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Desetitisíce motoristů jezdí
měřeným úsekem rychleji
Ostředek – I když v omezení úseku dálnice D1
mezi Psáři a Souticemi na 49. až 56. kilometru
jezdí rychleji, než dovolují předpisy, jen 1,2 pro-
centa řidičů, i tak radary zjistily už téměř pade-
sát tisíc přestupků. Přesně to Ministerstvo do-
pravy ČR

přestupků.
ČR
přestupků.
vyčíslilo na 48380 a to pouze mezi

prvním dubnem a posledním červencem. Podle
zprávy ministerstva ale údaje také ukazují, že
drtivá většina motoristů ve zúžených pruzích
respektovala omezení rychlosti na osmdesát ki-
lometrů v hodině. Velká většina „načapaných“
řidičů jela rychlostí nanejvýš 109 kilometrů
za hodinu. Zúženými pruhy ale proletěli někteří
„závodníci“ dokonce rychleji než 140 kilometrů
za hodinu. „Cílem měření není vybírat pokuty,
ale zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na D
1. Proto také na měření upozorňujeme,“ řekl
ministr dopravy Dan Ťok

upozorňujeme,“
Ťok
upozorňujeme,“
s tím, že při zmiňova-

ném měření jsou řidiči ukázněnější než loni,
kdy v úseku mezi Ostravačicemi a Kývalkou za-
znamenala policie přestupky u tří procent řidičů.
Automatické měření rychlosti kolem Ostředka
zůstane v provozu až do listopadu, kdy by měly
stavební práce na rozšíření dálnice skončit.
Úsekové měření rychlosti je v provozu v obou
směrech. (zkl)
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BENEŠOVSKO | Zpravodajství

Cestující vyděsil kouř
Benešovsko – Autobus s turisty na dálnici D1
ve směru do Prahy, začal mít na 57. kilometru
technické problémy. Cestující se vyděsili, protože
se z vozu začalo kouřit. K autobusu vyjela i
hasičská jednotka. Než na místo hasiči dorazili,
problém se řidičům podařilo odstranit. (cul)

Kam za letní zábavou?

Benešov
Koncert skupiny Abba
World Revival se koná
již v pátek od 20 hodin
na Masarykově náměstí
v Benešově. Zazní ty nej-
známější hity i nestár-
noucí klasika. Koncert
proběhne pod záštitou
letního festivalu Benešov
City Live, a tak je vstup
zdarma.

FOTOREPORTÁŽE z kulturních a společenských akcí simůžete prohlédnout nawww.benesovsky.denik.cz. Foto: Deník

Sázava
Festival pro nejmenší s titulem BabyFest startuje v neděli
v 10 hodin. Na festivalu pořádaném sázavskými maminka-
mi, Klášterem Sázava a Rodinným centrem Putti si ná-
vštěvníci mohou užít zahradu plnou zábavy, ti nejmenší pak
skákací hrad a rodiče například BabyMarket, neboli jar-
mark s produkty pro děti. Na akci nechybí ani soutěže,
které jsou vhodné i pro ty nejmenší, venkovní herna a tvo-
řivé dílny. Pro oddech maminek zde bude i BabyKavárna.
Akce má i vzdělávací část, kterou jsou workshopy či semi-
náře na téma masáže dětí, cvičení miminek, vaničkování,
cvičení s dětmi starými 1 až 3 roky, techniky šátkování a
podobně. Pro zábavu zde bude připravena i tančírna, kde
si děti užijí dětské hity. Od 14 hodin vystoupí i Čiperkové a
od 16 hodin vystoupí Pískomil se vrací. Připraveno bude i
BabyKadeřnictví, odkud budou moci děti odkráčet s novým
sestřihem a s malováním, nebo dočasným tetováním.

Benešov
Po Sázava festu a Let It Roll obsadí prostor benešovských
Táborských kasáren další letní open air festival. Bude sice
zaměřený na elektronickou hudbu, ale návštěvníků organi-
zátoři očekávají o poznání méně, než tomu bylo u Let It
Roll. Jen nejvýš kolem čtyř až pěti tisíc. Policisté dokonce
hovoří o zhruba poloviční návštěvě. Všechno začne zítra v
18 hodin, i když se první nedočkavci z řad vyznavačů elek-
tronické hudby do areálu dostanou už dnes. Díky výjimce
z vyhlášky města upravující rušení nočního klidu, bude
produkce nerušeně poslouchat až do ranních hodin. Festi-
val tak skončí až v neděli nad ránem kolem čtvrté hodiny.
Na třetí ročník Exploration si návštěvníci nebudou moci
přinést kromě nebezpečných předmětů, jako jsou zbraně
či laserová ukazovátka ani jídlo a pití. V Benešově vystoupí
Black sun empire, The Prototypes, Audio, Emperor, Macky
Gee, A. M. C, The Panacea, Zombie Cats a další.

Konopiště
První letní memoriál
Františka Štěpána Lotrin-
ského začíná od 10 hodin
v Konopišti. Jedná se
o sportovně-zábavný
program zakončený kon-
certem v Růžové zahradě.
Návštěvníci se tak mohou
těšit na skákací hrad pro
děti, slanění z věže Vác-
lavky, modlitbu v kapli
svatého Huberta, ko-
mentovanou prohlídku
výstavy o Marii Terezii
s Jindřichem Forejtem
či soutěže v lukostřelbě
a skákání v pytli. Slav-
nostní koncert k poctě
císaře Františka I. Štěpá-
na Lotrinského v Růžové
zahradě započne ve
20.30. Záštitu nad celou
touto akcí převzal velvy-
slanec České republiky v
Rakousku Jan Sechter.

Brdečný
Historická bitva s názvem
Rogar – Pojídači mrtvých
odehrávající se v raném
středověku proběhne
tento víkend. V sobotu
začíná program ve 12 ho-
din a zájemci uvidí tábor
válečníků, budou moci
využít možnosti ukázky
zbraní a zbrojí, dobová
řemesla, turnaj v hodu
oštěpem, lukostřelbu, tr-
žiště, budou moci využít
občerstvení a mnoho
dalšího. V 16 hodin začíná
samotná bitva. Nedělní
program startuje v 11 ho-
din a bude probíhat prů-
běžně jako v sobotu.
Druhá bitva poté začíná
ve 13.30. Zájemci si také
budou moci vyzkoušet
pár vikingských her a
sledovat komentovanou
kuchařskou soutěž.

Miřetice
Hudební zábava nazvaná
Galaxie v Miřeticích za-
počne už v pátek ve 20
hodin a měla by končit
během sobotních ranních
hodin. Akce je organizo-
vána Sborem dobrovol-
ných hasičů Miřetice a
návštěvníci se mohou tě-
šit třeba na akustické
duo Michaela a Kristýna.

Posázaví
Výlety historickým parním
vlakem proti proudu řeky
Sázavy odstartují v sobo-
tu. Letní romantickou
projížďku krajinou na
parní lokomotivě nazvané
Velký bejček mohou zá-
jemci navštívit na 17
hlavních stanicích. Trasa
je naplánována na Praha
– Braník – Kácov.

Ratměřice
Pouťové muziky v Ratmě-
řicích oživí ratměřickou
náves již tento víkend.
Začíná se v sobotu od
20 hodin, kdy je na pro-
gramu taneční zábava se
skupinou Noc, v neděli
od 15 hodin pak násle-
duje sousedské posezení
doprovozené s dechov-
kou Milana Včeláka.

Neveklov
Farmářské trhy probíhají
tuto sobotu v Neveklově.
Nakoupit či si jen pro-
hlédnout regionální po-
traviny a výrobky budou
zájemci moci už od 8 ho-
din až do 11.30 hodin.
Trhy se konají na parko-
višti přímo před budovou
Informačního centra Ne-
veklov.

Benešov
Posvícenské farmářské
trhy startují již tuto so-
botu od časných 8 hodin.
V srdci Benešova na Ma-
sarykově náměstí si tak
zájemci budou moci kou-
pit místní domácí potra-
viny či výrobky. Parkování
v prostorech Táborských
a Pražských kasáren je
zajištěno zdarma.

Neveklov
Výstup na Neštětickou
horu proběhne tuto so-
botu od 14 hodin. Začíná
se v Neveklově, odkud se
jde asi 5 kilometrů k Ne-
štěticům a odtud začne
výstup na horu. Od 16
hodin je připraven pro-
gram na vrcholu rozhled-
ny, jako výstava či ko-
mentovaná prohlídka.

Týnec n. Sázavou
Divadelní představení
pro děti nazvané Ulhaná
princezna představí diva-
dlo Šus od 17 hodin ve
venkovním areálu hradu
v Týnci nad Sázavou.
Při nepříznivém počasí se
pohádka přesune do
prostor galerie muzea.
Je zajištěno občerstvení.
Vstupné je dobrovolné.

Benešov
Divadelní představení
nazvané Zazpívejme notu,
pro křiklouna Otu se koná
v neděli v rámci bene-
šovského posvícení na
Masarykově náměstí od
10.45. Hru představí Di-
vadélko Kůzle. V případě
nepříznivého počasí bude
divadlo přesunuto do KD
Karlov.

Vlašim
Astronomické pozorování
oblohy dalekohledem
nebo pouhým okem mo-
hou návštěvníci zažít ve
vlašimské hvězdárně od
21 hodin již v pátek. Po-
zorování má na programu
i výklad pro veřejnost či
promítání. Zájemci tak
uvidí souhvězdí, planety,
Měsíc i stanici ISS.

Votice
Odpolední pohádka
se chystá ve Voticích od
18 hodin v neděli. Před-
stavení O Budulínkovi
mohou děti vidět na za-
hrádce restaurace U
Modré kočky za každého
počasí. Pro rodiče je po
skončení připravena za-
hrádka pro odpočinek,
pro děti zase hřiště.

Vlašim
Pohádkové léto ve vla-
šimském parku pokračuje
v sobotu od 18.30 u Vla-
šimské brány. Tentokrát
se představení nazývá Jak
šel Venda do světa a je v
podání divadla Kapsa.
Před pohádkou mohou
návštěvníci již od 17.30
hodin zdarma zavítat do
paraZOO Vlašim.

Benešovské centrum si pro
své akce zamluvili politici
Benešov – Veřejná shromáždění, která je nutné
předem oznámit radnici, chystají na Masarykově
náměstí v centru Benešova další politické sub-
jekty. U fontány se začnou politici kvůli parla-
mentním volbám se svými voliči scházet už v
úterý 22. srpna a skončí s tím až těsně před vol-
bami, ve čtvrtek 19. října. V horní části náměstí
budou postupně volební programy prezentovat
hnutí ANO 2011, ODS, ČSSD,

programy
ČSSD,
programy
Svobodní, Realisté i

KSČM. (zkl)

Na zákaz zastavení v křížení
upozorní vodorovné značení
Benešov – I když vyhláška jasně stanoví místa
ze zákazem zastavení a stání aut, řada řidičů to-
to nařízení nedodržuje. Jedním z takových míst
přímo v Benešově je také křížení ulic Antuškovy
a Na Spořilově. Právě tam nechá město vyhoto-
vit také vodorovné značení zákaz zastavení a to
na ploše 2x5 metrů na hraně obruby tamních
chodníků. Značení upozorní řidiče jak vpravo při
vjezdu z Antuškovy ulice do ulice Na Spořilově,
tak při výjezdu do Antuškovy směrem od centra
města k podjezdu železnice. (zkl)

Technické služby získají
silnější stroj na úpravu zeleně
Benešov – Parky, dětská hřiště, ale také hřbito-
vy. Tam všude rostou stromy a keře, které v Be-
nešově udržují technické služby. Jak k tomu
přistupovat se při kontrolním dnu radili lídři
města ředitelem Technickým služeb Benešov
Bohumilem Ratajem. „Díky oznámením občanů
byla revidována a kontrolována i málo viditelná
zákoutí města,“ připomněla Veronika Kondráto-
vá z benešovské radnice. I díky jednání přímo
v terénu technické služby získají nový stroj,
který bude schopný čistit prorůstající trávu z
chodníků. Opravy se dočkají také chodníky v
parcích. Současně bude v Benešově systematicky
likvidován plevel a znavení chodci budou moci
spočinout na nových lavičkách. „Cílem jednání
je nastavení systému, který bude dlouhodobě
fungovat. Vzhledem k plánování investic, oprav
a jednotlivých pracovních plánů se ale může
stát, že vše není realizován obratem. Prosíme
proto občany o trpělivost,“ dodala Veronika
Kondrátová. (zkl)
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