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Musíme začít od základů

František Paluš vystudoval 
hotelnictví a gastronomii 
v Praze a v cestovním 
ruchu podniká již 19 let 
– převážně na Konopišti. 
Ještě o kousek déle se 
věnuje své vášni, za kterou 
označuje divadlo. Zde 
působí jako herec i režisér 
– loni dokončil studium 
pětiletého kurzu režie. 
Avšak na úplně prvním 
místě stojí rodina, která 
pro něj znamená napros-
to vše. „Nejdůležitější je 
postarat se jak o seniory, 
díky kterým tu dnes jsme, 
tak o ty nejmenší, protože 
když člověk vidí ty malý 
prcky, je prostě naměkko. 

Zní to jako fráze, ale já to 
tak fakt mám,“ říká Franti-
šek Paluš.

Co byste rád v Benešově 
změnil? Co vás napadne 
jako první?
Nynější radnice se snaží 
líbivými projekty nahnat 
politické body, takže se 
bez jakékoli dlouhodobé 
koncepce plánují velikášské 
projekty, například re-
konstrukce hned několika 
městských ulic. Dle mého 
názoru je však nutné myslet 
na budoucnost od základů. 

Co tím myslíte?
Dlouhodobě poukazujeme 
na neutěšený stav chodníků 
a vozovek. Mnohdy je 
to proto, že se pod nimi 
propadá podloží podemleté 
úniky vody z rozpadajícího 
se potrubí a kanalizace. 
To se ostatně potvrdilo při 
opravě Tyršovy ulice, která 
se kvůli tomu zpožďuje. 
Takové známky propadání 
povrchu vidíte na řadě 

dalších míst města – Na Be-
zděkově, v Ulrichově ulici, 
Na Karlově. 
Proto je potřeba při pláno-
vání nových povrchů nej-
dříve opravit to, co je pod 
nimi, a pak si hrát s tím, jak 
hezké to tam nahoře bude-
me mít. Město se dle mého 
soudu nezodpovědně za-
dlužuje, ale pokud bychom 
měli tyto peníze investovat, 
tak patří rozhodně sem. 
Nikdo z nás nechce být bez 
vody či možnosti používat 
doma WC kvůli špatnému 
stavu vodohospodářských 
sítí pod městem.

Velké diskuse se v Benešo-
vě vedou kolem obchod-
ních společností založe-
ných městem. Jak se díváte 
na fungování Kulturního 
a informačního centra 
a Městských sportovních 
zařízení?
Je nutné zaměřit se 
na dohled nad obchodními 
společnostmi vlastněnými 
stoprocentně městem. Rad-

nice při převádění majetku 
do nově vzniklých společ-
ností s ručením omezeným 
KIC a MSZ slibovala, že do-
sadí do jejich dozorčích 
orgánů zástupce navržené 
opozicí. Společnosti hospo-
daří s městským majetkem 
„na vlastní triko“ už přes 
půl roku a dodnes se tak 
nestalo. Jen to vyvolává po-
dezření, zda vedení města 
něco neskrývá. Neustále 
se odvolává na obchodní 
zákoník, ale zapomíná se 
přitom, že obě společnosti 
vlastní město. Z toho mi 
vyplývá povinnost infor-
movat veřejnost, jak tyto 
organizace fungují, kam 
tečou peníze na provoz 
a investice, jaká je rozvaha 
firmy a co se děje s případ-
ným ziskem. 

Stále je však běžné, že ani 
velké státní firmy nechtějí 
zveřejňovat řadu infor-
mací… 
Ano, ale odvolávat se na ob-
chodní tajemství mohou 

maximálně firmy, které 
kromě veřejného vlastníka 
mají i soukromého, což se 
netýká benešovských měst-
ských společností. Pro zají-
mavost – do KIC a MSZ má 
jít letos z daní vybraných 
městem téměř 183 milionů 
korun. S touto částkou počí-
tá aktuální rozpočet města 
na provozní a investiční 
výdaje v obou organizacích. 
Celkový rozpočet KICu se 
blíží 49 milionům korun, 
z toho skoro 34 milionů má 
jít ve formě investic a oprav 
do kulturního centra Kar-
lov. Pouze dvě zanedbatelné 
položky míří do nutných 
oprav přírodního divadla na 
Konopišti. Rozpočet nepo-
čítá s žádnými investicemi 
a opravami ani v Městském 
divadle Na Poště. To kdysi 
hostilo krajské profesi-
onální divadlo, bývalo 
chloubou města a dnes by 
si zasloužilo renovaci, aby 
znovu ožilo. 
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Jednou z dominant Kono-
pišťské ulice v Benešově 
je vila Katuška. Protože ji 
uvolnila praktická škola, 
čeká město Benešov 
rozhodnutí, jak s tímto 
pozoruhodným objektem 
naložit. Již se objevila 
řada názorů na možné 
využití vily. Vzhledem k 
její pohnuté historii se 
jako jedna z možností 
nabízí založení muzea 
věnovaného výcvikovému 
prostoru SS, který v roce 
1942 německá okupační 
správa na Benešovsku 
zabrala. Nicméně o bu-
doucnosti Katušky se jistě 
povede veřejná debata. 
A to je správně.

Je dobré si připomenout 
její historii. Příběh nád-
herné secesní vily č. p. 386 
se začíná psát v roce 1894, 

kdy si ji nechal dle návrhu 
architekta Marcela Dusila 
postavit poručík C. K. 
pěšího pluku č. 102 Karel 
Heller. Svoji nemovitost 
si však dlouho neužil a 
již v roce 1897 ji prodává 
manželům Smělým. Ani 
v jejich vlastnictví dům 
nezůstává dlouho – v roce 
1902 se do vilky stěhuje 
cestovatel Vilém Němec. 
Vilu nazval El Kahýra, 
snad jako vzpomínku 
na své cesty po Africe. 
Po roztržce s arcivévodou 
Františkem Ferdinan-
dem d´Este, vyvolané 
neúspěšným pokusem 
zadluženého Němce 
získat od arcivévody 
peníze na pokrytí exekucí, 
prodává Vilém Němec 
El Kahýru v roce 1908 
stavebnímu podnikateli 
Antonínu Kuželovi. Právě 

po jeho manželce Kateřině 
vila dostala pojmenování 
Katuška. Kuželovi byli 
velmi bohatí a svůj domov 
zařídili mnoha drahými 
cizokrajnými předměty. 
V této době byla stavba 
na vrcholu své honosnosti 
a byla zařízena největ-
ším soudobým luxusem. 
Rodinné štěstí Kuželových 
netrvalo dlouho, protože 
Kateřina náhle v roce 1910 
zemřela.

V roce 1914 vypukla 
světová válka, která při-
nesla Antonínu Kuželovi 
další trápení. Jeho rodina 
žila v Srbsku a on byl 
podezříván ze špionáže. 
Katušku prodal v roce 
1917 obchodníkovi Otto 
Munzovi. Ten vilu dále 
stavebně upravil, leč ani 
on ji neudržel ve svém ma-

jetku dlouho. V roce 1923 
přešlo vlastnictví na Karla 
Soldána, který nákladnou 
nemovitost v roce 1935 
nuceně prodal Úvěrnímu 
ústavu ČSL Legionářů. 
Dalším majitelem stavby 
se v roce 1940 stal pohřeb-
ní spolek Krematorium, 
který na kdysi výstavní 
zahradě plánoval vybudo-
vat urnový háj. Naštěstí se 
tento projekt neuskuteč-
nil. Během druhé světové 
války vilu zabralo gestapo, 
které ve sklepení věznilo 
a mučilo zadržené vězně. 
Po válce dům připadl 
ministerstvu zdravotnictví 
a v roce 1962 jej získal 
ve velmi zbídačeném stavu 
MNV Benešov. Po bývalé 
kráse výstavní vily již 
mnoho nezbylo. Městu 
Benešovu patří nepřehléd-
nutelný objekt dodnes. 

Vilu Katušku zahaluje 
řada pověr a tajemství. 
Žádný z jejich majitelů ji 
neudržel ve svém majetku 
nadlouho a ve většině 
případů mu přinesla jen 
trápení. Každopádně 
je svědkem bouřlivého 
20. století. Věřme, že pro 
ni najdeme důstojné 
využití. 

Lukáš Pavlík

Katuška – pohnutá historie, otevřená budoucnost 



Léto budiž pochváleno, 
říká klasik. Sotva si to 
asi může říci naše paní 
hejtmanka a benešovská 
zastupitelka Pokor-
ná-Jermanová, která se 
dostala do středu zájmu 
médií kvůli tomu, že se její 
manžel vozil do zaměst-
nání po Benešově luxusní 
limuzínou, kterou má jako 
hejtmanka k dispozici. No, 
má to daleko – ze „Zapo-
vky“ až do „Čechovky“. 
A aby to příliš nedrncalo, 
město započalo s velkole-
pou rekonstrukcí Zapovy 
ulice, kde tenhle manžel-
ský páreček shodou náhod 
bydlí. Ale počkejte – nově 
opravené ulici by jistě 
slušelo i nové jméno – co 
takhle něco od J, nebo 
raději od P?  

Ale jinak v létě zavládla 
v Benešově skutečně 
okurková sezóna. Pojďme 
se proto trochu ohlédnout 
zpět. Před časem jsme 
upozornili na to, že se zdá, 
jako by si současné vedení 
města chtělo svými skutky 
zajistit nesmrtelnost v my-
slích obyvatel. A jak to 
vypadá, kvůli svým téměř 
alchymistickým pokusům 
o „elixír nesmrtelnosti“ se 
naše radnice tak trochu 
mění v zakletý zámek 
plný tajemných komnat, 
do kterých mohou jen 
zasvěcenci nejvyššího 
stupně. Pouze ti totiž vidí 
do hospodaření městských 
obchodních společností, 
z nichž nejtajemnější jsou 
Kulturní a informační cen-
trum a Městská sportovní 
zařízení. Město přitom 
oběma těmto eseróčkům 

převedlo majetek, který 
dosud pouze spravovala, 
přímo do jejich vlastnic-
tví. Přestože na webu 
obchodního rejstříku 
musí být zveřejněny 
výsledky hospodaření 
obou firem, člověk tam 
mnoho nenajde. Zajímavé 
je, že dva ze zasvěcených 
– v tomto případě ředitelé 
obou zmíněných firem 
– se nenápadně schovali 
do jedné z benešovských 
kandidátek pro komunální 
volby. Hádáte správně, je 
to ten svěží Nový Impuls 
pro Benešov. Nebo spíš 
jejich osobní impuls, jak si 
udržet teplou židli? 

Ale ne každému se v ta-
jemném zámku líbí. Po-
kračuje totiž vlna odchodů 
zaměstnanců z klíčových 
odborů městského úřadu. 
Nedávno své místo opusti-
la i šéfka sociálního odbo-
ru. Nepomohlo ani, že její 
výsledky byly na jedničku. 
Pravděpodobně byla další 
z řady těch, kteří neuměli 
najít správnou odpověď 
na otázku pana starosty, 
kdo je na světě nejkrásněj-
ší. Nebo snad nejchytřejší? 

Nejvyššímu vedení města 
prostě zámecko-radniční 
přítmí vyhovuje. Jinak by 
se jistě alespoň jednou 
za volební období vypra-
vili do osad, které pod 
Benešov spadají, aby se 
přímo na místě seznámili 
s problémy, které místní 
„poddaný lid“ trápí. Ale co, 
v radničním chládku bylo 
letos v létě jistě příjemněji. 
Ale i oni občas svá místa 
opouští, například když je 

někde potřeba pře-
střihnout pásku. 

Kouzelníky ze zámku (ro-
zuměj našeho městského 
úřadu) lákají tajemné 
komnaty už nějaký ten 
čas. Už v závěru roku 2016 
si nechal Benešov vypra-
covat dokument Vyhodno-
cení technicko-ekonomic-
kých variant následného 
uspořádání tepelného 
hospodářství města Bene-
šov. Pod tímto krkolom-
ným názvem se skrývalo 
doporučení poradenské 
společnosti pustit do měst-
ských výtopen, které 
zásobují teplem většinu 
panelových domů a škol, 
soukromého partnera. 
Účel byl bohulibý – mělo 
to vést ke zlevnění tepla 
pro spotřebitele! Řek-
něte, kdo by to nechtěl?  
Že zlevnit tehdy mohlo 
díky klesajícím cenám 
plynu a mazutu i stopro-
centně městské eseróčko 
provozující teplárny, 
o tom se cudně pomlčelo. 

Naštěstí tento plán šel 
zatím k ledu. Jinak jsme tu 
mohli mít další tajemnou 
komnatu. 

Ostatně rok 2016 přinesl 
ještě jeden důkaz o po-
divném chování vedení 
města, které pochopí opět 
jen vyvolení. Hned poté, 
co současný pan starosta 
a místostarosta odstavi-
li bývalé vedení města 
a usedli do jejich židlí, 
dostali Benešov na strán-
ky celostátních novin. 
Pamatujete? Stačilo pustit 
do světa fámu, že v budově 
Pražských kasáren chce 
ministerstvo vnitra ubyto-
vat žadatele o azyl, a už to 
jelo. Protesty, petice, tele-
vizní zprávy… Ale naštěstí 
tu bylo nové vedení m
o celé byla pouze při-
fouknutá kachna a bývalí 
zástupci města ani minis-
terstvo o ničem takovém 
neuvažovalo, na tom přece 
nezáleží. Hlavně že se pan 

starosta, 
paní hejt-

manka a spol. uvedli jako 
praví hrdinové, no ne? 

Zkrátka – přestože magistr 
Kelley údajně vyráběl pro 
císaře Rudolfa II. elixír 
mládí v Jílovém u Prahy, 
zdá se, že zanedlouho by 
byl jako doma i u nás. Po-
kud jste dočetli až sem, dě-
kujeme vám za pozornost 
a pochopení pro nadsáz-
ku, kterou jsme v našich 
střípcích z radnice občas 
použili. A nezapomeňte, 
že podzim je nejen dobou 
začátku školního roku, ale 
v říjnu máte i vy možnost 
„oznámkovat“ politiky 
a ve volbách do městského 
zastupitelstva ovlivnit, zda 
bude v příštích čtyřech 
letech Benešov městem 
tajemných virů, elixírů 
nesmrtelnosti a tajemných 
komnat. Přejeme při volbě 
šťastnou ruku!
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Střípky z radnice aneb Roste na náměstí 
zakletý zámek? 
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Bzz, bzz. Nejkrásnější 
a nejchytřejší? Která je to 

princezna?

Pokračování ze strany 1

Co konkrétně vám v 
městském divadle vadí? 
Divadlo se nechává tiše 
chátrat. Ovšem pro diva-
delní produkci se karlov-
ský sál naprosto nehodí. 
Ale zde bohužel nejde 
o kulturu, nýbrž o byznys. 
Jako perličku ilustrující 
stav divadla uvedu, že 
od doby vzniku KICu 
není na jevišti v provozu 
elektrická opona. Všechny 
soubory, které sem 
přijedou hrát, musí ručně 

tahat za potrhané a ne-
bezpečné ocelové lano. 
Neustálý apel z kulturní 
komise na opravu, která 
by stála necelých padesát 
tisíc, byl vždy smeten 
ze stolu. Přitom částky, 
které město vynakládá 
na KIC a MSZ rok od roku 
stoupají. Dovedete si 
představit, že na provoz 
KICu šlo ještě v roce 2015 
8 mil. Kč, zatímco dnes je 
to přes 14, tedy bezmála 
dvojnásobek? Letmým po-
hledem do minulých roz-
počtů města dále zjistíte, 

že od roku 2012 do roku 
2017 se do kulturního 
centra Karlov vložilo, 
nebo alespoň zamýšlelo 
vložit, přes 35 milionů 
korun. To je dost vysoký 
nepoměr proti praktické 
nule pro sál městského 
divadla.  

Zmínil jste kulturní 
komisi – jak podle vás 
fungují v Benešově komi-
se zřizované zastupitel-
stvem a radou města?
Rád bych obnovil status 
poradních komisí a výbo-

rů. Je třeba dát lidem pro-
stor, aby se mohli podílet 
na vývoji a směřování 
města. Komise a výbory 
by měly fungovat jako 
odborná spojka mezi 
širší veřejností a vedením 
města, jako obousměrný 
kanál ke komunikaci. 
Takto fungují ve většině 
měst, nadšenci a odbor-
níci v nich bez nároku na 
honorář věnují svou ener-
gii a čas budování lepšího 
města. Bohužel, v Bene-
šově nyní pracuje kvalitně 
pouze komise pro archi-

tekturu. Ostatní výbory 
či komise – až na výbory 
vyžadované zákonem 
– jsou nefunkční nebo 
byly z nějakých důvodů 
zrušeny. 

Co byste Benešovu přál 
do dalšího volebního 
období? 
Přál bych mu zodpovědné 
správce a co nejvíc šťast-
ných Benešáků, a to i těch 
nejmenších!

Musíme začít od základů



Benešov si před téměř 
čtvrtstoletím vybrala jako 
svůj nový domov. Ač je 
Anna Fassatiová původem 
ze Slovenska, rozhodla 
se v devadesátých letech 
následovat svého muže 
Tomáše, se kterým v Bene-
šově krátce po Sametové 
revoluci založila muzeum 
umění. Vzdělávání hraje 
v jejím životě význam-
nou roli. Do roku 1989 
pracovala jako zástupkyně 
vedoucího vzdělávacího 
oddělení krajského muzea 
v Banské Bystrici. Důležitá 
jsou pro ni jsou zejména 
témata etické výchovy, du-
chovních hodnot evropské 
kultury, ochrany životního 
prostředí a propojení zvy-
šování vizuální a čtenářské 
gramotnosti. Nyní pracuje 
jako organizační pracovni-
ce na Univerzitě Karlově.

Jaké byly vaše začátky 
v Benešově?
Můj muž, Tomáš Fassati, 
začal už v devadesátém 
roce budovat v Benešově 
v provizorních podmín-
kách nové muzeum umění. 
Začínal od nuly, a tak 
nebylo divu, že od tehdej-
šího vedení radnice dostal 
nejdříve jen dočasný man-
dát na jeden rok. Teprve 
později, když se mu podaři-
lo radní přesvědčit o udr-
žitelnosti svého konceptu 
muzea umění a designu, 
mohl začít projekt dlouho-
době rozvíjet. Já v té době 
založila Videoklub ve Vo-
ticích, ale současně jsem 
mu intenzívně pomáhala. 
V roce 1995 radnice přidala 
muzeu další mzdový fond 
a vypsala výběrové řízení, 
ve kterém jsem uspěla. 

Jak se dnes díváte na tu 
dobu? A co si myslíte 
o změnách v loňském 
roce, které vedly k ukon-
čení vašeho působení 
v muzeu?
90. léta byla v celé repub-
lice plná nadšení, energie 
a zajímavých vizí. Muzea 
umění existovala jen v 
některých okresních měs-
tech, proto nebylo snadné 
nový sbírkotvorný ústav 
prosadit. Zatímco k zalo-
žení vlastivědného muzea 
stačí i malá sbírka dokladů 

místní historie, je zavede-
ným zvykem, že muzea 
umění i v okresních měs-
tech vzdělávají veřejnost 
pomocí hodnotných sou-
borů špičkové české malby, 
grafiky a plastiky. Velmi 
náročnou prací jsme za mi-
nimálního rozpočtu během 
26ti let vytvořili díky darům 
sponzorských institucí, 
sběratelů a umělců kolekci 
v ceně mnoha milionů 
korun. Nejdůležitější je ale 
hodnota umělecká a vzdě-
lávací, která nám po do-
sažení profesionálních 
standardů práce umožnila 
přijetí muzea do výběrové-
ho sdružení Rada galerií ČR 
mezi 25 nejlepších českých 
institucí. 
Co se týká dění ve městě po 
lednu 2016, které do Bene-
šova po 26 letech přiro-
zeného střídání různých 
vedení radnice přineslo 
nečekanou vichřici, jsem si 
vědoma, že muzeum bylo 
jen jedním a zdaleka ne 
prvým ani posledním ka-
ménkem v celkové mozaice 
všeho dění. Z profesního 
hlediska je to pro mne již 
uzavřená záležitost.  

Určitě dění v muzeu stále 
aspoň zpovzdálí sledujete?
Je to svébytná situace, 
kterou lépe pochopí lidé 
s větší životní zkušenosti. 
Sama informace o dění 

v muzeu nevyhledávám, 
ale jsem o něm poměr-
ně dobře informována 
od přátel i mnoha zastupi-
telů. Muzeu přeju hlavně 
dobrou budoucnost, kterou 
lze dosáhnout trpělivým 
naplňováním jeho dlouho-
dobé ověřené vize. 

Ráda mluvíte o vzdělá-
vání. Co konkrétně máte 
na mysli?
Je mi líto, že zrušení spe-
cializovaných muzejních 
učeben dalo signál, že pro-
gresívní formy známé pod 
medializovanými názvy 
„Vzdělávání 4.0“, „Čtenář-
ská a vizuální gramotnost“, 
„Postdigitální pedagogika“ 
nebo „Etická výchova“ ne-
budou pokračovat. Dnešní 
doba je značně náročná 
na změny, které dopadají 
na člověka i celou spo-
lečnost. Ovlivňuje nás to 
nejen znalostně, ale i zdra-
votně, sociálně. Bez etické 
orientace nevedou žádné 
lidské schopnosti ke kva-
litě. Proto se držím hesla 
„Naše budoucnost závisí 
především na lidských 
hodnotách“.

Proč jste přijala naši 
nabídku figurovat 
v benešovských volbách 
za KDU-ČSL?
Věřím lidovcům, že jim 
jde o rodinu, vzdělanost 

a hlubší hodnoty živo-
ta. Celý život se snažím 
nedělat věci povrchně, 
nepodléhat atraktivní-
mu lacinému pozlátku. 
Myslím, že tento přístup 
v politice chybí. Možná 
je to ode mne naivní, ale 
pořád věřím, že s poctivos-
tí, pravdou a upřímností 
člověk nejdál dojde. Politici 
by měli přestat ztrácet čas 
a energii populistickými 
gesty. Zviditelnit se dá 
i způsobem, který přinese 
skutečný užitek.

Takže jste proti předvo-
lebním pouťovým atrak-
cím na náměstích měst?
Je to podceňování širokých 
vrtev voličů, lidé jsou inte-
ligentnější. Proto naše ko-
alice v den státního svátku 
28. září raději zve veřejnost 
k výletu na Blaník, který je 
symbolem české identity. 
Je dobré si ale uvědomit, 
že blaničtí rytíři jsou prima 
lidová pověst, ale národní 
historii lze opřít především 
o osobnost sv. Václava, u je-
hož sochy v centru hlavní-
ho města se Češi scházejí 
při důležitých událostech. 
Kníže Václav je symbolem 
české státnosti a stojí za to 
si pravidelně připomínat 
proč. Pozvánku na tuto 
akci najdete v tomto čísle 
našeho zpravodaje.

Myslím si, že naše budoucnost závisí především na lidských hodnotách
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Vážení Středočeši, 
dámy a pánové,

jmenuji se Zdeněk 
Hraba kandiduji 
do Senátu za středo-
český volební obvod 

číslo 41 – Benešov, který zahrnuje 
města a obce z částí okresů Benešov, 
Praha-východ a Praha-západ. Jsem 
právník, univerzitní pedagog a mís-
tostarosta Říčan. Vím, jak mocně právo 
a justice ovlivňuje život každého z nás. 
Vím, že spokojenější život lidí v naší 
zemi vyžaduje změny v právním řádu 
a ve fungování justice i veřejné správy. 
Proto se chci v Senátu věnovat těmto 
problémům a těmto hlavním oblastem:

Jasné a přehledné zákony 
Jako advokát a učitel na právnické fakultě 
vím, jak psát smysluplné zákony tak, aby 
právních norem byl opravdu jen nutný 
počet a rozsah. Nedobré právní normy 
komplikují a ztěžují život nejen obyva-
telům, ale i samotným městům a obcím 

a ničí víru ve spravedlnost a právní jistoty.

Pomoc místní samosprávě
Mám zkušenosti z místní samosprávy, kte-
ré jsem načerpal ve vedení města Říčany 
a v zastupitelstvu Středočeského kraje. 
Vím, že činnost Senátu a zákony, které 
se tam spolutvoří, ovlivňují chod krajů 
a všech měst a obcí. Řadu rozhodnutí 
je také potřeba dělat společně na všech 
úrovních – obecní, krajské i celostátní. 
Rád bych zprostředkoval dialog a pomohl 
nalézat ta nejlepší možná řešení.

Ústava a její ochrana
Ústava je zcela zásadní dokument. 
V současné době se objevuje mnoho 
nedomyšlených a uspěchaných návrhů 
na úpravu české ústavy. Případné změny 
ústavy a jejich možné dopady je nutné 
pečlivě odůvodnit, odborně prodiskuto-
vat, a nalézt co nejširší konsenzus tak, aby 
naše ústava odpovídala potřebám celé 
naší společnosti a době, ve které žijeme.

Chci Vám pomáhat a vím jak.

Zdeněk Hraba – Odvážně do Senátu

V pátek 28. září 2018 v 10 hodin 
odjezd autobusem z Masarykova náměstí 
v Benešově (návrat cca ve 15 hodin).

Zveme zástupce všech generací a zejména pak 
děti, pro které budeme mít speciální program. 
Vše zdarma. Prosíme Vás o včasnou rezervaci 
na tel. 724 034 713 nebo anna.fassati@seznam.cz. 
Po návratu bude program pokračovat na Masaryk-
ově náměstí za doprovodu country skupiny. Bude 
zajištěno občerstvení a skákací hrad.

Srdečně Vás zveme na výlet:
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 
NA VELKÝ BLANÍK



Naše představy a priority jsme zformulovali do 14 programových bodů. Plné znění programu s konkrétním obsahem 
najdete na www.spolu-probenesov.cz anebo na našem FB profilu.

Protože Benešov, to není jen samotné město, ale patří k němu i osady, 
zajeli jsme se podívat, co je kde nového, a také, co je kde potřeba. 
A protože nás ve STAN Spolu pro Benešov baví cyklistika, jeli jsme 
na kolech, abychom si připomenuli, jak to v okolí města vypadá 
s cyklostezkami, kde se jezdí bezpečně a kde je to naopak slabota. 
Nakonec se naše putování protáhlo na 39 kilometrů. Díky i kolegům 
z KDU-ČSL, kteří nás na cestě podpořili.

Základní poznatek – okolí Benešova je krásné. Zkuste si někdy sednout 
na kolo a trasu si projet, jako my. Bude vás to bavit. Vyjeli jsme z Benešova 

a pak pokračovali na Boušice, Dlouhé Pole, Červený Dvůr, Okrouhlice, 
Bedrč, Pomněnice, Vidlákovu Lhotu, Bukovou Lhotu, Úročnice a zpět do Be-
nešova. Děkujeme lidem v osadách za milé přijetí, otevřené povídání o jejich 
radostech i starostech. A také za občerstvení, které nám přišlo k chuti. 

Sondovali jsme, jak se lidem v osadách žije a co by potřebovali. To je 
na delší psaní a určitě se k němu někdy vrátíme. Ale neodpustíme si 
jeden postřeh – bylo by fajn, kdyby se čas od času lidé, kteří řídí bene-
šovskou radnici, zajeli do osad podívat. Myslíme si, že by se dozvěděli 
řadu informací. Mnoho věcí by se pak mohlo pohnout dopředu.

Ze STANu
na RADNICI
Volte lepší Benešov
STAN Spolu pro Benešov s podporou KDU-CSL.

Anna
Fassatiová

Luboš
Balata

František
Paluš

+
Jana

Cechová
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Volební program STAN Spolu pro Benešov s podporou 
KDU-ČSL pro komunální volby 2018

Se STANem na kolech po osadách

1. Oprava městských chodníků a zlepšení stavu silnic.
2.  Více zeleně ve městě. Úprava parků a veřejných prostranství 

a vznik nových.
3. Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje města.
4. Investice do služeb pro seniory včetně denního stacionáře.
5.  Konec chobotnice podivných a nečitelných vztahů mezi měs-

tem a jeho organizacemi (konkrétně KIC a Městská sportovní 
zařízení).

6.  Řešení mobility ve městě vč. bezpečnosti, parkování a cyklodo-
pravy.

7. Investice do školství.
8.  Podpora místních kulturních, sportovních a jiných spolků a ne-

ziskovek.
9. Rozvoj osad a aktivní spolupráce s osadními výbory.
10. Podpora startovacího a sociálního bydlení ve městě.
11. Zdravé životní prostředí a ohleduplnost k sobě i přírodě.
12.  Pozornost důležitým lokalitám a objektům ve městě a jeho 

okolí: Konopiště, Sladovka, Chvojen a Piaristická kolej.
13. Koncepční přístup k budoucnosti Táborských kasáren.
14. Podpora podnikání ve městě


