30. srpna se v NIBE aréně konal 25. ročník Benáteckého poháru,
Memoriál Petra Martince st. Turnaj, který v roce 1996 začínal v kategorii GPC, patří
dnes mezi největší turnaje v ČR v nejvyšší kategorii Grand Prix A s dotací 40 000 Kč
a navštěvují jej nejlepší hráči ČR. Z benáteckého klubu se nejlépe umístila Kateřina
Zuzáková, která spolu s pardubickou Lucií Krpatovou vyhrála čtyřhru žen.
V pátek 18. 12. se v benáteckém CR Project badmintonovém centru konal 4. ročník akce Benátky Masters. Jedná se o exhibiční turnaj badmintonových špiček, který
se však letos musel odehrát bez diváků. Ti jej mohli sledovat jen jako přímý přenos.
Turnaje se účastnil Milan Ludík, nejlepší český hráč, český reprezentant Ondřej Král,
benátecký odchovanec, dále Cristian Savin, reprezentatnt Moldávie a mexický reprezentant, účastník OH v Riu de Janeiru Lino Muňoz. Vítězem turnaje se stal Ondřej Král.
HC Benátky nad Jizerou
ve dnech 20. -26. ledna uspořádal pro děti akci týden hokeje pod heslem „Velká
jízda začíná prvním krokem.“
Hokejová sezóna však musela být ukončena předčasně, i tak jsme ale zaznamenali
úspěch dorosteneckého týmu, který se probojoval do baráže o účast v extralize a byl tak
z benáteckých mládežnických sportovních týmů nejúspěšnější.
V srpnu benátecký hokejový klub uspořádal již třetí ročník Benátecké hokejové
školy, jíž se účastnila nejen mládež z místního klubu, ale i z Mělníka, Neratovic, Kladna, Rakovníka, Benešova, Liberce, Mladé Boleslavi, Nymburka a Poděbrad. Záštitu nad
Hokejovou školou převzal tentokrát nejslavnější místní odchovanec Radim Šimek.
V neděli 20. prosince se benátecký hokejový klub připojil k celostátní výzvě Klik
za fair play, kterým chtěla sportující veřejnost upozornit na alarmující stav sportu při
uzavření všech sportovišť a přimět politiky, aby umožnili otevření sportovišť pro veřejnost i profesionální sportovce. Naráželi na neférovost opatření, kdy ve 4. stupni PES
měly být uzavřeny obchody, služby, sportoviště i kulturní zařízení, ve skutečnosti však
obchodům a službám v předvánoční době vláda udělila výjimku, zatímco sportoviště
všeho druhu se musela uzavřít. Na Zimním stadionu se sešlo 137 „klikařů“, kteří celkem udělali 3416 kliků.
Sokol Benátky nad Jizerou
Benátecký Sokol je velmi aktivní organizací. Čítá 500 členů, kteří se věnují nejrůznějším sportovním aktivitám v oddílech gymnastiky, florbalu, cykloturistiky, kopané, školy bojového umění a taekwonda. Zcela v duchu sokolských tradic je hodně
pozornosti věnováno všestranné sportovní aktivitě pro všechny věkové kategorie: rodiče
s dětmi, předškoláky, dospělé i seniory. V nabídce sportovních aktivit jsou zdravotní
a rehabilitační cvičení, včetně těch zaměřených na specifické potřeby seniorů. Kromě
toho Sokol již tradičně pořádá celou řadu sportovních akcí. Mezi ně patří florbalový
turnaj žáků, Benátecká Gymnastiáda, jarní Cesta pohádkovým lesem, která se koná
už od roku 1998 a každý rok zúčastní víc a víc rodičů a dětí, či Běh naděje (původně
Běh Terryho Foxe). Z těch sportovně významných je potřeba jmenovat Mistrovství ČR
v taekwondu, které se mělo konat v NIBE aréně 23. května. Dne 29. 2. se konaly první
benátecké závody ve sportovní gymnastice žen, uspořádané v NIBE aréně. Účastnily se
63

oddíly z Mladé Boleslavi, Bělé pod Bezdězem, Slaného, Týnce nad Sázavou a samozřejmě Benátek. Na programu byl gymnastický trojboj, tedy přeskok, kladina a prostná.
Na zákaz všech sportovních společných aktivit reagoval Sokol zavedením on-line
cvičení ve formě videí uveřejňovaných na facebooku Sokola. Podobně tomu bylo i v druhé vlně kovidové pandemie na podzim, kdy sokolové přidali i tištěnou formu cvičení určenou primárně pro seniory, kteří v řadě případů nemají přístup k internetu a byli tak
o možnost cvičit ochuzeni. V podobném duchu byly uspořádány i další aktivity, např.
prosincové procházky, kdy každý zájemce obdržel osobní list, kam si mohl zapisovat
nachozené kilometry a dosažené cíle.
Sokolové navíc nabídli i pomoc nemocným členům v karanténě nebo seniorům,
kteří žijí sami a potřebovali obstarat nákupy a další záležitosti.
Volejbalový klub
V sezóně 2019-2020 stihl mužský A-tým odehrát většinu zápasů, ale utkání s TJ
Sokol Bučovice o 3. místo v 1. lize a účast v baráži o extraligu byl zrušen. Následně byly
zrušeny všechny soutěže a vyhlášeno pořadí podle dosažených výsledků. Benátecký
A-tým tedy skončil v 1. lize na 4. místě. Předčasně skončila také sezóna ve všech soutěžích mládeže. Kadeti se umístili v krajském přeboru na třetím místě, juniorky byly
v krajském přeboru také třetí. Junioři se v minulém roce probojovali do extraligy, kde
letos obsadili dvanácté místo.
Díky uvolnění protikovidových opatření se mohl konat již tradiční červnový turnaj
rodičů a dětí. Letos to bylo 13. června na antukových kurtech a účast byla nadobyčej
dobrá. V létě pak proběhly již jedenácté Beachkempy – 3 týdenní turnusy celodenních
her a sportu pro nejmladší volejbalisty.
Vzhledem k tomu, že před Vánoci se musela uzavřít sportovní hala, rozhodli se
volejbalisté sejít alespoň venku a vymysleli „Baziliškův orienťák“ konaný 22. prosince
v zámeckém parku. Běhu se účastnilo 60 volejbalistů s kamarády, rodiči a prarodiči. Je
možné, že právě vznikla hezká nová tradice.
Klub SC BMX Benátky nad Jizerou (Bikros)
Na Benátecké dráze ve Kbele, která je ostatně největší v republice, se 15. – 17.
srpna konal závod All Stars Chalenge s mezinárodní účastí. Přijeli závodníci z Německa,
Rakouska, Slovenska, Dánska nebo Švýcarska. Poprvé v ČR startovaly kategorie Junior
a Elite z nové osmimetrové rampy. Benátky v tomto sportu, o němž se mnoho nemluví,
patří k republikové špičce a mají i několik závodníků s dobrými výsledky v evropských
soutěžích. Jmenujme alespoň Johnyho Votočka a Šímu Svátka, kteří patří ve své kategorii (jedenáct let) mezi tři nejlepší jezdce v republice.
12. – 13. září pak na benátecké dráze proběhlo Mistrovství ČR v bikrosu. V sobotu
byl závod zahájen slavnostním otevřením nového superskokového pahorku, který vedle
města Benátek spolufinancoval také nadační fond Škody-Auto a Středočeský kraj. Otevření se také účastnil předseda Českého svazu cyklistiky. Na sobotní závody se přihlásilo 420
jezdců a nejlépe si z nich vedli šestiletý Jenda Očenášek a čtrnáctiletý Honza Pořízek – oba
získali mistrovský titul. Řada další benáteckých jezdců se umístila na předních místech.
V nedělním závodě družstev získali benátečtí druhé místo v konkurenci 80 družstev.
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Fotbalový klub SK Benátky nad Jizerou
Ve spolupráci s městem uspořádal v sobotu 8. srpna VII. ročník fotbalového turnaje mužů o pohár starosty města Memoriál Jaroslava Krále. Kromě hostitelského klubu se zúčastnil FK Dobrovice, FC Horky a FK Mladá Boleslav B, který nakonec zvítězil.
Turnaje se tentokrát neúčastnil žádný prvoligový tým.
Ve čtvrtek 24. 9. se konaly oslavy 100. výročí kopané v Benátkách nad Jizerou. Součástí oslav bylo slavnostní zahájení výstavy věnované benáteckému fotbalu
v Muzeu Benátecka na zámku, kde proběhl i křest knihy 100 let organizované kopané
v Benátkách nad Jizerou. Následně se odehrálo fotbalové utkání mezi benáteckou
starou gardou a klubem Amfora Praha, které čestným výkopem zahájily Helena Vondráčková a Monika Absolonová. Výtěžek z toho utkání ve výši 15 000 Kč pak předseda
fotbalového klubu společně s prezidentem Amfory Petrem Salavou daroval Pavlu Boš-

Oslava „100 let organizované kopané v Benátkách nad Jizerou“

Knihu „100 let organizované kopané v Benátkách nad Jizerou“ pokřtili zleva: Jan Chramosta (hráč FK Jablonec), Marek Mařík
(předseda klubu), PhDr. Karel Bendl (starosta města), Josef Dufek (prezident FK Mladá Boleslav), Petr Spousta (manažer klubu)
a Miroslav Linda (místopředseda klubu)
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kovi, mladému muži z Benátek, který už léta bojuje s vážnými následky nezaviněné
automobilové nehody.Z podzimní části sezóny 2020/2021 se pak podařilo odehrát 8
zápasů, zbytek byl přesunut na období po Novém roce. Po této neúplné sezóně se benátečtí fotbalisté umístili na 6. místě divizní skupiny C.
Sportovní klub vodního slalomu Benátky and Jizerou
V rámci českého poháru žáků ve vodním slalomu 20. – 21. 6. odstartoval také nový
projekt českého svazu kanoistů pod názvem Hvězdy pro hvězdy.
Do Benátek přijela kajakářka Kateřina Kudějová – olympionička a mistryně světa
z roku 2015, a kanoista Lukáš Rohan – dvojnásobný mistr ČR a pátý na mistrovství
Evropy. Mladým slalomářům nejdřív předvedli ukázkové jízdy a pak jim byli k dispozici
svými radami a zkušenostmi. Cílem projektu je motivovat žáky do budoucna a umožnit
jim osobní setkání s jejich vzory.
O víkendu 15. – 16. srpna se konal již 51. ročník závodů O štít města Benátek
a současně s ním 6. ročník českého poháru veteránů, v neděli 16. 8. pak 7. ročník závodu O cenu Tyrolitu. V závodu O štít města Benátek se z benáteckých nejlépe umístili
Lukáš Veverka a Tomáš Abraham ml., kteří získali 1. a 3. místo v kategorii K1 muži
a stejné umístění získali také v závodu O cenu Tyrolitu.
Poslední srpnový týden se konal Kemp vítězů, týdenní atletická akce pro děti, kterou pořádají desetibojař Adam Sebastián Helcelet a jeho žena Denisa, mistryně Evropy
v běhu na 400 m. Jejich cílem je přivést ke sportu co nejvíce dětí, což se jim opravdu
daří. S pořádáním kempů začali teprve v roce 2017 v Hradci Králové a v roce 2020 už
byly Benátky nad Jizerou jedním z pěti měst, kde se kempu účastnilo téměř 200 dětí.
Kromě atletiky zde děti tráví čas i dalšími sporty a hrami a také přímo při tréninku výukou angličtiny – jeden z trenérů je totiž anglicky mluvící lotyšský desetibojař Reinis
Kregers.

Kemp vítězů
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Církve
Benátecká římskokatolická farnost si v minulém roce vytýčila cíl získat prostředky
na generální opravu historických varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény v Nových Benátkách. Projekt na záchranu varhan je nazván „Dejte hlas novobenáteckým
varhanám“ a zahrnuje řadu akcí s cílem nejen získat prostředky na opravu varhan, ale
také zviditelnit farnost a její činnost a propagovat církevní památky v Benátkách. První
z řady akcí tohoto projektu v roce 2020 bylo divadelní představení Tučňáci na arše konané v malém sále Záložny 16. února tohoto roku.
Další akce se mohla konat až 13. června pod názvem „(Nejen) Běh pro varhany.“
Celodenní program zahrnoval běh (nebo chůzi) na čtyřech různých trasách od nejkratší pro malé děti a seniory až po pětikilometrovou, vedenou po cyklostezce ke Zdětínu.
Následovala vlastivědná vycházka z Benátek ke dražickému kostelíku sv. Martina s názvem Po stopách pražského biskupa Jana IV. z Dražic. Vycházku s výkladem vedl Martin Dědek – certifikovaný průvodce, který jinak pořádá vycházky Prahou s očima dokořán. Ve společenském sále na faře se poté konala přednáška Mgr. Lukáše Nachtmanna
„Počátky automobilové a autobusové dopravy v Mladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou“ a celou akci uzavřelo posezení u ohně na farské zahradě s kapelou Trampskej děs.
Veškery výtěžek z dobrovolného vstupného šel na rekonstrukci varhan.
19. září se v kostele sv. Martina v Dražicích konala poutní mše k uctění sv. Ludmily, jíž byl tento kostel původně zasvěcen. Jedná se zřejmě o nejstarší kostel tohoto
zasvěcení v Čechách, a také proto farnost usiluje o obnovu tohoto zasvěcení.
V sobotu 10. října uspořádala římskokatolická farnost s Kruhem přátel umění
Koncert pro novobenátecké varhany. Součástí koncertu byly fanfáry sdružení Myslivečtí trubači konané před starobenáteckým kostelem Nanebevzetí P. Marie. Ti následně
vystoupili i v kostele společně s pěvci Janou Pánkovou a Radimem Vondráčkem, varhaníky Karlem Hinerem a Kamilem Škodou, houslistkou Bohdanou Hinerovou a souborem Musica fuori mura. S recitací vlastních veršů vystoupil Vojta Kotek. Koncert
byl současně vzpomínkou na tragicky zesnulého člena České filharmonie, benáteckého
občana a dlouholetého člena Kruhu přátel umění Břetislava Kotrbu.
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Příroda a ekologie
Z rezervace Traviny byly 16. ledna převezeny tři samice zubra evropského do nově vzniklé rezervace u Rokycan v západních Čechách. Jednalo
se o tři mladé samice, které už dorostly do věku,
kdy v přírodě opouštějí rodné stádo. Bylo také nutné je oddělit od jejich mužských příbuzných, aby
nedošlo k příbuzenskému křížení. Mezi převezenými samicemi byla také Tula, první mládě narozené
v rezervaci Traviny v roce 2016, jejímž kmotrem
byl tehdejší ministr životního prostředí Richard
Brabec. Naopak mladý tříletý zubří samec Turbulent Knight (Nezkrotný Rytíř) odcestoval doplnit stádo v nizozemské lokalitě Kraansvlak na předměstí
Harlemu. Místo něj sem byli z nizozemské rezervace dovezeni dva zubří býčci. Jméno benáteckého
samečka vybírali studenti Americké mezinárodní
školy ve Vídni, kteří finančně přispěli na vznik naší
rezervace Traviny. Možnost vybrat jméno prvního zde narozeného samečka jim bylo
symbolickou odměnou. Do rezervace Traviny čítající rozlohu 120 ha byli první zubři
přivezeni z několika polských rezervací v prosinci roku 2015. Jedná se o první místo
v České republice, kde jsou tito kopytníci chováni ve volné přírodě. O něco dříve sem
byli vysazeni také divocí koně z anglického Exmooru. Ti jsou chováni také v sousední
rezervaci patřící do katastru Milovic. Za vznikem obou rezervaci stojí společnost Česká krajina založená Mgr. Daliborem Dostálem. Chovatelský dohled nad zubry a koňmi
na Travinách měla do 31. prosince 2019 Správa městských lesů Benátky nad Jizerou,
od 1. ledna 2020 jej převzala společnost Offroad Milovice s.r.o.
Na podzim umístili ochranáři do rezervace Traviny na prosluněná místa několik
kmenů dubů a dalších listnatých stromů. Mají sloužit jako biotop pro brouky, včely samotářky a další organismy, které se v rezervaci vyskytují a potřebují přirozený biotop.
Kmeny poskytla Správa městských lesů, která také zajistila jejich dopravu a instalaci
na místě. Na vytváření biotopu spolupracovalo s vedením rezervace Biologické centrum
Akademie věd.
S platností od 1. července byla vyhlášena Národní přírodní památka Mladá
na území bývalého vojenského prostoru Mladá, jejíž součástí je právě zmiňovaná rezervace zubrů a divokých koní Traviny. Jedná se o území na 1245 ha, kde budou nadále
platit přísnější podmínky ochrany přírody. Např. se zde nesmějí stavět asfaltové cesty,
nebo sem nesmí vjíždět těžká technika.
Na Jizeru se vrátili bobři
V bezprostředním okolí řeky byly v lednu zachyceny okusy stromů a haldy větví,
které budou základem bobřího hradu. Zdá se tedy, že bobři, kteří na české řeky přirozeně patří, se vrátili i na dolní Jizeru.
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Snímky z Národní přírodní památky Mladá, část Traviny
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Důkazy o bobří aktivitě na Jizeře nad Benátkami nad Jizerou. Dole materiál, který si bobři připravili na svůj „hrad“.
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Snížení produkce odpadu
Na počátku roku 2020 si nechalo město zpracovat statistiku vývoje množství
produkovaného komunálního odpadu ve městě. Výsledek jasně prokázal, že množství netříděného komunálního odpadu se v průběhu let 2017-2019 výrazně snížilo,
zatímco narostl podíl odpadu tříděného. Své ovoce tak zcela jistě přinesl ekologický
projekt města, v jehož rámci město bezplatně vydávalo jednotlivým domácnostem
popelnice na papír a plasty a soupravy třídících tašek. Výrazně se zlepšilo třídění
papíru a plastů, kde jsou mezi léty 2017 a 2019 rozdíly 43, resp. téměř 39 tun.
Přestože i celkový objem vyprodukovaného odpadu mírně narostl, je to jistě pro naše
město dobrá zpráva.
Nová podzemní kontejnerová stání na tříděný odpad
V souvislosti se snahou města podnítit obyvatele k většímu třídění odpadu bylo
započato s budováním podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Zlepší se tím jistě
i vzhled okolí kontejnerů, které mnohdy připomínaly spíše divokou skládku. Jako první
bylo vybudováno stanoviště v ulici Lidická (v únoru 2020), další pak v městské části Kbel a v ulici Platanová. Další stanoviště budou jistě následovat. Přispěje to nejen
k pečlivějšímu třídění odpadu, ale i ke zkulturnění zmíněných lokalit.
8. června 2020 byl vydán zákaz vstupu do lesů Lesního hospodářského celku
Lipník s platností od 15. června do 12. do září téhož roku. Obrovský lesní komplex
se rozkládá na katastrech obcí Chudíř, Loučeň, Rejšice, Smilovice, Vlkava, Bratronice, Všejany, Lipník, Milovice, Benátecká Vrutice, Jiřice, Staré Benátky, Kbel,
Brodce nad Jizerou, Struhy, Luštěnice, Újezdec, Lhota u Dřís, Hlavenec, Stará Boleslav. Důvodem bylo hromadné odumírání březo-borových porostů kvůli klimatické
změně a následkem toho možnost pádu suchých větví a celých stromů. Podobný
zákaz byl vydán již v minulém roce, v náladě „kovidového“ roku byl však mnohem
citelnější. Navíc zákaz vstupu do lesů na katastru Benátek platil již na počátku roku
do 31. března.
V říjnu zahájilo město v rámci třídění odpadu svoz přepálených rostlinných olejů a tuků. Na šesti místech ve městě byly umístěny zvláštní popelnice, kam je možno
odkládat přepálený tuk slitý do PET lahví.
Výsadba stromů a keřů
Městský úřad se dlouhodobě snaží zlepšovat ekologickou situaci ve městě výsadbou stromů a keřů. Za rok 2020 bylo vysazeno celkem 536 stromů a 300 keřů různých
druhů. V intravilánu to bylo v ulici Platanová v rámci revitalizace sídliště (59 stromů
a 44 keřů včetně živých plotů), v ulici Bratří Bendů (11 stromů), v okolí Mateřské školy
Poupátko (10 stromů a keře), 2 lípy u nové zvoničky v Dražicích, dále výsadba v Pražské
ulici a rozšíření mandloňového sadu (160 mandloní). Zde byly navíc nahrazeny uhynulé mandloně 25 novými kusy. Náhradní výsadba za kusy uhynulé kvůli suchu nebo
zničené vandaly probíhá i v jiných částech města (např. v City parku, nebo v areálu
Loděnice). V extravilánu jsou vysazovány aleje, což je dlouhodobý projekt, který bude
jistě pokračovat i v příštích letech. Kromě toho bylo 37 dubů, javorů a třešní vysazeno
i areálu BMX ve Kbele.
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Nová výsadba stromů a keřů v sídlišti Na Burse

Výkyvy počasí a neobvyklé přírodní jevy
Bouře Sabina se nad Českem přehnala 9. a 10. února 2020. Naštěstí v Benátkách nenapáchala zásadnější škody.
Během jara byla na noční obloze viditelná kometa Atlas, která několikasetkrát
přestoupila svou předpovězenou jasnost a byla tedy pozorovatelná i běžnými dalekohledy jako mlhavá skvrna s jasnějším středem v souhvězdí Velké medvědice. Původně se
předpokládalo, že během května natolik zjasní, že bude viditelná i pouhým okem, ale
kometa se postupně rozpadla a z oblohy zcela zmizela. Během dubna však bylo objeveno několik dalších komet, takže Česká astronomická společnost s trochou nadsázky
na svém webu psala o kometovém jaru. A to hned v létě byla pouhým okem pozorovatelná další kometa, tentokrát C/2020 F3 NEOWISE, která se k Zemi přiblíží jednou
za 6768 let. Dnes už asi nikdo nevěří tomu, že by komety mohly být zvěstovateli špatných zpráv, ale z jejich souběhu s celosvětovou epidemií přece jen trošku zamrazí…
Rok 2020 se jako již několikátý v řadě vyznačoval značným srážkovým deficitem.
Sucho začalo být patrné již v průběhu měsíce března, kdy musely pracovníci Správy
městských lesů začít se zavlažováním městské zeleně. Tyto práce nebyly možné bez
pomoci brigádníků a pracovníků z Chráněné dílny. Město zakoupilo k tomuto účelu
zalévací vůz, bez nějž by tak velký objem vody byl přepravován jen těžko. Na zálivku
jediného stromu je totiž potřeba 30-50 l vody podle velikosti stromu. Extrémní sucho
se zásadně projevilo i v městských lesích. Dlouhotrvající suché a horké počasí škodí
samo o sobě, nesvědčí jehličnanům, současně však „prospívá“ kůrovci, což celou kala72

Takto vyfotografoval kometu C/2020
F3 NEOWISE nad benáteckým zámkem Ing. Jiří Winter dne 15. července
2020 kolem půlnoci.
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mitní situaci ještě zhoršilo. Stromy tak prakticky umíraly ve stoje. V městských lesích
pokračovala po celou sezónu jak těžba, tak opětovné zalesňování holin. Jako brigádníci
pomáhali při některých pracích studenti, kteří v dané době měli značně omezenou výuku. Díky deštivějšímu létu se ale situace zásadně zlepšila, takže několikaletý srážkový
deficit byl alespoň částečně vyrovnán. Na podzim se podle aplikace „Intersucho“ Benátecko nacházelo v oblasti bez rizika sucha.
Kolem 20. června zvýšily vydatné deště hladiny řek v celém Česku, na některých
místech bylo dosaženo až třetího stupně povodňové aktivity. V Benátkách povodňová
vlna kulminovala 21. června. Naštěstí tady dobře zafungovala revitalizovaná niva Jizery, k jejímuž obnovení došlo před několika lety. Povodeň tak nezpůsobila žádné škody.

Výsadba nových stromků v lese

Stromy zničené kůrovcem a označení k těžbě
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