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Milí přátelé, 

držíme slovo a připravi-
li jsme pro vás další, 
v pořadí již druhé číslo 
zpravodaje Žijeme 
Benešovem. Na jeho 
stránkách vám chceme 
přiblížit pohled hnutí 
STAN Spolu pro Bene-
šov na dění v našem 
městě. Přestože jsme 
benešovskou opozicí, 
nechceme být kritičtí 
vždy a za každou cenu. 
Nicméně některé akti-
vity současné radnice 
si dle našeho názoru 
zaslouží pozornost 
a chceme vás na ně 
upozornit. Dočtete se 
také o tom, jak by se 
Benešov mohl změnit 
k lepšímu a co bychom 
pro to mohli společně 
udělat. Ale protože 
léto je v plném proudu, 
chtěli bychom vám 
především popřát 
pohodovou dovolenou. 
I tak doufáme, že si 
na přečtení druhého 
čísla našeho zpravoda-
je najdete chvilku času.

Vaši STAN Spolu pro 
Benešov

Výtěžkem z koncertu jsme podpořili RUAH
Pořádali jsme koncert folkrockové skupiny YAKKA a výtěžek 
z dobrovolného vstupného jsme předali společnosti RUAH. 
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Do voleb jdeme s podporou Lidovců
Tvrdíme, že ve městě velikosti Benešova by měli politici spolupracovat. 
Nám se už před volbami podařilo najít společnou řeč s kolegy z KDU-ČSL 
Benešov.  Strana 2

Za rodiny s dětmi v Benešově budu „kopat“ vždy. 
Rozvíjet se však potřebujeme i v dalších oblastech

Ing. Jana Čechová stojí už 
patnáctým rokem v čele 
benešovského Mateř-
ského centra Hvězdička. 
Vedle toho svou profesní 
kariéru spojila s marke-
tingem, kde si vyzkoušela 
práci pro velké firmy, ale 
i státní a neziskový sektor. 
Dvě volební období je 
zastupitelkou Benešova. 
Je též předsedkyní Komise 
pro architekturu. Nyní 
vede sdružení STAN Spolu 
pro Benešov jako lídr 
do podzimních komunál-
ních voleb. Své znamení 
zvěrokruhu naplňuje beze-

zbytku. Jako správný býk, 
který když si vezme něco 
do hlavy, neuhne z cesty a 
jde za svými cíli a sny. Zlí 
jazykové tvrdí, že je tak 
trochu workoholik. To 
možná ano, ale vše vyva-
žuje svou optimistickou 
povahou. Ve volném čase 
ji potkáte nejčastěji s její 
rodinou a také na kole, se 
psem nebo u koní. Miluje 
cestování. Za nejlepší mís-
to pro život však považuje 
svůj rodný Benešov. 

Jak se vám, jako ženě, 
daří mezi benešovskými 
politiky?
Žena, nebo muž… Všichni 
se musíme prokousat té-
maty od ekonomiky města 
přes například sociální 
oblast, sport, kulturu až 
třeba po komunální od-
pad. A svoje názory si pak 
obhájit pádnými argumen-
ty, ne tajnými zbraně-
mi. To, že jsem aktivní 
žena, však stálo za mým 
vstupem do komunální 
politiky. Když jsme v Be-
nešově zakládali Mateřské 
centrum, viděla jsem, 

že město má ve službách 
pro rodiny značné rezervy. 
Hodně věcí se změnilo 
k  lepšímu, ale pořád je, co 
řešit. Stále nám například 
chybí bezpečný a dostup-
ný městský park, dopravní 
situace u škol není dobře 
vyřešena, chybí sporto-
viště a našlo by se toho 
určitě více. Rodiny s dětmi 
– za ty budu v Benešově 
„kopat“ vždycky.

Máte nějaký recept, 
jak by se mělo město 
rozvíjet?
Kam se v Benešově po-
díváte, skoro všude by se 
dalo něco dělat. Budovat, 
renovovat. Prostě zlep-
šovat. Především proto 
jsem zastáncem toho, aby 
nejdříve vznikl dlouhodo-
bý strategický plán města, 
který zhodnotí potenciál 
města, potřeby obyvatel, 
a na jeho základě budou 
určeny priority rozvoje. 
Ale pozor! Je velmi důleži-
té, aby se na jeho obsahu 
shodly a podpořily ho 
všechny politické subjekty, 
které jsou v benešovském 

zastupitelstvu. Jinak to 
nemá smysl. Pak se tu 
budeme honit jako kočka 
s myší. Co jedna parta 
vymyslí, ti, co přijdou 
po ní, zruší nebo budou 
ignorovat.

Z těch konkrétních 
věcí, které mně hodně 
leží na mysli, je to stav 
městských komunikací, 
kam počítám i chodníky. 
Dále bych v Benešově ráda 
viděla další zařízení pro 
seniory, včetně denního 
stacionáře. Je tu dost 
dobrých rozpracovaných 
projektů, které je třeba 
zrealizovat. Například do-
pravní terminál, atletický 
stadion, renovace náměstí, 
park Klášterka, využití bý-
valých Táborských i Praž-
ských kasáren; pozornost 
si zaslouží také lokalita 
Sladovky. Architektura 
a rozvoj města jsou moje 
srdeční záležitosti. Jen je 
třeba ty věci řešit v čase 
s přihlédnutím k finanč-
ním možnostem města.

Pokračování na str. 3

Nepřehledná dopravní situace u škol. Ráno tu bývá pořádný cvrkot
Školní rok sice skončil 
a nový ještě nezačal, ale 
s počátkem září opět 
začne cvrkot v okolí škol. 
A upřímně řečeno, někdy 
je cvrkot slabé slovo pro 
popis toho, co se kolem 
všech tří benešovských 
základních škol děje. 
Zejména jde o dobu těsně 
před začátkem vyučová-
ní, kdy řada rodičů vozí 
své děti do školy autem 

a vytváří tak nepřehledné 
dopravní situace. Někdy 
je to minimálně o nervy, 
někdy až o zdraví. 

Není to lehké, skloubit 
omezený prostor kolem 
škol, nároky na bezpeč-
nost dětí, ale i vcelku po-
chopitelnou potřebu ro-
dičů dovézt či vyzvednout 
děti u školy. Zejména 
u těch menších to často 

ani jinak nejde. Všechny 
benešovské školy byly 
postaveny v době, kdy se 
s takovýmto provozem 
v jejich okolí nepočítalo 
a na nepřehledné do-
pravní situaci je to znát. 
U škol alespoň ráno řídí 
dopravu preventisté nebo 
strážníci městské policie, 
což trochu pomáhá, ale 
není to funkční dlouho-
dobé řešení. 

„O řešení dopravní situace 
v okolí benešovských škol 
se mluví už léta, zatím se 
však řešení tohoto pro-
blému nikam nepohnulo. 
I proto jsme na zasedání 
zastupitelstva požádali 
vedení města, aby vyvinu-
lo větší úsilí ke zlepšení 
dopravní situace před ško-
lami,“ říká Jana Čechová, 
benešovská zastupitelka 
hnutí STAN Spolu pro 

Benešov a dodává: „Pozi-
tivní zpráva je, že se snad 
všichni v zastupitelstvu 
shodujeme, že je potřeba 
situaci řešit.“ 

Napište nám, jak byste 
navrhovali zlepšit 
dopravní situaci v okolí 
benešovských škol a co by 
zde podle vašeho názoru 
pomohlo. Rádi budeme 
vaše názory tlumočit dál. 
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Jak jsme informovali 
v minulém čísle Žijeme 
Benešovem, některé podiv-
né aktivity vedení města 
vzbuzují podezření, že jeho 
vrcholní představitelé jsou 
pod vlivem tajemného viru. 
Ale vypadá to, že alespoň 
pár lidí si to začíná uvědo-
movat a nechtějí se poddat 
bez boje. Rozhodli se, 
že se tedy začnou všichni 
nahlas zdravit a že se tak 
možná na radnici uzdraví 
až do úplného zdraví. Ale 
zatím to vypadá, že ani ten-
to nový příkaz radničního 
šéfstva nezabírá. 

Ovšem pan starosta zřejmě 
nechce nic riskovat a roz-
hodl se, že by bylo lepší 
rovnou získat nesmrtel-
nost. A usilovně na tom se 
svými kolegy maká. Asi si 
vzpomenete, jak dopad-
lo hledání elixíru mládí 
ve známém českém filmu 
Císařův pekař. I v Benešově 
to spíš vypadá na takové 
to „patláma, patláma“, 
a výsledek zatím žádný. No, 
a kdyby to náhodou nekla-
plo, páni radní dělají vše 
pro to, aby alespoň otisk je-
jich vládnutí zůstal v Bene-
šově doslova nesmrtelný. 
Takže po jejich pomalém 
rozjezdu se teď v Benešově 
vše překotně a horečně 
spravuje, rozkopává, staví 
a dává se nové kvítí, aby 
zásluha města byla v říjnu 
odměněna patřičným 
volebním výsledkem. 

Hlavy radnice si také 
ve jménu své „nesmrtel-
nosti“ po městě rafinovaně 
budují různé pomníčky. 
Tak třeba hned vedle 
nově otevřeného dětské-
ho dopravního hřiště, 
za které jsme upřímně 
rádi, příchozí zaujme 
super výstavní odstavná 
plocha, kde se skladuje 
všemožný materiál. Ne, 

ne, není to plánovaná 
volnočasová zóna, kde by 
děti formou hry poznávaly 
práci dospělých, tenhle 
plácek bude budoucí 
odpočinkový park „zdobit“ 
i v budoucnu. Naprosto 
skvěle to „prostě zařídilo“ 
vedení města, když tento 
pozemek, přestože na něj 
mělo předkupní právo, od-
mítlo během přípravy zóny 
Sladovka koupit. Takže 
kdykoli půjdete z dopravní-
ho hřiště na nový atletický 
ovál nebo in-line dráhu 
kolem super nefalšované-
ho industriálu, vzpomeňte 
si na to! Možná by tam 
neškodila alespoň maličká 
pamětní destička. 

Ale ruku na srdce, na do-
pravní hřiště se nevydá ka-
ždý, tak pomníček na kraji 
města současné radniční 
koalici jistě nestačil. Proto 
si vykouzlila další v samém 

centru. Chodíte Husovou 
ulicí? Pak vás jistě musely 
otravovat hordy neukáz-
něných studentů a studen-
tek před budovou tamní 
učňovské školy. Někteří, 
považte, před školou do-
konce kouřili! S tím je však 
konec! Dnes je tam další 
ubytovna. Ale jak vedení 
radnice dokázalo Benešáky 
napnout! Sám Molière 
by se mohl přiučit, jaké 
kolem toho bylo divadlo. 
Možná si vzpomenete, jak 
si pan starosta do novin 
stěžoval, že družstvo COOP 
nedodrželo ústní a mai-
lovou dohodu a budovu 
prodalo jinému zájemci. 
Jo, jo, to byl určitě zase ten 
zpropadený virus. Nebo že 
by to byla moucha tse-tse, 
která zapříčinila, že vedení 
města tak trochu zaspalo?

Ale pomníček je to nako-
nec skvělý, všechna čest!  

Ovšem jsou situace, kdy 
člověku zatrne a má 
o naše radní skutečně 
strach. Věděli jste, že se 
zastupitelstvo města stalo 
terčem útoku pirátů? Tedy 
těch s velkým P. Ti se na 
květnovém jednání zastu-
pitelstva postarali o roz-
ruch, když vysílali online 
přenos ze schůze. Rozvinu-
la se zajímavá debata, proč 
vlastně město nepřenáší 
online jednání zastupitel-
stva už dávno. S vysvětle-
ním, které se určitě zapíše 
do zlatého fondu města, 
přispěchal pan místosta-
rosta Švadlena, podle nějž 
už město podmínky pro 
zajištění přenosu zjišťovalo 
a udělalo by to prý pěknou 
„díru do rozpočtu“. Tomu 
věříme, protože jistě ví, 
o čem mluví. Vzpomeňte, 
jak například ostraha Tá-
borských kasáren (údajně 
zpola rozkradených) stála 

tolik, jako by tam byly ulo-
ženy nejmíň korunovační 
klenoty a půlka státních 
zlatých rezerv. Ale možná 
to pan místostarosta chtěl 
rovnou rozjet ve velkém 
stylu a počítal s tím, že jed-
nání zastupitelstva bude 
přes KIC vysílat minimálně 
TV Barrandov hned po Týd-
nu s prezidentem. Kdepak 
Piráti, ti ať se jdou s mo-
bilním telefonem vycpat! 
Jo, jo, bylo veselo a virus 
o sobě dal opět vědět. 

Pokud sami víte o nějakém 
pomníčku nebo akci, která 
vykazuje známky „virózy“ 
(a to nikoli v „prezident-
ském“ slova smyslu), na-
pište nám o ní! A odpusťte 
nám mírnou nadsázku, 
spolu s vámi věříme, 
že v Benešově nakonec vše 
dobře dopadne. 
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„Patláma, patláma, 
patláma a… žbrluch!

Domluvili jsme se, že do říjnových komunálních voleb půjdeme pod 
hlavičkou STAN Spolu pro Benešov s podporou KDU-ČSL Benešov. Obě-
ma nám jde o dobrý volební výsledek a především o to, abychom se v 
dobrém slova smyslu mohli podílet na správě a rozvoji města. Říkáte si 
– tohle už známe z celostátní úrovně. Tam se také s velkou slávou tyhle 
dva subjekty spojily, a za pár měsíců si nasazovaly psí hlavu. Zkuste se 
na to podívat jinak.

„Naše společná jednání jsou pro nás už nyní velkou školou. Ve většině věcí 
se s kolegy z KDU-ČSL shodneme. Jsou sice témata, na která máme různé 
názory, ale tak to má být. Učíme se domluvit se. Pokud chceme po volbách 

vytvořit v benešovském zastupitelstvu funkční a spolupracující koalici a na-
bídnout alternativu vůči současnému, s ostatními nekomunikujícímu, vedení 
města, je schopnost domluvit se velmi důležitá,“ říká Jana Čechová ze STAN 
Spolu pro Benešov.

Na kandidátní listině by se měla objevit zhruba třetina osobností nominova-
ných za KDU a dvě třetiny ze STANu. Na obou stranách je však početná sku-
pina nezávislých. Pozitivní pro voliče je, že jde o pracovité lidi, kteří už mají 
v Benešově něco za sebou a mají chuť svou energii nasměrovat ve prospěch 
města. Lidovci jsou demokratická strana a v Benešově mají dlouhou historii. 
Jsme rádi, že je máme v týmu!

Do voleb jdeme s podporou Lidovců



Mnozí z nás už řešili, 
případně dříve či později 
budou řešit, jak zajistit 
péči o své blízké ve vyšším 
věku. Jak na tom v této 
oblasti v Benešově jsme? 
Funguje zde domov senio-
rů, domy s pečovatelskou 
službou, seniorům v do-
mácnostech dlouhodobě 
pomáhá Pečovatelská 
služba okresu Benešov. 
Spolehnout se můžeme 
na kvalitní služby orga-
nizace RUAH pro sociální 
a zdravotní péči v domá-
cím prostředí, funguje 
taxík MAXík pro zvýhod-
něnou dopravu například 
k lékaři. V Benešově nebo 

blízkém okolí najdeme 
i další poradenské a asis-
tenční služby, zajišťované 
městem, státem, nezisko-
vým sektorem i soukromý-
mi subjekty. 

„Co podle nás v Benešově 
chybí, je denní stacionář 
pro seniory, tedy zařízení, 
které by zabezpečilo péči 
a podporu těm senio-
rům, kteří nemohou přes 
den sami zůstat ve svém 
domácím prostředí z dů-
vodu určitého omezení 
způsobeného věkem, one-
mocněním či postižením. 
Byla by to velká pomoc 
pečujícím rodinám, pokud 

by se o jejich blízké někdo 
postaral v době, kdy jsou 
v práci nebo nemohou 
z jiného důvodu. V řadě 
měst už taková zařízení 
fungují k plné spokoje-
nosti jejich obyvatel,“ říká 
Jana Čechová, benešovská 
zastupitelka hnutí STAN 
Spolu pro Benešov. 

STAN Spolu pro Benešov 
proto bude usilovat o to, 
aby podobné zařízení 
v Benešově vzniklo, a to 
buď přímo z iniciativy 
města, nebo alespoň 
s jeho podporou. 

Za rodiny s dětmi v Benešově budu „kopat“ vždy. Rozvíjet se 
však potřebujeme i v dalších oblastech

Denní stacionář by pomohl pečujícím rodinám
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Pokračování ze strany 1 

Říkáte, že politici v Bene-
šově by měli spolupraco-
vat? Je to vůbec možné? 
Smutné je to, že v Bene-
šově my politici netáhne-
me za jeden provaz. Už 
několik let platí, že ti, kteří 
zrovna městu vládnou, 
se neradi baví s opozicí. 
Výsledkem je, že se řada 
klíčových rozhodnutí 
přijímá ne na základě 
společné dohody, ale často 
jen díky nepatrné převaze 
vládnoucí koalice, která 
prostě ostatní jen o pár 
hlasů přehlasuje. Tohle 
bychom chtěli změnit. 

Pokud ve volbách uspě-
jeme, budeme usilovat 
o širokou platformu 
spolupracujících zastupi-
telů, stran a hnutí. Hlavní 
podmínkou je právě již 
zmiňovaná souhra, snaha 

společně táhnout za jeden 
provaz. K tomu je nutná 
samozřejmě též otevřenost 
a férovost v přístupu všech 
zúčastněných. I proto 
jsme se na volební spolu-
práci dohodli s KDU-ČSL, 
s jejichž podporou staví-
me volební kandidátku. 
Našimi dlouhodobými 
partnery jsou Volba pro 
město a ODS. Těšíme se 
na Piráty a věříme, že náš 
benešovský „rybník“ 
rozčeří čerstvými názory. 
Nebráníme se ani spolu-
práci s dalšími. Důvod je 
jednoduchý – myslíme si, 
že je zbytečné, abychom 
si v Benešově hráli na 
„velkou politiku“, a že je 
dobré zapomenout na 
to, kdo má jaký politic-
ký „dres“. V první řadě 
bychom se měli snažit 
spolupracovat na rozvoji 
města a kvalitě života 
v něm.

Má relativně malé hnutí, 
jako je STAN Spolu pro 
Benešov, šanci uspět a být 
pro lidi ve městě nadějí 
ke zlepšení?
Znáte tu o Davidu a Go-
liáši? Ne vždycky ten, co 
je velký a zdánlivě silný, 
uspěje. Lidi možná vidí 
velikost a možnosti hnutí 
ANO, ale ruku na srdce, 
většinou jsou za jejich 
slovy jen sliby, které se 
málokdy promění ve sku-

tečnost. Věříme, že když se 
lidi budou dívat nejen na 
náš „dres“, ale především 
na naše kandidáty, co mají 
za sebou, co je to za lidi 
a jak pracují, tak uspěje-
me. Spolu můžeme Bene-
šov změnit k lepšímu.

V posledních měsících je 
v Benešově vidět trochu 
toho předvolebního stresu 
– staví se a bourá, vymýšlí 
a plánuje. Natírá se na 

růžovo. Aby volič viděl. 
My věříme, že Benešáci 
jsou chytří a na tenhle lep 
jen tak neskočí.

Máte za sebou dlouhou 
cestu, kdy jste na kole 
projela celou republiku. 
Proč?
Deset dní jsem putovala 
přes republiku od východu 
na západ, abych podpořila 
projekt, který propaguje 
třídění a recyklaci odpadu. 
Najela jsem přitom přes 
900 kilometrů. Jen na 
správnou míru uvádím, 
že se jednalo o elektroko-
lo. I na něm se však musí 
pořádně šlapat. Cesta mi 
dala zabrat, ale jsem moc 
ráda, že jsem jela. Vedle 
sportovního výkonu jsem 
získala velkou inspiraci 
z měst, kde dobře třídí 
městský odpad. V téhle 
oblasti je v Benešově také 
velký prostor ke zlepšení.
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V sobotu 9. června jsme v Benešově pořádali dobročinný koncert folkrockové skupiny YAK-
KA z Ústí nad Labem. Děkujeme, že jste jeho prostřednictvím pomohli obecně prospěšné 
společnosti RUAH, která v Benešově a okolí poskytuje domácí péči dlouhodobě a nevyléčitel-
ně nemocným. Na koncertu se vybralo celkem 1 830 Kč, které následně ředitelce společnosti 
RUAH Martě Vackové předal Luboš Balata z hnutí STAN Spolu pro Benešov. A mimochodem 
– ti, kdo na koncert přišli, spojili příjemné s užitečným, protože si užili vynikající muziku a 
současně přispěli na dobrou věc. Kromě vlastních skladeb skupiny YAKKA zazněly například 
písně Zuzany Navarové, Zuzany Michnové či legendární kapely Marsyas. 

Výtěžkem z koncertu jsme 
podpořili RUAH



Vedení fotbalového klubu 
SK Benešov s vedením 
města od konce minulé-
ho roku jedná o finanční 
podpoře. K částečnému 
výsledku se dospělo teprve 
na červnovém zasedání 
zastupitelstva, kdy byla 
mládežnickému fotbalu 
odsouhlasena dotace 
z grantového fondu pro 
sport ve výši 1 mil. Kč. 

Mládežnický fotbal si pod-
poru zaslouží, vždyť s téměř 
300 sportujícími dětmi jde 
jednoznačně o největší klub 
v Benešově. Pozornost však 
zaslouží i následující údaje. 
Od MŠMT již SK Benešov 
letos obdržel dotaci v celko-
vé výši 1,2 mil. Kč. Pokud 
k tomu připočteme právě 
schválenou podporu Bene-
šova ve výši 1 mil. Kč a část-
ku oddílových příspěvků 

vybraných za rok 2018 
od rodičů ve výši 700 tis. Kč, 
je mládežnický oddíl pro 
letošek finančně zajištěn 
částkou téměř 3 mil. Kč. 
Po finanční stránce je tedy 
mládežnický fotbal jenom 
z těchto zdrojů zabezpečen 
velice dobře. 

Jenže háček bývá v detailu. 
Ten má v tomto případě 
podobu úzkého propojení 
mládežnického fotbalu 
s mužstvem dospělých 
(to mimochodem v právě 
skončeném ročníku České 
fotbalové ligy obsadilo páté 
místo). Jak toto spojení 
v praxi vypadá? Má podobu 
společného financování 
všech mužstev a také jde 
o způsob zapojení odcho-
vanců mládeže do mužstva 
dospělých. A zde se dostá-
váme k problémům.

Pokud bychom měli klub 
oznámkovat, zaslouží si ne-
dostatečnou za informová-
ní o vlastním hospodaření, 
protože jak ukazují ohlasy 
rodičů mladých fotbalis-
tů – oni finanční podporu 
mládeže z různých zdrojů 
příliš nepociťují. Řešení je 
přitom jednoduché – sta-
čilo by zveřejňovat příjmy 
a čerpání výdajů podle 
jednotlivých mládežnic-
kých kategorií. 

Druhou nedostatečnou má 
SK Benešov za začleňování 
odchovanců z ligového 
mužstva U19 do muž-
stva dospělých. V právě 
skončeném ročníku ČFL 
se na hřišti pravidelně ob-
jevovali pouze jeden nebo 
dva odchovanci benešov-
ského fotbalu. To je málo, 
přestože názory na smě-

řování mužstva dospělých 
se různí. Jedni by jej raději 
viděli hrát vyšší soutěž 
s posilami z jiných částí 
republiky, nebo dokonce 
i ze světa, druzí naopak 
tvrdí, že lepším řešením je 
hrát nižší soutěž a více za-
pracovat odchovance. Tady 
musíme rozhodnutí nechat 
na výboru SK Benešov. 

A když jsme u výboru klu-
bu – na květnovém jednání 
zastupitelstva jsme navrhli 
podmínit finanční podporu 
města doplněním výboru 
SK Benešov o dva nezávislé 
členy, a to z důvodu větší 
průhlednosti a lepší ko-
munikace mezi městem, 
klubem a rodiči mladých 
fotbalistů. Stávající koalice 
návrh zamítla. Ale pak 
doplnila výbor o své odbor-
níky (jak říká), které sama 

vybrala. 
Obávám 
se, že to 
transpa-
rentnosti 
moc 
neprospělo.

Věřme, že i přes tyto peri-
petie nabere benešovský 
fotbal správný směr a že se 
dříve či později podaří do-
sáhnout správné sportovní 
pohody mezi funkcionáři, 
trenéry a rodiči fotbalo-
vých nadějí. Abychom 
měli z benešovské kopané 
při sledování jednotlivých 
mužstev radost.

Luboš Balata, bývalý hráč 
třetiligového ČSAD Bene-
šov; jeho dva synové prošli 
tímto klubem od přípravky 
až po dospělé a i nadále 
v něm působí.

Požádali jsme Petra 
Absolona, člena KDU-ČSL 
v Benešově, aby nám 
napsal pár řádek k tomu, 
proč benešovští křesťanští 
demokraté spolupracují se 
STAN Spolu pro Benešov 
a jaká jsou jejich témata pro 
komunální volby:

Je důležité nevnímat život 
jen na povrchu, ale hledat 
jeho hlubší hodnoty. Pro 
jedny je přináší křesťanství, 
pro jiné to může být jakýko-
liv světonázor zajímající se 

poctivě a s citem o podstatu 
života. Lidé, kteří vnímavě 
a neformálně uznávají 
hlubší hodnoty, dovedou 
být k sobě více tolerantní 
a nacházet společnou řeč. 
Křesťanští demokraté mají 
v České republice dlouhou 
historii, stejně tak jako 
v Benešově. 
Místní si nás spojují ze-
jména se známými jmény, 
jako jsou stavitel František 
Klabík, zvěrolékař Josef 
Duchoslav nebo podnikatel 
a sbormistr Marek Jantač. 

Ale máme ve svém středu 
i řadu nových tváří.

V benešovských podmín-
kách může být postoj KDU
-ČSL charakterizován napří-
klad podporou hromadné 
dopravy, cyklistů a chodců, 
organizací věnujících se 
volnému času dětí a mláde-
že, stejně jako kulturních 
institucí a organizací nabí-
zejících programy vhodné 
pro celoživotní vzdělávání 
dospělých. Vážíme si také 
dlouholeté práce manželů 

Fassatiových při budování 
a rozvíjení Muzea umění 
a designu, která jim zajistila 
odborné uznání i za hrani-
cemi Benešova. 

V našem programu vysoko 
stavíme sociální bydlení 
a startovní byty pro mladé 
rodiny, ekologii, aktivní 
trávení volného času, 
podporu rodin, podporu 
seniorů a také místních 
kulturních a jiných spolků 
a sdružení. V tom všem si 
s našimi partnery ze Spolu 

pro Benešov velmi dobře 
rozumíme.

Zároveň dokážeme být 
také kritičtí vůči problema-
tickým jevům, kterých si 
společně s benešovskou ve-
řejností pozorně všímáme 
zejména v posledních dvou 
letech. Jsme přesvědčeni, 
že změna na benešovské 
radnici by městu prospěla. 

Spolu žijeme Benešovem, na fotografii zleva Josef Brabec, František 
Paluš, Anna Balatová, Jana Čechová, Luboš Balata a Svatopluk Česák
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PRiORiTNí OBLASTi

Podpora mládežnického fotbalu v Benešově

Pojďte SPOLU s námi tvořit lepší BENEŠOV

Tolerance, podpora rodiny a solidarita 


