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Vážení a milí „čtyřicátníci“. Aniž by-
chom si to výrazně uvědomovali, mimo 
jiných důležitých bodů v životě nás 
spojuje ještě jedno - a to senátní ob-
vod 40, který jsem měl posledních šest 
let tu čest zastupovat. Na násle-
dujících stránkách bych Vám proto rád 
představil některé  naše souputníky - 
obce, v nichž žijí lidé s podobnými 
problémy i radostmi, ale zároveň i se 
svými odlišnostmi a jedinečností. A 
protože negativních až tragických zpráv 
je všude kolem víc než dost, pojďme se 
na život v regionu podívat z té lepší 
stránky. Uvidíme, že i když se to leckdy 
nezdá, život je spojen i s dobrými 
zprávami, úspěšně zakončenými 
projekty a událostmi, z kterých (a na 
které) se můžeme těšit.

Věřím, že Vás procházka po regio-
nu zaujme a potěší, protože na všech 
akcích, které bych Vám zde rád před-
stavil, pracovali lidé, jimž není lho-
stejný osud jejich obcí, lidé, kteří ne-
váhají věnovat svůj čas ostatním, lidé, 
kteří si dobře uvědomují, že bez práce 
ničeho nedosáhneme. Velmi si jejich 
odhodlání vážím a jsem přesvědčen, že 
je třeba takové úsilí náležitě ocenit. 
Jsem velmi potěšen, že jsem se mohl na 
tomto snažení podílet. Ostatně - násle-
dující stránky jsou jasným důkazem 
známého rčení, že bez práce nejsou 
koláče. A pokud se podaří právě ty po-
věstné koláče správně upéct, je to ra-
dost pro všechny. Pojďte tedy spolu se 
mnou ochutnat, co během posledních 
šesti let „upekli“ naši sousedé.  

Rád se stanu Vaším průvodcem.

CO JE ČTYŘICÍTKA?

Zimní stadion pro Čáslav
Dovolte mi, abych se úvodního článku 
ujal sám. Jako starosta desetitisícové 
Čáslavi bych rád ukázal, že i v takovémto 
městě je možné podporovat sport i 
kulturu jako ve městech s mnohem 
větším počtem obyvatel. 
Pokud budu hovořit o Čáslavi, musím se 
zmínit o novince, jejíž vznik místní 
obyvatelé bedlivě sledují. Je jí sportovní 
hala, které v Čáslavi ale málokdo řekne 
jinak než zimní stadion. 

Milovníci bruslení se na její uvedení 
do provozu těší, ačkoliv měli příležitost 
„ochutnat“ čáslavské bruslení minulou 
zimu. S ohledem na finanční možnosti 
bylo totiž třeba výstavbu krytého stadio- jeho fungování, se těší na první bruslení 
nu rozdělit do dvou let. Takový postup  ve vlastní hale. 
umožnil již po prvním roce výstavby Stejně jako sport je součástí života 
zprovoznit prozatím alespoň nekrytou také zábava. I na tyto potřeby obyvatel 
ledovou plochu, která poskytla dětem i našeho města myslíme, nyní například 
dospělým dostatečný prostor pro první rekonstrukcí hotelu Grand na Žižkově 
zdejší bruslení po skutečně mnoha náměstí. Již v minulém roce se místní 
letech. Kluziště již tedy zažilo i první prvně bavili na plesech v moderním 
karneval na ledě, který měl svoje milé prostředí opraveného tanečního sálu, 
kouzlo. letos přibude nabídka upravené restau-

race a do budoucna plánujeme také 
zřízení ubytovacích prostor. 

V současné době se chýlí ke konci také 
druhá etapa výstavby tohoto zimního 
stadionu a místní hokejisté, kteří dokon-
ce již s předstihem založili svůj klub a 
připravili všechny právní náležitosti k 

Těším se, že 
se naše město posune zase o kousek dál a 
děkuji každému, kdo se na této jeho 
proměně byť sebemenší částí a jakýmko-
liv způsobem podílí. Vždyť jen společně 
můžeme všechny tyto i další proměny 
nejen našeho města uskutečnit. 

Vloni Čáslaváci bruslili pod širým nebem,
letos na ně již bude čekat krytá ledová plocha

nového zimního stadionu
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Důležitý je sport 

i společenský život



Největším městem „čtyřicítky“ a jejím akce, jako jsou besedy, univerzita tře- bohatou historii města. Vzhledem k to-
centrem je Kutná Hora. Zeptali jsme se tího věku... Pro tyto účely bychom tedy mu, že se však jedná o soukromý projekt, 
proto jejího současného starosty, pana potřebovali, aby knihovna měla přibližně není tedy investorem město. Přesto jde o 
Bc. Jiřího Starého, jak se v tomto historic- trojnásobné prostory. Byl bych rád, kdy- jeden ze záměrů, který by mohl do bu-
kém městě žije... by se záměr - za pomoci pana senátora doucna zajistit ještě větší prestiž Kutné 

„V posledních šesti letech proběhla v Strnada a dalších - podařil. Vždyť se jedná Hory a nabídnout nové možnosti. Zákla-
Kutné Hoře  modernizace celého systé- o plánovanou investici ve výši zhruba jed- dem výuky by zde mělo být nejen restau-
mu vodovodu i odvodu odpadních vod noho sta milionu korun! rátorství, ale také teorie památkářství, 
nejen ve městě, ale také v regionu, a to patřičná legislativa, obnova krajinářství a 
včetně modernizace čističky odpadních tak dále. 
vod i úpravny vody. Do budoucna by-
chom ale ještě chtěli odkanalizovat po-
vodí Vrchlice. To jsou záležitosti, o nichž 
jsem již jednal se senátorem Jaromírem 
Strnadem a věřím, že v této záležitosti 
dokáže pomoci k uskutečnění našeho zá-

Stejně jako v případě knihovny, sna-měru, stejně jako v případě budování 
žíme se již delší dobu také o výstavbu obchvatu Církvice,“ shrnul Bc. Jiří Starý.  
sportovní haly v areálu Klimeška, která by „Pro další rozvoj života ve městě je 
měla poskytovat zázemí pro tréninky, ale podle mého názoru také velmi důležité 
také vhodné prostředí pro pořádání vyš-vybudování nové moderní knihovny, ale  Všechny tyto cíle jsou během na 
ších soutěží v halových sportech. Tento jako u většiny podobných akcí, i zde dlouhou trať a není jisté, zda se je podaří 
projekt je vzhledem ke svojí vysoké finan-narážíme na nedostatek financí. Na uskutečnit ještě v tomto volebním ob-
ční náročnosti rozdělen do několika etap dotační prostředky z kraje a ministerstva dobí, tedy zda se jejich dokončení nebu-
(opět obdobně jako v případě knihovny).    bohužel dosáhnou jen krajské knihovny, dou účastnit jiní zastupitelé města. Jak 

Hovořili jsme o knihovně i o sportu, přičemž ta kutnohorská ale tento statut městští zastupitelé, tak zákonodárci i dal-
ale Kutná Hora v současné době žije také nemá. Přesto právě naše knihovna pos- ší lidé, kteří se na úspěchu takových prací 
přípravami na možné zřízení univerzity, kytuje servis mnoha obdobným zaříze- podílejí, proto musí myslet ne na rok či na 
jež by svým zaměřením  měla navázat na ním v širokém okolí a realizuje i další dva, ale na desítky let dopředu.“ 

Podle aktuálních informací je 
projekt ve fázi jednání, a to v oblasti 
legislativní, odborné i politické. Projekt je 
svým pojetím jedinečný nejen v České re-
publice, ale také ve Střední Evropě a 
cesta k jeho uskutečnění jistě nebude 
lehká. Do projektu se zapojuje více sub-
jektů a pokud by se podařilo celou myš-
lenku realizovat, celý kutnohorský region 
by se tak mohl hrát významnou roli v 
oblasti vzdělávání.

Knihovna i univerzita pro Kutnou Horu...

Vzdělání je základem 

společnosti, 

univerzita ve městě 

otázkou prestiže.

Město potřebuje novou moderní knihovnu. 

Podaří se zajistit sto milionů?
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Bc. Martin Starý



„Za posledních šest let přibyla ve Vavřinci tatek míst v mateřské škole, což je bohu- to spojovací komunikace kdysi probíhala 
celá nová obytná zóna Chmeliště a počet žel velmi složité. Byli bychom rádi, kdyby podle dřívějších potřeb, což ale moder-
obyvatel se zde zvýšil celkově o přibližně bylo možné získat dotaci alespoň na ním automobilům ani intenzitě provozu 
10 procent. Uvážíme-li, že se jedná pře- úpravu stávajících prostor,“ řekla starost- nestačí.
vážně o mladé rodiny s dětmi, je zřejmé, ka obce, paní Jana Semerádová. 
že naší hlavní starostí je nyní zajistit dos- „Dalším důležitým bodem naší snahy 

je bezpečnost obyva-
tel při cestách do blíz-

S panem senátorem Strnadem jsem kých Uhlířských Jano-
již hovořila o potřebě rekonstrukce mul-vic. Proto usilujeme o 
tifunkční vodní nádrže na okraji části Ží-vybudování chodníku 
šov. Je zde krásné prostředí, klid na hry i a rekonstrukci této 
sport při využití sousedícího hřiště i na silnice III. třídy. Pro po-
setkávání s přáteli. Místní obyvatelé vy-hodlí obyvatel a další 
užívají toto zařízení k letnímu koupání, přiblížení obce sou-
dobrovolní hasiči k tréninkům i pořádání časným nárokům a 
soutěží. Jde ale o přibližně pětatřicet let normám vidíme i nut-
starou nádrž, která již volá po údržbě. Na-nost kanalizace, a to i 
ší snahou je tedy sehnat prostředky na je-dešťové při zmiňova-
jí obnovu. Věřím, že se vše podaří. né silnici. Výstavba té-

„Mimo uvedených dvou silnic bych ninách, které jsou tentokrát o něco delší 
ale za „svoje“ město rád vyzdvihl promě- (právě z důvodu rekonstrukce) zde děti 
nu budov místní školy, a to jak pro první, najdou nové sociální zařízení i osvětlení 
tak i pro druhý stupeň. Dnes je již dokon- včetně nově nainstalovaných podhledů a 
čen projekt zateplení objektu, v němž se tak dále.
učí starší děti. Tak zvaně za pět minut Město samozřejmě nežije pouze 
dvanáct se také podařilo úspěšně požá- technickými záležitostmi. Po práci je 

třeba se také bavit, a k tomu měli zdejší 
obyvatelé jedinečnou příležitost napří-
klad na letošním ročníku Uhlířských 
slavností, které se tentokrát nesly v du-
chu dřevosochání.“

Uhlířské Janovice nabízejí svým 
obyvatelům stále něco nového. Ostatně 

dat Státní fond životního prostředí o přijeďte a uvidíte sami. 
finanční podporu pro 
obdobnou akci v případě 
budovy základní školy pro 

„Těší mě, že se v Uhlířských Janovicích první stupeň, kde pro-
podařilo vybudovat dvě nové příjezdové běhlo zateplení objektu 
komunikace, a to v ulici Topolová a (přičemž se podařilo  
Mánesova. Na obou projektech jsme zachovat zdobné prvky 
spolupracovali právě s panem senátorem tak, jak byly na původní 
Strnadem. Jsem rád, že máme v blízkosti fasádě), výměna oken, 
člověka, který se o region zajímá a plní změna otopné soustavy. 
sliby, což je důležité zvláště nyní, v době, Letos zde v  době letních 
kdy mnozí za svým slovem tak pevně prázdnin dochází k dalším 
nestojí,“ říká starosta města, magistr Jiří úpravám - tentokrát 
Buchta. uvnitř objektu. Po prázd-

Vavřinec se rozrůstá
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Po prázdninách do lepší školy

Jsem rád, že máme 

v blízkosti člověka, 

který se o region zajímá 

a plní sliby.

Potřebujeme dostatek míst 

v mateřské škole

O děti ve Vavřinci nouzi nemají.

Budova základní školyMgr. Jiří Buchta



Město Uhlířské Janovice leží v zeleni nedaleko 
Kutné Hory i Kolína. Přibližně třítisícová obec se 
snaží svým obyvatelům vše, co je ke spokojenému 
životu potřeba. Velmi rád projíždím krajem, ve 
kterém vidím vždy něco nového - opravenou školu, 
nové bytové domy, zrekonstruované komunikace. 
To vše v Uhlířských Janovicích najdeme. O tom, že 
nic není bez práce a patřičného úsilí, může hovořit 
starosta obce, magistr Jiří Buchta.   

Krásná Sázava...

„Sázava je krásné město v krásné přírodě, smrtelných. Část této komunikace se již cí rameno. Výsledek by měl vypadat 
které má navíc to štěstí, že zde funguje - a podařilo opravit, ale úsek vedoucí lesem relativně přírodně. Přípravy na tuto akci 
to v současnosti velmi dobře - sklárna, je problematický jak z pohledu řešení začaly již v roce 2005.  Až nyní - opět i díky 
která v různých profesích zaměstnává vlastnických vztahů, tak i technického pomoci pana senátora - vše míří k úspěš-
přibližně 1500 lidí. Najít pracovní místo nému zakončení. V minulém roce byly 
tedy zde prakticky není problém, jen je zahájeny práce na přípravě potřebných 
třeba počítat s tím, že se jedná o výrobní podkladů a úřední úkony a ještě letos by 
závod, nikoliv o úřad. Většina míst je tedy mělo dojít k přípravám na samotnou 
ve výrobě. Stejně tak mají místní mož- stavbu a pokud se vše podaří podle zajištění opravy. Jde o problém, který 
nost dojíždět - pokud jsou ochotni trávit plánu, v příštím roce bychom mohli mít jsme již řešili i s panem senátorem 
určitý čas na cestách - do okolních větších hotovo. Vím, že ne všichni obyvatelé Strnadem, který se v situaci velmi dobře 
měst či dokonce do Prahy. Díky blízkosti orientuje také díky svému působení v 
dálnice to není až tak velký problém,“ říká komunální politice. Tyto problémy 
místostarosta Sázavy, inženýr Bohuslav zkrátka zná a ví, že není jednoduché je 
Vtípil. řešit. Věřím tedy, že i s jeho pomocí se 

podaří tuto záležitost brzy vyřešit. 
Ostatně pokud se rozhlédnu po okolí, budou souhlasit s nezbytnými kroky, jako 
mám celkově radost z posunu, který v je kácení některých dřevin na břehu řeky. 
poslední době nastal v kvalitě komunika- Lidé, kteří žijí v záplavové oblasti však bez 
cí. Jestliže byl tento kraj ještě před takových opatření jen těžko v případě 

„Jestliže jsem hovořil o dálnici, několika lety doslova na chvostu, nyní se další povodně ochrání svůj majetek... Sa-
nemohu nevzpomenout na problém, vše viditelně obrátilo k lepšímu. mozřejmě jsme připraveni s každým zá-
který město trápí. Je jím nevyhovující Město Sázava leží v hlubokém údolí, jemcem jednat, počítáme s diskusí s oby-
přivaděč právě na tuto komunikaci. Řidiči jímž protéká stejnojmenná krásná řeka. vateli. Byl bych ale rád, aby se i ti, kteří 
musejí ve snaze najet ze Sázavy na dálnici O malebná zákoutí tedy nemáme nouzi, mají svoje domy daleko od řeky, snažili 
překonat výrazný výškový rozdíl po ale v případě dešťů se umí řeka přihlásit o vžít do situace těch, které voda ohrožuje. 
serpentinách, což rozhodně není - zvláště pozornost. Dalším momentem, jemuž se Za sebe mohu jednoznačně slíbit, že 
v případě kamionové dopravy - jednodu- dlouhodobě věnujeme, jsou protipovod- naším cílem je, aby se ve zdravé Sázavě 
ché, a tak se přivaděč stává místem ňová opatření. Hrázím se nevyhneme, žilo ještě lépe. Sázava i Středočeský kraj 
častých dopravních nehod, včetně těch nicméně chceme vybudovat i odlehčova- jsou výborné místo pro život.“ 

Hledání práce
není v Sázavě 
velký problém

Bezpečnější spojení 
s okolím 

Na hrázky čekali 
přes deset let, 

nyní se stanou skutečností
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Ing. Bohuslav Vtípil

Z čeho se raduje a co trápí 
krásné město Sázavu?



„Jako starostka Kácova jsem velmi ráda, současné době například uvažujeme o to, aby se nám podařilo získat dostatek 
že se naše městečko může pochlubit dostavbě mateřské školy,  protože její financí na výstavbu nové zbrojnice. Vždyť 
hned několika novinkami, které slouží nynější kapacita ani zdaleka nepostačuje právě v Čáslavi, kde je inženýr Strnad 
našim obyvatelům,“ říká magistra Soňa zájmu. starostou, vyrostla nedávno stanice, jež 
Křenová. Ráda bych se ale zmínila také o je vzorem pro takové moderní stavby. 

„Můžeme zmínit novou čističku místních dobrovolných hasičích. Naše 
odpadních vod, upravené komunikace jednotka je zařazena mezi jednotky JPO 
včetně hlavního tahu Kácovem i nové III, což je již jednotka na poloprofesionál-
pracovní možností díky firmám a ní úrovni. Členové sboru ale nemají 
společnostem, které zde podnikají. Také prozatím odpovídající zázemí. Rozhodli 
proto zde nemáme velký problém s jsme se proto, že i ve spolupráci s panem 
odlivem mladých lidí. Naopak - v senátorem Strnadem, uděláme vše pro 

Dobrovolní hasiči, zvláště pak ti z 
takových jednotek jako je ta kácovská, 
musí splňovat stále náročnější poža-
davky, a proto si zaslouží také odpovídají-
cí podmínky a možnosti pro svoji 
přípravu jak na zásahy, tak i soutěže. 
Velmi bych si přála, aby jak dospělí, tak i 
mladí hasiči, kteří jsou také velmi šikovní, 
měli již brzy co nejlepší, moderní a 
pohodlné zázemí pro uložení techniky, 
pomůcek i pro setkávání svých členů.“ 

Dobrovolní hasiči 
jsou pro obce důležití

V Kácově si to 
velmi dobře 
uvědomují

Pro každou obec je dnes nezbytná dobrá 
dopravní dostupnost. Jenomže - čeho je 
moc, toho je opravdu příliš... Své o tom ví 
i starosta Církvice, pan Jiří Volenec.

té době postavil 
pan senátor Str-
nad, jehož zájem 
řešit problematic-

„Církvicí prochází hlavní silnice, spo- kou s ituaci  mě 
jující (pokud se rozhlédneme šířeji) mimo opravdu potěšil. 
dálnici Prahu s Brnem. V lokálnějším mě- Dnes tak mohu 
řítku Kolín či Kutnou Horu s Čáslaví a dále s radostí konstato-
třeba s Havlíčkovým Brodem. Je tedy jas- vat, že se vše dalo 
né, že zde dopravní ruch příliš nepolevuje do pohybu t ím 
ani ve večerních hodinách či o víkendech. správným směrem 

a nyní již vidím výs-
tavbu obchvatu ve velmi dobrém světle. Abych ale nehovořil jen o obchvatu - 
Byly vypracovány nové plány, došlo ke obec má v plánu také další fázi péče o 
změně plánované trasy a spolu s inžený- zdejší krásný kostel svatého Jakuba. Obec 
rem Strnadem jsme absolvovali řadu ze svého rozpočtu podpoří vybudování 
jednání na krajském úřadu, Ředitelství nové dřevěné stolice ve věži kostela na 
silnic a dálnic i jinde a v současné době zavěšení zvonu, který musel být, vzhle-Proto jsme se již před lety rozhodli 
jsme ve fázi výkupu pozemků pro výstav- dem k havarijnímu stavu původní stolice, zahájit přípravu na výstavbu obchvatu 
bu pro nás tak důležité komunikace. před mnoha lety spuštěn. Je to částečně obce. Bohužel, celý projekt se postupem 

Pokud vše půjde tak dobře jako do- záležitost citu a vztahu k památce, doby komplikoval, až se dostal do (na-
posud, budou všechny pozemky připra- zároveň jsem ale přesvědčen, že i takové štěstí jen téměř) slepé uličky, když se jed-
veny do konce příštího roku  a následně plány jsou pro život v obci důležité. Vždyť na z obcí, jejímuž katastru se měl obchvat 
by měla být zahájena samotná stavba nemůžeme žít jen řešením technických přiblížit, ohradila proti tomuto záměru. 
tolik očekávaného obchvatu obce. problémů... Do role jakéhosi moderátora diskuse se v 
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Církvický sen o klidu

Inženýr Strnad se stal

moderátorem složité 

diskuse

Kácovští hasiči se mají na co těšit



Bezpečí je prvořadé

Čím se můžete voličům ČSSD pochlubit ja- (Policie ČR, Hasičského záchranného 
ko ministr vnitra za ČSSD? Co se v oblasti sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služ-
zlepšování personálního stavu a vybave- by ČR, Generální inspekce bezpečnost-
ní bezpečnostních složek nejvíc povedlo? ních sborů, Bezpečnostní informační 

Pokud se zaměříme například na služby a Úřadu pro zahraniční styky a 
Policii ČR, tak ta prošla v poslední době za informace) i odborových organizací, 
pomoci MV výraznou obměnou po strán- proto jsem přesvědčen, že jsme do něj 

a dalších států, v naší republice jsme  ce technického vybavení. Nakoupila se zakomponovali veškeré připomínky vy-
nechali vytvořit mobilní jednotky cizinec-vozidla v barvách Policie České republiky, plývající z praxe. Zásadní také je, že nove-
ké policie a v rámci krajů ve spolupráci s auta do lehkého terénu, či pro dohled la se nijak nedotkne výsluhových nároků 
hejtmany organizujeme cvičení integro-nad silničním provozem. Policie získala příslušníků bezpečnostních sborů.
vaného záchranného systému... Nedáv-také technické vybavení pro boj s nele- Jakým způsobem pomáháte profesio-
ný audit národní bezpečnosti prokázal, že gální migrací a ochranu státní hranice nálním a dobrovolným hasičům? 
systém reagující na migraci a hrozby s tím atd. Zřídili jsme takzvané prvosledové Především musím říct, že si nesmírně 
spojené máme v Česku nastavený dobře. hlídky na jednotlivých územích, včetně vážím všech profesionálních i dobrovol-
Na druhou stranu si uvědomujeme, že jejich materiálního a technického vyba- ných hasičů. I proto mě těší, že je ze své 
migrace se rozvíjí a je z některých hledi-vení, aby bylo možné adekvátně reago- funkce mohu podporovat. Co se týká pro-
sek nepředvídatelná. Proto dál sleduje-vat na situace typu aktivního střelce. To fesionálů, povedlo se nám od 1. 11. 2016 
me nastavení systému a jsme připraveni jsou vše novinky, které výrazně přispívají navýšit jejich platy o 5 %. U dobrovolných 
ho dle aktuálních potřeb měnit. k bezpečnosti občanů. jednotek jsme jen v tomto roce zajistili 

Zadal jste policii, aby předložila plán V čem se naopak ještě podle vás musí dotace ve výši téměř 400 milionů na re-
na lepší ochranu tak zvaných měkkých přidat? Co je potřeba stihnout do voleb? konstrukce zbrojnic a novou techniku. 
cílů. Můžete to přiblížit? Policie ČR má dnes 41 752 služebních Pan premiér bojuje za větší transparent-

Teroristické útoky v posledních měsí-míst, z toho je jich obsazených jen 40 nost ve veřejném sektoru a za potírání 
cích v ostatních zemích Evropy urychlily 190. Je proto potřeba obsadit přes 1500 korupčních příležitostí. Od roku 2015, 
připravovanou koordinaci systémové míst. Nejde sice o cíl, který lze splnit v řá- odkdy platí zákon o státní službě, je záro-
ochrany míst s vysokou koncentrací du týdnů, ale z dlouhodobého hlediska veň realizován vládní plán boje s korupcí. 
osob, která nejsou běžně trvale chráně-jde o prioritu pro nás i pro všechny obča- Jeho hlavní body jsou výkonná a nezávis-
na. Jedná se o obchodní, kulturní a spor-ny. Dobrá zpráva je, že jen v červnu se po- lá exekutiva, transparentnost a otevřený 
tovní centra, kostely, nádraží, metro, le-licii podařilo získat 150 nových policistů. přístup k informacím, hospodárné naklá-
tiště a další shromaždiště. Vzhledem k to-Pomůže ke zatraktivnění služby  dání s majetkem státu a rozvoj občanské 
mu, že obce, majitelé nákupních center, novela zákona o služebním poměru společnosti. Ministerstvo vnitra, pod kte-
pořadatelé kulturních či sportovních akcí příslušníků bezpečnostních sborů? ré spadá i státní služba, připravilo vyhláš-
i další nemají ve většině případů dosta-Jsem přesvědčen, že ano. Novela zá- ku ke státní úřednické zkoušce, pravidla 
tečné zkušenosti s ochranou proti tero-kona se týká jak současných, tak i budou- vzdělávání zaměstnanců, etický kodex 
ristickým hrozbám, nabízíme ve spolu-cích příslušníků bezpečnostních sborů. zaměstnance státní správy, prováděcí 
práci s policií navíc ještě podporu či po-Kromě zásadní změny v proplácení přes- předpisy i metodické pokyny k výkonu 
moc se zajištěním bezpečnosti. časů či služebního volna za přesčasy se státní služby. Dále ministerstvo poskytu-

Od příštího roku u nás vznikne specia-jedná o náborových příspěvcích a o mož- je podporu pro instituce, které přispívají 
lizované centrum pro boj proti teroris-nosti zrychleného kariérního postupu do katalogu Portálu veřejné správy i e-
mu, které bude vyhodnocovat nové tero-pro policisty, hasiče, celníky či členy vě- lektronického centrálního registru smluv. 
ristické a hybridní hrozby. A pochopitelně zeňské služby se středoškolským vzdělá- Jaké kroky děláte pro ochranu obča-
se podílet i na metodice pro ochranu ním. Ti dostanou stejně jako jejich kole- nů před potencionálními hrozbami 
měkkých cílů. gové vysokoškoláci šanci přihlásit se do spojenými s masovou migrací? 

Když za Vámi přijde sociálně–de-výběrového řízení na obsazení volného Snažíme se činit preventivní opatření, 
mokratický senátor se žádostí o pomoc služebního místa, pro které je stanovena nejen v rámci Evropy, ale i v Česku. To pro 
pro svůj region, pomůžete mu? vyšší služební hodnost. nás bylo prioritou na začátku migrační 
Vždy jsem byl a jsem připraven naslou-K tvorbě návrhu novely byli kromě krize a platí to i dnes. To znamená, že po-
chat všem občanům bez ohledu na funk-pracovníků Ministerstva vnitra přizváni síláme materiální i lidskou pomoc do 
ce a stranickou příslušnost. zástupci všech bezpečnostních sborů Řecka, Maďarska, Slovinska, Makedonie 
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Rozhovor s ministrem vnitra Milanem Chovancem



Pane inženýre, když jste před šesti lety 
prvně kandidoval na post senátora, jen 
těžko jste mohl mít přesnou představu, 
jak se bude následujících šest let odvíjet. 
Dnes je to již jiné - jak se liší Vaše dnešní 
vize od těch minulých?

Za posledních šest let jsem získal 
mnohé zkušenosti. Určitě jsem ztratil 
některé možná až přehnané počáteční 
představy, na druhou stranu jsem se ale 
ujistil v tom, že pokud člověk skutečně 
chce pracovat pro lidi, mandát senátora 
mu pro to otevírá řada možností.

 Mám tu velkou výhodu, že oproti 
svým předchůdcům na postu senátora za 
volební obvod 40 zde skutečně žiji a pro-
to mám denně na očích problémy, s nimiž 
se zde lidé potýkají, ale také radosti z 
dosažených úspěchů. Dnes vím přesněji 
než před šesti lety, kde jsou zahájeny pro-
jekty, kde je nezbytné pomoci se zajiš-
těním finančních prostředků a tak dále. 
Jde o mnoho záměrů, na jejichž realizaci 
se mohu podílet a sledovat jejich vývoj. 
Na jednu stranu mi to přináší velkou ra-
dost, na druhou pocit odpovědnosti, s 
nímž jsem vstoupil také do současné 
kampaně. To je hlavní rozdíl mezi mými 
pocity před šesti lety a nyní.     

Jste svým založením, jak sám říkáte, 
spíše technický typ. Jsou Vám tedy bližší 
projekty tohoto charakteru? 

V tomto případě jde o úhel pohledu. 
Jsem přesvědčen, že projekty, jejichž rea-
lizace v této době probíhá, jsou mnohdy 
kombinací technického zajištění budou-
cích možností lepšího využívání volného 
času obyvatel jednotlivých obcí, nabídky 
zájmových aktivit či zajištění lepších ži-
votních podmínek a prostředí. Pokud te-
dy například ve Světlé nad Sázavou plá-
nují výstavbu sportovní haly, jedná se v 
tuto chvíli o ryze technickou záležitost, 
která do budoucna přinese nové mož-
nosti pořádání sportovních i společen-
ských aktivit. Technickou stránku péče o 
území volebního obvodu chápu jako nez-
bytnou pro rozvoj ostatních oblastí ži-
vota, včetně společenského či sportovní-
ho vyžití.

Každá z takových akcí - ať již technic-
kého nebo jiného charakteru, potřebuje 
podporu v kvalitních zákonech, jejichž 
garantem je právě i Senát. 

ROZHOVOR
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SVOJE SLIBY MYSLÍM VÁŽNĚ 
A PLNÍM JE 

Ing. Jaromír Strnad
kandidát do Senátu



Mimo postu senátora zastáváte již které budou pomáhat, ale nikoliv V prostředí politiky se nejen v 
řadu let také funkci starosty desetitisíco- omezovat. Ze svých činností přímo na posledních letech objevuje velmi tvrdý a 
vé Čáslavi. Jak lze tyto dvě pozice půdě Senátu mohu jmenovat například často až nesnášenlivý styl například 
skloubit? místopředsednictví ve Výboru pro předvolebního boje...

To je otázka, která mě při rozhodová- hospodářství, zemědělství a dopravu či To je část politiky, která se mi opravdu 
ní o první kandidatuře do Senátu velmi ve volební komisi a samozřejmě členství nelíbí. O hlasy voličů je třeba usilovat 
trápila. Proto jsem dlouho zvažoval, zda v Senátorském klubu České strany prací, tím, co kandidát dokázal a co může 
budu schopný takovému závazku dostát. sociálně demokratické. napříště nabídnout - nikoliv jen poukazo-
Dnes již mohu konstatovat, že to možné Byl jsem také zpravodajem mnoha váním na případné chyby druhých. 
je. Samozřejmě na úkor volného času, ale zákonů. Pokud bych se ohlédl jen za těmi Volební kampaň má informovat o 
protože jsem člověk, který rád vidí kolem letošními, jedná se například o zákony o skutečných záměrech kandidáta a nikoliv 
sebe změny k lepšímu, mám vždy radost z hazardních hrách a dani z hazardních her o jeho osobní či stranické nevraživosti 
dokončených akcí. Je to pro mě odměna, či zákon o veřejných zakázkách. Hlouběji vůči ostatním. Je třeba pracovat a mít na 
které rád obětuji i velkou část svého v minulosti šlo potom mimo jiné o zákony práci dostatek času a motivace, tedy i klid 
osobního klidu a určité volnosti. Dnes si o registru smluv, o důchodovém spoření,  a dobrou vůli. A to jsou podmínky, které 
troufám konstatovat, že právě propojení o dani z příjmu a mnoha dalších. Ostatně se v negativní či nenávistné atmosféře 
komunální politiky a funkce v zákonodár- více o mojí práci přímo na půdě Senátu je zkrátka nedají navodit. 
ném sboru mi umožňuje stále zůstat v možné dohledat na webových stránkách, 
sepětí s problémy a realitou běžného a to jak přímo na mých osobních, tak i se- Hovořil jste o plánech na další volební 
života a nedovolí mi zapadnout do nátních. období. Jaké konkrétné akce jste měl na 
jakéhosi jiného světa, který mysli? Můžete jmenovat 
mnohdy politiky po určité alespoň některé z nich? 
době začne obklopovat. Já Právě dennodenní kon-
denně řeším problematiku takt se starosty obcí v mém 
konkrétních míst, konkrét- volebním obvodu mi dovo-
ních obcích. Každý z těchto luje zcela jednoznačně jme-
úkolů je jedinečný, ale novat například dokončení  
většinu z nich spojuje stále výstavby obchvatu Církvic, 
stejný problém - nedostatek propojení současných úseků 
financí. Zvláště malé obce cyklostezky mezi Světlou 
jsou v této oblasti ve velmi nad Sázavou a Ledčí nad Sá-
problematické situaci a zavou, výstavbu přípojky na 
musím přiznat, že nesmírně dálnici v Sázavě a realizaci 
obdivuji lidi, kteří je vedou a protipovodňových opatření 
o vše musí postarat velmi tamtéž, ale také dostavbu 
často sami -  většinou zimního stadionu v Čáslavi, 
dokonce při svém „civilním“ pomoc s úpravami v ma-
zaměstnání. Jde o skutečně nedocenitel- teřské škole ve Vavřinci, knihovna pro Které konkrétní akce Vám v posled-
nou práci. A právě proto se snažím zajistit Kutnou Horu... To jsou skutečně pouze ních šesti letech udělaly největší radost? 
malým obcím pomoc také v oblasti namátkové příklady. Při návštěvách na Nerad bych jmenoval konkrétně, 
získávání dotačních prostředků. Funkce různých radnicích ve volebním obvodu abych na některou z nich nezapomněl. Je 
starosty Čáslavi mi proto stále připomíná vždy společně najdeme téma na další to vlastně každý, byť drobný posun, 
běžné denní problémy, za což jsem práci. kterého se podaří dosáhnout. Největší 
vděčný. Ze širšího pohledu potom jako radost mám vždy v okamžiku, kdy se 

nesmírně důležitý úkol vidím v naší zemi někdo zastaví a podělí se se mnou o svoji 
O činnosti senátora hovoříte hlavně (a samozřejmě nejen zde) zajištění bez-spokojenost. 

jako o práci „v terénu“. Z této funkce ale pečnosti jejích obyvatel, podmínek pro Práce senátora mi dává možnost 
určitě vyplývá také mnoho povinností další ekonomický růst a pomoc při na-přispět svojí konkrétní prací na konkrét-
přímo v zákonodárné oblasti... stavování sociálních podmínek tak, aby ních místech, kde je pomoc potřebná. Z 

Je samozřejmé, že tato část k výkonu měl každý možnost žít v důstojných toho mám opravdu dobrý pocit. Stejně 
senátorského mandátu patří, pro mnohé poměrech. Jsem přesvědčen, že toto jsou tak ale v případě, kdy se podaří prosadit 
moje kolegy je také zásadní náplní nejdůležitější úkoly, které před námi stojí dobrý a nezbytný zákon, který v důsledku 
funkce. Také já samozřejmě věřím, že a já se na nich, pokud mi voliči dají svoji napomůže například právě k rozvoji obcí. 
právě v Senátu můžeme pomoci lidem důvěru, budu rád a ze všech sil i nadále Protože bez kvalitních zákonů není 
přípravou kvalitních zákonů a norem, podílet. možné zemi dobře spravovat.    

ROZHOVOR
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Pracujeme pro naše děti 



„Před několika lety jsme se v Chřenovi- nám nedávno vybudovat 
cích potýkali s problémem nedostatku kryté posezení pod pergo-
pitné vody. Po povodních začala téct lou u obecního úřadu, které 
místním obyvatelům z kohoutku závadná se nyní stalo centrem set-
voda a řešení situace bylo v nedohled- kávání občanů, společen-
nu,“ ohlédl se do minulosti starosta ských akcí a tak dále. Jsme 
Chřenovic, pan Jaromír Karel. rádi, že se delší dobu plá-

„Nabízelo využití vody z vlastní novaná stavba opravdu po-
obecní studny, což se ale později ukázalo dařila. Určitě bude hojně 
také jako nemožné, protože těsně nad využívána, o čemž svědčí  
tímto zdrojem pitné vody zemědělské reakce místních obyvatel. 
družstvo zřídilo výběh pro krávy a i tato Doposud v obci podobné 
voda byla tedy kontaminována. Dnes již místo chybělo.“ 

mohu s klidem říci, že se situace během 
relativně krátké doby zvláště s pomocí 
pana senátora Strnada i dalších osob vy-
řešila a nyní je již vše v pořádku.

Radovat se ale Chřenovicích můžeme 
i z dalšího malého úspěchu. Podařilo se 

multifunkčního hřiště s 
umělým trávníkem i os-
větlením. Myslím si, že ta-
kové sportovní zázemí 
nám mohou snad v dob-
rém závidět i mnohé dale-
ko větší obce. 

Jestliže ale hovořím o 
zrealizovaných projek-
tech, jen těžko bych mohl 
zapomenout na pomoc 
mnoha lidí, s nimiž jsem 

„Pokud bych se měl ohlédnout za se jako starosta Třebešic při různých 
několika posledními roky, řekněme právě jednáních setkal. Jedním z nich byl také 
za obdobím posledních pěti - šesti let, senátor za náš obvod, pan inženýr Jaro-
mohu říci, že se Třebešice výrazně pro- mír Strnad, jehož končící volební období 
měnily,“ zhodnotil jednou větou starosta hodnotím jednoznačně pozitivně. 
Třebešic, pan Jaroslav Havránek. 

„Za zmínku jistě stojí například 
rekonstrukce střechy obecního úřadu, 
samozřejmě pokud možno průběžná 
oprava komunikací v obci, ale možná 
nejviditelnější akcí bylo vybudování 

našich setkáních se se zájmem dotazuje 
na události a život v obci. Jeho zájem není 
pouze formální a předstíraný, o čemž 
svědčí skutečnost, že především záslu-
hou pana senátora Ing. Strnada bylo ini-
ciováno velmi složité a zdlouhavé jedná-
ní, na jehož konci byla úspěšně završena 

změna trasy obchvatu Církvice. Původní 
Nemohu nezmínit podporu pana varianta totiž zavedla trasu obchvatu 

senátora při několika společenských bezprostředně do blízkosti zástavby obce 
událostech, které v minulosti proběhly v Třebešice, což by negativně ovlivnilo 
naší obci, ať již to byly tradiční posvícen- kvalitu života v obci. 
ské veselice, výročí založení SDH či Panu senátorovi touto cestou děkuji a 
významné setkání rodáků obce. Při přeji mu vše dobré.“

Z REGIONU
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Zájem pana senárota

Strnada o dění v regionu

není předstíraný.

Jeho vůle pomoci

je skutečná

Tráva je umělá, život skutečný

Když chybí pitná voda...

Pergola přináší prostor

pro společenské akce,

obyvatelé jsou potěšeni

Močovická sokolovna
Větší, ale ani menší obce v regionu jménem pana inženýra Strnada. Díky 
rozhodně nezahálí. O proměnách Močo- dalšímu příspěvku ze Státního fondu 
vic, kde má svůj domov kolem čtyř set životního prostředí - jsme mohli v roce 
obyvatel, hovořil jejich starosta, pan 2014 obnovit veřejný rozhlas v obci, 
Milan Kos. který zároveň působí jako informační 
„Akcí, která se sice uskutečnila již před kanál například při hrozící povodni.“ 
několika lety, ale dodnes její výsledek Jak je vidět, pokud je dobrá vůle a 
zdejší občany těší, byla rozsáhlá rekon- snaha posouvat život v obci kupředu, 
strukce místní sokolovny, spojená se prostředky a možnosti se najdou.



PATŘÍME K SOBĚ
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PŘIJĎTE K VOLBÁM 7. - 8. 10. 2016

Volební obvod 40

NÁŠ SPOLEČNÝ 
NAŠE SPOLEČNÁ 

DOMOV
ODPOVĚDNOST

POKRAČUJME SPOLEČNĚ



„Přítomnost letecké základny je skuteč- a jejich příležitosti. Jsem tedy velmi ráda, 
ností, kterou je třeba přijmout a snažit se že se nám v posledních letech i za podpo-
co nejlépe zajistit, aby se její provoz ry pana senátora Strnada podařila 
zdejších obyvatel dotýkal v co nejmenší například oprava mateřské školy včetně 
míře. Ráda říkám, že spolupráce s jejím zateplení její fasády. Její současná veselá 
velením je velmi dobrá a obě strany se podoba je pro děti jistě velmi příjemná. 
snaží vyjít si vzájemně vstříc,“ vysvětlila 
starostka Chotusic, paní Ludmila Zimová 
Lehetová.

V případě letiště se jedná o záležitost, Základní škola může zase využívat 
kterou nemáme možnost příliš ovlivňo- travnaté hřiště, které je díky nedávnému 
vat. Co ale můžeme jako vedení obce zásahu nyní bez problémů zavlažováno. 
řešit, to je její podoba, možnosti obyvatel Zrekonstruovali jsme čističku odpadních 

vod a tak dále... 
Obec ale nežije jen technic-

kými záležitostmi. Velkou radost 
nám v poslední době udělala 
také možnost pořídit odpovída-
jící vybavení členům místního 
sboru dobrovolných hasičů a 
jsme také rádi, že zde velmi 
aktivně pracuje tak zvaný 
Spolek správných holek z Cho-
tusic, který je svoji činností 
znám v širokém okolí.“ 

„Je pravdou, že se ve Světlé nad Sázavou jen těžko vybudovali. Doufám, že 
vždy snažíme podporovat sportovní se vše podaří, hala dostane brzy 
aktivity a možnosti vyžití obyvatel konkrétní podobu a místní obyva-
města,“ považuje za samozřejmé její telé i ostatní zde již brzy najdou 
starosta, magistr Jan Tourek. novou možnost sportovního vyžití.

Přibližně před třemi lety se nám po- Život a zábava se ve městě 
dařilo vybudovat nové fotbalové kabiny, může ale odehrávat i v podobě, 
což byla akce, kterou jsme mohli uskuteč- která nepotřebuje složité technic-
nit díky získané dotaci. Dalším projek-
tem, na kterém pracujeme za podpory 
pana senátora Strnada v současné době, 
je vybudování závěrečné propojky 
cyklostezky mezi Světlou a Ledčí nad 
Sázavou. Připravujeme studii výstavby 

ké zajištění. Příkladem může být jejího úseku, vedoucího chráněnou 
oblíbený sraz příznivců starších krajinnou oblastí Stvořidla, abychom si 
motocyklů, tak zvaná Propagační udělali představu, kudy by bylo možné 
jízda mopedů, nad jejímž letošním další úsek vést bez narušení přírodních 
ročníkem převzal záštitu právě podmínek. 
senátor Jaromír Strnad, který se Velkým plánem do budoucna, jehož 
akce také sám aktivně zúčastnil. realizace by měla podle současných 
Akci pořádá již tradičně Stadion předpokladů  začít v roce 2017, je výstav-
Klub Světlá nad Sázavou ve spolu-ba sportovní haly. Jde o projekt, který při-
práci s městem. pravujeme již téměř sedm let. V těchto 

dnech je již hotová projektová dokumen-
tace tak, abychom v příštím roce mohli 
požádat o dotaci, bez které bychom halu 

Starosta Rohozce, magistr Jan Kramář, si 
cení skutečnosti, že se v obci podařilo 
opravit budovu obecního úřadu. V sou-
časnosti také probíhá rekonstrukce školy i 
další akce. Právem může také pochválit 
novinku, kterou v obci nedávno zavedli. 
„Určitým specifikem Rohozce je před ne-
dávnem zavedená služba místním obča-
nům - vlastní svoz bioodpadu. Pro tyto ú-
čely byla zakoupena potřebná technika, 
svozový automobil, štěpkovač  a další... 
Právě štěpkovatelný materiál je po zpra-
cování vracen do přírody, nabízí se mož-
nost vysypávání cest a další úprava veřej-
ně přístupných ploch. Štěpkovaný mate-
riál je také možné vracet občanům k 
vlastnímu využití, pokud o tuto službu 
mají zájem.“ Novou službu si lidé v obci 
pochvalují. 

Z REGIONU
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Návštěva ve Světlé nad Sázavou

Našim obyvatelům 

se snažíme nabídnout 

to nejlepší

Ohleduplní
k přírodě

S letištěm za humny

Spolupráce s velením 

základny je dobrá



Život není jen samá práce. I když je jí dost Velmi rád se ale účastním i dalších 
a stále by bylo co dělat, je potřeba se čas společenských událostí, jako jsou různá  
od času zastavit, promluvit se sousedy, setkání, srazy, ale také třeba v Čáslavi 
pobavit se. Někteří z nás rádi soutěží, jiní velmi oblíbené vítání novorozených ob-
sportují, další posedí v hospůdce nebo čánků města nebo gratulace seniorům, 
vyrazí s dětmi na výlet. Ať tak či onak - kteří se dožili významného jubilea. Jen v 
důležité je „vypnout“, dát tělu čas na minulých měsících jsem měl možnost 
odpočinek, nabrat novou energii. Je potkat dvě báječné dámy, dokonce 
jedno, k jakému způsobu trávení volného bývalé spolužačky, které jen několik 
času se kdo z nás přiklání. Důležité je, že i týdnů po sobě oslavily krásnou stovku. 
v našem regionu se vždy najde dostatek Oběma znovu gratuluji, stejně jako i 
příležitostí k zábavě i k relaxaci. Nevěříte? všem ostatním, z jejichž životní moudros-
Nabízím Vám malou inspiraci. Třeba se na ti a zkušeností se můžeme mnoho přiu-
příští akci potkáme... čit.   

Ačkoliv se to mnohým nezdá, Češi 
také rádi sportují. Dokazuje to i snaha 
většiny obcí nabídnout svým obyvatelům 
nové sportovní možnosti. Moderní a 
často využívaný způsob je výstavba 
cyklostezek. V našem regionu jen v 

Češi obecně rádi soutěží. Kdykoliv a poslední době přibylo mnoho kilometrů. 
téměř v čemkoliv. Mimo jiné také v Jmenovat můžeme cyklostezku u Čáslavi, 
kuchařském umění. Jedné takové soutě- Vrdů, v Ostružnu, Ledči či Světlé nad 
že jsem se v roli porotce zúčastnil v Nové Sázavou, ale také na mnoha dalších 
Vsi u Světlé. Zdálo by se, že dělat porotce místech. S radostí sleduji každý nový 
na bramboriádě je jednoduché, ale metr komunikace, která nabídne bezpečí 
věřte, že vybrat mezi tolika vynikajícími a pohodlí cyklistům. 
bramboráky ten nejlepší bylo velmi Není možné zmínit všechny akce, 
složité. Každopádně to pro mě i pro možnosti a příležitosti. Jedno je ale stále 
ostatní účastníky byla zajímavá zkuše- jisté - pokud se lidé bavit chtějí, příleži-
nost. tost se najde. 

Zábava patří k životu

TÉMA: SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Sportujeme

Slavíme

Soutěžíme

Společenské akce, soutěže,

sport i „prosté“ posezení 

s přáteli patří k životu



vat až na Hrádek či dokonce do Českého 
Šternberku. Mimo cyklostezky máme 
hotovou dlouho plánovanou  čističku 
odpadních vod, novou kanalizaci a ve 
spolupráci s inženýrem Strnadem neu-
stále bojujeme s opravami zdejších 
komunikací, jako pravděpodobně ve 
většině obcí. Každopádně pokud bych 
měl vývoj Trhového Štěpánova v uplynu-
lých několika letech shrnout, myslím si, 

Josef Korn je starostou Trhového Štěpá- tovním vyžití. Také v tomto směru nabízí že můžeme být spokojeni. Pokud vše 
nova - obce, která se nemusí bát nezájmu od minulého roku Trhový Štěpánov jednu půjde alespoň stejným tempem i nadále, 
mladých rodin. Dobrá dostupnost vět- novinku, kterou je nově vybudovaná posuneme se zase o kus dál.“ Stejně jako 
ších měst i pracovní místa jsou jen částí cyklostezka. Hojně využívaná nová starosta, věří v budoucnost obce i ti, kteří 
složité skládačky, která ve svém celku komunikace spojuje naši obec například se zde rozhodli usadit - na vlastní parcele 
nabídne pohled na upravenou obec a její s Kladruby a dále je po ní možné pokračo- v novém domě.  
spokojené obyvatele...

„Jak bylo předznamenáno, jsme 
velmi rádi, že v obci nacházejí svůj domov 
také mladí lidé, ačkoliv před časem se 
zdálo, že budou vesnice a menší města 

tak zvaně stárnout a mladé rodiny se 
přesunou hlavně do velkých měst. 

Dnes mohu říci, že například jen do 
naší základní školy dochází téměř dvě stě 
dětí! Je proto dobře, že se jedná o školu 
kvalitně vybavenou na velmi dobré 
úrovni. Jediným tmavším bodem v tomto 
ohledu je z dnešního pohledu zastaralá 
tělocvična, která již opravdu volá po 
důkladné rekonstrukci a ideálně i rozšíře-
ní tak, aby zde bylo možné zřídit napří-
klad posilovnu a další zázemí. Jsme 
připraveni takový projekt realizovat 
ihned, jakmile to bude finančně možné - 
hledáme tedy odpovídající dotační tituly. 

Se zájmem lidí o výstavbu domů 
právě v Trhovém Štěpánově jde také ruku 
v ruce potřeba zajistit dostatek parcel k 
prodeji. V opačném případě se zájemci 
samozřejmě poohlédnou jinde, což by 
byla pro obec škoda. Vykupujeme proto v 
současné době pozemky, které možnost 
další individuální výstavby v budoucnu 
zajistí. 

Lidé, kteří se z práce vrací do svých 
domovů, pak také přemýšlejí o možnos-
tech využití volného času, třeba o spor-

Od Nového roku patří pod správu Koz-
lova dvě nové obce, a to Sychrov a Vrbka, 
které požádaly o oddělení od Ledče nad 
Sázavou. O radostech i problémech 
Kozlova a „jeho“ nových obcí hovoří 
starosta, pan Josef Borovský.

Samozřejmě nás velmi těší, že nám 
tito obyvatelé dali svoji důvěru, musím 
ale přiznat, že se zatím potýkáme s 
některými problémy. Jedním z nich je 
například skutečnost, že daně, které 
odpovídají poměrem počtu obyvatel 
zmiňovaných obcí, jdou zatím do Ledče, 
protože se vše řídí podle stavu v minulém 
roce. Při této příležitosti bych ale rád 

je nejen řešit, ale hlavně vyřešit. Jak 
nejlépe a nejrychleji to jde. To je základ.

Stejně jako současnou situaci jsme 
před časem řešili problém s opravdu 
špatným stavem komunikace, která vede 
z Kozlova na hlavní silnici na Ledeč. 

poděkoval inženýru Strnadovi, který ze Abych ale nehovořil jen o problémech - 
své pozice senátora vyvolal jednání, díky Kozlov samozřejmě žije i společenským 
jemuž jsme získali v této věci podporu. životem, na němž se velkou měrou podí-
Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet lejí také členové místního sboru dobro-
dále, já jsem ale přesvědčen, že vše volných hasičů. Ti se například nedávno 
zvládneme tak, jako prozatím vždy před umístili na předních místech v soutěži v 
tím. Ve funkci starosty Kozlova jsem již požárním sportu, pořádané v Pavlově. 
pětadvacátým rokem, takže vím, že Této akce se zúčastnil i senátor Jaromír 
problémy jsou a budou a také že je nutné Strnad, který pogratuloval vítězům. 

Parcely i tělocvična v Trhovém Štěpánově

Z REGIONU
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Mladí lidé chtějí bydlet

i sportovat 

Kozlov přijal dvě nové obce

Obce jsou již Kozlova, 

daně stále Ledče. 

„Problém vyřešíme,“ 

říká starosta. 



samozřejmě vždy vedení města, bez zájem. Je pravdou, že ne všichni  se 
jehož podpory by nebylo možné na posléze vyrovnají s narůstajícími nároky a 
takové projekty ani pomýšlet. momentem, kdy je třeba sportu věnovat 

Stejně jako v Čáslavi, jejíž sportovní více a více času a úsilí a sport začně 
zázemí si pochvalují nejen místní, ale „bolet“. Někteří se rozhodnou pokračo-
také další sportovci, kteří sem přijíždějí vat, jiní to vzdají. Přesto jsem přesvědče-
na soustředění či závody, se sport těší ná, že je velmi důležité dětem možnost 
velké podpoře například ve Vlašimi. kvalitního tréninku nabízet. Jen tak se 
Zdejší sportovní stadion i jeho zázemí mohou dnešní mladí sportovci připravit 
mám také velmi ráda. Je vidět, že i zde je na závody na republikové i mezinárodní 
jasný koncept a snaha zajistit co nejlepší úrovni. 

Jedním z hlavních podporovatelů 
výstavby a rekonstrukcí sportovišť je i 
starosta města a senátor inženýr Jaromír 
Strnad, o němž vím, že stejně jako o 
„svoje“ město se stará o mnohem širší 
region. Jeho snaha pomoci v různých 
oblastech života – sport nevyjímaje – je podmínky. Umístění a koncentrace 
trvalá a skutečná, proto je toto odhodlání sportovních zařízení v logickém uspořá-
často korunováno úspěchem. Stejně jako dání je velmi důležitá a v obou městech je 
v minulosti, i nyní proto plně podporuji podle mého názoru velmi dobrá.  Jméno Ludmily Formanové je synony-
jeho kandidaturu do Senátu a věřím, že Ačkoliv jsem se se závodní dráhou již mem pro sport. Její život je neodmyslitel-
pokud dostane od voličů šanci pokračo-před několika lety definitivně rozloučila, ně spjat s atletikou, zvláště pak samozřej-
vat ve své práci pro celý volební obvod, sportu se samozřejmě stále věnuji. Na mě s během. Kdo by si nepamatoval na 
můžeme se těšit na jeho podporu rozvoje čáslavském gymnáziu učím tělesnou její excelentní výkon, jímž v roce 1999 na 
sportovišť ve městech i malých obcích. výchovu a mimo to vedu také atletický mistrovství světa ohromila všechny 
Inženýra Strnada již mnoho let znám oddíl menších dětí. Jsem velmi ráda, že i v soupeřky, odborníky i diváky... Jak žije 
osobně a vím, že jeho slovo platí. Já mu současné době mají děti ve věku mezi mistryně světa v běhu na 800 metrů 
svůj hlas určitě dám.“ deseti a přibližně třinácti lety o sport dnes? A jak vidí současný sport, podmín-

ky i naděje do budoucna?
„Porovnávat podmínky pro sport v 

době, kdy jsem začínala s atletikou a nyní 
snad ani není možné. My jsme běhali po 
škvárové dráze, zázemí bylo opravdu 
velmi skromné, zajištění oproti dnešku 
minimální. Například sportovní zázemí 
ve městě, kde žiji, tedy v Čáslavi, se 
během posledních let proměnilo téměř k 
nepoznání. Tenisové kurty, lehkoatletic-
ký stadon s moderním nedávno rekon-
struovaným tartanovým povrchem 
běžecké dráhy, fotbalový stadion s 
umělou trávou a nyní se dokonce těšíme 
na nový krytý zimní stadion. Musím říci, 
že jsem opravdu velmi ráda, že se zde - a 
nejen zde - sportoviště takovým tempem 
proměňují. Hlavní zásluhu na tom má 

Bez sportu si život neumím představit,

říká Ludmila Formanová

TÉMA: SPORT
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Zázemí pro sport

se v posledních letech 

mění k nepoznání



Vážení přátelé, na několika stranách jsem 
se snažil Vám slovy jejich starostek a Jsem člověk, který získal vzdělání v 
starostů představit alespoň některé z technickém oboru (obor konstrukce a 
obcí svého senátorského volebního doprava na Stavební fakultě ČVUT), dále 
obvodu. Slovo „svého“ je zde na místě, prošel několika funkcemi ve vedení pod-
protože místo, kde sám žiji a které mám niků (Prefa Vrdy, Technické služby města 
velmi rád, mi přirostlo k srdci a považuji Čáslav) a načerpal i mnohé zkušenosti v 
je skutečně za své v tom smyslu, že cítím komunální politice jako starosta Čáslavi. 
potřebu jej zvelebovat, pečovat o něj, Věřím proto, že jsem schopen i nadále 
vidět jeho úspěchy.  Uplynulých šest let přispívat svému okolí pomocí, radou i 
jsem se snažil nejen napomáhat v jeho podporou. 
rozvoji, ale svojí prací v Senátu usilovat o Jako otec desetileté dcery Pavlínky 
zlepšení životních podmínek pro všechny cítím, že nejen současnost, ale také 
občany republiky. blízká i vzdálenější budoucnost tohoto 

V tomto úsilí jsem připraven pokra- regionu a tohoto státu je pro nás 
čovat i nadále, pokud mi k tomu svým navýsost důležitá. Pro Vás, pro mě, pro 
rozhodnutím ve volbách dáte mandát. každého... 

Kdo jsem? 

 

POKRAČUJME SPOLEČNĚ

40

PRO CHVÍLI ODPOČINKU A ZÁBAVY

BOUŘE   CEMENT   ČEPEL   EXTERIÉR      FORMACE   

KONÍRNA   NÁVNADA   ODLET   ODZNAK   OMELETA   

PANÁK   PEŘINA   PŘÍBĚH   STRUP   TERÉN   ÚSTŘEDNA

Osmisměrka

KRÁTKÉ SLOVO ZÁVĚREM

1

ČTYŘICÍTKA
Noviny Ing. Jaromíra Strnada, kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky
Tisk: Olmer ad, s.r.o.  
Náklad: 50 000 ks
Zdarma do schránek domácností ve volebním obvodu č. 40 - Kutná Hora

Každý z nás má určité představy o svém životě, o životě ve své 
obci i v republice. Je mnoho dobrých nápadů, které zůstanou 
zapomenuty jen proto, že se o ně s nikým nepodělíme. Stejně tak 
zůstává mnoho problémů neřešeno třeba jen proto, že se o nich 
nedozví lidé, kteří by je řešit mohli. 

Pokud máte i Vy dobrý nápad, námět na další práci nebo 
připomínku, velmi rád si je přečtu nebo osobně poslechnu. 
Neváhejte proto a pište na e-mail: strnad.jaromir@seznam.cz, 
případně je možné domluvit osobní schůzku. Více kontaktů na 
stránkách www.jaromirstrnad.cz.

Jen společnou prací a zájmem o budoucnost našeho regionu 
jej můžeme úspěšně rozvíjet. 

Máte dotaz, nápad, připomínku?

V PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL. 

Připijeme si proto na zdraví i na další úspěchy.
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