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Kratochvílné čtení
ZPRAVODAJ SENÁTORA ZA STRAKONICKO, PÍSECKO, VIMPERSKO

Milé dámy a vážení pánové.
Rok se s rokem sešel a světlo světa spatřuje již druhé vydání Kratochvílného čtení.
Zatímco loni bylo jeho účelem seznámit
vás s mým programem ve volbách do Senátu, jeho druhé vydání si klade jiný cíl.
Dostát mému předvolebnímu slibu, že
v případě zvolení budu obyvatele žijící ve
dvanáctém volebním obvodě o své práci
senátora pravidelně informovat.
Samozřejmě že tato publikace není to
jediné, co ke splnění zmíněného slibu
podnikám. Průběžné zprávy o mých krocích a aktivitách nejen v Senátu je možné sledovat prostřednictvím mého profilu
na sociální síti Facebook nebo osobních
webových stránek. Přesto jsem se rozhodl ve vydávání tištěného Kratochvílného
čtení pokračovat. Hlavně proto, aby se
jeho obsah dostal i k těm obyvatelům,
kteří internet nepoužívají.
Dovolte mi tedy seznámit vás na následujících řádkách s průřezem toho, co
první rok mého výkonu mandátu senátora přinesl. Dozvíte se například, v jakých
orgánech Senátu jsem po zvolení začal
pracovat. Dále alespoň namátkou uvádím několik akcí konaných v senátním
obvodu, na které jsem zavítal. Namátkou
musely být vybrány proto, že kdybych měl
uvést všechny akce, kterých jsem se zúčastnil, nezbyl by prostor na nic jiného.
Svoji účast na různých veřejných akcích
považuji za důležitou především proto, že
jsem tak v obraze a vím, co se kde v regionu děje. Pokud mi to možnosti senátora
dovolí, mohu tak být nápomocen s řeše-

ním konkrétních problémů. A jsem rád,
že se na těchto stránkách můžete dočíst
o konkrétních případech, kdy se tak již
skutečně stalo.
Stejně tak zde naleznete kontakty na mé
senátní kanceláře otevřené ve Strakonicích a v Písku. Obě řadu měsíců slouží pro
můj kontakt se zástupci institucí i obyvateli senátního obvodu.
V duchu přísloví, že nejen prací je člověk
živ, opět nabízíme možnost vyluštit si křížovku a v případě zájmu získat při troše
štěstí za úspěšné snažení sladkou odměnu. A byť mám při výkonu mandátu senátora a funkce ředitele píseckého Zemského hřebčince volného času jako šafránu,
našli jsme v těchto novinách také malý

prostor na to, abych vás seznámil s aktivitami, kterými vzácné chvíle volna rád
trávím.
Tolik tedy ve stručnosti k obsahu Kratochvílného čtení vydávaném po prvním
roce mého působení v horní komoře Parlamentu ČR.
Vzhledem k tomu, že do konce letošního
roku zbývá už jen několik málo týdnů, dovolte mi na závěr, abych vám popřál klidný
advent, pohodové Vánoce a v novém roce
především zdraví. Jsem totiž přesvědčen,
že pokud budeme mít zdraví, všechno
ostatní buď přijde, nebo se dá oželet.
Váš senátor Karel Kratochvíle
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Karel Kratochvíle: „Být mezi lidmi je pro mě důležité.“
28. 3. 2015 Sudoměř

6. 7. 2015 Husinec

Rekonstrukce bitvy
u Sudoměře

Husovy oslavy

Do historie i současnosti Jihočeského kraje se
nesmazatelně vtisklo husitské hnutí. Jednou
z nejvýznamnějších událostí této doby byla bitva u Sudoměře, před 595 lety vítězně vedená
vojevůdcem Janem Žižkou. Její rekonstrukce
jsem se zúčastnil spolu s řadou oficiálních
hostů včetně hejtmana Jiřího Zimoly a především stovkami diváků z řad široké veřejnosti.

Šestisté výročí upálení mistra Jan Husa jsem
si připomněl v Husinci. Byl to příjemně prožitý
den ve společnosti hojného počtu účastníků
tradičních Husových oslav. Především ale den
důležité připomínky stále živého odkazu jedné
z nejvýraznějších osobností naší historie.

30. 5. 2015 Volyně

Hasičská soutěž
Uspět v soutěži dobrovolných hasičů vyžaduje
od zúčastněných aktérů nejen fyzickou zdatnost, ale také velkou zručnost. Vše jsem měl
možnost vidět na vlastní oči při hasičské pohárové soutěži ve Volyni.
18. 7. 2015 Újezdec

Výročí obce
První zmínka o existenci obce Újezdec na
Strakonicku se datuje do roku 1045. A to si
zasloužilo pořádnou oslavu. Jsem rád, že jsem
se jí mohl také zúčastnit. Potěšilo mě, že se na
akci, přes tropické vedro, sešel opravdu velký
počet rodáků obce, jejich obyvatel i hostů.

8. 5. 2015 Strakonice

Oslavy ukončení
2. světové války
S hlubokou úctou ke všem hrdinům padlým ve
2. světové válce jsem se zúčastnil řady pietních aktů konaných u příležitosti 70 let uplynulých od konce války. Jedno ze slavnostních
shromáždění se konalo také u památníku
Na Dubovci ve Strakonicích.

20. 6. 2015 Písek

Den Lesů města Písek
Lesy města Písek uspořádaly pro veřejnost
den otevřených dveří. K vidění byla lesní technika, ukázky stromolezení se sběrem šišek
nebo práce s motorovou pilou. Akci jsem navštívil nejen jako senátor, ale také jako ředitel
píseckého Zemského hřebčince. V podniku
usiluji o oživení chovu chladnokrevných koní
a jejich využití pro práci v lese.

26. 9. 2015 Kvilda

Shromáždění na podporu
Šumavy
V otázce správy Národního parku Šumava
jsem zastáncem realistického přístupu. Proto
jsem se osobně zúčastnil poklidného shromáždění lidí, kteří svým setkáním dali jasně
najevo, že jim osud Šumavy není lhostejný.
Motto setkání s následnou poutí z Kvildy k pramenům Vltavy znělo: „Zachraňme šumavské
lesy a šumavské zdroje vod“.

10. 5. 2015 Písek

Odhalení památníku
V květnu letošního roku se mi dostalo cti odhalit spolu se starostkou Písku Evou Vanžurovou
Památník setkání spojeneckých armád.
U hřebčince ho vybudovalo město na podnět
klubu Buddies.
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Ohlednutí za prvním rokem působení v Senátu Parlamentu České republiky
Dovolte mi krátkou rekapitulaci mé dosavadní
práce v Senátu.
Do horní komory Parlamentu ČR jsem byl zvolen
minulý rok na podzim, přičemž ustavující schůze 10. funkčního období se konala v listopadu.
Od té doby se až do konce října letošního roku
uskutečnilo třináct schůzí Senátu, osobně jsem
se zúčastnil všech s jedinou výjimkou. Účast na
této schůzi mi znemožnilo soudní jednání, při
kterém jsem ve sporu o pozemky zastupoval zájmy píseckého Zemského hřebčince.
Do práce jsem se zapojil také v několika orgánech Senátu. Prvním je Výbor pro hospodářství,
zemědělství a dopravu, ve kterém jsem byl zvolen jeho místopředsedou. Dalšími jsou Podvýbor pro zemědělství Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu a Stálá komise Senátu
pro rozvoj venkova.
Působením v těchto výborech a komisi se mi podařilo naplnit jeden ze svých předvolebních slibů. Avizoval jsem, že se v Senátu s ohledem na
svoji profesní odbornost zaměřím na práci v ob-

lasti zemědělství a na podporu venkova. Dalším
důvodem, ze kterého se v horní komoře Parlamentu ČR soustředím na zemědělství a venkov,
je fakt, že zastupuji volební obvod, mezi jehož
převažující hospodářské činnosti patří právě zemědělství a který má na svém území bezpočet
obcí střední a menší velkosti.
Výbory a komise se k jednáním scházejí v růz-

ných intervalech. V součtu všech těchto orgánů
se dosud konalo 19 schůzí, největší počet z nich
připadá na setkání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Setkání výborů a komisí slouží k odbornému projednání návrhů zákonů, které jsou jim postoupeny s ohledem na jejich oborovou specializaci. Následně jsou výbory vydána usnesení obsahující

doporučující nebo zamítající stanovisko k přijetí
předmětných zákonů a norem Senátem.
O stanovisku výboru informuje senátory na
schůzích zpravodaj výboru. Osobně jsem byl
na dosavadních schůzích Senátu zpravodajem
tří senátních tisků. Konkrétně se jednalo o zákon o rozpočtových pravidlech projednávaný na
čtvrté schůzi, plemenářský zákon zařazený na
program deváté schůze a zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna z desáté schůze. Na
čtrnácté schůzi plánované na 11. listopad budu
zpravodajem zákona o poštovních službách.
Dále jsem se podílel na vypracování a předložení senátního návrhu zákona – novely zákoníku práce. Jeho hlavním bodem bylo zrušení
bezplatné nemocenské v prvních třech dnech
nemoci.
Jako senátor jsem navštívil bezpočet akcí ve
svém jihočeském volebním obvodě, podnikl několik služebních cest po České republice a dvakrát zavítal do zahraničí.

K práci senátora Kratochvíleho se vyjádřili:

Jaroslava Boukalová
Starostka Okresního sdružení hasičů Strakonice

Jako dobrovolná organizace se snažíme udržovat kontakty s různými institucemi i oficiálními
představiteli obcí i státu. Proto jsme se s panem senátorem Kratochvílem zkontaktovali
krátce po jeho zvolení a jsem ráda, že se nám
podařilo plynule navázat na dobrou spolupráci,
kterou jsme měli s jeho předchůdci.
Pana senátora Kratochvíleho pravidelně zveme
k účasti na našich akcích a žádáme ho o záštitu. Jsme si vědomi, že každá akce, kterou poctí
svojí osobní návštěvou nebo jí poskytne záštitu, získá úplně jinou váhu. V tomto ohledu nám

jde především o mladé hasiče, protože ti jsou
naší budoucností. Pan senátor to akceptuje
a nejedenou se proto zúčastnil soutěží za účasti našich nejmenších. Věřte mi, že pro děti je
nesmírně důležité, kdo je vidí při přebírání medailí, které vybojovaly. A pro ty úplně nejmenší,
kterým je teprve pět let, je nezapomenutelný
zážitek, když se k nim při předávání medaile
sklání někdo tak výrazné postavy, jakou má
pan senátor. Krom toho si dobře uvědomují, že
je dekoruje vážený člověk a oceňují to.
Senátor Kratochvíle je navíc velmi milý člověk
a jeho přítomnost je pokaždé příjemná. Vždy si
s ním ráda popovídám. Probíráme spolu nejrůznější témata včetně toho, co trápí dobrovolné

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka města Vimperk

Spolupráce se senátorem Kratochvílem trvá,
vzhledem k jeho prvnímu funkčnímu období,
krátce, ale za sebe mohu říct, že jsem s ní spokojena. Zejména proto, že nám již byl nápomocen a poskytnul účinnou pomoc. Konkrétně se
jednalo o problém s komunikací 1/4. V minulosti bylo jednáno s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR o podmínkách jejího rozšíření v zastavěném
území města. Jednalo se o uvolnění objektů
trvale obydlených z důvodu jejich následné
demolice pro rozšíření komunikace. Město na

základě dohody tyto objekty uvolnilo a přestěhovalo nájemníky do jiných bytů, ale vzhledem
k jiným prioritám nedošlo k pokračování navazujících přípravných prací. V současné době

hasiče. Chci totiž, aby byl v obraze pro případ,
že se bude zabývat zákony s přímým dopadem
na naši činnost. A jsem přesvědčena, že pokud
taková situace nastane, podpoří nás.

jsou uvolněné objekty opuštěny a chátrají. Proto jsme se s žádostí o pomoc obrátili na senátora zastupujícího náš obvod Karla Kratochvíleho, který se o problém začal ihned zajímat
a následně nám zprostředkoval kontakt s ředitelkou krajské pobočky ŘSD pro Jihočeský kraj.
Díky tomu se opět otevřelo jednání o možném
odprodeji objektů ŘSD a jejich následné demolici. Také mě potěšilo a mile překvapilo, že se
zpětně zajímal o to, jak jednání dopadla.
Navíc se ochotně účastní řady veřejných akcí,
což vnímám jako projev jeho zájmu o náš region. Pokračování dobré spolupráce předpokládám i v budoucnu.
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Křížovka o ceny

Tajenka obsahuje mongolské přísloví. Vybráno bylo nejen pro svoji pravdivost, ale také proto, že pojednává o koních – celoživotní lásce senátora Kratochvíleho. Znění tajenky
co nejrychleji odešlete na email kratochvilnecteni@seznam.cz. Na pět vylosovaných luštitelů, od kterých obdržíme správně vyluštěnou tajenku, čeká odměna – 1kg medu
pocházejícího z vlastního chovu včel Karla Kratochvíleho.

Hory a lyžování mě baví
Pokud by vás zajímalo, co dělá senátor a zároveň ředitel píseckého Zemského hřebčince Karel Kratochvíle ve svém volném
čase, tak vězte, že skoro nic. Ovšem nikoli proto, že by chvíle
volna rád trávil nicneděláním, ale proto, že téměř veškerý svůj
čas věnuje práci a toho volného mu zbývá jako šafránu. „Rozhodně si ale nestěžuji. Věnovat všechen svůj čas práci bylo mé
dobrovolné rozhodnutí,“ uvedl k této otázce senátor.

Všichni ale dobře víme, že občas potřebujeme vypnout úplně každý. A je jedno, zda se jedná o pekaře, lékaře nebo ústavního činitele. Protože se blíží zima, hodí se prozradit, že Karel Kratochvíle
patří mezi velké vyznavače lyžování: „To mohu potvrdit. Hory a lyžování opravdu miluji. Baví mě jak sjezdovky, tak i běžky. Pravdou je, že pro sjezdové lyžování jsou s ohledem na výšku našich
hor lepší podmínky v zahraničí. Proto, když si s rodinou chceme
sjezdovky čas od času opravdu užít, vypravujeme se do alpských
lyžařských středisek. Ale jako své boty známe především české
hory,“ svěřuje se senátor. Jeho slova o znalosti tuzemských hor
potvrzuje také přiložená fotografie pocházející z února letošního
roku. Karel Kratochvíle je na ni zachycen se svoji manželkou
Yvonou a pořízena byla při jejich návštěvě Harrachova v Krkonoších.
„Jak jsem ale říkal, baví mě i běžky. A i když je spousta míst, kde
se na nich dá jezdit, osobně mám ze všech nejraději dvě – Šumavu a Písecké hory. V Písku bydlím a Šumavu mám za humny,
takže když je sníh, stačí mi jen chvíle volna, abych mohl nasadit
běžky a vyrazit na nich byť jen na chvíli. Ovšem moje oblíbená
místa jsou to hlavně proto, že jak v kopcích kolem Písku, tak na
Šumavě je nádherná příroda. To ale nemusím čtenářům Kratochvílného čtení říkat. Vždyť jsou to Jihočeši stejně jako já a dobře
vědí, že je u nás na jihu Čech krásně,“ uzavírá senátor za obvod
č. 12 Strakonice Karel Kratochvíle.
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