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STŘEDNÍ ČECHY V Kutné Hoře je
teď bez práce deset lidí ze sta.
„V obecních bytech přibývá nájem-
níků, kteří přestávají za bydlení
platit. Loni přibylo ve městě i bez-
domovců a nižší tržby pociťují
také obchodníci. Nezaměstnanost
nyní hodnotíme jako největší pro-
blém města,“ popisuje kutnohor-
ský místostarosta Jiří Franc.
Ještě hůř je na tomnedaleké Ko-

línsko. Rovných deset procent.
Oproti prosinci tam v lednu stoup-

la míra nezaměstnanosti o šest de-
setin procenta, na úřadech práce
přibylo v okrese téměř čtyři sta
lidí.

Zlom přijde v půlce roku
Jinde v kraji není začátkem roku si-
tuace o moc lepší. Nezaměstna-
nost ve středních Čechách vzrostla
z prosincových 6,9 procenta na
7,3 procenta. „Celkový propad způ-
sobila dlouhá recese, na trhu prá-
ce se to projevuje vždy se zpoždě-

ním,“ vysvětlil hlavní ekonom
UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
Ekonomové však už loni slibova-

li, že letos přijde oživení ekonomi-
ky. V té souvislosti se mohou aktu-
ální čísla jevit jako změna předpo-
kládaného vývoje.
„Počítáme, že do května bude

vyšší počet nezaměstnaných než
loni, v červnu by se to mělo zlomit
a naopak byměl počet lidí bez prá-
cemeziročně klesnout,“ odhadl So-
bíšek, který tvrdí, že v kraji budou

vznikat i trvalejší pracovní místa,
zejména v průmyslu.
Jak to bude v praxi?
Třeba na Kutnohorsko letos

podle France nedorazí velký inves-
tor, který by přinesl více nových
míst. „Připravujeme ale novou prů-
myslovou zónu. Zájemonimá spo-
lečnost zpracovávající odpad, ješ-
tě do konce roku by tam mohlo
vzniknout několik desítek pozic,“
poznamenal.
Například v Aeru Vodochody by

letos měli přijímat až 300 nových
zaměstnanců, agenturní pracovní-
ky bude nabírat také automobilka
TPCA v Kolíně. Několik set nových
míst vznikne i v kladenské továrně
Lego. Michal Kalina

» Pokračování ze str. B1
Navrhnete tedy ministrovi jeho
odvolání?
Opakuji, že v současné době uvažu-
ji všemi směry. Víc v této věci ne-
můžu říci.

Zahrnul byste do problémů ředi-
tele i audit hospodaření, který po-
ukázal na vážné problémy?
Tento audit jsem opravdu ještě ne-
viděl, ale samozřejmě se s ním se-
známím. Budu po něm zprávu
chtít a ihned budu chtít, aby nás se-
známil s nápravnými opatřeními,
aby se chyby neopakovaly.

Zastavme se u Středočeské turis-
tické informační služby, kolem je-
jíhož rušení jsou nejasnosti, na-
víc se vyšetřují některé její zakáz-
ky a není ani jasné, kolik její ruše-
ní bude stát a komu dluží peníze.

Když jsem přišel na podzim roku
2012, neměl jsem žádné informa-
ce, že jsou kolem ní problémy, ni-
kdo se tím nepochlubil. Když jsem
se dozvěděl o problémech, chtěl
jsem od pana ředitele vysvětlení a
začali jsme je řešit. To děláme do-
sud, shromažďujeme další a další
informace.

Jaká je tedy současná situace, je
pravda, že tato organizace dluží
jiné organizaci, Ústavu archeolo-
gické péče, osm milionů korun?
V současnosti jsme si řekli dvěma
právním kancelářím o stanoviska,
aby nám řekly, co máme dělat. My
máme v rozpočtu 10 milionů ko-
run, které tam jsou jako záloha,
kdybychom museli ústavu platit
osm, devět, deset milionů.

A budete muset?
To námmusí říci právníci. Středo-
česká informační si za mých před-
chůdců půjčila od ústavu peníze a
byly tam dohody, že se nic vracet
nebude. Takže čekáme stanovisko
policie a také na právníky, já zatím
deset milionů nikam posílat nebu-
du. Takže jsou v rezervě.

Proč čekáte na stanovisko poli-
cie? Týká se vyšetřování zakázek
Středočeské informační?
Ano, policie požádala o všechny
dokumenty, které jsme jí předali.

A co jste se zatím od policie do-
zvěděl?
Její zástupci nám řekli, že mají sig-
nály o tom, že se za zakázky nemu-
selo platit tolik, kolik se platilo, ale
že tomohlo být méně. Pokud by to
tak bylo, takmy se k této škodě při-
hlásíme. Proto Středočeskou infor-
mační nerušíme, chci si počkat na
závěry policie a právníků.

Své problémy však máte také vy.
Za poslední půlrok jste nepřišel
ani na jediné jednání Senátu. Vy
jste byl v tomto období na opera-
ci, ale zároveň jste několikrát vy-
jel za lidmi na akce kraje. Udělal
byste dnes něco jinak?
Až do operace jsem měl v Senátu
na hlasování až 80procentní účast,

což bylo za čtyři roky víc než mno-
zí moji dnešní kritici. Navíc jsem
měl po operaci delší rehabilitaci,
což u lidí, kteří mají jako já přes
metrák, bývá vždycky horší.

Ale když jste jel po kraji, nemohl
jste jít i na zasedání Senátu?
To je těžké, když v Senátu sedíte
celý den a nemůžete sejít ze scho-
dů, tak by se mi tam složitě chodi-
lo.

Nelitujete tedy toho, že jste nedal
přednost Senátu?
Nelituji ničeho, někteří lidé do mě
kopou víc, než by museli, když
jsem si vyjížděl teď v noci statisti-
ku účasti za čtyři roky, tak patřím k
lepší polovině. Navíc jsem jízdami
po kraji jezdil často za svými voliči.

Jenže jste při půlroční neúčasti
pobíral za Senát peníze. Měsíčně
56 tisíc korun hrubého.
Dělal jsem, co zákon umožňuje,
nejsem v této republice sám. Jsem
přesvědčený, že pracuji hodně.
Než jsem se stal hejtmanem, dělal
jsem kromě senátora starostu Pří-
brami, všichni lidi to věděli, a vy-
hrál jsem drtivě volby v Příbrami.
Voliči si sami rozhodnou, koho vo-
lit. Z platu navíc přispívám na cha-
ritu. Senátu jsem také loni ušetřil
zhruba 20 tisíc korun, protože
jsem nepožadoval proplacení bytu
v Praze, zatímco ostatní to využili.

Odpověděl byste na otázku, kolik
dáváte na charitu?
Dávám kolem 50 až 100 tisíc korun
ročně, vezměte si, žemusíte dát ně-
jaké peníze i politické straně, po-
tom na různé konference i jinde.

Budete do Senátu kandidovat
znovu?
Já nevím, co bude zítra, pozítří, ná-
vrhy dávají stranické sekretariáty.
Ale já mám nominaci okresu Pří-
bram a Praha-západ.

Takže nevylučujete, že byste byl
hejtmanem a opět se ucházel
o křeslo senátora?
To vyloučit nemůžu.

Radek Bartoníček

První muž kraje Josef Řihák přišel na kraj z příbramské radnice, které vládl šest let. Foto: František Vlček, MAFRA

FAKTA

Míra nezaměstnanosti
v lednu a v prosinci (v %)
Benešov 6,2 5,7
Beroun 7,2 6,8
Kladno 9,0 8,4
Kolín 10,0 9,4
Kutná Hora 9,7 8,8
Mělník 8,6 8,2
Mladá Boleslav 4,9 4,7
Nymburk 8,7 8,6
Praha-východ 3,6 3,5
Praha-západ 4,4 4,3
Příbram 10,1 9,5
Rakovník 8,5 8,0
Středočeský kraj 7,3 6,9
Zdroj: MPSV; první jsou lednová data

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:
Víkend - 13., 14., 15., 16. 2. 2014

SKUPINA COOP

TĚŠÍMESENAVAŠINÁVŠTĚVU VÁŠČESKÝOBCHOD

SUPERMARKET
Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

Výběrová šunka
od kosti 100 g

10,90
109,- / kg

Jacobs Velvet
instantní káva

200 g

79,-
395,- / kg

10,90
109 - / kg109,- / kg

Eidam 40%
salámový sýr 100 g

13,90
139,- / kg

Vejce M 10 ks22,90
2,29 / ks

INZERCE

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

Cena předmětu dražby: 560.000,- Kč
Nejnižší podání: 280.000,- Kč

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Obecního úřadu Miličín, na úřední
desce Magistrátu města Jihlavy, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

Bytová jednotka č. 74/5, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 68710/438560
na společných částech budovy č.p. 74 a na pozemcích, v katastrálním území a v obci Miličín,

na LV č. 922 (byt č. 74/5) a LV č. 763 (budova a pozemky), okres Benešov.

Označení předmětu dražby

Dražba se koná v Grandhotelu Garni Jihlava, Husova 1, 587 52 Jihlava
dne 26.2.2014 ve 13:00 hodin.

Byt o velikosti 2+1 v obci Miličín

DOBROVOLNÁ DRAŽBA - opakovaná

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11,

Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389

telefon PO-PÁ: 606 849 544

Byty-koupě
Mladí manželé hl. ke koupi byt 2+kk-3+1
v Praze, pěší dostupnost metra výhodou,
Tel: 720 497 816

Hl. ihned ke koupi byt 3+1(kk)/4+1 v Praze,
min. 70 m2, blízko MHD. T: 737 130 740.

Hl. ke koupi byt 1+1/2+1(kk) v Praze, min.
40 m2, blízko MHD, ihned. T: 604 392 532.

Nemovitosti-prodej
Majitel prodá činžovní dům na Praze 10, Vr-
šovice. Volejte: 737078767.

Nemovitosti-koupě
Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255

Hled. chalupu/chatu do cca 50 km od Prahy,
blízko les/řeka výhodou. T: 605 193 054.

Hled. ihned ke koupi rod. dům v blízkosti
Prahy - Praha východ/západ. T: 733 467 995

Nájmy
Pro zaměstnance zahr.společnosti hledáme
pěkný byt 3-4+1 v Praze 2, 10, nájemné cca
30.000,- Kč, Tel: 720 469 108

Pro managera (DE) hledáme k pronájmu
pěkný byt 3-4+1(kk) v Praze. T: 722 083 967

Pro bezdětný pár (CZ) hledáme k pronájmu
menší byt 1-2+1(kk) v Praze. T: 607 710 043

Prostory pro podn.
Majitel pronajme kanceláře 22m2, cena:
9850,- Kč u Václavského nám. Parkování.
Tel: 605083611.

Vzdělání a kurzy

Maturita dálkově, přes net. www.danae.cz

Koupím
Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: V. Radimský, Lada, J. Hli-
nomaz, Al. Kalvoda, Mousson, Hála, Pa-
nuška, Ullmann, Blažíček, Špála, Lolek,
Frolka, Jambor, Uprka, Kaván, Benka, Mer-
vart, Lhoták, Jíra, Mařák, Věšín, Macoun,
Číla, Mucha, Chittussi, Hudeček, Dvořák,
Holub, Bubeníček aj. Kytice, krojované po-
stavy, akty, krajiny aj. Platím ceny podle ka-
talogu. Přijedu kamkoliv v ČR. Poradím na
tel.: 722 343 270, p. Soukup

AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ
NÁRODNÍ 37, PRAHA 1

DO jARNÍ AUKcE PřIjÍmÁmE ObRAZy
staré perské koberce a ostatní starožitnosti
nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé

OcENĚNÍ ZDARmA - 602 308 275, 257 328 547
www.galerieplatyz.cz

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépev aukci
aukční síň, Galerie národní 25,
národní 25 (palác metro) praHa 1

Přijedeme kamkoli v ČR
224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz
%

Mince - cena nerozhoduje, bankovky, ho-
dinky, řády. Platba ihned. Tel. 723 201 844.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

heute
today

Hoy

facebook.com/strednicechydnes

Krátce
MLADÁ BOLESLAV

Ve Škodovce začne
vyjednávání o mzdách

Ve Škodě Auto budou ode dneška
vyjednávat odboráři s vedením fir-
my o výši mezd pro další rok. Šéf
tamních odborů Jaroslav Povšík
nechtěl před jednáním požadavky
komentovat, potvrdil jen, že si od-
bory přejí alespoň mírný nárůst.
Prioritou je ale především udržení
pracovních míst ve všech závo-
dech automobilky. Průměrná
mzda dělnických profesí ve Škodě
Auto patří dlouhodobě k nejvyš-
ším v Česku. Roste pravidelně kaž-
dý rok. Nyní dosahuje zhruba 33 ti-
síc korun. (mk)

JESENICE

Psi v Jesenici mají
vlastní „občanky“
Na Městském úřadu v Jesenici po-
stupně vzniká podrobná databáze
psů chovaných ve městě. Pomůže
nejen obyvatelům, ale také rakov-
nickým strážníkům, kteří tam vyjíž-
dějí k odchytu volně pobíhajících
zvířat. Nyní lépe poznají, komu
pes patří. Databáze obsahuje jmé-
nomajitele, bydliště, stáří a zejmé-
na fotografie zvířete. Dříve se infor-
mace o chovaných zvířatech ome-
zovaly jen na jménomajitele amís-
to, kde psa chová. (cov)

STŘEDNÍ ČECHY (cen) Ještě než se
rozběhly kontroly kvůli čtvrteční-
mu zatýkání kladenských policistů
podezřelých z bití zadržených, řeší
vedení středočeské policie další
problém. Rostislava Šlajse, šéfa po-
licie v Praze-východ, obvinila jeho
manželka ze stalkingu. Podle in-
spekce se jedná o přestupek,
a o potrestání má proto rozhod-
nout nadřízený.
Šlajsova manželka podala trest-

ní oznámení na Generální inspek-
ci bezpečnostních sborů. Ta okol-
nosti případu nemůže komento-
vat, dokud od ní nepřevezme infor-
mace oznamovatelka. Výsledkem
však je, jak potvrdilamluvčí inspek-
ce Radka Sandorová, že se nejedná

o trestný čin. Vedení středočeské
policie proto nyní prověří, zda se
policista nedopustil přestupku.
„Případem se zabýváme, roz-

hodnout musíme ze zákona do tři-
ceti dní, ale odhaduji, že verdikt
bude znám po několika dnech,“
uvedla mluvčí středočeské policie
Štěpánka Zatloukalová.
Krajské ředitelství i generální in-

spekce se nyní zabývají i kauzou
pěti kladenských policistů, kteří
jsou podezřelí z toho, že bili zadr-
žené. Středočeský policejní šéf Jan
Ptáček v této souvislosti nařídil
kontroly práce všech kladenských
oddělení. Policisté už jsou na svo-
bodě, jsou však postaveni mimo
službu.

V lednu nemělo práci ve Středočeském kraji téměř 65 tisíc lidí. Meziročně to je
téměř o 6 700 nezaměstnaných navíc. Podle odborníků se se zpožděním naplno
projevil loňský útlum ekonomiky. Obrat k lepšímu očekávají do června.

Víc lidí bez práce. I neplatičů

„Každý má nějaký škraloupek.
Se Štětinou chci mít pohovor“

Manželka viní okresního
šéfa policie z pronásledování


