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PŘEVÝJIMKOVÁNO!
Zní to jednoduše. Město vyhlásilo výběrové řízení na dodávání nových herních prvků na dětská hřiště v Poděbradech v celkové hodnotě
2 milióny 894 tisíce 846 korun, plus DPH. Šlo
o nadlimitní zakázku, tedy o povinnost jednat
na základě výběrového řízení. Už se zdálo, že
vše proběhne podle zákona.
Přihlásilo se několik firem, pak se soutěžilo, které z nich bude zakázka přidělena a
ejhle, vznikla z toho tři místa. Zřejmě proto,
že radu nebo někoho z rady zaujala firma,
která se umístila až na třetím místě. Co tedy
teď? No, hlavu si dlouho nelámali, protože
existuje přece výjimka! Výběrové řízení tak
bylo zrušeno, zakázka se v klidu na popud

radního Mareše rozdělila na několik dalších
menších a kouzlo chtěného je na světě! Další
schválená výjimka posléze jen požehná, aby
se jednotlivé, už čtyři zakázky malého rozsahu mohly zadat bez výběrového řízení!
Jednoduchou machinací tak byla upřednostněna předem vyvolená firma a nikomu ani nevadí, že v rozporu se zákonem o

zadávání veřejných zakázek a bez řádného
zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu. Vedle principu a morálky, město i původní vítězná firma utrpěly finanční ztráty.
Aby toho nebylo málo, zjistili jsme, že větši-

na ze sporných usnesení, která byla radním
kolegou Marešem předkládána, byla přijata
mimo řádný program jednání rady nebo na
mimořádném jednání rady bez náležité důvodové zprávy. Zřejmě proto, aby se materiál nedostal k rukám úředníků města a jeho
právníkům. Takto rafinovaně a promyšleně
to kdosi zařídil s cílem vyhnout se kontrolním mechanismům úřadu.
My jsme si ale toho všimli, řídíme se zákonem a je naší povinností, jak se říká, konat!
Jedná se přece o trestné činy - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby a možné další, přijetí
úplatku nevyjímaje. A protože preferujeme
tzv. „otevřenou radnici“, oznamujeme občanům, že jsme podali trestní oznámení pro
podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele.


Miroslav Káninský

Odbornost nebo známost?

K smíchu i k pláči

Řadu týdnů dominovala místní komunální scéně „Kauza inženýrka Jana
Netíková“. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho. Jde však jen o střípek z mozaiky skandální personální a kádrové politiky radnice. Odborně zdatní
a zkušení profesionálové, vykonávající svou práci v souladu se zákonem,
dostanou pro své zásadové postoje zákeřný vyhazov, maskovaný organizační změnou. Důležité pozice bývají naopak obsazovány spřízněnými
osobami, přičemž jejich základním kvalifikačním kritériem je loajalita vrtochům radnice. Upevňuje se tak moc i kontrola peněžních toků. Zřizují se trafiky pro kamarády,
čemuž se také říká politická korupce. Aby vše bylo naoko v pořádku, proběhne formální výběrové (vy)řízení, ve kterém zvítězí předem vybraný kandidát, ve zkratce tzv. PVK.
mální výběrové (vy)řízení, ve kterém dočasně dosazený PVK
zvítězí. Diskrétně, bez publicity, pouze v rozsahu nezbytného
oznámení. Potřebné křoví vytvoří jeden až dva další uchazeči,
kteří jsou promptně vyřazeni. Výběr končí, litera zákona byla
naplněna.
■ V případě ředitele městské knihovny bylo nutné trafiku nejprve vybudovat, volná nebyla žádná. Proto se knihovna účelově
vyčlenila z městského kulturního centra jako samostatný subjekt. A ten potřebuje svého ředitele. Oznámení o konání výběrového (vy)řízení na tuto pozici bylo vyvěšeno na úřední desce
strategicky těsně před Štědrým dnem. V době, kdy mají občané
jiné starosti, než studovat, co se na radnici chystá. Následovaly svátky. Po nich již nezbylo mnoho času na kompletaci podkladů. Přihlásil se pouze PVK. Pak se ale vyskytla komplikace.

Z kuchyně Zbyňka Lukavce

Tento příspěvek píši jako bývalý člen výběrové komise vedené starostou města, jejímž úkolem bylo vytvořit formální
podklad pro zvolení PVK do vyrobené pozice ředitele městské
knihovny. Snažím se být korektní, nemám potřebu ho jmenovat.
Nejprve malé historické srovnání.
■ V pozici místostarosty města jsem měl před lety za úkol zajistit výběrové řízení na ředitele Technických služeb Poděbrad.
Vyhlášení výběrového řízení bylo oznámeno s velkým předstihem v celostátních médiích a na pracovních portálech. Přihlásilo se přes 50 uchazečů, výběr byl tříkolový, několikadenní, za
asistence personální agentury. Dnes je vše jinak. Například tak,
že PVK bývají do pozic dosazeni ihned s pracovním zařazením „dočasně pověřen výkonem funkce“. Následně se koná for-

Kromě PVK se přihlásily ještě dvě paní. Energická bankovní
manažerka se zkušenostmi s řízením kolektivu i získávání dotací. Dále profesionální knihovnice, která vystudovala odbornou
školu a následně Filozofickou fakultu UK, obor knihovnictví,
12 let praxe, z toho 5 let ve vedení knihovny v jiném městě.
PVK profesní vzdělání ani adekvátní praxi v knihovnictví neměl. S předstihem podal výpověď v zaměstnání tak, aby mohl
nastoupit do nové pozice, kterou za pár týdnů spolehlivě vyhraje. Přihlášku podal nekompletní, nepřiložil požadované lustrační osvědčení a už z těchto formálních důvodů neměla být
jeho přihláška vůbec přijata. Uchazečům jsem během pohovorů položil několik otázek, které jsem si dopředu musel dlouze nastudovat a připravit, neboť sám pracuji mimo tento obor.
Paní knihovnici jsem na nic nenachytal. Věděla vše, v rozsahu
mnohem širším, než jsem si byl schopen sám připravit. Zkrátka, profesionálka. PVK naopak nevěděl prakticky nic. Zkrátka, neználek. Dialog připomínal pořad „Nikdo není dokonalý.“
Kocourkovské byly závěrečné výroky komise. „Bankovní manažerka je moc akční a energická, tudíž se na tuto pozici nehodí“.
Druhé odůvodnění bylo ještě bizarnější. „Paní knihovnice určitě
není vhodná, moc nás zklamala, dáváme ji na poslední místo“.
Naopak „PVK je skvělý, vhodný, určitě jej doporučujeme, zná poměry …“
Jako jediný opoziční zastupitel v komisi jsem navrhl do
pozice uchazečku s nejvyšším možným vzděláním v oboru,
dlouholetou praxí a rozhledem. Naopak jsem navrhl vyloučit
PVK z důvodu jeho profesní nekompetentnosti. Jak asi mohlo dopadnout moje sólové doporučení v komisi, tvořené vyjma starosty loajálními přisluhovači je jasné. Svoji reklamaci
průběhu VŘ jsem uvedl do zápisu, který stejně nebude nikdo
nikdy číst. A jak to nakonec dopadlo? Vítězný PVK z funkce
ředitele městské knihovny zakrátko sám utekl.

Miloš Mikolanda

POLITICKÁ BRAMBORAČKA
Tak, to jsme vážně nečekali! Když zastupitel Ing.Zdeněk Lukavec zjistil, že se
nám podařilo získat podpisy pro vyhlášení místního referenda o výstavbě
krytého plaveckého bazénu, označil na
červnovém zastupitelstvu naši iniciativu za „politickou bramboračku.“
Jeho příspěvek vyzněl jako zásadní kritika našeho
počínání a zpochybňování principů participativní demokracie, kdy sdružení NAŠE PODĚBRADY se snaží
o větší zapojení občanů do politického a veřejného
života společnosti.
Je přece samozřejmé, že obyvatelé mají právo vyjadřovat se k veřejným věcem a určovat směr dalšího vývoje v jejich městě po celou dobu volebního
období, nikoliv jen tím, že přijdou k volbám.
Teď je na místě připomenout, že pan Lukavec kandidoval v roce 2014 za Volbu pro Poděbrady a ta
měla výstavbu krytého plaveckého bazénu ve svém
volebním programu! Díky tomu také s velkým náskokem komunální volby vyhrála!
Naši členové a sympatizanti věnovali značné úsilí

a hodně času ve sběru podpisů. Provedli jsme rozsáhlou informační kampaň, vyšli jsme do ulic našeho
města a informovali občany o dalším postupu. Ti už
dnes vědí, že kladným výsledkem místního referenda jasně zavazují budoucí zastupitelstvo k výstavbě
krytého plaveckého bazénu. Vnímají to jako povinnost realizovat vůli občanů, kteří už neuvěří žádným
planým předvolebním slibům.
Aby toho nebylo málo, pan Lukavec, jako výrazný
člen rozpadající se současné koalice představil nový
politický projekt. Krátce před komunálními volbami
vzniká uskupení, které je nazváno „Pro občany Poděbrad“. Jeho základním principem má být prosazování participativní demokracie!
Zní nám to jako další únavná fráze. Neměl by tolik
podceňovat poděbradské voliče. Ti si přece už jen
na tomto „bazénovém“ příběhu udělají představu,
jak asi bude vypadat Lukavcova participativní demokracie, tedy účast občanů na rozvoji města, když naši
snahu o vypsání referenda nazval politickou bramboračkou! Jak asi chce zapojit občany do rozhodování?
Opět dalšími sliby jako v roce 2014?
Jistěže chápeme předvolební soutěžení, ale i to by
mělo mít své hranice. Pomluvím-li něco, co se politickému konkurentovi povedlo, nepoškodím jeho, ale
sebe. Mimochodem, taková bramboračka, když se povede, je přece navýsost skvělá krmě! 

Miroslav Holas
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RÁDI JSmE POmOHLI TĚm,
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

V úterý 29. května prožili v Alzheimercentru ve Filipově radostné
odpoledne, protože ředitelka zařízení Jana Střihavková převzala od
zástupců agentury Kompakt zdarma nový osobní automobil Dacia
Dokker, který byl zakoupen díky menším i větším firmám v regionu.
„Auto - ‚billboard na kolech‘ - nejenže zlepší provoz zařízení, ale pomůže zpestřit život
klientů. „Doprava na výlety bude snadnější,
vystřídá se na nich více obyvatel filipovského zámku,využijeme vůz k lepšímu zajištění
provozu, zásobování a rychlejšímu kontaktu
s městem Čáslaví a okolím.“ přiblížila Jana
Střihavková a dodala, že projekt agentury je
výhodný pro všechny zúčastněné.
„Firma, která na auto přispěje, si tím sice
zaplatí reklamu, ale zároveň může mít zcela
oprávněně dobrý pocit, že někomu potřebnému
pomohla. Obohacení života se tak týká opravdu všech. Darujících, obdarovaných i těch, kteří se věnují přípravě a uskutečnění celé akce,“
upřesnila ředitelka a slíbila smysluplné využívání vozu. Lidé v zahradě Alzheimercentra se
stali svědky upřímných slov díků i dojetí.
Slavnostního předání se zúčastnili nejen přispěvatelé, ale i klienti a personál, přítomni byli
za Město Čáslav Antonín Hejzlar a Michaela

Mandáková. Dárcům i uživatelům auta požehnal Jan Uhlíř.
Jedná se o první sociální automobil pro zařízení ve Filipově, které již 10 let pečuje o seniory
s Alzheimerovou chorobou. Při následné prohlídce objektu, který se začíná rekonstruovat, mohli
zájemci získat podrobné informace o zvláštnostech
a specifice péče o lidi s demencí a utvrdit se v tom,
že jejich rozhodnutí o pomoci bylo správné.
Unikátní projekt Sociální automobil funguje po
vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu předal Kompakt v rámci České republiky na sedm
stovek vozidel. Alzheimercentrum Filipov získalo
v celkovém pořadí již 724. automobil. Akci „auto“
iniciovali PaedDr. Miroslav Káninský, jednatel
společnosti Kompakt a předseda sdružení Naše
Poděbrady a člen sdružení Pavel Bažant.
„Ve většině sociálních zařízení pečujících o seniory je vozový park ve špatném technickém stavu
a vozidla neodpovídají standardům. Tato zařízení
mohou získat nové auto většinou jen prostřednic-

tvím charity či sponzorství. To však nepřichází každý den, a tak jsme se rozhodli vzít situaci do svých
rukou a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na koupi sociálního vozu podíleli,“ uvedl Miroslav Káninský.
Red.

PŘIŠLI MALÍ I TI VĚTŠÍ…

Sluncem prozářená sobota
16. června byla v Poděbradech ve znamení oslav Dne
dětí. Celá akce probíhala
Na Ostende a její organizace se ujal Luboš Černý
- Fitness studio L spolu se
sdružením Naše Poděbrady a také početná skupina
dobrovolníků.
„Dopoledne, od deseti hodin si malí
oslavenci vyzkoušeli rozličné aktivity,
prověřovali své dovednosti a plnili úkoly
různé obtížnosti a náročnosti na deseti
stanovištích. Atraktivní byla účast členů
Dobrovolného hasičského sboru, děvčatům se zalíbilo malování na obličej nebo
možnost vyzkoušet si různé cvičební pomůcky. Jak se ukázalo,všichni účastníci
,malí i ti větší se s radostí zapojili a vzali
vážně zvlášť ty sportovní aktivity. Však
také za svou snahu na závěr obdrželi diplom a odměnu. Dobrou náladu udržovaly
i dětské a pohádkové písně, které se z reproduktorů rozléhaly nad areálem.
Mile nás překvapilo, že přišlo více lidí,
než jsme očekávali a to je pro nás významný ukazatel spokojenosti a potvrzením
toho, že čas věnovaný prací pro naše město není zbytečný. Děkujeme všem malým
i velkým a věříme, že se setkáme na dalších
poděbradských akcích.
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POZVÁNKA NEJEN PRO
TELEVIZNÍ PAMĚTNÍKY

KDE U NÁS RELAXOVAT?
OSTENDE: Poděbradská sportoviště a místa aktivního
odpočinku jsou důležitým prvkem volnočasových aktivit v lázeňském městě. Mnohá se ale potýkají s řadou problémů technického či logistického charakteru.
Centrální sportovní areál neexistuje. lokalita ostende,
kde stojí chátrající hala BIoS před uvažovanou rekonstrukcí a zimní stadion, který nemá vyřešenu dopravní
infrastrukturu. Chybí kapacitně vyhovující parkovací
zázemí a dopravní spojení. Při významnějších sportovních akcích s vyšším počtem hostů zde prakticky není
kde zaparkovat a jediná přístupová ulice Na Vinici se
stává neprůjezdnou. Pro místní občany je situace kritická a vyžaduje akutní řešení. revitalizaci území je
nutno řešit komplexně.
JEzERO: Velký a neprávem opomíjený potenciál pro
celoroční klidnou rodinnou rekreaci má areál městského koupaliště Jezero. Ročně ho navštíví v průměru
50 000 osob, v případě horkých letních dnů sem přichází relaxovat až 2 000 hostů denně. Jezero však nutně potřebuje posílit zejména technickou infrastrukturu. Nepochybně k tomu přispěje nová kanalizační
přípojka. Bude nutné dobudovat hygienické zázemí
(sprchy, WC), nové šatny, případně restauraci. Tyto in-

vestice přitom budou nesrovnatelně nižší, než např. do
uvažované haly BIOS s podstatně slabší návštěvností.
Nevyužité možnosti představují také okolní plochy
koupaliště, které jsou rovněž v majetku města. Uvažovat lze také o limitované ubytovací kapacitě (kemp).
Areál také volá po novém oplocení a vyšším standardu
zázemí odpadového hospodářství.
PÍSKOVNY: Skrytou rezervou do budoucnosti jsou další vytěžené pískovny (jezera) v této části města. Pro
koupání, vodní sporty a relaxaci jde o perspektivní
lokalitu. Vyznačuje se vysokou kvalitou vody, bohatstvím zeleně a snadnou dopravní dostupností. časová
perspektiva využití je však velmi vzdálená. aby bylo
koupání povoleno, musí báňský úřad vyjmout toto
území z těžebního prostoru a tato nesnadná legislativa je především časově náročná.
Věříme, že se nám podaří urychlit a dotáhnout do zdárného konce také zastavený projekt stále oblíbenější
labské vodní turistiky. Její páteřní osu tvoří malá sportovní přístaviště, která jsou citlivě zasazená do ekologicky hodnotné krajiny a vybudovaná z prostředků
ministerstva dopravy.
Miloš Mikolanda

KŘíŽoVKa

Vážení občané a nejen vy, televizní pamětníci,
zveme vás na besedu s dámou, kterou důvěrně
znáte, protože k vám domů jako moderátorka
vstupovala po večerech z televizní obrazovky
TV Nova. Dnes je úspěšná lektorka komunikačních dovedností, učí rétoriku a správnou mluvu
mladé umělce, manažery, politiky a moderátory
nejen v televizi Prima. V minulých volbách si
ji občané sousední Sadské zvolili za starostku.
Zajímá vás jak se má, co dělá a plánuje, jaké má názory na vše kolem
nás? otevřeně odpoví na vaše otázky a na některé se také i zeptá
svého hosta PaedDr. miroslava Káninského, předsedy sdružení
Naše Poděbrady. Přijede i zpěvák Hynek Tomm, aby k dobré náladě
zazpíval vaše oblíbené a známé písničky. Bude to určitě pěkný
podvečer.

Eva Jurinová v Divadle Na Kovárně
21. září 2018 od 16 do 18 hodin.
Těšíme se na shledanou.

ŘÍKÁ SE, ŽE…
■ Poděbrady jsou nejen na srdce, ale i na letní výlety a procházky,
kdy je pořád na co koukat a kde odpočívat.
■ odvodnění lokality Jamborovka navzdory radním občané nechtějí, protože je to zbytečná stavba, která má pouze vytáhnout
z města cca 30 milionů korun .
■ Kdo ví, jak to bude letos s výletní lodí Král Jiří v důsledku zákazu
plavby lodí na labi pod havarijní lávkou v Nymburku.
■ Stojí za to trávit léto u poděbradského jezera, kde je krásné prostředí a čistá voda.
■ V Poděbradech se cukráři předhánějí o nejlepší zmrzlinu .
■ Spíše, než mobil u ucha, je na kolonádě vidět zmrzlina v ruce.
■ Hudební festival Soundtrack je předražený. Stojí město každý
rok přes dva milióny korun.

STOP
NEJISTOTĚ
CHCEmE
PROSPERUJÍCÍ
mĚSTO. Poděbrady
potřebují změnu…
Přidejte se k nám.
Za NAŠE lepší
Poděbrady.
facebook: Naše Poděbrady
e-mail: info@nasepodebrady.cz
www.nasepodebrady.cz

Tajenku v minulém vydání
správně rozluštili: ■ Hana Dudková
■ alena Králová ■ Michaela Nováková ■ Pavel Polnický ■ Jiří Zorník

Po vyluštění červencové křížovky
přijďte, prosím, do kanceláře firmy
Kompakt, s.r.o. Prvních pět úspěšných
luštitelů získá láhev Bohemia sektu.

Najdete nás v zeleném domě olymp,
vedle pošty ve 3. patře v Jiráskově
ulici 1424. Těšíme se na vás každý
pracovní den od 8.00 do 12. 00 hod.
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