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Můj úředník má padáka.
Jak ho mám vyhodit?
Jako plátce daně ze mzdy, sociální
a zdravotní daně, daně z nemovi-
tostí, DPH, daně spotřební a dal-
ších nejmenovaných daní, kterým
se tímto za neuvedení omlouvám,
odvádím státu cca 70 % své mzdy.
Domnívám se tedy, že po odpočtu
nějakého toho zanedbatelného
čerpání týkajícího se mé osoby si
platím minimálně jednoho státní-
ho úředníka. Nic proti tomu, ale
mám pocit, že si chlapec zasluhu-
je výměnu.
Státní zaměstnance opravdu nepo-
važuji za zbytečné parazity (ales-
poň většinu z nich), ale jejich vý-
kon mne poslední dobou nějak ne-
uspokojuje. Úřední lejstro naštěstí
potřebuji jenom sem tam, ale běž-
ně o ně s úřadem bojuji místo oče-
kávaných 30 dnů tak 2-3 měsíce.
Zjednodušené stavební řízení na-
příklad znamená, že přípojku ka-
nalizace vyřizuji již tři měsíce
a další dva to bude ještě trvat.
Tento stát nám za naše daně po-
skytuje mizerné služby. Není k dis-
pozici, kdy potřebujeme, se lhůta-
mi si neláme hlavu a jeho dodávky
mají podstatné vady.
Nakonec se ten stát neumí řídit
ani svými vlastními zákony a po-
kud dojde ke sporu, téměř vždy jej
prohrává. Je mi líto, mám práci
státního úředníka za potřebnou
a důležitou, toho svého ale budu
muset propustit. Chtěl bych se do-
mluvit s „Frantou“, že těm našim
dvěma dáme padáka a nabídne-
me o 50 % vyšší plat jednomu
schopnému a produktivnímu
úředníkovi, který bude dělat svou
práci na 100 %. Nějak ale nemohu
přijít na to, jak to udělat.
Ladislav Dvořák
ladislavdvorak.blog.idnes.cz

Centrální registry? Ne
Místopředseda Českého statistic-
kého úřadu (ČSÚ) pan Drápal sdě-
luje, že uvádění nepravdivých dat
při sčítání lidu je tragédií kultury
myšlení a že ve Skandinávii by se
nikdo nepravdivě odpovědět neod-
vážil. Já se naopak vůbec nedivím
těm, co schválně uvádějí nespráv-
né údaje. Sám nemám důvěru
v to, jak stát nakládá s mými osob-
ními údaji. Existuje ovšem ještě
větší nebezpečí než to, že zaplatí-
me za nepříliš použitelná data.
Tím nebezpečím je vznik registrů,
ve kterých by se údaje o osobách
centrálně shromažďovaly. A samo-
zřejmě data v registru by byla ulo-
žená neanonymizovaná, to dá ro-
zum. Se všemi hrozbami od bu-
doucích vládců z toho plynoucí-
mi. Obávám se, že brzy nastane
velký tlak na zavedení takových re-
gistrů. Vsaďte se.
Pavel Strunz
strunz.blog.idnes.cz

S
edím u krbu, praská dře-
vo, houpu se v křesle a
čtu knihu. Užívám si stá-
ří, finančně jsem zabezpe-

čená, a tak nemusím pracovat…
Byla by to hezká představa, ale

bohužel realita je jiná. Můj dů-
chod je natolik nízký, že si sotva
zaplatím nájem a vše, co potřebu-
ji pro život a k obdarování vnou-
čat. Stydím se, jelikož mě v pod-
statě živí mé děti. Pracovala jsem
celý život, ale důchod mám stále
nedostačující a ještě musím fi-
nančně podporovat děti, jelikož
snižování mezd a zvyšující se ne-
zaměstnanost nadále pokraču-

je… Abychom předešli této dů-
chodové krizi, navrhovala bych
větší podporu od státu. Když už
se musí snižovat pla-
ty, měly by se i po-
řádně snížit poslan-
cům a senátorům.
Lidé, kteří pracují
manuálně, mají o
hodně nižší mzdu
než lidé, kteří sedí,
pijí kávu, občas něco
napíší a odhlasují. Vě-
řím, že tito občané státu si
na ekonomickou situaci v důcho-
du nestěžují. Mají peněz dost a
další všelijaké výhody. Ale co dů-

chodci? Zvyšování DPH má vliv
na zvyšování cen. Zvýšila se cena
obilí a to přineslo vyšší cenu chle-
ba a různých potravin. Když už

roste cena potravin a
jiných služeb, měly
by také růst důcho-
dy. Nedokážu si před-
stavit, kdybych byla
bezdětná, kdo by mě
ve stáří podporoval. A

co když budu patřit
právě mezi ty, kteří děti

mít nemohou nebo nechtě-
jí? Co pak budu dělat…?

Lucie Brzáková
SOŠ, Poděbrady

MĚLNÍK Mělnická radnice se chys-
tá k ojedinělému kroku. Co nejdřív
chce sloučit kulturní dům s měst-
skou knihovnou. „Ušetříme tím
osm set tisíc korun ročně na pro-
vozních a mzdových nákladech,“
vysvětlil záměr starosta Ctirad Mi-
keš.

Rada města včera vyzvala zastu-
pitelstvo, aby připravilo plán vytvo-
ření jednoho kulturního střediska.

Masarykův kulturní dům ve
městě funguje pod různými názvy
pětasedmdesát let. Nyní má být

sloučen pod knihovnu, která ope-
ruje s dvakrát menším rozpočtem.

Menší spolkne většího
„Budeme prvním městem, kde je
kulturní dům pod knihovnou, a ne
naopak,“ poukazuje bývalý ředitel
Masarykova kulturního domu Ra-
dim Vajchr, kterého starosta Mi-
keš nedávno odvolal z funkce.

Důvodem bylo podle starosty
špatně vypsané výběrové řízení.
Mělník tím měl přijít o několik de-
sítek tisíc korun.

Z chystaného kroku není nadše-
ná ani ředitelka knihovny Hana
Lumpeová. „Neviděla jsem kon-
cepci, těžko o tom něco říct. Ale že
by se tolik ušetřilo, to nevím,“ rea-
govala rozpačitá ředitelka.

Podle Ctirada Mikeše to oběma
zařízením prospěje. „Docházelo
k tomu, že knihovna chtěla v kultu-
ráku udělat například promítání
nebo přednášku, ale nemohla. Ře-
ditel Vajchr se s paní ředitelkou
knihovny nedomluvil,“ říká staros-
ta.

Podle zjištění MF DNES k tako-
vým kolizím docházelo jen výji-
mečně. „Občas jsme se nepotkali
s termínem, ale nic vážného,“ po-
znamenala Lumpeová.

Ona sama by se nebránila být
šéfkou nového kulturního komple-

xu. „Zkusila bych to, ráda bych
v práci pokračovala,“ připustila
Lumpeová.

Odvolaný ředitel Masarykova
kulturního domu Vajchr za slouče-
ním vidí kličku vedení města, aby
ho nemuseli vrátit do funkce. Od-
volání se totiž brání a jeho právník
starostovi poslal dopis, v kterém
ho upozorňuje, že Vajchrovo odvo-
lání považuje za neplatné a obrátí
se na soud.

Vajchr se domnívá, že než by ho
radní do čela kulturního domu vrá-
tili, raději ho sloučí s knihovnou.

To ovšem Ctirad Mikeš odmítá
a za radními stojí. „Nepozastavil
jsem platnost usnesení rady z dů-
vodu, že nedošlo k procesnímu ani
věcnému pochybení,“ uvedl Mi-
keš. Pavel Eichler

Fórum čtenářů
výběr z blogů, redakčně kráceno

Start! Poslední okamžiky před začátkem závodu, nervozita
mizí a bruslaři se budou upínat pouze na vítězství.

Kulturní dům s více než sedmdesátiletou tradicí
zřejmě „spolkne“ knihovna. Vedení Mělníka tvrdí, že
tím ušetří stovky tisíc korun. Pochybuje o tom jak
odvolaný ředitel kulturního domu, tak šéfka knihovny.

MĚLNÍK

V Mělníku se otevře
miniškolka
V Mělníku se otevře soukromá mi-
niškolka pro denní docházku čtyř
ročních až čtyřletých dětí. Na pro-
jektu spolupracuje mělnická radni-
ce a Rodinné centrum Kašpárek.
Otevření je naplánováno na polovi-
nu dubna. (jh)

NERATOVICE

Údržba města

Zástupci města předložili projekt
o údržbě zeleně a čistoty v Nerato-
vicích. Město je rozděleno do tří
zón, tak aby byla práce co nejefek-
tivnější. K jednání došlo 25. břez-
na. (jh)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Valná hromada se
nekonala
Valná hromada České rafinérské
nebyla opět usnášeníschopná.
Kvůli nepřítomnosti akcionáře spo-
lečnosti Unipetrol se nekonala.
K projednání záměru akcionáře
Eni prodat svůj podíl v České rafi-
nérské ruské firmě Gazpron nedo-
šlo. Další valná hromada bude svo-
lána do šesti týdnů. (jh)

MĚLNÍK

Radnice má peníze na
zřízení pohotovosti
Na zřízení mělnické pohotovosti
zbylo z loňského roku 300 tisíc ko-
run. Nová pohotovost nahradí ne-
fungující pohotovost pro dospělé,
kterou provozuje záchranná služ-
ba. Dětská ambulance funguje už
od minulého podzimu. Vedení ne-
mocnice hledá lékaře, kteří by na
ambulanci sloužili. Poplatky za
ambulantní služby budou hradit
provozní náklady. (jh)

Krátce

Č
eká nás to všechny. Pro-
žití života a jeho postup-
né zakončení. Z mladé-
ho a produktivního věku

přecházíme do období stagnace.
Pravidelná měsíční výplata se změ-
ní na důchod. Představa, že po ce-
loživotním odkládání a šetření pe-
něz ze svého platu se nám sníží ži-
votní úroveň, mnohé děsí.

Zastávám názor, že by člověk ne-
měl nechávat svou budoucnost a

zajištění zcela na někom jiném. Po-
tom se nesmí divit, že vše neodpo-
vídá jeho představám. V dnešní za-
dlužené době je naivní domnívat
se, že nás stát plně zaopatří. Hlav-
ně tehdy, dočítáme-li se o milio-
nech zpronevěřených peněz. Uklá-
dat si část mzdy na budoucí přilep-
šení považuji za rozumný krok. Už
jen proto, že měsíční příjem se od-
chodem do důchodu dost zreduku-
je. Nikdo nechce začít živořit a kaž-

dá kačka navíc se prostě hodí.
Pravda, člověk si může spo-

řit na svou penzi už od prvního za-
městnání. Co ale udělá s našetře-
ným jměním inflace či krach ban-
ky? Co udělá s našimi penězi stát,
který se zrovna nechová jako dob-
rý hospodář? Jak se vypořádat se
zloději státního rozpočtu? Kam to
vše dospěje? Na to odpoví až čas.

Jan Cvačka
Gymnázium pod Sv. Horou, Příbram

Středa Mělnicko: Mělník, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice a další

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, Nižbor a další

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem a další

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Brandýs nad Labem, Úvaly a další

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky a další

Studenti
čtou a píší

noviny

www.idnes.cz/studenti

Z měst a obcí

KLICPEROVO DIVADLO
HRADEC KRÁLOVÉ

V ŽIŽKOVSKÉM DIVADLE
JÁRY CIMRMANA

DÁMSKÁ ŠATNA 5.4.

DETEKTOR LŽI 6.4.

PETROLEJOVÉ LAMPY 7.4.

INZERCE

Ve znamení rychlosti Po oválu se s větrem
o závod závodníci řítili pro vysněnou trofej

Mělnický kulturní dům
„oslaví“ výročí zánikem

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.

Utkání rychlobruslařů
Mezinárodní závody v rychlobruslení
v disciplíně short track Czech Danubia Open
2011 se o víkendu konaly na zimním stadionu
v Benátkách nad Jizerou.

Foto: 3x Martin Kozák

Každý na vlastní triko?

Pojistka důchodu neexistuje. Bude to na
dětech, ale kdo se postará o bezdětné?
» Studenti čtou a píší noviny Studenti na stránkách MF DNES uvažují o důchodové reformě


