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Číslo materiálu : 4 / 04
Komise:
Datum :
Přítomni:

Školská
RM 5. 10. 2016
12. 9. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Jindřich Kozák, Mgr.
Silvia Doušová

Omluveni:

PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Růžena Votrubová, Václav Veselý, Bc. Martin Levý.
Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Karel Ptáček

Neomluveni:
Hosté:

Člen RM:
Příští jednání:

MUDr. Josef Kučera, paní Lívie Kučerová, paní PhDr. Stanislava Černá, ředitelka
MŠ Pohádka paní Zdeňka Slavíčková, zástupkyně paní Jitka Pechancová,
předsedkyně SRPŠ MŠ Pohádka paní Kateřina Holinková a další zástupci rodičů dětí,
Ing. František Tvrdík MěÚ Kutná Hora
Ing. Zuzana Moravčíková
10. 10. 2016 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 12. 9. 2016
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Projednání stížnosti pana MUDr. Josefa Kučery
2) Informace předsedkyně komise
Členové komise se sešli v prostoru Mateřské školy Pohádka k projednání stížnosti pana MUDr.
Josefa Kučery. Předmětem opakované stížnosti je hlučný provoz na hřišti v zahradě MŠ.
Ve stížnosti se mimo jiné uvádí: „hřiště, jehož provoz svým hlukem závažně porušuje naše občanská
práva (právo na spokojený život, právo na právní jednání a spravedlnost), ale dosti možná také
naplňuje literu trestního paragrafu o týrání.“ Zároveň je připomenuto, že v minulosti v této vilové
čtvrti žádné hřiště nebylo. Nejvážnějším problémem jsou „tyranizující hlasové projevy
(neartikulovaný řev různého emočního zabarvení, neočekávaného vzniku a různé intenzity, s
myšlenkovým obsahem i bez obsahu, občasné okřikování dětí rodiči, vášnivé debaty matek o výchově,
stravování a zažívání dětí, jejich úspěších a neúspěších, pokroku a ztrátách), generované 5 m od
hranice našeho pozemku, mají negativní dopad na naše duševní i tělesné zdraví. Znovu uvádím, že
naše zahrada je jediným místem, kde moje osmdesátiletá matka může udržovat svoji fyzickou aktivitu,
ale pro uvedený hluk tam nevydrží ani 5 minut. A také já chci na svém pozemku zažívat pocit
soukromí k relaxaci po zaměstnání. Místo toho oba zažíváme pocity frustrace, ztráty smyslu života,
beznaděje, úzkosti a hněvu. Pro popsané tyranizující projevy jsme nuceni dělat věci, které dělat
nechceme. Z domu na zahradu ani nevycházíme a okna a dveře udržujeme trvale uzavřené,
protože křik se nese až dovnitř. Není úniku.“
Ve stížnosti je dále upozorněno, že „na hřiště chodí i rodiče s dětmi věkové kategorie, pro které hřiště
není určeno. Navíc si tam vodí i psy. A děti a rodiče konají potřebu v koutech zahrady, protože zde
není žádné sociální zázemí. Psi konají potřebu všude. Dosti často místo nechutně zapáchá.“
V závěru stěžovatel vyjadřuje svoji představu o řešení problému:
1) S okamžitou platností přestane být hřiště užíváno veřejností po běžných (současných) provozních

hodinách školky. 2) Pokud bude prostor dále sloužit jako hřiště školky, bude bezprostředně
vybudována dostatečně účinná protihluková bariéra (byla při původním plánu provedena hluková
studie?). Tato bude muset být postavena dle mého soudu jak na sousední (tedy naší) straně, tak na
straně čelní (do hlavní ulice), neboť přilehlé budovy slouží pro hluk jako zpětná odrazová plocha.
Zeleň zde není řešením, jak vyplývá se současné situace. Jinou volbou je také možnost atrakce
přestěhovat zcela jinam (neboť již nehrozí riziko sankcí ROP, náklady budou nízké) a nechat zde opět
pouze zahradní zeleň, jako původní, estetický, zdravotní a nárazový prvek.
Schůzky se účastnili pan MUDr. Josef Kučera, jeho matka paní Lívie Kučerová, paní PhDr.
Stanislava Černá, vedení MŠ Pohádka a zástupci rodičů dětí MŠ Pohádka, vedoucí oddělení interního
auditu Městského úřadu v Kutné Hoře Ing. František Tvrdík.
Pan MUDr. Josef Kučera v úvodu zmínil předchozí stížnost a následná opatření přijatá vedením MŠ
v roce 2011. Jednalo se o odstranění zvukohry z prostoru zahrady MŠ v bezprostřední blízkosti jeho
domu (byla přemístěna), omezení hlučnosti kolotoče (byla vypodložena jeho podlážka). Hlučnost dětí
přetrvává.
Paní ředitelka Zdeňka Slavíčková sdělila, že děti se na zahradě MŠ chovají dle pokynů učitelek.
Rodiče jsou upozorňováni na sousedství rodinných domů a potřebu zachovávat dobré sousedské
vztahy. Na zahradě jsou slyšet pouze dětské hlasové projevy.
Dětské hřiště po skončení doby provozu MŠ využívají především děti, které odpoledne odcházejí
z MŠ v doprovodu rodičů. Provoz hřiště v období sobot, nedělí a svátků hodnotí jako minimální.
Paní Ing. Eva Špírová, paní Kateřina Holinková a další přítomné maminky dětí však připomínají jeho
potřebnost. Jedná se o jediné udržované a bezpečné hřiště pro menší děti. Zároveň vyjadřují také
svoji nespokojenost s jednáním pana MUDr. Kučery a jeho chováním k dětem i rodičům. Rodiče dětí
MŠ Pohádka podávají stížnost v písemné formě.
Paní PhDr. Černá vyjádřila názor, že občané by měli mít svůj klid. Dále navrhovala přestěhování
herních prvků z prostoru zahrady v nejbližším sousedství u rodinného domu Kučerových. Návrh
nelze realizovat vzhledem k zachování potřebného stanoveného prostoru kolem jednotlivých prvků
tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
Pan MUDr. Kučera také požádal pracovníky Městského úřadu o monitorování hluku s tím, že se
domnívá, že výsledek možná nebude pro něj příliš příznivý. Zde pan Ing. Tvrdík uvedl neúměrné
finanční zatížení.
Pan MUDr. Kučera dále upozorňuje na přítomnost psů na hřišti MŠ. Přítomné maminky dětí sdělily,
že s touto situací se nesetkaly.
Následně byla vyjadřována potřeba oboustranného tolerantního chování. Nelze vyžadovat úplně tiché
děti, stejně tak nelze ovlivnit štěkot psa u rodinného domu.
Závěrem je konstatováno, že provoz dětského hřiště u MŠ Pohádka je každoročně finančně
zajišťován z rozpočtu Města Kutná Hora v rozsahu, který je stanoven provozním řádem hřiště. Na rok
2016 bylo schváleno usnesením ZM č. 218/15 ze dne 15. 12. 2015. Provozní řád dětského hřiště u
MŠ Pohádka je zveřejněn při vstupu na hřiště.
Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě jedná o jediný vybavený prostor, bude hřiště plnit svoji
funkci i nadále. Rodiče žádáme o potřebný dohled a usměrnění dětských her. Pana MUDr. Kučeru a
paní Lívii Kučerovou prosíme o toleranci.
Příloha: Stížnost rodičů na chování MUDr. Kučery
2)
Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková se dotazovala na některé možnosti v zajištění
projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na
základních školách v Kutné Hoře“ s podporou OP IROP. Dotazy: jakým způsobem bude řešena
doprava dětí mezi školami, jakým způsobem budou žáci známkováni.
Zapisovatelka komise M.Nechojdomová sdělila, že doprava mezi ZŠ není uznatelným nákladem

projektu, žáci se budou přemísťovat pěšky, ovšem výuka na partnerské škole bude organizována tak,
aby se nejednalo o jednu vyučovací hodinu. Není samozřejmě vyloučené, že v budoucnu mohou být
získány finanční prostředky na zajištění dopravy žáků např. od sponzorů. Dále k organizaci výuky
připomněla, že především musí být vypracována metodická příprava a další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 10. 10. 2016 od 16.15 hodin v Rytířském sále Vl.dvora
Termíny následujících schůzek: 14. 11. 2016, 12. 12. 2016

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková
Datum: 14. 9. 2016
Příloha: Stížnost rodičů na chování MUDr. Kučery

