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Vážení přátelé,
jako senátor za volební obvod 40, tedy právě za tento náš
krásný společný kraj, se znovu ucházím o Vaše hlasy
v nadcházejících volbách, které proběhnou 23. a 24. září.
Proč jsem se rozhodl opět kandidovat? Je to jednoduché. Za
roky, kdy jsem měl tu čest zastupovat v Senátu každou z obcí
našeho obvodu, jsem poznal mnohé radosti i starosti zdejších
obyvatel, vím, co trápí starosty jednotlivých obcí, znám tento
kraj.
Vždy bylo mojí velkou radostí vidět úspěch, kterého se nám
spolu s Vámi podařilo dosáhnout. Jsou to nové silnice,
cyklostezky, opravené památky, vodovody i kanalizace,
dětská i sportovní hřiště a nově například obchvat obce
Církvice, jejíž obyvatelé se po jeho dokončení konečně dočkají
vytouženého klidu.
Je vždy velmi potěšující přijmout pozvání starosty každé
z takových obcí a vidět výsledek společného úsilí, který
místní obyvatele potěšil, přinesl jim radost i užitek.
Náš volební obvod, naše „čtyřicítka“, je na rozdíl od jiných
opravdu široký a neobyčejně rozmanitý kraj. Sahá od
úrodných polí okraje Polabské nížiny na Kutnohorsku až po
drsnější Vysočinu Havlíčkobrodska, ale patří sem také
některé obce malebného a řekami i potoky protkaného
Benešovska. Nejen příroda je tady ale takto pestrá. Stejně jako
ona mění se s rázem krajiny také lidé, kteří se musí
přizpůsobit podmínkám místa, ve kterém žijí. Miluji tuto
různorodost. Velmi dobře si uvědomuji, jak složité a zároveň i
milé je pečovat o takový kraj.
Úkolem senátora je samozřejmě v první řadě práce přímo
v Senátu samotném, příprava na jednání, účast na
projednávání a posuzování zákonů, které předkládá
Poslanecká sněmovna. Tuto část považuji za velmi důležitou
a prospěšnou. Vždyť se senátorům již mnohokrát podařilo
vrátit k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny normu,
která byla ve své podstatě nedokonalá. Právě proto tady také
Senát je – má být kontrolou práce poslanců a také sborem
jedenaosmdesáti lidí, kteří mají možnost a povinnost
navrhovat změny těch zákonů, které svojí kvalitou
neodpovídají potřebámobčanů i celého státu. Senátoři také na
rozdíl od poslanců většinou hlasují nikoliv podle stranické
příslušnosti, ale podle vlastního svědomí a názoru. Stejně
jednám také já a na této svobodě a principech si velmi
zakládám.
Upřímně ale musím konstatovat, že jako člověk nejsem svým
založením úřednický typ, a tak se rád vydávám do
jednotlivých obcí, větších měst i malých vísek. Právě tady
mám možnost dozvědět se přímo na místě samém, co jejich
obyvatele trápí, co potřebují a z čeho se mohou radovat. Jsem
přesvědčen, že jen tak je možné práci senátora vykonávat se
skutečně čistým svědomím. Pokud se navíc podaří pomoci
třeba při výstavbě chodníků, školky, sportoviště nebo
čehokoliv dalšího, co lidé ve čtyřicítce potřebují, je radost o to
větší.
Děkuji každému, s kým jsem mohl v posledních letech
spolupracovat na rozvoji tohoto volebního obvodu. Dobře vím,
že započatá práce zdaleka není u konce, stále je na čem
pracovat, co posouvat dál, modernizovat a chránit. Rád budu
věřit a již nyní se upřímně těším, že – pokud dostanu
příležitost – najdeme i v příštích letech společnou řeč
a budeme se moci dále setkávat, diskutovat o problémech
a hlavně je řešit.

Ing. Jaromír Strnad
Váš senátor za volební obvod 40



„Jak velká by měla být obec, ve které se bude dobře žít? Stačí
1000 obyvatel nebo i méně? Jak ukazuje Mgr. Jaroslav
Havránek, starosta Třebešic nedaleko Kutné Hory, i v malé
obci s 290 lidmi “na palubě“ platí staré známé rčení, že kde je
vůle, tam je i cesta. Jak jinak by se mohla malá obec rozvíjet
tak organizovaně a s ohledem na svoji historii i současné
potřeby?“ zamyslel se po návštěvě Třebešic senátor Jaromír
Strnad.
„Aby se mohla obec dlouhodoběji smysluplně rozvíjet a také
abychom měli jasnou představu o možných krocích, které
jsme nebo nejsme schopni zrealizovat, nechali jsme si
zpracovat dlouhodobou studii přibližně do roku 2025, podle
které postupujeme,“ vysvětlil na úvod starosta Třebešic
Jaroslav Havránek. „Studie zahrnuje také úpravu návsi, ale na
tento projekt jsme zatím nezískali potřebnou dotaci,“
konstatoval s tím, že se ale rozhodně svého plánu Třebešičtí
nevzdávají.
Ostatně projekty, které se již podařilo zrealizovat, hovoří jasně
o tom, že se v této malé obci nemluví do větru. Vždyť se
mohou místní pochlubit například opravenou budovou obec-
ního úřadu, která ale vzhledem ke své velikosti rozhodně
neslouží jen starostovi a zastupitelům. „V přízemí býval ob-
chod – ten už ale delší dobu bohužel nebyl využíván, všichni
víme, jak to nyní s prodejnami v tak malých obcích je. Roz-
hodli jsme se proto tento prostor upravit a dnes je tady
společenská místnost s projekčním plátnem, kde se mohou
scházetmístní občané, ženy sem chodí každý týden cvičit, sál
je možné také pronajmout na soukromé oslavy nebo zde
uspořádat menší kulturní akci,“ zahájil prohlídku proměněné
radnice starosta Třebešic.
Ani další prostory nezůstaly beze změny, a tak mohla v prv-
ním patře vzniknout malá knihovna i zasedací místnost. No-
votou svítící fasáda celého objektu pak odkazuje na jeho sto
let starou podobu. Jak je vidět, i moderní úpravy je možné dě-
lat s ohledem na minulost. O tom ostatně nejlépe svědčí další
z již uskutečněných projektů, který by patrně mnohé ohromil
i ve velkémměstě. O co jde?
V Třebešicích léta, lépe řečeno dlouhá desetiletí, chátrala
stará stodola. Nešlo o památkově chráněnou budovu, a tak
by se mnozí příliš nerozmýšleli a na jejím místě by
vybudovali moderní stavbu. Vedení této obce se ale rozhodlo
jinak, zastupitelé vsadili na tradici a úctu k práci našich
předků a pustili se do práce nejen s vervou, ale také s rozu-

mem. Výsledek je dokonalou oslavou propojení minulosti se
současností a snad i budoucností, což vysoce ohodnotili také
členové odborné poroty v soutěži o stavbu roku 2021, kde
právě třebešický projekt s názvem Stodola 2021 získal
zvláštní cenu poroty – a jistě zcela oprávněně.
Mimo již zmíněné novinky se v Třebešicích mohou pochlubit
také novým hřištěm s umělým povrchem pro míčové hry
nebo prostranstvím s hracími prvky pro malé děti. Tím ale
ještě rozhodně nic nekončí, jak potvrdil místní starosta Ja-
roslav Havránek. „Na začátku července se nám po dlouhém
hledání a vyjednávání podařilo získat do majetku obce poze-
mek, na němž chceme vybudovatmateřskou školu pro 25 dětí,
tedy takovou, která bude vyhovovat potřebám naší obce, pro
kterou máme připravený plán dalšího rozvoje a nové výstav-
by rodinných domků. Věříme, že se vše podaří stejně jako
předchozí akce, i když jsou s tím vždy spojené nějaké problé-
my. Ty se ale zatím daří překonávat,“ zdůraznil třebešický sta-
rosta s elánem, který je mu vlastní. A jak by měla nová mate-
řinka vypadat?
Nikoho jistě už ani nepřekvapí, že byla do projektu zahrnuta
také stávající stavba, se kterou byl pozemek pořízen. Vždyť
projekt pochází ze stejné architektonické dílny jako ten na
proměnu oceněné stodoly, tedy z projekční kanceláře Domy-
jinak. I v tomto případě se navíc jedná o bývalou stodolu, která
se má tentokrát proměnit v částečně krytý a z většiny otev-
řený prostor pro pobyt dětí venku za horšího počasí, ale své
místo by tady mělo najít i malé jeviště a hlediště, jež ocení jak
malí herci, zpěváci a recitátoři, tak i jejich rodiče.
„Je až neuvěřitelné, že se v tak malé obci daří starostovi
a jeho spolupracovníkům realizovat tak nádherné projekty,“
okomentoval dění v Třebešicích senátor Jaromír Strnad,
který je s Jaroslavem Havránkem v poměrně častém kon-
taktu. Proč? To pro změnu vysvětlil právě starosta obce: „Pan
senátor nám dlouhodobě pomáhá s jednotlivými projekty.
Šlo například o hřiště s umělým povrchem, ale zajímá se také
o další části proměny Třebešic, včetně zmiňované výstavby
mateřinky. Vím, že se na něj můžeme obrátit doslova
kdykoliv,“ vyzdvihl Jaroslav Havránek spolupráci, jež vede
k dobrým výsledkům. Je vidět, že když se opravdu chce, jde
(téměř) všechno. A Třebešice jsou toho důkazem…

Pan senátor Ing. Jaromír Strnad pravidelně navštěvuje naši
společnost Háta, o.p.s. Zajímá se o střediska, která Háta
zřizuje, např. o Centrum denních služeb Barborka, což je
sociální služba pro lidi s mentálním a kombinovaným posti-
žením. V době covidu nám byl velmi nápomocen, nejen
s potřebnými respirátory, ale také v dalších oblastech. Jeho
opravdový zájem a návštěva nás vždy potěší. Na panu sená-
torovi oceňujeme jeho lidský přístup, vždy je nám ochoten na-
slouchat či poradit. Za jeho náklonnost a profesionální přístup
velmi děkujeme.

Mgr. Iveta Krajcigrová Vrbová, MBA,
ředitelka společnosti Háta, o.p.s.

Na Ranči Dalu v Kozohlodech na Kutnohorsku se již zabydlela
příjemná a trochu netradiční akce. Rodeo, které se v tomto
roce uskutečnilo již po páté, i tentokrát proběhlo v poklidu
a příjemné atmosféře. Mezi hosty nechyběl – stejně jako vmi-
nulých letech – senátor Jaromír Strnad.
„Vždy se sem rád podívám. Tentokrát mě velmi potěšilo,
když jsem byl pořadateli dokonce uvítán jako přítel ranče,“
uvedl Jaromír Strnad, který doplnil, že s radostí předal
zasloužené ceny vítězům.
„Děkuji organizátorům za uspořádání opravdu netradičního
soutěžního dne s mnoha zážitky pro milovníky koní a země-
dělství i náhodné návštěvníky, jako byly třeba rodiny s dětmi,“
ohodnotil přípravu akce i její výsledek, který potěšil všechny
účastníky – jak soutěžící, tak i diváky.

Jeho zájem nás vždy potěší Rodeo na Ranči Dalu

Kde je vůle, tam je i cesta, ukazují Třebešičtí
Chotusičtí fotbalisté se už těší na nové kabiny Jeden příklad za všechny

„Možnosti sportovního vyžití jsou důležité jak ve městě,
tak i v menších obcích. Péče o sportoviště ale vyžaduje
hodně úsilí a práce, kterou mnozí nevidí, a tak ji nemohou
ani náležitě ocenit. Chotusičtí ale dobře vědí, kolik času
stálo zajištění výstavby nových kabin na místním
fotbalovém hřišti,“ říká senátor Jaromír Strnad.
Vyprávět o tom mohou pánové Ladislav Rajm a Dušan Rou-
bíček. „V našem oddílu FK Chotusice 1932 působí kromě A-
-týmu a B-týmu dospělých i týmymládežnické. V rámci sou-
těží OFS Kutná Hora se účastníme v kategoriích od přípra-
vek, mladších a starších žáků po dorost. Před dvěma lety
sem k nám přesídlil z Čáslavi i tým žen, aktuálně tak v na-
šem klubu působí osm týmů,“ představili svůj klub.
„Již téměř 15 let máme v areálu dvě travnatá hřiště. Stávající
zázemí se dvěma malými kabinami a jednou sprchou
kapacitně dlouho nesplňovalo požadavky současné doby ani
z pohledu narůstající členské základny a počtu týmů, ani
hygienických standardů. Myšlenkou výstavby nových šaten
a hygienického zázemí se proto zabýváme delší dobu. V roce
2014 jsme si nechali vyhotovit projekt na výstavbu nových
kabin včetně vybudování víceúčelového hřiště, bohužel ale
došlo ke změně dotačních podmínek jak ohledně nutné fi-
nanční spoluúčasti, tak z hlediska administrativních poža-
davků.
S ohledem na zkušenosti s dotačními tituly a jejich reali-
zací v rámci našeho regionu jsme navázali kontakt s panem
senátorem Strnadem, několikrát jsme ho pozvali k nám do
sportovního areálu a seznámili ho s naším záměrem cel-
kového dalšího rozvoje areálu.
Díky vstřícnosti pana senátora a jeho pomoci s projektem

jsme stanovili ve spolupráci s chotusickýmobecním úřadem
jasnou strategii pro realizaci projektu. Byla doladěna
kompletní projektová dokumentace pro výstavbu nových ša-
ten a hygienického zázemí. Na radu pana senátora bylo také
zažádáno o stavební povolení a čekali jsme na vypsání
vhodného dotačního titulu. Jak se později ukázalo, tato pro-
jektová připravenost byla klíčová při získání dotačního titulu
NSA – Regionální struktura do 10 mil. Kč – pro obce do tří
tisíc obyvatel.
Výsledkem celého snažení bylo obdržení 70% dotace na vý-
stavbu nových šaten v našem sportovním areálu,“ popsali
chotusičtí fotbalisté problémy s dobrým koncem. Sportovci,
jejichž domovem je obec s jedním z největších vojenských
letišť v naší republice, se tak mohou těšit na nové fotbalové
zázemí.
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Pana Jaromíra Strnada jsem poznal již v roce 2010, kdy jsme
společně vstupovali do Senátu PČR. Po dvě funkční období
nám osud a zasedací pořádek daly dokonce možnost sedět
vedle sebe v lavici. Za dvanáct let se lidé docela poznají. A tak
s jistotou vím, že pan Strnad je nejen velmi slušný a pře-
mýšlivý člověk, ale zejména je ochoten pracovat pro veřejný
zájem a pro druhé, což opakovaně osvědčil i jako starosta
města Čáslavi.
V Senátu se pilně věnoval zejména zákonům týkajícím se pra-
videl hospodaření a samosprávy. Mnohokrát působil jako
zpravodaj klíčových zákonů a aktivně obhajoval věci po-
třebné a prospěšné. Jako lékař z praxe jsem ocenil také jeho
trvalý zájem o podporu dobrého fungování lokálního zdra-
votnictví a sociální péče. Všechna zmíněná témata, jimž se
pan Strnad věnoval a s nimiž má bohaté zkušenosti, zůstávají
výzvami k řešení i pro nastávající nesnadné období. Lidi s od-
bornou i politickou zkušeností, empatií k okolí, klidné a
akceschopné, jako je Jaromír Strnad, velmi potřebujeme, ne-
ní jich nazbyt. Jsem rád, že se Jarda Strnad nechal pře-
svědčit, aby znovu do Senátu kandidoval, udržel v něm
standard kompetence a lidskosti, na který jsme byli zvyklí,
a dále pomáhal i svému volebnímu obvodu v časech, které
nás všechny trochu prověřují v našich schopnostech a
ochotě pracovat pro jiné. Kandidát potřebuje své voliče, ale
voliči potřebují také svého spolehlivého kandidáta, třeba jako
je Jaromír Strnad, který naplní jejich představy o solidnosti
zastupitele.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,
senátor a lékař, Brno

Pana senátora Strnada znám od roku 2010, kdy zavítal do
našich ledečských končin, konkrétně do Chřenovic. Setkali
jsme se u vzácného kostela sv. Václava, jehož základy a věž
jsou z doby románské. Následně vždy každý rok jsme se set-
kávali při pravidelném ‚setkání rodáků,‘ a to na vícero mís-
tech a v obcích, které patří pod naše děkanství jakož i v Ledči
nad Sázavou samé. Vždy jsem si cenil jeho zájmu nejn o lidi,
ale také o opravy kulturních památek, možnosti financování
oprav, život lidí, zvelebování obcí a našeho Posázaví a jeho
osobního angažmá. Velmi jsem si cenil toho, že pan senátor
není „stra nický“ – což je vždy špatné.
Věřím, že zůstane stejný i pro další volební období k blahu
celého jeho působení na území, které v Senátu zastu-puje.

V úctě ThDr. Jan Bárta,
děkan Ledeč nad Sázavou

S panem Jaromírem Strnadem jsem se osobně seznámil
v roce 2003. V tomto roce jsme oba začali pracovat na měst-
ském úřadě v Čáslavi. Jeho erudice a pracovní nasazení byly
velkým přínosem pro budoucí rozvoj města.
V roce 2018 jsem se stal starostou malé obce Horky a naše
spolupráce se posunula na jinou úroveň. Ať již osobními set-
káními, nebo schůzkami v rámci různých pracovních
skupin nás starosty přesvědčil o tom, že jeho práce v Senátu
je pro náš region důležitá a pomáhá nám úspěšně řešit
problémy v našich obcích. Proto se domnívám, že rozhodnutí
obhajovat senátorský mandát je správné, a podporuji ho.

Ing. Antonín Hejzlar,
starosta obce Horky

Jako společník a jednatel společnosti Zenit, s.r.o., dobře vím,
jak důležité je držet dané slovo.
Senátora Jaromíra Strnada znám jako člověka i jako politika
mnoho let. Znám ho i jako člověka, který vždy dodržel své
slovo a plnil své sliby.
Jsem přesvědčen, že jestliže se zavázal k práci pro svůj
volební obvod, je to slib, který bude chtít splnit.

Ing. Milan Vik,
společník a jednatel společnosti Zenit, s.r.o.

„Mnoho obcí regionu nyní trápí plánovaná výstavba
vysokorychlostní tratě, tedy zkráceně VRT. Nejde jen o to,
jestli a do jaké míry by případně taková trať ovlivnila život
lidí v její blízkosti, ale také o jednání státu. Právě nedosta-
tek informací a pocit, že není s obcemi jednáno tak, jak by
v takovou chvíli bylo potřeba, vyvolává velké otázky a ner-
vozitu,“ popsal současnou situaci Jaromír Strnad.
Obyvatelé z obcí, právnické a fyzicky podnikající osoby
nejenom ze Středočeského kraje, a nejen dotčené stavbou
VRT, podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci proti
současnému umístění a provedení stavby VRT, jehož hlav-
ním iniciátorem je starosta Vidic Ing. Miroslav Šafařík.
Signatářemmemoranda je také spolek VRTáci, z.s.
„Vadí nám, že nemáme dostatek informací o připravované
stavbě VRT, nesouhlasíme s touto koncepcí a v tuto chvíli
jsme ve fázi, kdy se snažíme zabránit dalšímu unáhlenému
a zrychlenému postupu prací, jako je neaktualizovaná studie
proveditelnosti, s nimiž jako obce, kterých se to dotýká, ne-
souhlasíme,“ říká Miroslav Šafařík a dodává, že obce již po-
daly námitky proti 9. aktualizaci zásad územního rozvoje
krajů, kde by se měl umístit koridor vysokorychlostní tratě
do územní rezervy.
„Skutečně není možné, aby s obcemi bylo komunikováno jen

tak málo, jako se to děje nyní. Někteří starostové mi vyprá-
věli, že se v katastru jejich obce najednou bez jakékoliv
předchozí dohody objevili geodeti. Až na přímý dotaz, co
tam vlastně dělají, odpověděli, že vyměřují právě kvůli
VRT. Nemůžeme se divit, že se takový postup nikomu ne-
líbí,“ shrnul senátor Strnad.
„Tomuto problému se věnuji již delší dobu a zastávám názor,
že je nutné s obcemi otevřeně a na rovinu komunikovat. O to
budu usilovat i nadále a slibuji v této věci svoji pomoc.“
Starosta Vidic také shrnul kroky, které již obce provedly
právě ve spolupráci se senátorem za obvod 40: „Senátor
Strnad je nám v této věci nápomocen, sjednal již několik
schůzek v Senátu, jednali jsme díky němu i na Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, zprostředkoval komu-
nikaci se správou železnic i ministerstvem dopravy. Věřím,
že v této pomoci bude moci pokračovat i nadále.“
„Nemohu slibovat, že případnou realizaci projektu zastavím,
i když by to bylo pro některé obce to nejlepší řešení. To ale z
pozice jedince – byť senátora – není možné, a pokud to ně-
který z kandidátů bude slibovat, půjde o prohlášení nereálná
a neseriózní. Trvám ale na tom, že obce musí mít v jednání
o VRT svoje slovo, a to nezanedbatelné,“ uzavřel senátor
Strnad, který je připraven v podpoře obcí pokračovat.

Obyvatelé Zbýšova i jeho širokého okolí dobře znají a v létě rá-
di využívají rozlehlý rybník v centru obce. Letos se ale vykou-
pat nemohli – rybník je vypuštěn a čeká jej obnova, která ale
stále ještě naráží na nedostatek financí. Snad se vše podaří do
roka a do dne…
Přes všechny starosti ale může mít starostka Zbýšova paní
Květa Němcová radost z dokončeného díla, které stálo hodně
času a úsilí (a samozřejmě i peněz). „Nedávno se konečně po-
dařilo vybudovat vodovod pro Zbudovice, jednu z obcí, které
spadají pod správu naší radnice,“může se pochlubit. Zároveň
ale zbýšovská starostka popsala problémy, které akci prová-
zely: „Takový projekt vyžaduje hodně peněz, které obec samo-

zřejmě neměla. Požádali jsme o dotaci, ale ta, kterou by obec
mohla dostat, by absolutně nestačila. Navštívili jsme proto
pana senátora se žádostí o radu a pomoc. A mohu říct, že to
byl opravdu dobrý krok,“ vysvětlila starostka Němcová. Řeše-
ní se nakonec přece jen našlo.
„Pan senátor zařídil jednání na vodohospodářské společnosti,
kde jsme se domluvili, že vodovod vybuduje právě tato firma,
která také ‚dosáhne‘ na vyšší dotaci. Díky tomuto nápadu se
nakonec všechno podařilo a Zbudovičtí se konečně posunuli
do 21. století.“ A jak to vidí Jaromír Strnad? „Jsem samozřej-
mě velmi rád, že se podařilo projekt dovést do konce. Nyní
bych se chtěl zaměřit na pomoc obci při dalším postupu v re-
vitalizaci místního rybníka. Obec, Zbýšovští i jejich letní
návštěvníci si to zaslouží.“

Obce trápí vysokorychlostní železnice Politická zkušenost

Dané slovo má být zákonem

Pro náš region je důležitý

Vždy jsem si cenil jeho zájmu o lidi

a empatie mu nechybí

Jeden projekt je hotový, další čeká

„Současného senátora Jaromíra Strnada znám již mnoho let,
a tak vím, že se zajímá o svůj volební obvod nejen jako jeden
ze zákonodárců, ale také jako člověk, který zde žije a sdílí
starosti regionu. Příkladem jeho aktivity může být osobní po-
moc v době nejsilnější vlny pandemie covidu, kdy na kutno-
horskou radnici přivezl jako dar respirátory, které jsme ná-
sledně mohli distribuovat do městských organizací, jako jsou
mateřské školy nebo pečovatelská služba,“ uvedl starosta
Kutné Hory Ing. Josef Viktora a zmínil také účast Jaromíra
Strnada na veřejném jednání k plánované výstavbě vysoko-
rychlostní tratě, která byměla právě tímto senátním obvodem
procházet.

Člověk, který zde žije a sdílí starosti regionu
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Rozhovor se senátorem Jaromírem Strnadem
Šest let uteklo doslova jako voda a jsou tady další volby do
Senátu. V nich bude znovu svůj mandát obhajovat také sená-
tor za kutnohorský volební obvod číslo 40, Ing. Jaromír Str-
nad. Položili jsme mu proto právě v této době několik otázek.

Pane senátore, ve Valdštejnském paláci právě končíte svoje
druhé volební období, do senátní lavice tedy zasedáte již
plných 12 let a můžete porovnávat. Změnila se za tu dobu
nějak činnost Senátu?
Když se nad tím zamyslím, mohu konstatovat, že se mírně
změnil styl jednání. Na druhou stranu ale vidím mnohé
společné momenty. Jak jsem již častokrát uváděl, senátoři se
ve většině případů řídí svým vlastním názorem, jsou to lidé,
kteří se umí rozhodovat sami za sebe a podle svého nejlepšího
svědomí také hlasovat. To se, myslím, nemění, i když
samozřejmě se vyskytnou situace, kdy někteří senátoři
hlasují v souladu s názory své strany. Jde ale o výsledek a roz-
hodnutí, vedená dobrou myšlenkou.

Je to ale možné? Může se senátor “vzepřít“ vůli strany, za
kterou kandidoval?
Já jsem přesvědčený, že to možné je a hlavně by to možné být
mělo. Osobně se vždy řídím svým rozhodnutím, a musím
konstatovat, že se několikrát stalo, že jsem hlasoval jinak, než
si vedení ČSSD představovalo, že bych hlasovat měl. Jako pří-
klad bych uvedl třeba hlasování o zdanění církevních resti-
tucí, kde jsem zkrátka nemohl hlasovat pro, protože jsem cítil,
že jde o protiústavní záležitost, což se nakonec také potvrdilo.
Z tohoto pohledu mám tedy opravdu čisté svědomí.

Je možné porovnat dvě volební období, po která jste v Se-
nátu?
Druhé volební období bylo v poslední době složité a samo-
zřejmě poznamenané pandemií covidu. Tomuto tématu jsme
se nemohli vyhnout ani v Senátu, stejně jako v běžném životě.

Opatření proti šíření pandemie nás provázela každý den a na
každém kroku, takže byly velmi omezenémožnosti setkávání
lidí, nekonaly se společenské akce. To ale všichni dobře víme.
Tato situace samozřejmě ovlivnila i moji činnost senátora,
protože jsem zvyklý jezdit do obcí svého obvodu a osobně
komunikovat s lidmi. To nebylo možné, což mi opravdu chy-
bělo. Přesto jsem ale byl smnoha starosty v kontaktu a potřeb-
né věci nebo problémy jsme dokázali vyřešit.
Pokud bych porovnal činnost přímo v Senátu, bylo druhé, prá-
vě končící volební období jednodušší v tom ohledu, že jsem se
již od počátku dobře orientoval v systému práce a jednání, v
pravidlech a chodu horní komory Parlamentu. Mohl jsem
tedy od prvního dne pracovat skutečně naplno.

VSenátu jsou v končícím volebním období jen tři sociální de-
mokraté. Je možné v takovém počtu pracovat a prosazovat
svůj pohled například na přípravu zákonů?
Ano, jsme jen tři senátoři za ČSSD, dále je mezi dalšími v Se-
nátu šest senátorů z původního klubu ANO. Aby mohli sená-
toři pracovat skutečně plnohodnotně a smysluplně, je třeba
vytvořit takový klub, který bymohl mít své zástupce ve všech
výborech, kde se projednávají body, o nichž se dále hovoří na
plénu. Na to by nebylo dost ani sociálních demokratů, ani se-
nátorů ANO. Proto jsme se dohodli a vytvořili společný klub,
nazvaný PROREGION. Šlo skutečně o spojení, nikoliv o pod-
řízení se zástupců jedné strany druhým. To ostatně sym-
bolizuje právě i odlišný název celého klubu. Pak už bylo
možné získávat všechny potřebné informace k odpovědnému
rozhodování. Je to tedy důkaz známého rčení, že kde je vůle,
je i cesta.

Říká se, že Senát je méně “politický“ než Poslanecká sně-
movna. Jaké jsou tedy vztahy mezi senátory z různých
stran?
Mohu říct, že vztahy jsou opravdu poměrně dobré, vnímám to
tak, že v Senátu nezáleží na politické příslušnosti tolik jako ve

Sněmovně. O tom ostatně svědčí i to, že jsme se několikrát
dokázali dohodnout a jednomyslně hlasovat o vrácení zákona
Sněmovně, jako se to stalo třeba v případě stavebního zákona.
Jak jsem již uvedl, každý senátor (nebo alespoň většina) se
řídí svým vlastním rozumem, protože se po jednání rozjede-
me domů. Musíme tedy jednat tak, abychom semohli podívat
lidem do očí.

Co pro Vás osobně senátorský mandát znamená?
Já vnímám práci senátora ve dvou rovinách. Jednou je samo-
zřejmě samotná činnost v Senátu a tou druhou – a pro mě ve-
lice důležitou – je práce v regionu. Jsem přesvědčený, že se-
nátor musí svůj obvod dobře znát, komunikovat se starosty
jednotlivých obcí. Jen tak skutečně může zjistit jejich názory,
dozví se o starostech a problémech, s nimiž se při správě obcí
potýkají. A to je potom možné promítnout do rozhodování na
půdě Senátu.
Pro mě tedy senátorský mandát znamená propojení obou
těchto částí a možnost ovlivňovat dění v každé z obcí prací na
normách, kterými se následně řídí chod státu a které ovlivňují
život i na té nejmenší vesnici. Jako příklad bych mohl uvést
projednávání rozpočtového určení daní jak pro kraje, tak i pro
obce.
Myslím si, že hlavně díky Senátu obce v době covidu vlastně
ani nezaznamenaly větší pokles příjmů. Vždyť mezi senátory
je mnoho bývalých nebo i současných starostů, kteří si velmi
dobře uvědomují, o čem a jak rozhodují a jaké důsledky jejich
rozhodnutí bude mít.

Hovoříte o pomoci v jednotlivých obcích. Co si pod tím
můžeme konkrétně představit?
Některé akce, na kterých jsem se mohl podílet, byly dlouho-
dobé, u některých – a to přiznávám – mi trochu splývá, jestli
byly realizovány v tomto, nebo už v minulém volebním obdo-
bí. V poslední době ale velmi rád jezdím směremk obci Církvi-
ce, kde se bude v brzké době otvírat obchvat. Mám velkou
radost z díla, které bude dotaženo do konce i přes veškeré
problémy a průtahy, které jeho vznik provázely.
Nedávno jsme také s panem ředitelem Vodohospodářské
společnosti Vrchlice-Maleč hovořili o tom, v jaké fázi příprav
je budování vodovodu pro obce Starkoč, Bílé Podolí, Semtěš,
Žehušice a Bojmany. Na tomto projektu jsem se také od po-
čátku podílel už při prvních jednáních o budoucím společném
postupu obcí, kterých se tato akce týká. Pak bychmohl hovořit
o realizaci oprav komunikací například z Ledče nad Sázavou
do Hradce, kde jsem se několik let snažil jednat se společností
KSUS Vysočina. Věřím, že v brzké době dojde k opravě komu-
nikace z Ledče směrem na Humpolec. V této době již probíhají
opravy komunikace v Hlízově, zapomenout nemůžeme ani na
nové fotbalové kabiny v Chotusicích a podobně. Projekt, který
se podaří dotáhnout do konce, je vždy důvod k oslavě. Největší
potěšení mi činí spokojenost obyvatel, kteří z něj mají užitek
nebo zkrátka radost.

Ne všichni senátoři mají ke svému mandátu takový přístup.
Do jaké míry si může senátor určovat náplň své práce?
Je to na rozhodnutí každého zvoleného senátora. Základní
povinností je samozřejmě účast na jednáních v Senátu, ať už
mluvíme o komisích, podvýborech a výborech, nebo o zase-
dání pléna. Jak potom využije zbylý čas, je již jen na jeho uvá-
žení - já jsem se před dvanácti lety rozhodl, že “volný čas“ mi-
mo jednání v Senátu věnuji regionu. A na tom trvám dodnes.

Rozhodl jste se znovu ucházet o hlasy voličů ve svém
volebním obvodu, tedy ve “čtyřicítce“ a tedy i o mandát na

příští volební období. Co Vás k tomuto rozhodnutí přivedlo?
Samozřejmě vidím spoustu práce v regionu, kterou se zatím
nepodařilo dokončit, a já cítím zodpovědnost za to, abych
mohl i dál pomáhat, pokud to půjde. To je ale jen jeden z dů-
vodů. Další zavazující moment byly žádosti starostů z voleb-
ního obvodu, kteří mě oslovili a přáli si, abych to ještě jednou
zkusil. Byli to starostové z různých politických stran. Nebudu
lhát – takový zájem by samozřejmě potěšil každého.
Je tady ještě jeden důvod, který je pro mě důležitý. Vždy jsem
kandidoval za sociální demokracii, byl jsem její součástí v do-
bě, kdy byla na výsluní, ale v současné době mi připadá, že se
od této strany mnoho lidí odvrací. Nechci být jedním z nich,
nepovažuji to za správné. Navíc se domnívám, že v Senátu by
měly být zastoupeny také opoziční strany, ale i ty, které nyní
nejsou v Poslanecké sněmovně.

Pokud se Vám podaří mandát obhájit, jaké budou Vaše první
kroky, kterými vstoupíte do příštích šesti let?
Pokud se voliči rozhodnou, že byla moje dosavadní práce pro
region přínosná, a umožní mi zastupovat jejich zájmy v Se-
nátu i v dalších letech, budu každopádně pokračovat v sou-
časném stylu, tedy nejen v přípravě zákonů, ale také v čin-
nosti v regionu. Za poslední roky mám samozřejmě poměrně
podrobné informace o některých problémech, které staros-
tové mají.
Uvědomuji si ale, že se vše kolem nás mění, takže bych se
znovu nejprve setkal s většinou starostů, abychom se pobavili
o tom, co je tíží. Navíc jsou ve stejném termínu jako senátní ta-
ké komunální volby, takže v mnoha obcích budou noví sta-
rostové.
Zaměřím se také na pomoc starostům v komunikaci s úřady
při přípravě budování vysokorychlostní tratě. Nebudu slibo-
vat, že stavbu zastavím, ale je nutné zajistit skutečnou komu-
nikaci státu se starosty obcí, kterých by se měla stavba jak-
koliv dotknout. Není přece možné, aby po obci chodili geodeti
a místní lidé se jen tak mezi řečí dozvěděli, že vyměřují trasu
vysokorychlostní tratě. To všechno musí být korektně pro-
jednáno, vedení obcí musí mít své slovo, starostové musí být
osloveni a také slyšeni. O to budu ze všech sil usilovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho štěstí ve volbách –
Vám i “čtyřicítce“.
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Karel Havlíček působí ve vysoké politice relativně
krátce, konkrétně od dubna roku 2019, kdy jej Andrej
Babiš navrhl jako nejvhodnějšího kandidáta na mi-
nistra průmyslu a obchodu. Ačkoliv již vminulosti za-
stával vysoké posty v profesních uskupeních a pů-
sobil také jako člen několika vládních rad, dostalo se
jeho jméno do obecného povědomí až tehdy. Od ledna
roku 2020 až do prosince roku následujícího potom
vedl dokonce ministerstva dvě, a to již zmiňovaný
průmysl a obchod a dále také dopravu, navíc odpoví-
dal za vědu. Jak vidí muž, který přišel do nejvyšších
pater politiky z podnikatelského prostředí, situaci ve
státě a také funkci Senátu v celém procesu řízení re-
publiky?

Pane poslanče, jak se Vám jeví současná situace v na-
šem státě?
Se současnou situací nemůže být spokojen patrně
nikdo. Já osobně jsem aktuálně velmi nespokojen s po-
dobou připravovaného energetického zákona tak, jak
prošel v rámci Sněmovny, protože by pro lidi předsta-
voval “pomoc-nepomoc“. Pokud bych to chtěl zjed-
nodušit, výsledkem může být situace, kdy se cena
elektřiny lidem nezvýší devítinásobně, ale třeba “jen“
osminásobně. Určitá pomoc to tedy je, ale minimální.

Jaké by tedy bylo lepší řešení podle Vašeho mínění?
Podíváme-li se na okolní státy, mnohé již před časem
přistoupily k zastropování cen elektřiny, což v České
republice zatím bohužel neplatí. To je podle mého
názoru lepší cesta než ta, kterou zatím jde Česká
republika. Například ve Španělsku zastropovali cenu
elektřiny na úrovni 40 eur zamegawatthodinu, u nás je
dnes cena 400 eur za stejnou jednotku. Takovou situaci
nemohou ustát lidé ani firmy – pokud stát neudělá
razantní opatření.
Ještě v prvním půlroce bylo možné krizi řešit tak, jak
jsme navrhovali – odpuštěním plateb za obnovitelné
zdroje, snížením DPH a tak dále. Nyní je už ale cena tak
kritická, zvláště podíváme-li se na takzvané denní
ceny, že musí vláda zasáhnout daleko rázněji.

Jaká razantní opatření máte na mysli?
Není to jednoduché, muselo by jít o opatření rozpočto-
vého charakteru a je samozřejmé, že to bude hodně
stát. Na druhou stranu tadymáme ČEZ, který v součas-
né době vydělává opravdu velmi vysoké částky. Zatím-

co v minulém roce to bylo 23 miliard, letos to bude až
čtyřnásobek. Kdybychom vzali jen tyto peníze a inves-
tovali je do řešení zmiňovaného problému, byly by ná-
klady i v takovéto výši pokryty. Bohužel je to jedna
z mála cest, jak využít ČEZ pro řešení krize, jinak by to
byl problém.

O jakém problému mluvíte?
Jsem přesvědčen, že byla velkou chybou tato forma
privatizace této státní společnosti v 90. letech. Dnes je
to tak, že 30 % akcií je v rukou minoritních akcionářů,
kteří se budou vždy snažit o zisk a řešení energetické
krize pro ně nebude prioritou. Stát má tak v době krize
minimální manévrovací prostor pro práci s cenami.
Cesta může být výkup akcií od minoritních akcionářů,
buď u celé společnosti, nebo by semusely firmy rozdělit
a stát by měl získat kontrolu alespoň nad výrobní částí
ČEZ.

A pak je tady ještě plyn…
U plynu námhrozí nejen zvýšení ceny, ale i nedostatek,
protože jsme z 98 % závislí na dovozu, podobně jako
všechny země střední a východní Evropy. Pokud se
nepodaří problémy včas vyřešit, mohlo by dojít k ome-
zování, což by se dotklo hlavně průmyslu. V důsledku
by šlo o sociální nestabilitu, propouštění a s tím i souvi-
sející nutné kompenzace ztrát státem. Nicméně do-
mácnosti problém plynu trápí méně než elektřina, pro-
tože jsou na němméně závislé.

Vyjmenoval jste některé nejpalčivější problémy – ja-
kou roli v jejich řešení může hrát Senát?
Senát samozřejmě je důležitý v tom, že některé zma-
tené vládní návrhy by měl vracet, měl by být méně
ideologický a očekává se více nadhledu, chcete-li mou-
drosti. Příkladem je zpackaný pandemický zákon, kte-
rý Poslanecká sněmovna schválila, ale Senát ho vrátil.
Jako gesto to bylo více než důležité.

Je tedy podle Vašeho názoru Senát důležitý?
Sněmovna si nemůže být nikdy jistá a hlavně je to
signál pro lidi, že je zde ještě nějaká brzda. Občas se Se-
nát zachová rozumně, občas tam ale převládne stra-
nický duch. Proto by lidé měli volit do Senátu nikoliv
zatvrzelé ideologické politruky, ale osobnosti, které se
dokážou povznést nad stranické boje. Jinak je to kopie
Sněmovny a ztrácí do značné míry smysl. Měli by to
být lidé z praxe nebo komunální politiky, lidé, kteří mají
nějaký životní příběh.

Jako člen ANO podporujete kandidáta, který je
členem ČSSD. Co Vás k takovému rozhodnutí vede?
Já nerozděluji lidi úplně podle stranické příslušnosti,
ale podle toho, zda jde o člověka schopného, nebo ne.
Pokud semě tedy lidé zeptají, proč ANO podporuje kan-
didáta ČSSD, tak mohu říct, že pokud se osvědčil a má
potřebný nadhled, pak to považuji za správné. Jinak
bych popřel, co jsem před chvílí říkal, tedy že činnost
Senátu stojí na práci konkrétních jednotlivých lidí,
kteří se rozhodují vlastní hlavou a ne podle stranic-
kých příruček. V tomto byl doposud pan senátor Strnad
vždy úspěšný a věřím, že bude i v příštích šesti letech.
Přeji mu proto v letošních volbách mnoho štěstí!

Dovolte mi, abych se Vám nejprve představil. Jmenuji se
Jiří Volenec a jsem řadu let starostou obce Církvice. Jistě
jste si všichni všimli, že se právě dokončuje obchvat naší
obce. Já bych se rád vrátil o několik let nazpět, když se
celá stavební akce připravovala a potýkali jsme se s řadou
technických , ale i jiných problémů. Požádal jsem senátora
a tehdy také starostuměsta Čáslavi Jaromíra Strnada, zda
by nám nemohl s uspíšením zahájení stavby nějak
pomoci. Několikrát jsme se sešli na jednáních a přizvali
k nim také starostu obce Třebešic pana Jaroslava
Havránka, neboť obchvat prochází také katastrem jeho
obce a bylo třeba provést a schválit změnu územního
plánu v této obci. Pan senátor Strnad, já i starosta Třebešic
jsme společně “vyrazili“ na Krajský úřad Středočeského
kraje, kde jsme získali první informace o stavu, v jakém
se příprava stavby obchvatu obce Církvice nachází.
Byli jsme ujištěni, že tato stavba je zařazena mezi priority
Středočeského kraje. Dále pan Strnad domluvil schůzku

na Ředitelství silnic a dálnic přímo u pana ředitele,
kterého požádal, aby na obchvat byly vyčleněny finanční
prostředky ze státního rozpočtu. Pan ředitel nás ujistil, že
jakmile budou vykoupeny všechny pozemky, kterými
obchvat prochází, stavba bude zahájena. S panem
senátorem jsme po celou dobu příprav byli v kontaktu a on
průběžnou situaci sledoval a aktivně se na přípravě
podílel. Obchvat obce Církvice pro nás občany znamená
velice mnoho. Hluková zátěž a výfukové plyny z desítek
tisíc osobních a hlavně nákladních automobilů, které zde
denně projíždí, je něco “příšerného“.
Já bych na závěr chtěl nejen za sebe, ale hlavně za
všechny občany Církvice a Jakuba panu Strnadovi velice
poděkovat za vynaložené úsilí a pomoc při prosazování
pro nás tak důležité stavby, jakou obchvat obce Církvice
bezesporu je.

Jiří Volenec, starosta Církvice

Vážení čtenáři,

Jak vidí Karel Havlíček současné dění ve státě
a proč jako člen vedení ANO podporuje senátora z ČSSD?
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Jméno Ludmily Formanové si jistě pamatujeme z dob její
aktivní atletické kariéry, kdy se jejím vrcholem stal v roce
1999 dvojí titul mistryně světa v běhu na 800 metrů jak v
hale, tak venku. Jak vidí celoživotní sportovkyně sená-
tora Jaromíra Strnada?
„Za dobu, po kterou se věnuji sportu ať již aktivně, nebo
nyní v podobě předávání zkušeností další sportovní
generaci, jsem se mnohokrát nejen pracovně setkala se
senátorem Jaromírem Strnadem. Ze svých vlastních
zkušeností mohu bez jakýchkoliv pochyb potvrdit, že je to
člověk, který se pravidelě a aktivně podílí na dění ve svém
regionu a snaží se pomoci všude, kde je to potřeba. Já mo-
hu konkrétně mluvit za oblast, která je mi nejbližší a které
se věnuji celý život, tedy za atletiku, respektive sport jako

takový. Jen v desetitisícové Čáslavi, kde já osobně žiji a
Ing. Strnad dlouhá léta zastával post starosty města,
vyrostl za jeho působení moderní zimní stadion, lépe
řečeno víceúčelová sportovní hala. Ta by bez jeho
přičinění s největší pravděpodobností nikdy nebyla
postavena – o tom jsem přesvědčena a za tím si také
stojím. Stejně tak mohu potvrdit, že kdykoliv jsme jako
sportovci (a to samozřejmě nejen v Čáslavi) potřebovali
jakoukoliv pomoc, nikdy neodmítl a vždy měl tu nejlepší
snahu udělat všechno pro rekonstrukce nebo i výstavby
dalších sportovišť, ale stejně tak podporoval i jednotlivé
akce jak pro dospělé, tak i pro děti. Jsem přesvědčená, že
by měl senátorský mandát znovu obhájit. Moji podporu
rozhodně má.“

„Kde má náš senátor svoji kancelář a jaké má hodiny pro
veřejnost? To vlastně nevím a ani vědět nepotřebuji. Kdykoliv
je to potřeba, sedne do auta a přijede za námi řešit problémy,
týkající se chodu obce ve směru se státní i krajskou správou,
neboť legislativa a představy o realitě jsou poněkud jinde,“ říká
pan Václav Vacek, starosta Vilémovic nedaleko Ledče nad
Sázavou. „V obecní samosprávě nepřetržitě pracuji od roku
1986, na postu starosty 20 let, a tak vím, o čemmluvím. S Jaro-
mírem (tedy s panem senátorem) se osobně znám téměř osm
let. Není pro mě jen senátor, ale i dobrý kolega a kamarád,
který je také pravidelným návštěvníkem našich význam-
ných obecních spolkových akcí. Nenechal si ujít například
odhalení pomníku na památku našich spoluobčanů, kteří

zahynuli v bojích I. světové války, a znovuvysvěcení opravené
kapličky, přijal pozvání na oslavy 30. výročí sametové re-
voluce a 10. výročí otevření Obecního domu, přijíždí na poutní
slavnosti nebo i na další akce. Na oplátku zorganizoval ná-
vštěvu zdejších obyvatel v Senátu nebo různá pracovně přá-
telská posezení s dalšími kolegy starosty z okolních obcí,“
dodal starosta Vilémovic. „Volby do Senátu nejsou v mém
případě o politické příslušnosti, ale především o lidech,
chcete-li o osobnostech. A tak můj hlas dostane Jaromír
Strnad.“
„Už teď se těším na další setkání s Vilémovickými,“ říká
senátor za volební obvod 40 Jaromír Strnad, který se podle
svých slov ve Vilémovicích cítí doslova jako doma.

S Jaromírem Strnadem úzce spolupracuji ve Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, kde zastává
pozici místopředsedy výboru. Poznal jsem ho jako velmi
rozumného, svědomitého a spolehlivého senátora, který byl
mně i kolegům ve výboru vždy ku pomoci.

Ing. Vladislav Vilímec,
předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

říká mistryně světa Ludmila Formanová
Moji podporu rozhodně má,

Voda je pro nás samozřejmostí, ale postarat se o její dodávky
není jednoduché. Své o tom ví předseda představenstva Vo-
dohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč Ing. Jiří Štěpán,
který může vyprávět nejen o mnohých problémech při dopra-
vě pitné vody až do Vašeho kohoutku, ale také o spolupráci se
senátorem Strnadem.
„S panem senátorem Strnadem jsem se setkal prvně v roce
2014 po svém nástupu do Vodohospodářské společnosti
Vrchlice-Maleč. On byl tehdy členem jejího představenstva,“
vzpomíná předseda představenstva této společnosti Ing. Jiří
Štěpán. „Kdykoliv se vyskytl jakýkoliv problém, se kterým
bylo možné pomoci, nikdy se ke mně a ke společnosti ne-
otočil zády. Po dobu, kdy zasedal v představenstvu společ-
nosti, byl kdykoliv ochotný spolupracovat a i později byl je-
diný, kdo byl připravený svými zkušenostmi pomoci napří-
klad při získávání dotací a podobně,“ uvedl Ing. Jiří Štěpán,
který vyjmenoval i některé projekty, na jejichž realizaci spolu-
pracovali.
„Šlo například o rekonstrukci úpravny vody Trojice, která do-
dává vodu pro celý okres. Angažoval se při shánění nejrůzněj-
ších podpor, které by umožnily projekt uskutečnit. Dále po-
máhal s nákupem akcií od rakouské společnosti včetně vý-
měny za pro nás nehodnotný majetek poblíž Prahy. Vždy
jsem v panu senátorovi cítil velkou podporu – a to nejen v do-
bě, kdy byl členem představenstva, ale i v dalších letech,“ říká
Ing. Štěpán s tím, že senátor Strnad tak má rozhodně jeho
podporu v nadcházejících volbách.

O tom, jak je prospěšné propojení práce senátora přímo na pů-
dě Valdštejnského paláce, kde se jedná o základních normách
pro celý stát, s konkrétní činností ve svém volebním obvodu,
může vyprávět například pan Jaromír Karel, starosta obce
Chřenovice.
„Pan senátor naši obec se 148 obyvateli navštěvuje celkem
pravidelně, naposledy to bylo v červenci tohoto roku, kdy jsme
se setkali na srazu rodáků. Je nutné poznamenat, že se této
akce pan senátor účastnil již potřetí, lidé ho již znají, a možno
říci, že se na něj těší. Nejenže si promluví s každým, ale zajímá
se i o dění v naší obci a jako bývalý komunální politikmá stále
co nabídnout,“ zhodnotil starosta Chřenovic setkání se
senátorem Jaromírem Strnadem. Ten se ale o Chřenovice
nezajímá jen při společenských akcích…
„Pan senátor se aktivně zapojuje také do řešení problémů,
které v průběhu let přirozeně vznikají. Mohu zmínit napří-
klad jeho pomoc při jednání se společností ČEZ, která v obci
ukládala do země kabely, a mělo dojít mimo jiné ke zničení
přibližně stometrového úseku silnice, kterou se nám jenom
o rok dříve konečně podařilo opravit. Jelikož s pracovníkem
ČEZ nebyla možná domluva, na zásah pana senátora na ve-
řejné schůzi obce bylo od ČEZ přislíbeno položení kabelu ří-
zeným protlakem a nemusela se žádná nová silnice bourat
ani narušit. To považuji za velký úspěch,“ vzpomíná na zá-
chranu komunikace pan Jaromír Karel.
„Další akcí, která jistě stojí za zmínku, byla oprava fasády na
dominantě naší obce, kostelu sv. Václava, postaveném v le-
tech 1134 až 1139. Přispěla obec, církev i pan senátor a fasáda
je pýchou obce. Podobných projektů, na jejichž úspěchu se
senátor Jaromír Strnad podílel, bylo samozřejmě více.
Závěrem za naši malou obec Chřenovice mohu potvrdit,
že pokud od pana senátora potřebujeme pomoc, zavoláme
a on si vždy najde čas na osobní návštěvu. Pokud bude
takových politiků víc, bude republika určitě vypadat lépe.“

Jako hejtman vím, jak je občas složité vysvětlovat
v parlamentu, proč ten či onen zákon má mít takové znění,
aby byl prospěšný pro kraj a obce. Velkou oporou jsou poslanci
a senátoři, kteří mají za sebou komunální zkušenost. Jedním
z nich je Jaromír Strnad. Své sliby vždy splnil. Věřím, že s ním
budu moci spolupracovat v Senátu i dalších šest let.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
hejtman Pardubického kraje

Nepotřebuji vědět, kde má senátor kancelář…

Rozumný, svědomitý, spolehlivý...

Abychomměli co pít,

Záchrana silnice

kteří mají komunální zkušenost
Velkou oporou jsou poslanci a senátoři,

i setkávání s rodáky v Chřenovicích

je potřeba hodně práce
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Určitě si všichni vzpomeneme na pohádku Královna
Koloběžka První, kteráměla králi přinést “dar-nedar“. Starosta
Červených Janovic si ji jistě vybaví vždy, když si vzpomene
na akci, jejímž hostem byl také jeho známý a kamarád, sená-
tor Jaromír Strnad. A protože o přátelích mluvíme jinak než
o vzdálených politicích, vyprávěl i starosta Červených Jano-
vic Miroslav Ptáček o “Mírovi“… Jak to tehdy bylo?
„Šlo o oslavu narozenin našeho společného kamaráda a přá-
telé z Čáslavi, mezi nimiž byl právě také Míra, mě – jako dlou-
holetého holubáře – požádali, abych oslavenci, který má
stejný zájem, sehnal netradiční dárek. Mělo jít o velmi ceně-
nou belgickou poštovní holubici s rodokmenem. Každý, kdo se
v tomto oboru pohybuje, jistě tuší, o jak cenný dárek šlo.
Skupina přátel se na tento dárek složila a mně připadl úkol
všechno zajistit.
Musím přiznat, že jsem nedokázal tajemství udržet a s osla-
vencem jsem o plánované akci promluvil. Namísto zklamání
z prozrazeného překvapení se ale zrodil plán, na který nikdo
ze zúčastněných nezapomene.

V den oslavy jsem přijel na místo s přepravkou, v níž byla ho-
lubice. Došlo na předání daru “z ruky do ruky“ a v tom oka-
mžiku holubice roztáhla křídla, zakroužila nad námi a vydala
se na cestu – jak všichni tušili – zpátky do Atverp. V Čáslavá-
cích by se krve nedořezal a vzpomínám na Mírovu bílou tvář,
když se díval za dárkem, který se vteřinu po vteřině vzdaloval
a s ním i jejich peníze. Chvíli jsem to vydržel, ale pak mi to
nedalo, abych jim neřekl celou pravdu.
Samozřejmě jsme se s oslavencem domluvili a v přepravce
byl můj vlastní holub, který se během chvíle vrátil domů. Sku-
tečný dar byl předán bez problémů, ale ten šok i ta bílá barva
na tvářích přátel z Čáslavi vydržely dlouho. Ještě druhý den
mi volal Míra, že to pořád úplně nevydýchal, ale na druhou
stranu na tento dárek nikdo už nezapomene…
Taková příhoda zůstane v paměti, ale spolu s ní také mnohé
akce, o kterých se pan starosta také zmiňoval – jde například
o účast senátora Jaromíra Strnada při budování víceúčelo-
vého hřiště, k jehož realizaci přispěla dotace Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje.

„K venkovu neodmyslitelně patří zemědělství a my si mu-
síme vážit každého z lidí, kteří se do tohoto tak nejistého
podnikání v současné době pustí. Jejich podpora je nezbyt-
ná, vždyť navazují na tradice našich předků a bez práce, kte-
rou odvádějí, bychom doslova neměli co jíst,“ uvedl senátor
Jaromír Strnad v rozhovoru o současnosti zemědělství v re-
publice s tím, že je nutné i na půdě Senátu prosazovat větší
podporu tomuto oboru.
Sám se o to snaží jako místopředseda Výboru pro hospo-
dářství, zemědělství a dopravu. Jeho slova doplnil také Ing.
Luděk Radil, předseda Zemědělského družstva Vysočina
a předseda Okresní agrární komory Kutná Hora: „Senátor
Strnad se uchází o mandát potřetí a já mohu potvrdit, že již
před prvním volebním obdobím jsme byli v kontaktu – účast-
nil se zasedání jak Zemědělského svazu ČR, tak i agrární
komory. Je pravda, že kdykoliv jsem potřeboval některé věci
konzultovat a řešit na půdě Senátu, Mirek vždy hledal cestu,
jak nám pomoci. Tak bych si to představoval i v dalším období
a věřím, že by naše spolupráce mohla být i častější, včetně
informačních schůzek.
Potkáváme se i při neformálních setkáních, což je podlemého
názoru velmi důležité, zvlášť v této turbulentní době, která
není pro zemědělství vůbec příznivá.
Před deseti lety jsme rekonstruovali kravín pro chov dojnic,
ale v současné době jsme museli tento chov z ekonomických
důvodů zrušit a budeme jako zemědělské družstvo chovat jen
masná plemena. Je to smutné, ale realita taková je.

Od příštího roku navíc začnou platit nová pravidla pro při-
dělování dotací do zemědělství, kdy balík financí sice zůstane
v obdobné výši jako nyní, ale jejich směrování semění od pro-
dukčních farem, které vyrábí hlavní část potravin, k menším
podnikům, jejichž výroba je spíše příležitostná pro omezený
region, případně jde o údržbu krajiny. I ty jsou samozřejmě
důležité, ale tyto malé farmy rozhodně nezajistí výrobu po-
travin pro české občany. Ta stojí na velkých firmách,“ vysvětlil
v krátkosti jeden z hlavních problémů zemědělců předseda
Okresní agrární komory Kutná Hora Ing. Luděk Radil.
„Pokud dostanu příležitost pokračovat v práci senátora, pak
mohu slíbit, že v podpoře zemědělství budu samozřejmě
pokračovat i v následujícím období,“ uzavřel senátor Jaromír
Strnad.

Jmenuji se Josef Borovský a jsem starostou Kozlova u Ledče
nad Sázavou, pod který spadají další čtyři obce. Tuto funkci
zastávám už 32 let, takže mohu říci, že o světě politiky a o ve-
řejných činovnících toho vím opravdu dost a za tu svoji éru
jsem jich dost zažil.
Tak ochotného a vstřícného senátora, jako je pan Jaromír
Strnad, jsem ale nepoznal. Kdykoli ho požádám o pomoc či
radu, je ochotný se mnou diskutovat, případně i přijet na
místo a problém řešit. Spoustu takových jsme už společně
dotáhli do zdárného konce.
Mohu uvést takové příklady, jako je převod silnice mezi
Kozlovem a Vrbkou z obce domajetku kraje, na základě petice
odpojení dvou obcí od města Ledeč nad Sázavou a připojení
pod obec Kozlov i spoustu dalších drobnějších akcí.
Nesmím zapomenout ani na kulturní akce: zde v Kozlově se
pravidelně se pan senátor Strnad každoročně účastní
dětských hasičských soutěží a ostatních oslav v našich
obcích.
Sám znovu kandiduji v komunálních volbách a rád bych i
nadále spolupracoval s někým, kdo má zájem i o malé obce
– tak, jako dosavadní senátor pan Jaromír Strnad. Proto
věřím, že voliči nebudou váhat a svůj hlas dají panu
Strnadovi.

Josef Borovský,
starosta obce Kozlov

Vždycky si říkám, že senátor by měl mít možnost udělat něco
navíc, něco pro sport a pro kulturu v regionu, který spravuje.
Míru znám nejen jako politika, ale také jako běžného člověka,
který se za námi jako sportovci přišel podívat, když jsme něco
potřebovali, nebo i ve chvíli, kdy jsem slavila třicáté výročí
svého světového rekordu. Vím, že pro svůj volební obvod udě-
lá všechno nejen v Senátu, ale i tam, kde je to nejvíc potřeba.

Jarmila Kratochvílová

Kdy jindy než o prázdninách by měl být ten nejideálnější čas
na akci v přírodě u vody. Vědí to také organizátoři Neckyády
v Louňovicích pod Blaníkem, kterou uspořádali místní soko-
lové ve spolupráci s obecním úřadem a dalšími dobrovolníky.
Nad akcí patrně drželi ochrannou ruku také zdejší blaničtí
rytíři, protože se vše vydařilo tak, jak bylo předem naplá-
nováno. Desítky lidí se zde dobře bavily a sobotní odpoledne
23. července potěšilo kadého z návštěvníků a hlavně soutě-
žících.

Pro svůj volební obvod udělá všechno,
říká atletka Jarmila Kratochvílová

Kozlov má důvod ke spokojenosti

Pana Ing. Jaromíra Strnada znám delší čas. Přesto, že není
z našeho regionu, vždy se snažil a snaží z titulu svých funkcí,
jak dříve na krajskémúřadě, tak nyní z postu senátora, poradit
a pomoci. Problematika měst a obcí mu není cizí, dovede se
v ní orientovat. Pan Jaromír Strnad je politik, kterého zajímají
problémy a blaho měst, obcí a občanů. Podporuje rozvoj
našeho regionu, nepolitikaří. Patří mezi osobnosti, které si
dovedly zachovat charakter a pokoru.

Josef Korn,
starosta města Trhový Štěpánov

Problematika měst a obcí mu není cizí

V kraji blanických rytířů se lidé umí bavit

Povídání se starostou Ptáčkem
o senátoru Strnadovi a holubovi, který uletěl

Bez zemědělství to nejde

„Již několik let rád navštěvuji v regionu oblíbené soutěže ve
vaření guláše – a to nejen jako divák nebo člen poroty, ale také
jako člen soutěžního týmu.
S jakým gulášem jsme zvítězili například v Chotusicích? Je to
recept, který mohu doporučit každému,“ nabídl na závěr Čtyři-
cítky senátor Strnad recept, který se setkal s úspěchem nejen na
soutěži u poroty.
Co budeme potřebovat na kotlíkový guláš pro rodinu nebo také
pro přátele?

2 kg masa
250 g sádla

6–8 středních cibulí
6–8 stroužků česneku

1 rovná lžička drceného kmínu
1 rovná lžička mletého pepře

1 lžíce kečupu
1 rajče

2 kostky masoxu
2 sáčky sladké papriky
1/2 lžičky majoránky
chilli podle chuti

Postup:
Na rozpuštěném sádle osmažíme do tmavě hněda cibuli, poté
mírně podlijeme vodou. Po odpaření vody podlijeme znovu. Poté
přidáme ostatní ingredience kromě papriky a majoránky. Vlo-
žímemaso, vše důkladně promícháme a vsypeme papriku ama-
joránku. Doplníme vodu tak, aby bylo maso potopené (přibližně
dva litry). Přivedeme k varu a přidáme mouku, rozmíchanou ve
vodě. Vaříme půl hodiny pod pokličkou a další půl hodiny
odkryté. Poté guláš ochutnáme, případně dosolíme a dochutíme
chilli.
Bude Vám chutnat stejně jako porotě v Chotusicích?

Nejen předvolební kotlíkový guláš senátora Jaromíra Strnada
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