
Čáry Máry zahrají
žehušickým folk
Žehušice – Hudební odpoled-
ne s folkovou kapelou Čáry
Máry se uskuteční 27. září od
patnácti hodin ve venkovním
areálu Atria Základní školy
J.V.Sticha – Punta Žehušice.
Čáry Máry je mladá kapela,
která zvítězila v západočes-
kém kole Porty a pražského
Notování. Předprodej vstupe-
nek na koncert probíhá již teď
na obecním úřadě. V případě
nepříznivého počasí se kon-
cert uskuteční v aule základní
školy. (hak)

Silnice v Chotusicích
potřebuje opravit
Chotusice – Na špatný stav
vozovky části místní komuni-
kace v Chotusicích upozorni-
la na posledním veřejném za-
sedání obecního zastupitel-
stva jedna z občanek. Starost-
ka Ludmila Zimová uvedla, že
tato část komunikace je ve
vlastnictví Armády České re-
publiky, přesto se však pokusí
zjednat nápravu a informovat
příslušné orgány. (hak)

Nová Lhota zůstane
bez proudu
Nová Lhota – Přerušení do-
dávky elektřiny čeká dnes
obyvatelé obce Kluky, kon-
krétně její části Nová Lhota. K
výpadku dojde v celé obci v do-
bě od 7:30 do 16 hodin. Důvo-
dem předem plánovaného
přerušení dodávky elektric-
kého proudu jsou plánované
práce na zařízení distribuční
soustavy. (ir)

Helena Dlouhá,
Potěhy

Nejvíce mě na naší obci ba-
ví náves. Na ní totiž je jako
dominanta krásný kostelík,
který je mým oblíbeným
místem.Je plnýsvětla,něhy
a lásky. Je takovým symbo-
lem naší vesnice. V noci je
na něj krásný pohled a to
nejen z vesnice ale také z
okolí.

Co mě baví
na mé vesnici

Dotace půjde
na nákup vybavení
Rohozec – Dotaci ve výši 30 ti-
síc korun získala obec Roho-
zec ze středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů
a složek integrovaného zá-
chranného systému. Přijetí
peněz, které jsou určeny na
nákup nové zásahové hasič-
ské techniky, již odsouhlasili
rohozečtí zastupitelé. (zd)

V Podolí přistaví
kontejnery na koberce
Bílé Podolí – Kontejnery na
koberce, matrace, nábytek,
sanitární keramiku a podob-
ný odpad budou již tento pá-
tek 18. září přistaveny v Bí-
lém Podolí u pomníku a pol-
ního mlatu. Další nádoby na
odpad budou občanům k dis-
pozici také v Lovčicích u ná-
drže a v Zaříčanech u zastáv-
ky.Jejichodvozjeplánovánna
pondělí 21. září. Do kontejne-
rů se nesmí odhazovat sklo a
pneumatiky. (ir)

Opatovice budou
mít nové webovky
Opatovice I. – Nové obecní
webové stránky pořídí v nej-
bližších měsících roku zastu-
pitelé Opatovic I. Ti již pro ten-
to záměr vybrali firmu, která
internetové stránky vytvoří.
Nové opatovické webovky bu-
dou uvedeny do provozu ještě
v letošním roce. (ir)

Rozhovor s Miroslavem Ptáčkem, starostou Červených Janovic

Velkou výzvou jsou chodníky v obci,
v těch cítím z minulosti velký dluh
IRENA BLAHNÍKOVÁ

Červené Janovice – Obec Čer-
vené Janovice má za sebou ob-
dobí plné změn, mezi kterými
jsou zrealizované projekty ob-
ce i kulturní akce, které živo-
tu v obci prospěly. V čele obce
stojí starosta Miroslav Ptá-
ček, který má spolu s ostatní-
mi zastupiteli spoustu plánů
pro zvelebení obce.

Jaké máte právě rozdělané
projekty?

V letošním roce jsme díky
dotaci Středočeského kraje
opravili hasičskou zbrojnici,
provedli jsme rekonstrukci
další části chodníku v obci,
zahájili jsme výměnu oken v
budově školní jídelny, zvýše-
né úsilí jsme věnovali míst-
nímu hřbitovu, kde jsme
opravili obvodovou zeď, kte-
rou poničil spadlý strom. V
současné době probíhá re-
konstrukce veřejného osvět-

lení ve Vilémovicích a re-
konstrukce obecního bytu v
budově zdravotního středis-
ka.

Spousta staveb. Nestěžovali si
občané třeba na hluk?

Všechny tyto akce jsou re-
alizovány po zralé úvaze, ne-
jedná se o nějaké nahodilé
aktivity a věřím, že budou
přínosem pro naše občany a
zhodnocení obecního majet-
ku. Samozřejmě připomínek
k naší práci je také dostatek a
udržují člověka ve střehu.

Co plánujete do nejbližší bu-
doucnosti?

Velkou výzvou jsou pro
mne chodníky v obci, tady
cítím z minulosti velký dluh.
S touto aktivitou jsme již za-
čali, když jsme vloni provedli

rekonstrukci chodníku k
areálu mateřské a základní
školy podél hlavní silnice.
Letos jsme zpracovali projekt
pro rekonstrukci dalších
chodníků, který je, vzhledem
k náročnosti, rozdělen do ně-
kolika etap. V současné době
řešíme smlouvu se Středo-
českým krajem, na jehož po-
zemcích se bude rekonstruk-
ce realizovat a následně při-
pravíme žádost o dotaci. Bu-
deme pokračovat ale i v re-
konstrukci veřejného osvět-
lení v našich obcích. Chceme
se také věnovat veřejné zele-
ni a věřím, že se dostane i na
opravu místních komunika-
cí.

Je to dlouhý výčet, je třeba ně-
co, co byste rád zrealizoval, ale
nejsou na to peníze?

Na tuto otázku je jednodu-
chá odpověď – kanalizace v
obci. Je to natolik finančně
náročná akce, odhadem asi 50
milionů korun, že bez dosta-
tečně vysoké dotace, k při-
hlédnutí k našemu ročnímu
rozpočtu a splátkám úvěru za
stavbu vodovodu, je pro obec
nerealizovatelná. V předcho-
zím programovacím období
jsme na dotační titul z Ev-
ropské unie nedosáhli z dů-
vodu podmínky ochranného
pásma nebo chráněného úze-
mí v katastru obce.

Teď z trochu jiné sféry. Jak si
aktuálně stojí spolky v obci?

Spolků a jejich činnosti v
obci si vážím, protože udržují
obec „živou“. V Červených
Janovicích působí sbor dob-
rovolných hasičů, myslivec-
ké sdružení, fotbalový oddíl,
velmi úspěšný kolektiv mla-
dých hasičů pod vedením
manželů Růžičkových, teni-
sový oddíl a basketbalový
kroužek dětí.

Podporujete je nějak?
Ano. Všechny tyto spolky

obec finančně podporuje v je-
jich činnosti.

V sousedství máte rybník Kat-
lov. Na něm se toho teď hodně
děje. Spolupracujete nějak s Ja-
kubem Vágnerem, který si jej
pronajímá? Vybavuji si, že ko-
lem pronájmu rybníka a jeho
rekonstrukce bylo dost neshod.

Ano. Spolupráce s lidmi z
Katlova, ať už je to Jakub
Vágner nebo správce Honza
Pokorný, je v pořádku. Pro-

jekt v počátku budil velké
emoce mezi lidmi v osadě
Katlov, zúčastňoval jsem se
proto společných jednání,
protože jsem částečně chápal
obavy chatařů, ale také jsem
projektu nabídl svoji pomoc.
Po roce mohu konstatovat, že
situace na Katlově se stabili-
zovala, soužití chatařů a ry-
bářů není plně idylické, ale
ostré hrany se částečně
obrousily. Samozřejmě, jako
každý projekt a stavba sebou
nesou i určité problémy, kte-
ré je nutné vyřešit.

Vítáte akce na Katlově? Třeba
nedávné mistrovství světa?

Jistě. Mistrovství světa ju-
niorů v lovu kaprů bylo udá-
lostí, která přesáhla hranice
obce a okresu, ale i republi-
ky. Jednalo se o sportovní,
společenskou a kulturní akci
nejen pro rybáře, ale i pro ši-
rokou veřejnou. A vystoupe-
ní Mira Žbirky na Katlově
mohu považovat za kulturní
akci letošního jara. Soutěž-
ním týmům jsem potom na
památku předal dárkovou
sadu šálků s motivem obce a
tak věřím, že si na naši obec
také vzpomenou.

A co akce přímo obecní? Chys-
táte teď nějakou?

Snažíme se, ve spolupráci
se spolky a společností Agro
Podlesí, aby každý měsíc byla
nějaká akce pro místní obča-
ny. Pořádají se tu plesy, kar-
neval, setkání s našimi dů-
chodci, pálení čarodějnic,
dětský den, fotbalový i teni-
sový turnaj, hasičská soutěž,
drakiáda, lampiónový prů-
vod, vánoční koncert a sil-

vestrovský pochod. V září
Zemědělské družstvo Červe-
né Janovice obnovilo tradici
a uspořádalo v obci velkou
dožínkovou slavnost a v
květnu 2016 se opět těšíme na
mistrovství na Katlově.

A poslední otázka, na co jste ja-
ko hlava obce nejvíce pyšný?

Na tuto otázku nelze jed-
noduše odpovědět. Pevně vě-
řím, že každý projekt, každá
dotace a investice měla smysl
a byla přínosem pro naše ob-
čany. Největší investicí bylo
vybudování vodovodu, kdy
zásobení obce pitnou vodou
považuji za velmi přínosné a
připojení obecních objektů,
školní jídelny, obecního úřa-
du, zdravotního střediska
nebo hasičské zbrojnice na
vodovodní řád. Dále je tu no-
vá elektroinstalace v budově
školy, rekonstrukce dětského
hřiště a chodníku k areálu
školy zase jistě přispějí k
bezpečnosti našich žáků. Pak
je to celková oprava budovy
obecního úřadu. Snížila
nejen náklady na spotřebu
energií, ale prospěla i celko-
vému vzhledu obce. Na
vzhled obce má jistě vliv i
nová silnice, která již byla v
žalostném stavu. A když uve-
du významné společenské
události, tak určitě nezapo-
menu na historické setkání
rodáků u příležitosti 100 let
vysvěcení kostela sv. Marti-
na v roce 2011 a oslavy 135 let
založení sboru dobrovolných
hasičů v roce 2013. Jsem pyš-
ný na každou investici, na
každou společenskou akci či
kulturní událost, která při-
spěje k lepšímu životu v obci.

STAROSTA Červených Janovic
Miroslav Ptáček.

ÚŘAD V ČERVENÝCH JANOVICÍCH prošel velkou opravou. Dočkal se
zateplení, výměny oken a topného systému. Práce pomohly mimo jiné
k hezčímu vzhledu celé obce. Foto: archiv Červených Janovic

Traktoristé se
chystají do Zdeslavic
Zdeslavice – Všichni fanouš-
ci, příznivci a majitelé trakto-
rů všech kubatur a velikostí
se o víkendu sejdou ve Zdesla-
vicích u Chlístovic, kde se
odehraje již druhý ročník
Traktoriády. Součástí akce
bude jízda zručnosti a tahání
břemene o ceny. Soutěžící se
do ní mohou hlásit se svým
strojem od 8 do 9:30 hodin. V
10 hodin závod začne. Soutěžit
se bude v několika kategori-
ích, „Traktory domácí výro-
by“, „Silné traktory“ a „Slabé
traktory“. Všechny kategorie
pak budou rozděleny ještě
podle náhonu na podkatego-
rie „2x4“ a „4x4“. (zd)

V Třebešicích budou
očkovat psi
Třebešice – Povinné očkování
psů proti vzteklině se bude
provádět v obci Třebešice v
pátek 18.září od šestnácti do
sedmnácti hodin u budovy
místního obecního úřadu.
Majitelé psů si budou navíc
moci na místě rovnou dohod-
nout i další očkování. (zd)

Hasiči vyberou
od lidí železný šrot
Kácov – Sběr železného šrotu
provedou v sobotu 19. září v 8
hodin ráno členové kácovské-
ho sboru dobrovolných hasi-
čů. Zájemci o tuto službu by
měli věci ke svozu připravit
před své domy. (zd)

Ivanka Devátá
přijede do Vrdů
Vrdy – Besedu s herečkou a
spisovatelkou Ivankou Devá-
tou připravila místní knihov-
na ve Vrdech. Posezení s au-
torkou se uskuteční 25. září
od 16 hodin. (zd)

Prvňáčci ze Žehušic
mají vlastní stránky

PRVNÍ TŘÍDA na Základní škole
J. V. Sticha Punta v Žehušicích
naskočila do školního roku ve
velkém stylu. Děti se s pomocí
své učitelky Lenky Hradecké
každý den dozvídají nové věci.
Začaly docházet i na plavecký
výcvik do kutnohorského bazé-
nu. Kdo onemocní, nepřijde o
žádné důležité zprávy. Žehušický
první ročník má své vlastní
webové stránky s aktualitami.

Poznáte obec, kde jsme byli?

Jak jistě mnozí z vás poznali,
minulý týdne jsme navštívili
Potěhy. Na snímku jsme za-
chytili kostel svatého Go-
tharda. Tato původem raně
gotická stavba pochází z 2.
poloviny 13. století. V 17. sto-
letí byl kostel upravován.
Několikrát vyhořel. V letech
1856 až 1873 byl přestavěn v
novogotickém stylu. (ir)

TENTO TÝDEN jsme navštívili obec, skrze kterou protéká Klejnar-
ka. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1324. Od čtrnáctého
století byl v obci poplužní dvůr. Od roku 1584 zde působil učitel,
který učil po domácnostech. Dominantou obce je evangelický kos-
telíček. Dnes obcí prochází silnice II/337 a funguje zde autobuso-
vá doprava. Poznáte obec? Foto: Deník/Irena Blahníková

Správná odpověď z minulého týdne
INZERCE
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NAVZAS s.r.o.
 PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS STROJŮ PRO POSKLIZŇOVÉ ZPRACOVÁNÍ PLODIN

PŘIJME

servisního a montážního pracovníka pro oblast ČECHY
Požadavky: Nejlépe vyučený zámečník, svářečský průkaz a ŘP podmínkou.
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