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COMPAG, anonym, klášter, příspěvky spolkům… 
Jaké bylo zářijové zasedání votických zastupitelů?

Votice - Na první poprázdninové zasedání dorazilo do školní jídelny 
šestnáct zastupitelů, přítomni tentokrát nebyli Petr Vodňanský, Viktor 
Červ a Milan Němec. Přítomných z řad občanů nebylo více než zastupitelů 
šestnáct zastupitelů, přítomni tentokrát nebyli Petr Vodňanský, Viktor 
Červ a Milan Němec. Přítomných z řad občanů nebylo více než zastupitelů 
šestnáct zastupitelů, přítomni tentokrát nebyli Petr Vodňanský, Viktor 

(ačkoli to už je ve Voticích zvykem). 
Hned při kontrole usnesení „narazili“ zastupitelé na téma klášter. Studie 

na jeho využití byla konzultována s Národně památkovým ústavem, na kom-
pletní projektovou dokumentaci byl vyhrazen milion korun. V současné době 
město čeká na vyhlášení tzv. norských fondů, do nichž by byla podána žádost 
o dotaci na rekonstrukci kláštera. Na záchranu stavby jako takové a plánované 
využití chce město z norských fondů získat nejvyšší možnou částku –  pěta-
třicet milionů korun, počítáno je s desetiprocentní účastí města, která bude 
zahrnuta do rozpočtu na příští rok. Zastupitelka Jana Zelenková poskytla 
zastupitelům k nahlédnutí vypracovanou studii, která počítá s multifunkčním 
využitím budov. V budoucnu bychom mohli v klášteře navštěvovat například 
kavárnu, nebo se dokonce ubytovat. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem 
hospodaření společnosti COMPAG Votice za rok 2011. Společnost vykázala 
ztrátu 422 tisíc korun. Ta byla zapříčiněna investicemi na skládce (vybudo-
vání třetí kazety) a také nízkou cenou za vodné a stočné ve Voticích, z něhož 
COMPAG nemá velký zisk. V současné době je koncesní řízení na provoz 
vodovodu a kanalizace pozdrženo, protože se jeden ze čtyř uchazečů odvolal. 
Dále zastupitelé debatovali o novém sídle společnosti COMPAG v bývalém 
areálu firmy Bimex. Staré prostory hodlá město pronajmout případnému zá-

jemci, limitující je však to, že je areál takřka v centru města a tudíž nevhodný 
pro sklad zavážený kamiony, navíc je areál poměrně velký a bude těžké sehnat 
zájemce, který specifický prostor využije a bude z něj platit pro město výhodný 
nájem (COMPAG platil 50 000 měsíčně). Po debatě se zastupitelé shodli na 
prověření investic ve firmě COMPAG za uplynulé roky. Dalším bodem jednání 
bylo poskytování příspěvků třetím osobám. Návrh nových pravidel vychází ze 
zkušeností s žadateli a příspěvky v uplynulých letech. O částce pro jednotlivé 
žadatele bude rozhodovat zastupitelstvo. Bouřlivá diskuse se strhla ohledně 
anonymu, který udal město na ÚOHSu – udání se týkalo vyhlášení výběro-
vého řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace ve Voticích. Tato věc je 
v šetření. Dále byl probírán nový územní plán. Proces jeho tvorby představil 
zastupitel Jiří Slavík. Paní starostka dále informovala, že 24. října se v Eurestu 
bude konat informační schůzka o nově vznikající turistické oblasti. Dále po-
zvala zastupitele na koncert Podblanického hudebního podzimu 27. října do 
kostela svatého Františka z Asissi. Zastupitel Pohan upozornil na špatný stav 
komunikace u garáží v Melicharově ulici. Zastupitel Januš zase nastínil špat-
nou dopravní situaci ve Smetanově ulici, způsobenou parkujícími auty. Z řad 
občanů vystoupil za obyvatele Klášterní ulice pan Rambousek, který apeloval 
na zastupitele, aby nebyli lhostejní k žádosti o prodloužení kanalizace a ve-
řejného osvětlení k bytovkám ve směru na Polský vrch. První poprázdninové 
zastupitelstvo bylo ukončeno před půl devátou.

Jana Spálenková

Oslavy sto dvaceti let Votického sokola
Votice - Členové votického sokola při-

pravili v termínu 14. – 16. září oslavy sto-
dvacátého výročí založení TJ Sokol Votice. 
Zahájení programu proběhlo v pátek od 16ti 
hodin Dnem otevřených dveří a sokolskou 
výstavou, na které byla k vidění historie až 
do dnešních dnů. Ve večerních hodinách 
mohl každý posedět pod pergolou, opéct si 
buřta a poslechnout kytaru. 

V sobotu celý den probíhaly sportovní tur-
naje v nohejbalu, volejbalu, florbalu a stolním 
tenisu. Ve 14,00 hodin promluvil Jan Januš, 
starosta TJ Sokol Votice, zhodnotil současnou 
ekonomickou situaci, úspěšné investice a poté 
ocenil bývalé a současné členy Sokola, kteří 
se zasloužili svou spoluprací o rozvoj organi-
zace. Poté slovo převzala Ing. Hana Moučková 
– starostka České obce sokolské a Zdeněk Balík 
– starosta Župy Blanické. 

Každý, kdo si chtěl zatančit nebo si jen 
poslechnout hudbu a pobavit se, mohl navští-
vit taneční zábavu. K poslechu a tanci hrála 
Synkopa Pelhřimov. Bohužel, zábavychtivých 
přišlo velmi málo. Celovíkendový program 
byl zakončen Dětským odpolednem. Dětičky 
soutěžily a protáhly si těla na 18ti stanoviš-
tích a každé dítko dostalo za odměnu sladký 
balíček. Zábavu zpestřila svou hudbou skupina 
Poprask. 

Na zhodnocení oslav 120tého výročí TJ 
Sokol Votice jsem se zeptala jeho starosty 
Jana Januše a starostky české obce sokolské 
Hany Moučkové.
Jak dlouho jste sokolský víkend plánovali? 
Akce v takovém rozsahu Vás musela stát 
spoustu úsilí?

Vandal znovu zaútočil
Votice - Noc z pátku 15. září na sobotu 

16. září nepřežily další dva stromy z nové výsadby 
na Komenského náměstí. 

Protože dochází stále častěji k narušování veřej-
ného pořádku, rušení nočního klidu, stupňujícím se 
projevům vandalismu, ničení obecního i soukromého 
majetku, znečišťování veřejného prostranství a  další 
navazující přestupkové i trestné činnosti, bude Rada 
Města Votice navrhovat na prosincovém zasedání 
zastupitelstva vydání obecně závazné vyhlášky, která 
by měla přispět k eliminování těchto činností a k za-
jištění klidu, pořádku a ochraně slušných občanů 
města.  

Rada Města Votice

Zlomený strom. Foto: MěP Votice

Poděkování za celoživotní práci v Sokole bratru 
Machkovi. Foto: J. Pavluková



2 strana Votické novinyVotické noviny ročník XXII, číslo 19

UsneseníUsneseníInformace
ze 44. schůze Rady města Votic konané dne 3.9.2012
Zveřejňována je upravená verze usnesení z důvodu dodržování 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona o ochraně osobních údajů
Usnesení 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit 
záměr prodeje  pozemku parc. č. PK 1448/2 v katastrálním 
území Beztahov.
Usnesení 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit 
záměr prodeje části pozemku (cca180 m2) parc. č. 1800/1 
v katastrálním území Votice.
Usnesení 
Rada města vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1020/5 (cca 960 m2) v katastrálním území Votice.
Usnesení 
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy na zřízení souhlasí s uzavřením Smlouvy na zřízení souhlasí
věcného břemene 1067/1 v katastrálním území Votice se 
společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4-Michle.
Usnesení 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemků, a to díl „b“ o výměře 30 m2 z pozemku 
parc. č. KN 505/1, díl „c“ o výměře 0,10 m2 z pozemku parc. 
č. PK 850 a  díl „e“ o výměře 2 m2  z pozemku parc. č. 505/1 
vše v katastrálním území Hostišov  za cenu 80,- Kč/m2. 
Usnesení 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. KN 297/1 v katastrálním území 
Votice za cenu 200,- Kč/m2. 
Usnesení 
Rada města souhlasí s úpravou a rozšířením stávající  souhlasí s úpravou a rozšířením stávající  souhlasí
energetické distribuční sítě na pozemku parc. č. 2208/1 
v katastrálním území Votice s tím, že po ukončení zemních 
prací bude pozemek uveden do původního stavu.
Usnesení 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě souhlasí
budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 

2208/1 v katastrálním území Votice, jejímž předmětem je 
úprava a rozšíření energetické distribuční sítě. 
Usnesení 
Rada města vyhovuje žádosti nájemce bytu č. 11 v čp. 349, 
Wolkerova ul., Votice a v souladu se zákonem č. 107/2001 Sb., 
ve znění zákona č. 150/2009 Sb., mu odpouští nájemné odpouští nájemné odpouští
za měsíce červenec až září, a to ve výši 1 689,- Kč/měs. 
z důvodu závady na vodovodním potrubí, která zapříčinila 
neobyvatelnost bytu.
Usnesení 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
nebytový prostor v čp. 230, Komenského náměstí, Votice. 
Nájemní poměr na dobu neurčitou, nájemné ve výši 500,- 
Kč/m2/rok.
Usnesení 
Rada města schvaluje Smlouvu o umístění LAVIČEK-ZA-
DARMO.CZ mezi Městem Votice a LAVIČKY-ZADARMO.CZ 
a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Usnesení 
Rada města projednala návrh Pravidel pro poskytování 
finančních příspěvků z rozpočtu města Votic, který zpracovala 
vedoucí Odboru finančního, a doporučuje ho ke schválení 
Zastupitelstvu města.
Usnesení 
Rada města souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ souhlasí
Votice na nákup nábytku do počítačové učebny ZŠ Votice 
ve výši 117 038,00 Kč.
Usnesení 
Rada města uděluje ve smyslu z. č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, MŠ Votice písemný souhlas pro přijetí věcného daru 
MŠ Votice, písku na pískoviště MŠ Votice.
Usnesení 
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku Nadaci pro souhlasí s poskytnutím příspěvku Nadaci pro souhlasí
transplantace kostní dřeně ve výši 3 000,- Kč. 
Usnesení  Usnesení  Usnesení

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci souhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci souhlasí
pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy, o. s., 
ve výši 1 000,- Kč. 
Usnesení  Usnesení  Usnesení
Rada města souhlasí s plánovanou realizací Komunitního souhlasí s plánovanou realizací Komunitního souhlasí
plánování sociálních služeb na okrese Benešov ve spolupráci 
měst Benešov, Vlašim a Votice a zároveň souhlasí s podáním 
žádosti o finanční podporu procesů plánování sociálních služeb 
k zajištění realizace komunitního plánování.
Usnesení 
Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení ve-
řejné zakázky malého rozsahu – Projektová dokumentace 
- „Rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ 
a pověřuje starostku města uzavřením smlouvy s předkla-
datelem vítězné nabídky – Design4function s.r.o., Horáčkova 
1209/17, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ 28363186 za celkovou 
nabídkovou cenu  966 000,- Kč bez DPH.
Usnesení
Rada města schvaluje mandátní smlouvu mezi městem 
Votice a JUDr. Ladislavem Hirešem, a pověřuje starostku 
města podpisem této smlouvy.
Usnesení 
Rada města bere na vědomí zprávu Městské policie 
Votice o činnosti za měsíce červenec a srpen 2012.
Usnesení 
Rada města bere na vědomí zprávu vedoucího Policie bere na vědomí zprávu vedoucího Policie bere na vědomí
ČR, obvodní oddělení Votice, npor. Bc. Kratochvíla, o bez-
pečnostní situaci za měsíc červenec 2012.
Usnesení 
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro bere na vědomí
ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-S1666/2012/VZ-
11394/2012512/JMa ze dne 23. 8. 2012 ohledně uzavření 
smlouvy „Poskytování komunálních služeb ve městě 
Votice“.

Mgr. Jaroslava Ptáčková
tajemnice úřadu

Městské kulturní centrum Votice 
Vás srdečně zve 

na výstavu fotografií 

Václava Vilimovského 

s názvem

Vážky kolem nás
Kdy: 13. srpna - 30. září 

Kde: v Městském kulturním centru, 
v budově staré radnice

Otevírací doba:
(8,00 - 12,00 a 12,30 - 16,00 hodin) 

Vážky kolem nás
Kdy: 

Vážky kolem nás
13. srpna - 30. září 

v Městském kulturním centru, 
v budově staré radnice

(8,00 - 12,00 a 12,30 - 16,00 hodin) 

Týden knihoven 2012
Z důvodu rekonstrukce 

knihovny se letošní Týden 
knihoven zúží

pouze na dvě akce 
– pasování žáků druhých 

tříd ZŠ na čtenáře a průvod 
broučků!

Průvod broučků vyrazí tradičně 
od knihovny v pátek 
5. října v 19 hodin! 

Cíl průvodu bude na votickém 
náměstí, kde se děti dočkají 
pohádkového překvapení! 

                                                  Městská knihovnaMěstská knihovna                                                  Městská knihovna                                                  
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Informace z úřadůInformace z úřadů SloupekSloupek

Nový zimní katalog 
CK Quicktour 
můžete obdržet 

u Jana Žaloudka, Husova 383
Tel.: 723 662 490

Děkujeme všem, kteří posílají 
příspěvky do Votických novin.
Příští číslo vyjde 

12. října
uzávěrka dalšího 

čísla bude 

4. října
Příspěvky a inzeráty můžete 

posílat na adresu:  
MKC Votice, Komenského 

nám. 177

e-mail do redakce:  
noviny@votice.cz

MĚSTO VOTICE
Městský úřad Votice

Město Votice zveřejňuje podle  §39 odst.1 zákona  č.128/2000Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR PRONÁJMU
Nebytové prostory

 ulice Kaplířova  789, Votice (bývalý areál firmy Compag Votice s.r.o.)

popis: jedná se o pronájem nebytových prostor a pozemků:
            čp. 789 na pozemku parc. č. KN st. 492/1 – objekt občanské 

vybavenosti
            budova bez č.p. na pozemku parc. č. KN st. 186/1 – občan-

ská vybavenost a KN st. 186/2 (dílna a sklad)
            pozemek parc. č. KN 2412, výměra 1054 m2 – ostatní plocha 

včetně příslušenství (ohradní zdi)
            pozemek parc. č. KN st. 492/2, výměra 140 m2 – zastavěná 

plocha a nádvoří
způsob využití: nutno uvést účel pronájmu 

podmínky pronájmu: k pronájmu je nabízen celý areál  
 - cena kanceláře za 750,- Kč /m2/rok (261 m2)

- cena sklad za 450,- Kč/m2/rok (140 m2)
- cena dílny za 450,- Kč/m2/rok (291 m2)

- cena pozemek za 200,- Kč/m2/rok (1054 m2)

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně 
na adresu Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice 

do 30. 11. 2012. 
Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.

Případné dotazy zodpoví paní Zoulová – na tel. č.: 317 830 191
Město Votice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

Jana  Kocurová  v. r., starostka  Města Votice

Reklamy mohou 
i šokovat

O reklamách jsem se už zmínil několikrát. 
Někdy jsou užitečné, někdy otravné, zvlášť když 
je ten film hodně napínavý. Onehdy mě však jedna 
přímo šokovala. Byla to reklama na půjčky, což 
není nic nového. Šokující však bylo to, čím na nás 
chtěla zapůsobit. Ona krasavice nabízela půjčku 
slovy: „Nezaplatíš víc, než je ve smlouvě.“ !!! 
To je důvod, proč bych si měl zvolit právě tuhle 
půjčku? Smlouva je přece závazná pro obě strany, 
nebo ne? Uzavírám-li jakoukoliv smlouvu, mělo 
by být nade vší pochybnost jasné a dohodnuté, že 
obě strany své závazky a sliby dodrží. Kde to jsme, 
když náhle, z ničehož nic, bychom měli plnit něco, 
co dohodnuté nebylo. Můžeme se však divit, když 
na neplnění slibů a závazků narážíme v podstatě 
denně? Když někdo hřímá proti korupci, ale za 
nejbližším rohem natahuje ruku? Když někdo 
slíbí, že daně se nebudou zvyšovat a z čista jasna 
na jejich zvýšení postaví státní rozpočet?  Když 
někdo káže skromnost a ochotu pomáhat, ale na 
druhé straně chce „vrátit“ majetek, jehož vlastnictví 
nemůže a ani nechce dokázat? Když někdo nám 
vysvětluje, že se musíme uskrovnit, ale sám není 
ochoten si svoje příjmy snížit, ba naopak? Můžeme 
se tedy divit, že si někdo propagaci svých služeb 
postaví na tom, že své závazky dodrží? Copak 
jsme se dostali až tak daleko, že nepodvádět 
a nekrást je výjimkou? Můžeme žasnout nad tím, 
že heslo Václava Havla „Pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí“ je k smíchu? Udělejte si čas 
a přečtěte si názory obyčejných lidí na dění kolem 
nás a uvědomíte si, že je stále ještě dost takových, 
kteří uvažují správně. Bohužel však nejsou na ta-
kových místech, aby mohli něco změnit. A to je 
škoda, nemyslíte?

Jan Žaloudek
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dokončení ze strany 1
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Ptáme se za VásPtáme se za VásNa Benešovsku 
přibylo v srpnu 

nezaměstnaných
Benešovsko - V průběhu srpna míra ne-

zaměstnanosti v České republice zůstala na 
Benešovsko - V průběhu srpna míra ne-

zaměstnanosti v České republice zůstala na 
Benešovsko - V průběhu srpna míra ne-

červencové úrovni 8,3 procenta. Celkový počet 
uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 0,2 procenta 
(1096) na 486 693.

Vývoj nezaměstnanosti ovlivnil pokračující 
nárůst celkového počtu absolventů, což se pro-
jevilo v celkem sedmatřiceti okresech – nejvíce 
na Benešovsku.

Úřad práce eviduje na Benešovsku 2 756 
nezaměstnaných, což je 5,5% veškerého práce 
schopného obyvatelstva Benešovska.

Jana Spálenková

Pozor na 
falešnou charitu!

Benešovsko - V poslední době jsou občané 
v našem regionu stále častěji oslovováni na ulici 
se žádostí o přispění do veřejné sbírky. Ne vždy 
se však jedná o veřejné sbírky v pravém slova 
smyslu. Právním předpisem, podle kterého se 
veřejné sbírky konají, je zákon č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Veřejnou sbírku může konat pouze 
právnická osoba. 

Právnickou osobou se rozumí obec, kraj nebo 
ostatní právnické osoby. Ostatní právnické osoby 
jen pokud mají sídlo na území České republiky 
a splňují určité zákonem dané podmínky. Práv-
nická osoba, která hodlá konat veřejnou sbírku, je 
povinna písemně oznámit její konání příslušnému 
krajskému úřadu, a to tak, aby tento úřad oznámení 
se všemi zákonem stanovenými náležitostmi obdržel 
nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. Po-
kud existují důvody hodné zvláštního zřetele např. 
zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelné 
pohromy, ekologické havárie, anebo záchrana zdraví 
nebo života osoby, může v oznámení právnická 
osoba z těchto důvodů navrhnout zahájit sbírku ve 
lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení. Sbírka 
musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne 
oznámení krajského úřadu, jinak ji již nelze konat.  
Konání sbírky skončí dnem uvedeným právnickou 
osobou v oznámení popř. dnem uvedeným v rozhod-
nutí krajského úřadu, nejpozději však do 3 let ode 
dne oznámení sbírky. Tatáž právnická osoba nesmí 
ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. 
Seznam všech řádně oznámených veřejných sbírek 
je k nahlédnutí na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/
seznam-verejnych-sbirek/. Proto je vždy vhodné, 
pokud jste na ulici osloveni s žádostí o příspěvek 
do veřejné sbírky, např. koupí drobného předmětu, 
a nejste si jisti, zda je tato sbírka řádně povolena, 
vyžádat si od osoby, která takový příspěvek po vás 
požaduje, plnou moc ke konání sbírky. Nenechte 
se nachytat!

Jana Spálenková

Votice - Jednou z prázdninových novinek 
v Bystřici je kontejner na použité ošacení. Končí 
zde věci, které jsou obyvatelům Bystřice malé, 
které se jim nelíbí nebo jsou poškozené. Končí 
zde sešlapané boty, staré záclony a zaprané 
ložní prádlo. Místo aby, stejně jako v řadě 
našich domácností, skončily látky v popelnici 
nebo v kotli.

Věci odložené do kontejneru prochází systémem 
důmyslného třídění. Lepší kusy putují potřebným  
– do azylových domů, do organizací, poskytujících 
služby bezdomovcům nebo tam, kde je ošacení, 
boty a látky využito Proto většinou tyto kontejnery 
provozuje diakonie. Možná můžete namítnout – na co 
kontejner, když i ve Voticích pořádá diakonie svozy 
použitého ošacení? Ruku na srdce, málo komu se chce 
s igelitkou věcí čekat na vyhlášení svozu, většinou 
igelitka, poté, co ji ve skříni několikrát přesunete, 
protože se všude plete, končí stejně v popelnici. 
Podle mého názoru takový kontejner ve městě chybí. 
Sbíráme a třídíme plasty, sklo, papír, elektro, proč 
bychom netřídili trička, ze kterých jsme vyrostli?
Na otázku, zda město neuvažuje o zakoupení 
kontejneru na tříděný textil, odpověděla starostka 
Jana Kocurová: 

„O pořízení kontejneru na textil město opravdu 
uvažuje. Bude proto navržena částka na jeho poří-

zení – 40 000 Kč – do rozpočtu na příští rok. Podle 
informací a zkušeností svozových firem by se 
ročně v našem městě (pokud počítáme s cca 5 000 
obyvateli) mohlo tímto způsobem vybrat až dvacet 
tun textilu. Diakonie Broumov by zajistila odvoz, 
třídění a zpracování sebraného textilu. Jako nejlepší 
místo pro umístění tohoto kontejneru jsme vytipo-
vali prostor u nádrže naproti Penny – jde o dobře 
viditelné místo, navíc dostupné autem.

Jana Spálenková

Kontejner na ošacení v Bystřici. Foto: www.mesto-
bystrice.cz

Myšlenka oslav 120ti let TJ Sokol Votice for-
mou víkendu nás napadla v květnu tohoto roku, tzn. 
poměrně včas. 

Samozřejmě nás stála mnoho úsilí a organizačních 
záležitostí. Víkendovou oslavu si vzal na starost hlavní 
výbor naší jednoty – deset členů, každý pracoval v ta-
kovém rozsahu a odbornosti, která mu byla nejbližší. 
Výbor doplnili i ostatní členové Sokola, kteří svými 
nápady, myšlenkami nebo i fyzickou prací pomohli 
celé skupině tak, aby bylo vše řádně zajištěno.
Jak byste zhodnotil oslavy 120tého výročí 
TJ Sokol Votice?

Musím říct, že shodou okolností jsme měli v úterý 
18. září (přesně 120 let od založení) hlavní výbor 
a na něm proběhlo hodnocení uplynulého sokolského 
víkendu a shodli jsme se, že se nám podařil zajistit 
podle našich představ, byli jsme spokojeni po všech 
stránkách. Jen nás trochu mrzela neúčast veřejnosti 
na taneční zábavě. Jinak všechny ostatní doprovodné 
akce byly hodnoceny velmi kladně a my jsme rádi, 
že jsme to mohli dopřát jednak našim členům, a v ně-
kterých případech jako je Dětský den nebo opékání 
buřtů pod pergolou, i široké veřejnosti.
Projevil někdo zájem stát se novým členem vo-
tického sokola?

Proběhly nějaké náznaky na Dětském dni, kdy 
se při soutěži na florbalovou branku dotazovali 
rodiče, zda založíme žákovský klub nebo oddíl ve 
florbalu. Samozřejmě při každém nově vzniklém 

Oslavy sto dvaceti let Votického 
sokola

oddílu mládeže musím nejdříve hledat trenéra nebo 
vedoucího oddílu. Proto bych rád oslovil veřejnost 
– pokud má někdo z tatínků nebo maminek zájem 
pracovat ve florbalu pro mladé žáky, ať se přihlásí 
a určitě to rozjedeme :-).
Co se povedlo votickému sokolu za poslední dva 
roky vybudovat?

Před dvěma roky jsme prodávali pozemky - od toho 
se odvíjely investice, které byly zmiňované ať v mých 
zprávách nebo v příspěvcích ve Votických novinách. 
Takže za dva roky jsme kompletně zrekonstruovali 
ubytovací kapacity, kdy dnes disponujeme pěti pokoji 
s vlastními sociálními zařízeními, investovali jsme do 
nových kotlů na vytápění, pořídili jsme nové osvětlení 
sálu, novou plochou střechu nad restaurací, byla zčásti 
vyměněna okna v restauraci a ubytovacích pokojích 
a v neposlední řadě jsme zrekonstruovali sociální 
zařízení, šatny a zázemí pro účinkující, vybudovali 
venkovní oplocení a pergolu s krbem.
Jak je to s financováním Sokola?

TJ Sokol Votice dostává dotace na činnost 
od ČOS (České obce sokolské), které jsou vypočí-
tány procentuálně k vykázaným nákladům – jedná 
se o částky řádově v desetitisících. Proto musím opět 
zopakovat, že si vážíme velké pomoci města, která je 
již historicky nastavená. 

Hospodařit musíme jako každá jiná firma ve smyslu 
– co chceme utratit, to si musíme vydělat. Náš roční 
finanční obrat je cca milion korun.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších 
úspěchů.

Votický sokol hodnotím velmi kladně, 
řekla starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková
Votický sokol hodnotím velmi kladně, 
řekla starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková
Votický sokol hodnotím velmi kladně, 

Jak dlouho jste členkou Sokola a jak dlouho pů-
sobíte v této funkci?

Členkou Sokola jsem od roku 1999, kdy jsem začala 
pracovat jako vedoucí majetko-správního oddělení, od 
roku 2004 jsem také členkou Předsednictva ČOS.

Ve funkci starostky České obce sokolské půso-
bím poměrně krátkou dobu, začala jsem ji vykonávat 
v květnu 2011, před sletem České obce sokolské. Kromě 
starostky jsem také místostarostkou Sokolské župy 
Jungmannovy.

Jak byste zhodnotila práci votického Sokola?
Znám všechny jednoty po celé ČR velmi dobře. 

Tohoto významného výročí jsem se nezúčastnila 
v neznámém prostředí, protože votický Sokol sleduji 
poměrně dlouhou dobu. Známe se kvůli investicím, 
žádostem, konzultacím k majetku apod… Votický 
Sokol hodnotím velmi kladně. 

I ve své krátké zdravici ke 120tému výročí jsem 
votický Sokol zhodnotila tak, že se jedná o jednotu 
velmi kvalitní, s ekonomickým uvažováním, aktivní 

Kapličky, 
zvoničky a kříže 

Neustupovska
V prodeji v MKC Votice 

za 50 Kč
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a co se zde povedlo činovníkům a členům, tím se 
nemohou v současné poměrně složité ekonomické 
situaci pochlubit všichni. Málokterá jednota dokázala 
za poslední dobu investovat a zhodnotit svůj majetek, 
jako votický Sokol. Samozřejmě je potřeba říci, že 
nejenom majetek, ale i činnost Tělocvičné jednoty je 
poměrně bohatá. Za vše mluví úspěchy – na výstavě 
byla vidět historie Sokola až po současnost, poháry, 
diplomy…
Co si můžeme představit pod funkcí starostky 
Sokola?

Starosta se stará, takže já se starám o to, aby So-
kol jako organizace se všemi svými organizačními 
jednotkami fungovala a měla zázemí ekonomické, 
personální a organizační.
Musíte být velmi vytížená, zbývá Vám čas na nějaké 
koníčky, zájmy?

Já se přiznám, že od své volby (s tím jsem také 
svou funkci přijala) se můj osobní život a různé zájmy 
omezily na minimum. Vše jsem obětovala, a činím 
tak dosud, Sokolu.

Moc Vám děkuji za rozhovor
Jana Pavluková 

Třetí setkání bývalých zaměstnanců státního statku Votice
Sraz se koná v sobotu 10. listopadu 2012 od 13,00 hodin 

v restauraci Na vyhlídce (u Bimba) ve Voticích.
Jste všichni srdečně zváni, zábava a občerstvení zajištěno.

Sokolovna. Foto: Archiv MKC

Den dětí. Foto: S. Bursíková

Dětský den. Foto: S. Bursíková

Náčelník TJ Sokol Votice bratr Machek a náčelnice 
Župy blanické sestra Justová. Foto: S. Bursíková

Stolní tenis. Foto: S. Bursíková

Poděkování starostovi TJ Sokola Votice. Foto: S. 
Bursíková

Poprask. Foto: S. Bursíková

Starosta Župy blanické bratr Balík, starostka České obce sokol-Starosta Župy blanické bratr Balík, starostka České obce sokol-Starosta Župy blanické bratr Balík, starostka České obce sokol-
ské sestra Moučková, tajemnice Župy blanické sestra Plačková, 
starosta TJ Sokol Votice bratr Januš. Foto: S. Bursíková

Sokolská výstava. Foto: S. Bursíková
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Starostové a zastupitelé si prohlédli novou budovu 
votického COMPAGU

Votice - Oficiálního pozvání mohli ve čtvrtek 
13. září využít starostové z regionu a votičtí zastupi-
telé k návštěvě nové budovy COMPAGU v bývalém 
areálu firmy Bimex. Ještě před rokem zarostlý plac 
za votickou farmou se během pár měsíců změnil 
k nepoznání. 

Zaměstnanci COMPAGU upravili okolí haly – vy-
dláždili parkovací místa, vykáceli dřeviny a prostor kom-
pletně vyčistili od náletů.  Po úpravě vnitřních prostor haly 
splňuje nový areál hygienické normy, kladené na firmu 
se čtyřiceti zaměstnanci. Kancelářské prostory i dílny 
poskytují odpovídající zázemí jak zaměstnancům, tak 
firemní technice. Jak nám potvrdil ředitel COMPAGU 
Votice Jiří Kymla, úpravy areálu zdaleka ještě neskončily. 
V příštím roce je počítáno se zateplením budovy a novou 
fasádou. Pokud vše půjde podle plánu, vzniknout by zde 
měla také myčka pro firemní auta a čerpací stanice pro 
COMPAG a jeho smluvní partnery. Jana Spálenková

Lamentace nad trhy
Votice - Už loni dorazily do našeho městečka farmářské trhy. Termíny jejich pořádání byly trochu limitovány probíhající rekonstrukcí Komenského 

náměstí, přesto myslím, že frekvence „jedenkrát do měsíce“ byla podobně jako v nedaleké Sedlci-Prčici zvolena dobře. Ačkoli je sousední městečko 
rozlohou menší, žije v něm menší počet obyvatel a logicky je zde také menší kupní síla, mají tam farmářské trhy velký úspěch. 

Desítky stánků a nabízely domácí uzeniny, slané i sladké pečivo, houby, keře a stromky, ovoce, med, cukrovinky, koření, šperky či keramiku. Ráz pravých 
farmářských trhů dodávali prčickým trhům prodejci živých zvířat – při červnovém trhu šlo o kuřata. Ve Voticích se shodou okolností tu samou sobotu, co se 
konal trh v Prčici, krčilo osm stánků. V sortimentu prodejců převládaly drogistické výrobky a spodní prádlo. Pouze jeden stánek nabízel jahody. Jak mi potvr-
dili někteří prodejci – farmáři, kteří se z Votic přestěhovali do mnohem menší Prčice, ve Voticích prostě lidé neumějí a nechtějí na trhu nakupovat. Proto jezdí 
na jistotu – tam, kde alespoň něco prodají. Zatímco ve Voticích se myšlenka farmářských trhů zatím neujala, v Sedlci-Prčici se farmářské trhy staly vítaným 
zpestřením sobot a společenským setkáním. Zda tomu tak bude i ve Voticích, uvidíme už 28. září.

Jana Spálenková

Trhy v Prčici. Foto: Archiv autorkyTrhy v Prčici. Foto: Archiv autorkyTrhy ve Voticích. Foto: Archiv autorkyTrhy ve Voticích. Foto: Archiv autorky

Termíny farmářských 
trhů ve Voticích 

28. 9., 20. 10, 23. 11. 

Trhy budou vždy od 8,00 do 
12,00 hodin, 

23. 11. od 14,00 do 17,00 
hodin 

Prodejci se mohou hlásit na 
emailu:infocentrum@votice.cz 

nebo na tel.: 775 683 306 

Obchody se vracejí na náměstí
Votice - Možná už jste si toho také všimli. Hledáte drogerii Teta a ouha – prodejna přesunuta. 

Taktéž Tescoma nebo zámečnictví. Ve Voticích proběhla o prázdninách rošáda s nebytovými pro-
story. To, že se většina z nich přestěhovala z uliček přímo na náměstí, je určitě pozitivní.

Kdo jde pro větší nákup, zaparkuje na náměstí přímo před obchodem. Navíc jsou prodejny na náměstí 
tak říkajíc víc „na ráně“, tudíž do nich má šanci zavítat více lidí a mají šanci více prodat náhodným ko-
lemjdoucím – těm, co zrovna nic nepotřebují a návštěvou obchodu v centru si například jen krátí čekání 
na autobus. Dobré určitě je, když náměstí žije nejen nonstop, ale právě prodejnami a obchody.

Jana Spálenková

Zámečnictví. Foto: J. Spálenková Drogerie Teta. Foto: J. Spálenková

Vozový park firmy. Foto: J. Pavluková Dílna v novém areálu Compagu. Foto: J. Pavluková
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Co ještě budeme muset vydržet?

„Perličky“ ze 
zářijového zasedání 

zastupitelstva
Votice - Možná mi někteří z vás budou spílat, 

ale nemohu jinak, než se s vámi podělit o perličky, 
které zazněly na posledním zasedání zastupitelstva. 
Dalo by se říci – co slovo, to perla. Ale nebylo to tak. 
Zazněla spousta podnětných myšlenek.  A také těch 
perliček. Ti, kteří neperlili, se mohou pobavit, ale 
v jejich případě platí – kdo nic nedělá, nic nezkazí.  
Věty jsou sice vytržené z kontextu a jejich uveřej-
nění může být vůči jejím původcům trochu nefér, 
ale možná právě tyto věty některé z našich čtenářů 
zaujmou a příště bude (konečně) na zastupitelstvu 
více občanů než zastupitelů.
„Má to zajímavou souvislost, ale nesouvisí to spolu.“
„Já přesně nevím, zda to (myšleno skládka) stálo osm-
advacet nebo třicet milionů.“
„Všichni zaměstnanci se tam (myšleno v nové bu-
dově COMPAGU) potili a pan ředitel tam málem 
přespával.“
„Tam (myšleno v COMPAGU) žádný velký investice 
nebyly, ale kdyby náhodou.“
„Asi na tom pracovalo hodně lidí, mně se zdá, že ano, 
že si tam každej něco svýho přidal.“ (o pravidlech pro 
přiznávání příspěvků třetím osobám)
„Promiňte, to si neodpustím –  je to neskutečnej paskvil 
(o nových pravidlech pro příspěvky třetím osobám).“
„My můžem schválit jakoukoli částku, když k tomu bude 
politická vůle (o příspěvcích pro třetí osoby).“
„Další část tohoto příběhu (o anonymním udání na 
ÚHOS) je nechutná… Je to alarmující.“
 „Pane Pohane, poslouchejte, jsou to zajímavý věci.“
 „Takový člověk (myšleno udavatel) existuje a má 
v sobě cosi chorobného.“
 „Pane Kupský, můžete být prosím Vás chvíli zti-
cha!?
„Honziku!“ (myšleno oslovení zastupitele Januše)
„Prohnal jsem je tady tím terénem.“ (o zpracovatelích 
územního plánu)
„Městská policie chodí pokutovat do slepých ulic a tam 
(myšleno ve Smetanově) by mohli (na provoz) dohlížet 
a nejsou (tam).“
„Já bych chtěl poděkovat za zkulturnění dětského 
hřiště.“
Občan:„Za bolševika tam nebyla ani elektrika.“ – Za-
stupitel: „No, tak to teď máte luxus!“ (o bytovkách ve 
směru na Polský vrch)

Připravila Jana Spálenková

Votice - Tento způsob vládnutí zdá se mi poně-
kud nešťastným, musím parafrázovat slova klasika. 
Mluvím teď, nebo lépe – píši, o věcech, které nejsou 
úplně zásadní, ale leccos naznačují.

Nechci se zde zabývat způsobem rozhodování 
o těch nejzásadnějších věcech, ale přeci jen jsou ty 
důvody příliš neslučitelné minimálně s Jednacím řádem 
Zastupitelstva Města Votice. O co jde?

Téměř před rokem jsem způsobil na jednání za-
stupitelů velký poprask, když jsem si dovolil citovat 
část jistého anonymního dopisu: „Od roku 2009 platí 
smlouva o provádění služeb mezi městem Votice a firmou 
Compag Votice s.r.o. Smlouva je uzavřena na dobu 10 
let. Asi si řeknete, co je na tom abnormálního. Ale tato 
smlouva byla současným vedením města uzavřena bez 
výběrového řízení,“ psalo se v tom anonymu. Vzpomí-výběrového řízení,“ psalo se v tom anonymu. Vzpomí-výběrového řízení,“
nám si na tehdejší údiv nad jeho existencí…

Rok se ani nesešel s rokem a 5. září letošního roku 
jsem, stejně jako ostatní zastupitelé, dostal pozvánku 
k jednání 12. zasedání Zastupitelstva města dne 
13. září. V textu e-mailu bylo uvedeno, že: „V bodě 

Různé budou předloženy zprávy z konání valných hro-
mad společností Compag Votice a Teplo Votice a bude 
předložen návrh pravidel pro poskytování finančních 
prostředků z rozpočtu města Votic.“ O pět dní déle, 
10. září, jsme obdrželi další e-mail - Usnesení ze 44. 
schůze Rady města ze dne 3. září. Zde jsem se dozvěděl, 
že: „Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro 
schůze Rady města ze dne 3. září. Zde jsem se dozvěděl, 

 Rozhodnutí Úřadu pro 
schůze Rady města ze dne 3. září. Zde jsem se dozvěděl, 

bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro bere na vědomí
ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-S1666/2012/
VZ-11394/2012512/JMa ze dne 23. srpna 2012 ohledně 
uzavření smlouvy „Poskytování komunálních služeb 
ve městě Votice“. Jen o řádek níže bylo napsáno, že: 
„Rada města stanovila termín konání příštího zasedání 
Zastupitelstva města Votic na čtvrtek 13. září.“

Jaké však bylo moje, a asi nejen moje, překvapení, 
když nám při příchodu na zasedání byl předložen 
program, kde v bodě Různé bylo uvedeno, že bude 
projednávána: „Pokuta Úřadu pro ochranu hospo-
program, kde v bodě Různé bylo uvedeno, že bude 

„Pokuta Úřadu pro ochranu hospo-
program, kde v bodě Různé bylo uvedeno, že bude 

dářské soutěže - Poskytování komunálních služeb ve 
městě Votice“.

Přitom zmiňovaný jednací řád praví, že: „Všechny 
materiály, které rada zařadila do návrhu programu 

zasedání zastupitelstva, se předkládají… tak, aby mohly 
být doručeny členům zastupitelstva nejpozději do 7 dnů 
přede dnem zasedání zastupitelstva“.

Nesnažte se počítat, opravdu tu něco nehraje. 
Možná došlo pouze k nějakému pochybení, spíše to 
však působí záměrem neinformovat. Nejde vůbec o to, 
že bych požadoval něčí hlavu za to, že se musí zaplatit 
pokuta 80 000 Kč. Jde o to, že zastupitelé – a záměrně 
neříkám všichni zastupitelé! – nebyli včas informováni. 
Bál se někdo informovat? Proč? Vlastně se nic nestalo, 
pokuta mohla být i v řádech milionů! 

Ale vážně si i všichni Vy, voliči současných 
vládnoucích zastupitelů, myslíte, že je vše naprosto 
v pořádku? Že sedm opozičních zastupitelů se jen snaží 
nasadit těm s opačným názorem psí hlavu? Nenastal čas 
uvědomit si, zda si musíme nechat líbit úplně všechno, 
o čem se plus mínus dvanáct lidí rozhodne, že je to 
to jediné správné pro Votice? Nenastal čas říci dost 
důrazně a nahlas: MÁME TOHO DOST?

Zbyšek Kupský

RegionRegion
Ratměřické spolky na návštěvě 

v Rakousku
Ratměřice - Langenegg - Předposlední zářijový víkend navštívilo padesát občanů Ratměřic  

Rakousko. Cílem byla obec Langenegg ve Vorarlbersku, která se stala evropskou vesnicí roku 
2010. 

Delegaci z Ratměřic pozvala rakouská obec na tamní Festival venkova. V průběhu slavnosti bylo 
Ratměřicím předáno evropské ocenění za výjimečný rozvoj.

Jana Spálenková

Svátek leteckých modelářů 
na letišti v Bystřici

Bystřice - V sobotu 15. září odpoledne se na letišti v Bystřici představili letečtí modeláři z celé 
České republiky. Návštěvníci letiště mohli obdivovat rádiem řízené modely letadel i vrtulníků, létající 

Bystřice - V sobotu 15. září odpoledne se na letišti v Bystřici představili letečtí modeláři z celé 
České republiky. Návštěvníci letiště mohli obdivovat rádiem řízené modely letadel i vrtulníků, létající 

Bystřice - V sobotu 15. září odpoledne se na letišti v Bystřici představili letečtí modeláři z celé 

zmenšeniny letadel z období první světové války, ale i modely soudobých letadel.
  V neděli 16. září proběhl na letišti letecký den. Cílem jeho organizátorů bylo připomenout letošní 

115. výročí narození Františka Malkovského, prvního československého „krále vzduchu“. Zajímavá byla také 
přehlídka leteckého arzenálu a ukázka akrobatického umění pilotů. Kdo chtěl, mohl se proletět vrtulníkem.

Jana Spálenková 

Sibiřánek v Mikulově
Miličín - Slunečný víkend 7.- 9. září jsme strávili na Pálavském vinobraní v Mikulově. Někteří 

dali přednost výjížďkám na kolech, které skýtaly mnoho nevšedních zážitků. 
Viděli jsme rozsáhlé vinohrady, úrodnou a malebnou krajinu jižní Moravy a Pálavských vrchů, nekončící 

vodní nádrž Nové Mlýny.Ve městě zároveň probíhaly tradiční oslavy vína s bohatým třídenním programem.
Děkuji všem za pomoc s organizací pobytu a mladistvým za vzorné chování.

Za T.J.Sokol Miličín Jana Plačková

Po snídani v Pasohlávkách. Foto: J. Plačková Vinice u Mikulova. Foto: P. Písařík
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Srbičtí rodáci se opět sešli

Votice - V sobotu 12. září se konal ve Voticích tradiční sraz rodáků 
a občanů Srbic. Sešli se v příjemném a vlídném prostředí srbické hospody 
zvané „U Máši“ a jako každý rok si pověděli, co je nového ve Voticích, 
přímo v Srbicích i v jejich osobním životě. 

Sešla se jich dobrá stovka a setkání jim zpříjemnilo příležitostné hudební 
seskupení zkušených muzikantů. Srdečná zábava trvala až dlouho do večerních 
hodin, protože jídla, pití a témat k povídání bylo mnoho. 

Jan Žaloudek

SK Bystřice oslavil 
osmdesátileté výročí

Bystřice - Před osmdesáti lety se v Bystřici začal hrát hokej. Před še-
desáti fotbal. Navíc vzniklo v Bystřici nové sportoviště. Významná výročí 
a nové hřiště si žádají oslavu. Ta proběhla v sobotu 15. září přímo na 
novém multifunkčním stadionu. Sportoviště mohou využívat jak fotbalisté 
tak in-line bruslaři, ale je zde i skatepark, hřiště na streetball, posilovací 
stroje, stoly na ping-pong a malá lezecká stěna.

Oslavy SK Bystřice spojené se slavnostním otevřením sportoviště vypukly 
v deset hodin, kdy proti sobě nastoupila přípravka Bystřice a Maršovic.  Od 11:
30 sehrálo mužstvo SK Bystřice zápas proti Staré gardě Sparty. Ve 14 hodin bylo 
sportoviště slavnostně otevřeno. Pak přišla na řadu bubenická show, vystoupení  
kapel Nothing a Walda gang. Slavnost zakončil koncert Horváth bandu.

Jana Spálenková

Motorkáři = pohodáři
Votice - Neví se, jestli vy víte, že i Votice mají svůj motorkářský klub. 

Jmenují se Crusaders (Křižáci) a kromě vyjížděk a cest po republice pořádají 
i různá setkání buď v hospodě v Křešicích – to před Vánoci – nebo v letním 
kině ve Vrchotových Janovicích. 

To letošní se konalo v sobotu 12. září a oslavilo šest let trvání klubu. Kromě 
vyjížďky do stanice pro zraněná a handicapovaná zvířata v Hrachově proběhla 
i řada motorkářských soutěží a klání. Byl to třeba boj na kládě, hod oštěpem na cíl 
nebo oblíbená páka. Přestože se o motorkářích traduje, že jsou divocí a nezvlada-
telní, atmosféra odpoledne byla přátelská a veselá. Večer byl zakončen rockovou 
zábavou. Hrál oblíbený Prasátor a k nám do kraje se vrátil Orient, vedený rockovou 
legendou Jindrou Pavlištou. Přestože nepatří k nejmladším, zvláště Jindra, jejich 
muzika byla dravá, živá a líbila se. Jen škoda, že tam bylo tak málo lidí. Celá akce 
byla velmi dobře zajištěna, jak po stránce organizační, tak i co se týče jídla a pití. 
Tak zas někdy příště, třeba v Křešicích na adventním Rockování s Křižáky.

Jan Žaloudek

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Martinu Kecovi a všem zaměstnancům jeho firmy Bautechnik s.r.o. z Veselí nad Lužnicí 

za jejich práci na výstavbě vodovodu v obci Mezno, osadě Mitrovice.
Celou akci zvládli i přes komplikace a za plného dopravního provozu rychle, kvalitně a hlavně ke všeobecné spokojenosti jak zástupců 

obce a investora, tak i jednotlivých obyvatel. Ke vzniklým problémům se vždy postavili čelem, vše řešili v klidu a profesionálně. Takovou 
firmu můžeme všem vřele doporučit!

za občany Mitrovic - Obec Mezno

Dluhová past aneb seriál o dluhové problematice a její prevenci
ČR - Dluhová problematika se týká stále 

většího množství občanů. Dluhy se staly běž-
nou součástí rodin i jednotlivců, které mnohdy 
pramení z nezralého rozhodnutí „na něco si 
půjčit“, nebo pramení z neplnění základních 
povinností vůči státu či jiným subjektům 
(např. neplacení zdravotního pojištění, dluhy 
na vyživovací povinnosti, leasingy, hypotéky 
atd.). Mnoho lidí si stále neuvědomuje riziko 
půjček (hlavně těch bezúročných, lichvářských 
- lichva je obecně závazek nepřiměřený k zisku 
závazkem získaným), které mohou vést do dlu-
hových pastí, což je stav kohokoli z nás, kdo si 
půjčil peníze a z různých důvodů není schopen 
tyto půjčky a úvěry splácet. Pokud dobře nezvá-
žíte své finanční možnosti a schopnost splácet, 
lehce se může stát, že i vy se ocitnete v dluhové 
pasti! Budete se pohybovat v začarovaném kruhu 
dluhů a nových půjček na zaplacení těch starých. 
V krajním případě můžete ze dne na den přijít 
téměř o veškerý majetek.  

Nesplácení půjček (insolvence) může mít mnoho 
příčin, jde například o absenci finančního rozpočtu 
domácnosti, náhlé snížení mzdy, výpověď ze zaměst-
nání, nemoc (tím způsobené omezení příjmů), náhlé 
úmrtí partnera (který se podílel mzdou do rozpočtu 
domácnosti), převzetí ručení za dluhy třetí osoby.

Šest pravidel, jak zůstat bez dluhů
1. Mějte přehled o svém osobním nebo rodinném 
rozpočtu. 
2. Přebírejte si poštu a zajistěte možnost ji do-
stávat. 
3. Nevstupujte do nejasných smluvních vztahů. 
4. Nepodepisujte nic, co jste nečetl/a nebo čemu 
nerozumíte. 
5. Neposkytujte své osobní údaje. 
6. Nespoléhejte se na to, že vám nic nehrozí.

Jak postupovat, když nastanou dluhy?
Dluhy můžeme ještě rozdělit na plánované (půjčky 
na bydlení, hypotéky) a neplánované (pokuta, ná-
hrada škody apod.).
Plánované dluhy
Na tyto dluhy se lze připravit a rozmyslet, jak 
je budete zvládat splácet. Vyžaduje to přehled 
o příjmech a výdajích, abyste měli představu, zda 
jste schopni splácet. Půjčit je možné od různých 
věřitelů, ale nejbezpečnější je to zpravidla u bank, 
které jsou pod dozorem státu. Banka vám také 
nastavuje zrcadlo, zda jste schopni splácet, nejste 
na seznamu dlužníků apod. 
Neplánované dluhy
Zásadní je mít v rozpočtu rezervu pro krytí ne-
čekaných výdajů a také věc začít okamžitě řešit. 

Např. pokuta od Dopravních podniků se z pů-
vodních 926 Kč může při nečinnosti „vyšplhat“ 
v exekučním řízení minimálně na 10 000 Kč.

Příklad rozložení příjmů:
Konto finanční svobody…….. 10 %
(dlouhodobá rezerva)
Konto pro radost …………......10 %
(věci, které máme rádi, zážitky)
Konto běžných nákladů ……...50 %
(bydlení, jídlo, telefon, pohonné hmoty)
Konto velkých nákupů ……....10 %
(rezerva na větší investice – pračka, lednička)
Vzdělávací konto ……………10 %
(jazykové kurzy, literatura apod.)
Ostatní ....…………………….10 %
Obecně platí, že by na rezervním fondu měla mít 
domácnost uloženy minimálně tři měsíční příjmy 
tak, aby dokázala reagovat na případný nenadálý 
schodek. Průběžně by si měli jednotlivci či rodiny 
spořit minimálně 3 % čistého měsíčního příjmu. 

Příští téma:  Co bych měl udělat, když jsem 
přestal platit dluhy

Na následující stránce si můžete vystříhnout 
pro váš rodinný rozpočet tabulku.

Srbičtí rodáci. Foto: J. Žaloudek



ročník XXII, číslo 19 Votické noviny strana 9Votické noviny

Chcete se naučit hospodařit a vytvářet rezervy? Sestavte si vlastní rodinný rozpočet…

Rodinný rozpočetRodinný rozpočet

Měsíční příjmy        Já Manžel / partner Další člen domácnosti Další člen domácnosti              Ostatní

Mzda/nemocenské dávky
Přivýdělek

Podpora v nezaměstnanosti
Důchod

Výživné

Rodičovský příspěvek

Přídavek na dítě
Příspěvek na bydlení

Sociální dávky (HN)

Další příjem

Celkový příjem domácnosti

Měsíční výdaje

Důležité
Nájem/hypotéka

Placené výživné
Záloha na vodu

Plyn

Elektřina

Poplatky spojené s bytem

Poplatky za TV, rádio

Pojištění domácnosti

Pojištění životní

Penzijní připojištění

Pokuty, poplatky

Náklady na živobytí
Potraviny

Potřeby do domácnosti
Školní jídelna/obědy

Oděvy a obuv

Benzin/nafta

Jízdné

Telefon, poštovné, internet

Zdravotní poplatky, léky
Školka, školné

Školní potřeby

Cigarety, alkohol

Další výdaje

Další výdaje

Celkové náklady na domácnost

Porovnejte tyto dvě tabulky a zjistěte odečtením výdajů od příjmů, jak na tom je vaše domácnost. Pokud vám zůstávají ještě nějaké volné finanční pro-
středky, máte důvod se radovat, neboť budete schopni spořit. Pokud se rozdíl těchto dvou položek dostal do tzv. červených čísel, je tedy záporný, je potřeba 
se pozastavit nad tím, zda vynaložené finanční prostředky nejsou zbytečně vysoké, zda nelze najít jinou, finančně dostupnější službu apod.

Bc. Jan Počepický, Odbor sociálních věcí, MěÚ Votice
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Poslankyně Helena Langšádlová navštívila Votice
Votice - Mgr. He-

lena Langšádlová 
(TOP 09), poslan-
kyně za středočeský 
kraj, místopředsed-
kyně rozpočtového 
výboru poslanecké 
sněmovny, která 
je kandidátkou na 
hejtmanku navští-
vila Votice. 

Důležitým tématem byla budoucnost Finančního 
úřadu zde ve Voticích. 

Jaká je budoucnost finančního úřadu ve Voti-
cích?

Vím, že pro Votice je zachování služeb finanč-
ního úřadu, jak z hlediska poplatníků, tak z hlediska 
zaměstnanců, velice důležité. Proto jsem tento 
dotaz položila i generálnímu řediteli Generálního 
finančního ředitelství Ing. Janu Knížkovi, který mi 
odpověděl, že ve Voticích sice nebude zachováno 
samostatné ředitelství, avšak služby pro poplatníky 
by zde měly být i nadále dostupné.
 Chcete zavést Metropolitní integrovanou dopravu. 
Co je důvodem?

Středočeský kraj je za poslední čtyři roky tak 
zadlužený, že si už nemůže dovolit mít na svém území 
tři různé systémy hromadné dopravy. Tento stav 

Volební minimum
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parla-

mentu České republiky se konají:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parla-

mentu České republiky se konají:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parla-

• v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 13. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
• v pátek 19. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 20. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Každý volič si může na Městském úřadě ve Voticích v úředních hodinách 
ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva kraje se vkládá do šedé 
obálky.
Způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kan-
didátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen 
vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístek pro volby do Senátu se vkládá do žluté obálky.
Způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hla-
sovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího 

lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že po 
opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za 
voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do vo-
lební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise. Volič, který nebydlí na území České republiky, při volbách do Senátu 
po příchodu do volební místnosti odevzdá okrskové volební komisi voličský 
průkaz vystavený zastupitelským úřadem České republiky. Okrsková volební 
komise voličský průkaz přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. Hlasovací 
lístky pro konání voleb do zastupitelstva kraje a voleb do Senátu budou voliči 
dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. v úterý 9. října 2012. Ve dnech 
voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak 
označené hlasovací lístky nové. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech konání voleb.

Připravila Jana Spálenková

dopravu prodražuje o stamiliony korun a cestujícím 
přináší značné komplikace. I přes naše výzvy bohužel 
ČSSD pokračuje v izolaci hromadné dopravy. Naším 
cílem je vytvořit funkční a moderní systém veřejné 
dopravy překračující hranice Středočeského kraje, 
který bude levnější, rychlejší, efektivnější a eko-
logičtější. Proto zavedeme systém Metropolitní 
integrované dopravy (MID), tedy spojení dosud 
fungujících systémů dopravy v Praze a našem kraji 
do jednoho celku. Cestující budou používat jednu 
jízdenku na celém území Středočeského kraje i Praze. 
V dopravních uzlech vybudujeme přestupní termi-
nály mezi hromadnou i individuální dopravou, včetně 
parkovišť pro jízdní kola a mopedy. 
Co přinese nové rozpočtové určení daní obcím?

Od příštího roku začne platit vládní návrh zákona 
o rozpočtovém určení daní, který ukončí dlouho-
dobé zvýhodňování čtyř největších měst na úkor 
zbytku republiky. Drtivé většině obcí se zvýší daňové 
příjmy, a to na úkor dotačních titulů ze státního 
rozpočtu a také právě díky tomu, že čtyři největší 
města o určité peníze přijdou. Obce Středočeského 
kraje vydělají ze všech nejvíce – posílí své daňové 
příjmy o více než 2 miliardy korun. 
Jak nový zákon dopadne na okres Benešov? 

Podle odhadů by si v roce 2013 mohl polepšit asi 
o 180 milionů korun, což není zanedbatelná částka. 
Samotné okresní město by mohlo mít vyšší příjmy 
z daní o 23 mil. Kč. Nejvíce však změnu pocítí obce 

v pásmu 2 000 až 20 000 obyvatel, kam spadají 
právě Votice. Voticím by mohl narůst výnos na 
jednoho obyvatele ze 6 800 Kč na 9 400 Kč, tedy 
skoro o třetinu a celkově o 11,6 milionů korun ročně. 
Ani menší obce nepřijdou zkrátka. Třeba rozpočet 
Vrchotových Janovic s necelým tisícem obyvatel 
posílí o téměř 2,3 milionů korun.
Co říkáte na (ne)zaměstnanost ve středočeském 
kraji?

Zaměstnanost je velice důležitá. Kraj je zřizova-
telem středních škol. V této souvislosti považuji za 
zásadní strukturu oborů, která má odpovídat situaci 
na trhu práce tak, aby absolventi měli co nejlepší 
uplatnění. Proto při stanovování této struktury je 
nezbytná spolupráce s úřady práce a zaměstnavateli. 
Zaměstnanost zvýšíme i mobilitou pracovní síly, 
které přispěje vybudovaný systém Metropolitní 
integrované dopravy.

Naše ekonomika a zaměstnanost je závislá i 
na exportu, proto jsem jako poslankyně předložila 
dva návrhy zákona, které export podporují. 

Současně musíme našemu kraji dát i perspektivu. 
Máme priority, kterými umíme zajistit budoucí pro-
speritu a rozvoj. Budoucí prosperita našeho kraje 
musí stát na znalostní ekonomice, mobilitě a rozvoji 
cestovního ruchu. Budeme podporovat vznik nových 
technologických center ve Středočeském kraji. 

Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Čiperová

V sobotu 22. září obdržel Zbyšek Kupský na pražském Výstavišti Novinářskou 
cenu Jana Švermy od Spolku českých novinářů. Zbyšek Kupský je redakční 
specialista na sociální politiku v Haló novinách a redaktor Votických novin. 
Blahopřejeme! 
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Kulturní kalendář      
VÝSTAVY
13. 8. - 30. 9.
MKC Votice vás zve na výstavu fotografií 
s názvem: Vážky kolem nás
Kde: v prostorách IC
OSTATNÍ KULTURNÍ 
Kde: v prostorách IC
OSTATNÍ KULTURNÍ 
Kde: v prostorách IC

A SPOLEČENSKÉ AKCE
Každá středa
15,30 - 17,30
Dancing Crackers
Od 9. 7.
Galerie sv. Františka z Assisi - Votice
Provoz galerie: 
út - so dopoledne - 9 - 12 hodin
           odpoledne - 14 - 17 hodin
neděle - 14 - 17 hodin
28. 9.
Svatováclavské slavnosti
Kde: Komenského náměstí Votice
28. 9.
Svatováclavské střílení
Kde: přírodní areál brokové střelnice v Záhoří Kde: přírodní areál brokové střelnice v Záhoří 
u Miličína od 8,00 hodin
Startovné: 250,- Kč
29. 9.
Svatováclavská zábava
Kde: Sokolovna Votice od 20,00 hodin
Vstup: 80,- Kč
Hraje: Horváth Band
5. 10.
Týden knihoven 2012
Průvod broučků
Kde: Knihovna Votice od 19,00 hodin
Cíl: Votické náměstí
5. 10.
Oldies disco
Kde: Sokolovna Vrchotovy Janovice od 21,00 
hodin
Hraje: DJ Sláva Bloch
Vstup: 50,- Kč
6. 10.
Macíčkova dovolená
Kde: Sokolovna Miličín od 20,00 hodin
Vstup: 60,-, děti 30,-
13. 10.
Výlov rybníka Pilník
Kde: Smilkov od 9,00 hodin
14. 10.
Macíčkova dovolená
Kde: Sokolovna Votice od 18,00 hodin
Vstup: 60,-, děti 30,-
KINO VOTICE
Prodej vstupenek 1 hodinu před představením. Prodej vstupenek 1 hodinu před představením. 
Změna programu vyhrazena, jednotné vstupné Změna programu vyhrazena, jednotné vstupné 
79,- + 1,-. Informace na tel.: 731 481 996
Středa 10. 10. od 16,00 hodin
Madagaskar 3
- Velký návrat domů pokračuje
- Animovaný rodinný film USA, 92 min., pří-
stupný
Sobota 13. 10. od 20,00 hodin
Muži v černém 3
- Zpátky do minulosti... zachránit budoucnost
- Komedie/scifi USA, 104 min., přístupný
Středa 17. 10. od 16,00 hodin
Tady hlídám já
- Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní - Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní 
život...
- ČR, 110 min., přístupný
Úterý 30. 10. od 16,00 hodin
- ČR, 110 min., přístupný
Úterý 30. 10. od 16,00 hodin
- ČR, 110 min., přístupný

Doba ledová 4: Země v pohybu
- Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně 
zpět!
- Rodinná komedie USA, 94 min., přístupný

Kreslený vtipKreslený vtip
V. Vondrejs
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28. září se mohou zájemci přijít podívat do Galerie sakrálního umění i kláštera sv. Františka z Assisi
10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00
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Stoly se vstupenkami si můžete zamluvit v MKC Votice



14 strana Votické novinyVotické noviny ročník XXII, číslo 19

KulturaKultura

ŠkolníkŠkolník

Vzpomínky na minulostVzpomínky na minulost
Ohlédnutí za sto dvaceti lety votického sokola

Rocková smetánka
Svět - Řeč bude o kapele Cream, což znamená 

Smetana. Přestože ji tvořili jen tři muzikanti, 
zapsala se do rockové historie skutečně nesma-
zatelně. Vůdčí osobností byl sice Eric Clapton, 
kytara, zpěv, varhany, ale naprosto rovnocennými 
partnery mu byli Jack Bruce, baskytara, zpěv 
a Ginger Baker, bicí. Claptonova cesta ke Cream 
nebyla přímočará.

Silně ovlivněn černými bluesmany Muddy Wa-
tersem a raným Chuckem Berrym, vydělával si hud-
bou už na střední škole. Po krátké epizodě s kapelou 
Roosters (Kohouti – pravděpodobně reminiscence na 
skladbu Little Red Rooster, napsanou Willie Dixonem 
a proslavenou Stouny) se přidal k Yardbirds. Po jejich 
zpopovatění odešel a spolu s Brucem a Bakerem za-
ložili Cream. Přestože spolu hráli jen dva roky a vy-

dali jen šest studiových alb, včetně reunionu v roce 
2005, znamenali pro rock skutečně moc. I když byli 
původně bluesovou kapelou, což prezentovali hlavně 
ve studiu, na pódiu to vypadalo trochu jinak. Jejich 
zvuk nabral na síle a Claptonova improvizovaná sóla 
společně s razantními Bakerovými bicími a složitou 
basou Jacka Bruceho položila základy k tomu, čemu 
se začalo říkat hard rock. Pro svůj zvláštní styl hry 
získal Eric přezdívku Slowhand (pomalá ruka). Po-
slechněte si Claptonovu kytaru v jejich nejhranější 
a nejvíce přebírané skladbě Sunshine of your love 
(http://www.youtube.com/watch?v=Cqh54rSzheghttp://www.youtube.com/watch?v=Cqh54rSzheg) 
a budete vědět, o čem je řeč. Obdobné je to i ve 
skladbách White Room nebo Spoonful, které na-
jdete na dvoudeskovém albu Wheels of Fire, kde 
druhá deska je ze živáku. Protože osobnost Erica 

Claptona stojí za samostatnou kapitolu, povíme si 
o něm víc příště. 

Jan Žaloudek

Zleva Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton. Foto: 
Wikipedia

Votice - V letošním roce slaví votický Sokol 
významně sto dvacáté výročí. Jaká je jeho his-
torie? Začala se psát v květnu roku 1892, kdy se 
ve Voticích sešel přípravný výbor pro založení 
Tělocvičné jednoty Sokol. Samotnému založení 
předcházelo šestileté snažení obrozených votic-
kých občanů, kteří se hlásili k myšlence sokolství 
podle hesla „Rovnost, volnost, bratrství“. Konečně 
5. srpna schválilo místodržitelství založení jed-
noty ve Voticích. 

Už 18. září 1892 se sešlo dvaadvacet votických 
občanů na ustavující valné hromadě. Prvním sta-
rostou votického sokola se stal Judr. Čeněk Pinsker, 
místopředsedou Karel Hruška, jednatelem Jan Vlček 
a pokladníkem Josef Novák. První výborová schůze 
se konala o dva dny později a ta rozhodla, že se 
cvičení budou konat pravidelně jednou týdně. První 
cvičení se uskutečnilo již 28. září v hostinci Františka 
Veselého. Do konce roku došlo ještě k zakoupení 
praporu a krojů. V únoru roku 1893 založili sokolové 
fond, na nějž byly shromažďovány finance na stavbu 
sokolovny. Od založení fondu k prvnímu kopnutí to 
trvalo dlouhých třiatřicet let, protože samotné zahá-
jení stavby sokolovny je datováno až rokem 1926, kdy 
se vítězem konkurzu na dodavatele stavby stal vo-

tický stavitel Václav Svoboda. O dva roky později – 
15. června 1928 – byla sokolovna slavnostně 
otevřena. Členové jednoty byli aktivní nejen ve 
sportu, ale také v pořádání koncertů a divadelních 
představení. Na začátku války byla činnost votických 
Sokolů utlumena a v roce 1941 zakázána. Sokolský 
stánek v průběhu války několikrát obsadili fašisté, 
v jejichž rukách sokolovna zrovna nevzkvétala. 
Proto hned první akcí, kterou votičtí Sokolové po 
válce uspořádali, byla sbírka na opravu sokolovny. 
V roce 1948 se „naši“ Sokolové zúčastnili XI. Vše-
sokolského sletu. Ideál rovnosti, volnosti a bratrství 
však nevydržel dlouho, už o rok později došlo ke 
sloučení všech tělocvičných a tělovýchovných 
jednot pod vedení Státního úřadu pro tělovýchovu 
a sport. Postupně byly zrušeny jednotlivé odbory 
– biografický, kuželkářský, zábavní, turistický... 
Do popředí zájmu se dostal fotbal. 

V roce 1985 se sokolovna dočkala generální 
opravy. Bylo zavedeno ústřední topení, vybudována 
restaurace, nový byt pro správce sokolovny, sauna, 
uhelna a sklady. Až v  roce 1989 -  po čtyřiceti letech 
-  se mohl Sokol opět svobodně nadechnout. Dne 
8. února 1991 se konala první schůzka votických so-
kolů. Ti se shodli znovuobnovení tradice ve městě. 

V areálu sokolovny dnes funguje restaurace, sál, 
kde se konají nejrůznější společenské, sportovní 
a kulturní akce. V sokolovně je také ubytovna 
s kapacitou šestnáct lůžek, kuchyňkou a spole-
čenskou místností. Ve Voticích je zároveň sídlo 
Župy Blanické, která sdružuje šestnáct jednot od 
Sedlčanska po Vlašimsko a od Miličínska po Poříčí 
nad Sázavou. 

Jana Spálenková

Votická sokolovna. Foto: Archiv MKC

Kontakty na ZŠ a MŠ v našem regionu
Základní škola Votice 
Pražská 235, 259 01 Votice
ředitelka: Ing. Zuzana Bukovská
www.zsvotice.cz, 317 812 267 

Mateřská škola Votice
Sadová 565, 259 01 Votice
pověřená řízením školy: Ivana Vávrová
www.msvotice.cz, 736 130 851

Základní škola Smetanova Votice
Smetanova 153, 259 01 Votice
ředitelka: Mgr. Jaroslava Slabová
www.zvsvotice.cz, 317 812 682

Základní umělecká škola Votice
Malé náměstí 362, 259 01 Votice
ředitel:Milan Včelák
www.zusvotice.cz, 317 812 351

Základní škola a Mateřská škola Jankov
Na Náměstí 29, 257 03 Jankov

ředitelka: Mgr. Jana Boršovská
www. zs.jankov.netwww. zs.jankov.net, 
www.ms.jankov.netwww.ms.jankov.net 317 833 235www.ms.jankov.net 317 833 235www.ms.jankov.net

Základní škola a Mateřská škola Miličín
Tyršovo náměstí 29, 257 86 Miličín
Ředitelka: Ing. Věra Maršálková
www.ceskasibir.cz, 317 802 258

Základní škola a Mateřská škola Olbramovice
Olbramovice 4,  259 01 Votice 
Ředitelka: Mgr. Květa Havlíková 
www.zsolbramovice.cz, 317 812 468 

Základní škola a Mateřská škola Sedlec – Prčice
Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice 
ředitel: Mgr. Stanislav Urban
www.zs.sedlec-prcice.czwww.zs.sedlec-prcice.cz, 317 834 364

Dětský domov se školou, základní 
škola a školní jídelna Sedlec-Prčice
Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice

ředitel: Mgr. Stanislav Urban
www.ddsedlec.cz, 317 712 511

Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy 
Janovice
Vrchotovy Janovice 95, 257 53
ředitel: PhDr., Mgr.Bohumír Hašek, DiS. 
www.vrchotovyjanovice-skola.cz, 317 835 142

Mateřská škola Ratměřice
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
ředitelka: Alena Benáková
www.ms.ratmerice.cz, 317 702 996

Mateřská škola Heřmaničky
Čišťovice 18, 257 89 Heřmaničky
ředitelka: Dagmar Včeláková
www.hermanicky.czwww.hermanicky.cz, 317 814 399

Poz: Omlouváme se, pokud některé kontakty 
neodpovídají. Tyto informace jsou uvedeny na 
webových stránkách jednotlivých škol!

Připravili Jan Žaloudek a Jana SpálenkováPřipravili Jan Žaloudek a Jana Spálenková
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Modernizace školiček Dopravní soutěž 
speciálních škol

Votice - Dne 19. září se žáci Základní školy 
Votice, Smetanova 153 zúčastnili Dopravní sou-
těže mladých cyklistů v oblastním kole okresů 
Benešov, Praha – západ a Příbram. Soutěž se 
konala na dětském dopravním hřišti v Příbrami 
a naší školu reprezentovali: Nikola Bechyňová, 
Štěpánka Lukešová, Jan Dvořák, Karel Bechyně. 
a naší školu reprezentovali: Nikola Bechyňová, 
Štěpánka Lukešová, Jan Dvořák, Karel Bechyně. 
a naší školu reprezentovali: Nikola Bechyňová, 

Žáci soutěžili v několika disciplínách:
Štěpánka Lukešová, Jan Dvořák, Karel Bechyně. 
Žáci soutěžili v několika disciplínách:
Štěpánka Lukešová, Jan Dvořák, Karel Bechyně. 

1. Test z pravidel silničního provozu
2. Jízda zručnosti
3. Jízda po dětském dopravním hřišti podle pravidel 
silničního provozu
4. Zásady poskytování první pomoci

Všichni žáci naší školy se velice snažili 
a vědomosti, které získali při vyučování Tělesné 
výchovy a Výchovy ke zdraví, zhodnotili v této 
soutěži. V pořadí jednotlivců se na 7. místě umístila 
Nikola Bechyňová, 8. místě Jan Dvořák, 10. místě 
Štěpánka Lukešová a 12. místě Karel Bechyně.

V celkovém pořadí škol naši žáci vybojovali 
krásné 3. místo.

Mgr. Marcela Škramlíková

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat
Podzimní zdraví z přírody

S příchodem podzimu mnoho z nás smutně 
vzpomíná na léto, ale i toto roční období má své 
krásy a svá tajemství.  Nejsou to jen nádherné barvy, 
které nás provázejí při procházce na každém kroku, 
podzim nabízí i mnoho lákadel a dobrot, které nám 
mohou zpříjemnit zimu a upevnit zdraví.

Téměř na každé stráni zde v okolí můžeme najít 
šípky, tedy plody růže šípkové. Jsou velmi bohaté na 
vitamin C, karoten, třísloviny, můžeme je použít na 
boj s únavou, při potížích s krvácením dásní, pomo-
hou nám zvýšit odolnost proti některým infekčním 
nemocem, čaj ze šípků je výborný i při nachlazení 
a urologických problémech. Šípky je dobré sbírat za 
suchého a slunečného počasí, lepší je sušení v troubě 
na velmi nízkou teplotu, protože vitamin C se z nich 
pomalu vytrácí. Sušení urychlíte rozmáčknutím nebo 
rozpůlením šípku.  Důležité je i skladování na suchém 
chladném místě. Usušené plody spotřebujte  nejpozději 
do roka. Šípkový čaj většinou obsahuje mnoho drobných 
chloupků, které se musí cedit přes husté pláténko. Pokud 
se zrovna nepotřebujete léčit, můžete si připravit třeba 
šípkové víno, marmeládu nebo omáčku.

Dalším lákadlem podzimu jsou  jeřabiny. Důvodem, 
proč konzumovat tyto plody, je vysoký obsah vitaminu 

C, mimo to ovšem obsahují i minerály, pektin, třísloviny 
a vysoký podíl vlákniny. Jeřabiny vynikají i obsahem 
sorbitu, což je přírodní cukr vhodný i pro diabetiky. 
Vlastně i vitamin C v nich obsažený je unikátní, jeho 
obsah v plodech se totiž nezmění ani sušením nebo 
zavařováním. Říká se, že šťávy a sirupy z jeřabin 
mají blahodárné účinky na horní cesty dýchací, čaj 
z plodů upravuje zažívací funkce a má mírné projímavé 
účinky. Plody jeřábu obecného nekonzumujeme ve 
větším množství, protože jsou mírně toxické, avšak 
v rozumné míře podpoří naši imunitu více než šípky. 
Existuje i vyloženě jedlá varianta jeřabin,  poznáme je 
podle tvaru listů, ty jsou u jedlých jeřabin pilovité do 
jedné třetiny až poloviny listu. Jedlé jeřabiny nabízejí 
mnohem širší využití v kuchyni.

Další, poněkud trpkou dobrotou, jsou trnky. Jejich 
trpkost vychází z velkého obsahu tříslovin, dále  obsa-
hují cukry, pektiny, vitamin C a organické kyseliny. 
Sušené plody mají nejen svíravou chuť, ale i účinek, 
proto se lihový extrakt z nich používá k léčení průjmu.  
Připravit si můžete i trnková povidla, k tomuto účelu 
je lepší vyčkat, než plody přejdou prvním mrazem. 
Povidla hlavně nezapomeňte pořádně osladit.

Nela Mustafov

Řekni, kde ti slavní jsou, 
co se s nimi mohlo stát…

Kde je Šárka Vaňková, Petr Bende, Sámer Issa, Denis Lacho, Zbyněk Drda, Dominika Stará, 
Martin Chodůr, Gabriela Gunčíková, Jiří Zonyga, Michal Šeps, nebo poslední vítěz Super star: 

Kde je Šárka Vaňková, Petr Bende, Sámer Issa, Denis Lacho, Zbyněk Drda, Dominika Stará, 
Martin Chodůr, Gabriela Gunčíková, Jiří Zonyga, Michal Šeps, nebo poslední vítěz Super star: 

Kde je Šárka Vaňková, Petr Bende, Sámer Issa, Denis Lacho, Zbyněk Drda, Dominika Stará, 

Lukáš Adamec?
A to nejsou všichni slavní, kteří mě napadli… Co mají ale tito lidé společného? Proslavila je totiž 

televizní hudební soutěž. V tu dobu byli slavní, my jim posílali hlasy pomoci sms zpráv a očekávali 
novou hudbu na trhu. Chtěli jsme, aby byli slavní, v tu chvíli se nám to splnilo. Psali o nich noviny, 
dělali se s nimi rozhovory… Ale pokud to byla sláva, tak rozhodně nebyla věčná. Většinou vydali CD, 
natočili jeden nebo dva videoklipy a tím to skončilo. A někdo neudělal nic! Proč se v rádiích nehrají 
a noviny o nic zase nepíší? Proč, proč, proč? Teď si vybavuji rozhovor s Lukášem Adamcem a na jeho 
větu: „Nejde mi o peníze! Já chci jen zpívat!“ Ale bůh ví, kde je mu konec… Docela se tomu divím, 
všichni měli slušně našlápnuto na skvělou kariéru, ale vzdali to! My jsme těm lidem věřili, proč bychom 
jim jinak posílali hlasy? Doufali jsme, že z nich něco bude, ale pak? Nic! Jenže je to škoda! Oni vyhráli 
pro svůj talent, dostali se tak daleko a pak to všechno zahodili! Ale když se na to podívám z druhé strany, 
třeba lidi jako je: Martin Harich, Ben Cristovao, Monika Bagárová, Markéta Konvičková nebo Miro 
Šmajda. Já je poslouchala, mám některá jejich cédéčka. Oni dokázali vydat alba, natočit videoklipy, 
udělat koncerty… Proč zrovna jim to šlo, i když nebyli první?

Michaela Švárová

Votice - S letošními prázdninami začaly v Zá-
kladní škole, Smetanova ulice, velké změny. Již 
během školního roku se připravovaly projekty 
na rekonstrukci sociálního zařízení jedné z bu-
dov a celkové rekonstrukce elektroinstalací obou 
budov školy včetně výměny topení.

Poslední dva dny před koncem školního roku 
žáci pod vedením svých pedagogů takřka vystě-
hovali celou školu, zůstaly jen holé zdi a hromady 
přikrytého nábytku ve třídách. Práce opravdu za-
počaly poslední týden v červenci pod vedením 
pana Vodňanského. Souběžně pracovaly party 
zedníků, elektrikářů, instalatérů a později ještě 
malířů. Všude byl zpočátku neuvěřitelný nepo-
řádek, prostě staveniště. Po prvním týdnu, kdy 

se převážně bouralo a kopalo, jsem nevěřila, že 
budou všechny práce včas dokončeny, ale byly. 
Pracovalo se i o sobotách. Vše šlo téměř tak, jak 
má. Postupně ustupovala suť novým zdím, nátě-
rům, malbám a obkladům. Škola tak byla 31. srpna 
připravena na nový školní rok. Stačilo upravené 
prostory načisto uklidit a vyzdobit.

Za skvělou práci děkujeme všem  firmám, které 
ve škole pracovaly, ale hlavně panu Vodňanskému, 
který měl na starosti kromě naší školy i jiné stavby 
a vše zvládl na jedničku.

Zveme všechny, kdo se chtějí podívat do naší 
nově zrekonstruované školy na den otevřených 
dveří 17. října 2012.

Mgr. Jaroslava Slabová 

Kříženci 
labradorských 

retrívrů plní útulky
Hrachov - Boom labradorských retrívrů je 

pomalu za námi… Vzhledem k přátelské a hravé 
povaze se „labrador“ stal velice oblíbeným ple-
menem, a to nejen v České republice. Bohužel, 
povaze se „labrador“ stal velice oblíbeným ple-
menem, a to nejen v České republice. Bohužel, 
povaze se „labrador“ stal velice oblíbeným ple-

tak jako ostatní „módní plemena“ i tuto rasu 
si pořizují nezodpovědní lidé. Kříženci labra-
dorských retrívrů, jedinci bez průkazu původu 
i s ním plní útulky v celé zemi. 

V Psím útulku v Maršovicích a v psím útulku 
Domov fauny v Hrachově se v současné době 
nachází celkem devět jedinců. Jednou z nich je 
i sedmiletá psí dáma Besi. Je to fena labradorského 
retrívra černého zbarvení bez průkazu původu. Svou 
rodinu bohužel musela opustit kvůli stěhování. Besi 
je velice klidná a přátelská. Žila v rodině s dětmi, 
které miluje stejně tak, jako lidskou společnost.

Lucie Spálenková

Ztracený kamarádZtracený kamarád

Kříženci labradorských retrívrů plní psí 
útulky. Foto: Psí útulek Maršovice

Taneční kurz 2012
Hledáme kluky se zájmem o tanec

(mohou se hlásit i tanečníci z loňského roku se slevou 500 Kč)
Hlásit se můžete v MKC Votice nebo na kurzu každou sobotu od půl deváté
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 Z přírody Z přírody
ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VOTICKA

Bublinatka obecná

Když se řekne masožravá rostlina, každému jistě vytane na mysli legendární filmová Adéla 
(… jak ta by se hodila v dnešní zkorumpované době, plné bezohledných politiků a sadistických 
šéfů…). V obecném povědomí jsou pak různé láčkovky, rosnatky či jiné mucholapky. Existují však 
i masožravky, do nichž byste ani neřekli, že dokážou něco ulovit. A to je právě případ rostliny, 
s níž vás nyní seznámím.

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) je splývavá rostlina náležící do čeledi bublinatkovitých. Tato 
bylina nemá pravé kořeny. Pod hladinou plavou pouze zelené lodyhy, jež nesou zpeřeně dělené, nitkovité 
listy. Na nich jsou malé láčky na lapání drobných vodních živočichů. Nad vodou se tyčí hroznovité 
květenství na vysoké tmavé lodyze. Květy jsou až dva centimetry velké, pyskaté a mají zářivě žlutou 
barvu. Doba kvetení je od června do srpna. Tento druh je v ČR chráněný a kriticky ohrožený.

Bublinatka obecná se vyskytuje ve stojatých či pomalu tekoucích vodách na výhřevných stanovištích. 
Spatřit ji lze v tůních, jezerech, rybnících či ve starých ramenech větších řek. Má ráda živinami bohaté 
vody s minimálním obsahem vápníků.

Naše votická oblast se po právu může pyšnit výskytem této raritky. Rostlina je to však natolik vzácná 
a také atraktivní, že neuvedu ani přibližné místo výskytu. Dokážu si živě představit, jak by se zachovali 
někteří vlastníci zahradních jezírek. Bublinatka obecná bývá oficiálně uváděna z oblasti přírodního 
parku Džbány – Žebrák. Zde jsem se s ní ovšem zatím nesetkal. V oblasti České Sibiře však tuto vodní 
rostlinu hostí jeden nejmenovaný rybník, a to v masívním výskytu. V létě je jeho hladina vyzdobena 
množstvím žlutých květů, což připomíná velké rozkvetlé zrcadlo.

Pavel Zadražil

Bublinatka obecná na stanovišti. Foto: P. ZadražilKvět bublinatky obecné. Foto: P. Zadražil

Odběr vzorků pro parazitologické 
vyšetření

Votice - V říjnu 2011 bylo po dohodě s MVDr. Františkem Mackem z Krajské veterinární 
správy v Benešově otevřeno nové odběrné místo pro příjem vzorků z ulovené černé zvěře, a to 
v areálu Ochrany fauny ČR v Zámecké ulici ve Voticích.
správy v Benešově otevřeno nové odběrné místo pro příjem vzorků z ulovené černé zvěře, a to 
v areálu Ochrany fauny ČR v Zámecké ulici ve Voticích.
správy v Benešově otevřeno nové odběrné místo pro příjem vzorků z ulovené černé zvěře, a to 

Vzhledem k tomu, že činnost záchranné stanice byla k 1. září 2012 definitivně přesunuta do Hrachova, 
byli jsme nuceni výrazně omezit časové rozmezí pro příjem vzorků.

Lucie Spálenková OFČR

Příjem vzorků pro parazitologické vyšetření na svalovce stočeného
pondělí - pátek: 7,00 - 7,15 hod.

Ochrana fauny ČR, ul. Zámecká, 259 01 Votice
Kontaktní osoby:

Lucie Spálenková: 724 946 430
Ondřej Kunc: 732 617 697

Výsledky budou MS oznámeny telefonicky či poslány emailem. K osobnímu vyzvednutí v záchranné 
stanici v čase určeném k příjmu vzorků.

Zajíček ve své jamce 
sedí sám, sedí sám…

 Region - Přestože podzim klepe na dveře, 
stále můžete během procházky objevit mláďata 
zajíce polního… A proto připomínáme: Mlá-
ďata během prvních dnů leží nehybně v hnízdě 
a nevydávají žádný pach. 

Je to jejich přirozená ochrana před predátory. 
Z tohoto důvodu se nesnaží utéci ani před lidmi či 
psy. Pokud takovéto mládě objevíte - nikdy na něj 
nesahejte, úmyslně k nim nepouštějte psa a místo 
urychleně opusťte! Samice má velice dobře vyvinutý 
čich, proto je zde reálná hrozba, že se ze spokoje-
ného mláděte stane sirotek. Děkujeme!

 Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR

Zbytečně odebrané mládě. Foto: L. Spálenková OFČR

Na předním skle 
objevil vzácnou 

volavku
Region - Krátce po šesté hodině ranní byl 

na našem pohotovostním čísle oznámen nález 
„divné volavky“. Pták po nárazu do elektrického 
vedení dopadl na zaparkované auto. 

Na předním skle ho objevil až majitel vozu, 
který se ráno chystal do práce. Řidič vozidla 
ihned kontaktoval pracovníky naší záchranné 
stanice. Po příjezdu na místo na nás v králíkárně 
čekal nejmenší zástupce z čeledi volavkovitých, 
a to kriticky ohrožený bukáček malý. Pták utrpěl 
lehký otřes mozku a četné pohmožděniny.

 Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR

Bukáček malý. Foto: L. Spálenková OFČR

Dne 30. září uplyne již 8 let, 
co nás navždy opustil 

pan 
Luboš Kobliha

Vzpomíná rodina
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Podzim, kočky, myšky a zvířátka
Beztahov - Dívám se na našeho černobílého kocoura 

Alfonse. Prochází se důležitě po pokoji, vláčné pohyby 
zdůrazňují dobře stavěné tělo s dlouhým hřbetem. 
Pohled jeho žlutých očí vyjadřuje suverenitu a do-
minanci. Vládne zde sám a pokořil si i oba domácí 
psíky. To je všechno bezvadné, a i zábavné  pozorovat 
Alfonse, jak honí vosy a noční můry.

Trochu nemilé bylo, před několika dny, setkání se 
slepýšem, velkou beznohou ještěrkou. Překvapivě se 
vymrštila z poza mé kuchyňské linky. Dopravila jsem jí 
do volné přírody a tehdy jsem netušila, jaká překvapení 
mě ještě čekají. Již několik večerů jsme slyšeli podivné 
zvuky z kuchyně, ano, nemýlili jsme se, bylo to chroupání. 
A pak přestala fungovat myčka na nádobí, vytáhla jsem 
jí z kuchyňské linky a podívejme se, vyvalil se na mne 
chuchvalec rozkousaného steropolu. Začal boj s ještě 
nedefinovaným hlodavcem. Za myčku jsem první noc 
narafičila pastičku se špekem, takovou tu klasickou, 
dřevěnou. Ráno jsem se netrpělivě vrhla k myčce na 
nádobí, za myčkou byla natažená pastička a kolem ní 
ležel rozkousán steropol. Jinak nic. To není možné, pas-

tičku jsem schovala, Alfonse jsem celý den trápila hlady 
a v noci zůstal v kuchyni. Ráno se objevil ospalý Alfons 
a po zemi se válelo několik smítek steropolu. Tak co, je po 
myši? Moc jsem chtěla aby bylo, a tak jsem tomu věřila. 
Byla to pohoda, spadla ze mne určitá nechuť a štítivost, 
kterou k myším cítím.

Máme kuchyň otevřenou a spojenou s jídelnou a obý-
vákem. Jaké překvapení bylo večer, při poslechu televize se 
z kuchyně ozval známý zvuk. Zatrnulo ve mě a má nálada 
klesla na bod mrazu. Požádala jsem o pomoc mého bratra, 
přišel, vytáhl myčku z kuchyňské linky a po odšroubování 
zadního plechu vyskočilo, téměř vylétlo něco malinkého, 
zmizelo škvírečkou za kuchyňskou linkou. Za plechem 
byl z části okousaný steropol a bílá drť z něj. 

Bratr neobyčejně pečlivě znovu natáhl pastičku a dal 
do ní neobyčejně vhodný kus špeku. No prostě nebudu 
to prodlužovat, pastička zůstala neporušena a kousky 
steropolu potvrzovaly existenci nevítaného návštěv-
níka. Vypomohl mi soused s novodobou plastickou 
pastičkou, oříšek se z ní ztratil, ale nic se nechytilo. 
Přikoupila jsem další dvě pastičky, dávali jsme oříšky, 

 Hasičské okénko Hasičské okénko

Kulinářské okénkoKulinářské okénko
Houbové topinky

Houbové topinky. Foto: P. Babická

jablíčka. Po třech dnech jsem pro změnu vyzkoušela opět 
hladového Alfonse.

Ale ne, každé ráno přibude pár snítek steropolu a já 
jsem objednala truhláře na demontáž kuchyňské linky.

Ostatně, to jsem ještě nezmínila žáby v našem sklepním 
bytě, ale tam mám naději, že jedna z těch dospělých je 
začarovaný princ.

No, co dodat, na Beztahově se žije velmi zdravě. A není 
nad to, když váš koucour myši nechytá, ale s radostí je 
živé nosí domů.

Ale nenechte se tímto vyprávěním odradit, máte-li     Ale nenechte se tímto vyprávěním odradit, máte-li     
rádi kočičky, pořiďte si je a nezapomeňte na možnost 
KASTRACE, kterou s finanční podporou obce provádí 
Veterinární středisko, Votice.

Marie Marešová

Já vím, že jsem už jeden recept s houbami do Vo-
tických novin dávala, ale jsem přesvědčena, že se vám 
určitě teď bude hodit, když tak hezky rostou:-). Zbyl 
vám chleba, ale není již tolik měkký? Nevyhazujte ho 
a udělejte si topinky! Zkuste je, ale tentokrát trochu jinak.
Postup:
Polovinu másla nechte rozpustit v pánvi a tři až čtyři minuty 
na něm osmažte houby.  Až lehce změknou a pustí šťávu, 
přidejte zbylé máslo, kmín, česnek a tymián. Promíchejte 
a opékejte, aby se odpařila tekutina, osolte a opepřete. Chleby 
opečte, navrch dejte houby, posypte petrželkou a tymiá-
nem a je hotovo! Naprosto jednoduchý a výborný recept.
Přeji dobrou chuť!

Pavlína Babická

Votičtí dobráci jsou 
ve vyprošťování stříbrní

Votice - Členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Votice si ze Zbiroha přivezli 
stříbro ze ve vyprošťování osob z havarovaných aut. 

Soutěže se 15. září zúčastnilo osm jednotek dobrovolných hasičů. Šlo o první ročník Poháru sta-
rosty města – soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. „Na prvním místě se 
s neuvěřitelným padesátibodovým náskokem umístila jednotka z Blovic. Druhé místo obsadily Votice 
a třetí místo získali hasiči z Kralovic, ačkoliv se soutěže ve vyprošťování zúčastnili poprvé,“ řekla 
mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Jana Spálenková

Hasiči z Votic jsou ve finále 
soutěže o milión

 Votice - Od 16. března do 6. července měly sbory dobrovolných hasičů možnost se přihlašovat 
do soutěže RWE Dobrovolní hasiči 2012. 

Soutěže se zúčastnili také votičtí hasiči. Odborná porota vybírala ze 176 projektů, které dobrovolní 
hasiči do soutěže přihlásili. Mezi padesátku finalistů, z nichž jeden získá celý milion korun, se probo-
jovali právě votičtí hasiči. O vítězi soutěže se rozhodne hlasováním formou mailů či SMS v době od 
10. září do 5. října 2012. Hlasovat můžete na www.dobrovolnihasiciroku.cz.

Jana Spálenková

Policejní okénkoPolicejní okénko
Benešovská policie 
prošetřuje případ 

otravy metylalkoholem
 Benešovsko - V pražské nemocnici byl hospitali-

zován osmatřicetiletý muž, u kterého lékaři potvrdili 
intoxikaci metylalkoholem. Pacient je mimo ohrožení 
života.

Policisté šetřením zjistili, že se muž o víkendu účastnil 
oslavy na okrese Benešov. Zde konzumoval slivovici, ve 
které byl následným rozborem zjištěn obsah metylalko-
holu ve výši 25%. Policie proto následně kontaktovala 
patnáct účastníků soukromé oslavy, aby se neprodleně 
dostavili k lékařskému vyšetření.Kriminalisté na případu 
dál intenzivně pracují. nprap. Diana Škvorová

noviny@votice.cz
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SportSport
Votice mají mladého talentovaného atleta, víte to?

Skok o tyči. Foto: Archiv autorky

Votice - jmenuje se Marek Pěkný a je mu de-
vatenáct let. Tento mladý sportovec mi umožnil, 
abych se s vámi podělila o jeho úspěchy. Marek 
pochází z Votic a již čtvrtým rokem dochází do 
Gymnázia Česká a Olympijských nadějí v Čes-
pochází z Votic a již čtvrtým rokem dochází do 
Gymnázia Česká a Olympijských nadějí v Čes-
pochází z Votic a již čtvrtým rokem dochází do 

kých Budějovicích, kde se plně věnuje atletice, 
a to skoku o tyči.

Asi jako většina malých kluků rád hrál fotbal, 
dále pokračoval ve volejbalu a nakonec skončil 
u atletiky, která ho nadchla nejvíce a ke které ho 
navedla jeho třídní učitelka Michaela Turziková. 
Ze začátku se věnoval desetiboji, kde ale jeho 
trenér Tomáš Najbrt zpozoroval, že by se nadaný 
Marek mohl více věnovat skoku o tyči. A tak se 
stalo. Tomuto sportu se mladí sportovci věnují 
již od dětství  a pak jsou jejich výsledky natolik 
úspěšné, že se mohou účastnit např. mistrovství 
české republiky(dále MČR). I přes to, že se skoku 
o tyči plně začal věnovat teprve před třemi lety, díky 
své píli, talentu a dřině se na mistrovství republiky 
dostal a mohl reprezentovat jak sebe, tak družstvo 
T.J. Sokol České Budějovice. Mladý sportovec  se 
umístil dvakrát na třetím místě na MČR za družstva 
a jednou na čtvrtém také na MČR za jednotlivce, 
dále reprezentoval ČR v mezistátním utkání s Ně-
meckem, Maďarskem a Slovenskem. Letos tento 
talentovaný atlet se v měsíci červnu umístil na vy-
nikajícím šestém místě na MČR juniorů a v měsíci 
září na sedmém místě opět na MČR do 22 let, 
oboje v jednotlivcích. Marek vytvořil nový osobní 
rekord výkonem  4,31m a zařadil se mezi nejlepší  
tyčkaře MČR i ve vyšší věkové kategorii a všechny 
oddílové rekordy od juniorů po muže jsou jeho.
Tento sport je jeden z nejnebezpečnějších a nosí 
s sebou velká rizika. Mladý sportovec  při každém 
závodě i tréninku riskuje své zdraví vzhledem 
k tomu, že  ke zranění může prakticky dojít kdykoliv. 
Marek je nejvíce v ohrožení v první části skoku (tzv. 
přechod na tyč). V tomto momentě může tyč prask-
nout, nebo může sportovec upadnout tak nešikovně, 

Marek Pěkný. Foto: Archiv autorky

že se velice vážně poraní. I on má již zranění za 
sebou. Půl roku byl vyřazen pro dvojnásobný výron 
kotníku a následující zánět  achilovky.  Ale i přes 
tato všechna zranění dokázal, že je to bojovník. Ve 
škole mají mladí sportovci svého fyzioterapeuta, 
který se stará, aby se jejich případná zranění léčila 
co nejrychleji a bez následků. Když jsme u těch 
zranění, tak jako z pohledu matky si dávám otázku,, 
Jak to rodiče prožívají, když vidí, že jejich dítě je 
stále v ohrožení?“  Měla jsem tu možnost mluvit 
i s maminkou Marka a ta mi upřímně řekla, že ani 
nechodí na tréninky a závody. Ne, že by nechtěla 
podpořit svého syna, ale má o něj takový strach, 
že by ho před závodem ještě znervózňovala a bylo 
by to pro něj horší. Takže na něj čeká doma s oba-

vami, jestli se jí vrátí domů v pořádku. S mladým 
sportovcem jezdí jeho dědeček a otec, u kterých má 
velkou psychickou podporu. ,,Děda je pro Marka 
talisman“, jak mi sama maminka pověděla. I jeho 
desetiletá sestra mu fandí a drží svému velkému 
bratrovi palce. Rodiče mladého sportovce nejen pod-
porují psychicky, ale i finančně. Markovi hradí jak 
sportovní oblečení, tak obuv a veškerá soustředění. 
Tyče, s kterými skáče, má od oddílu T. J. Sokol 
České Budějovice. Ale nyní jsou nedostačující, je 
zapotřebí silnějších tyčí, díky nim by Marek mohl 
své výsledky mnohonásobně zlepšit a tak získat 
lepší kvalifikaci a zároveň umístění a přiblížit se 
k medaili. Ale oddíl má bohužel omezený rozpo-
čet  a na lepší tyče  nezbývají peníze. Ani rodiče 
nedokážou vše finančně pokrýt a sponzora nemají, 
který by jim umožnil, že by se nadaný sportovec 
mohl dále vyvíjet, což je ohromná škoda. Do bu-
doucna by rád pokračoval na vysoké škole a udělal 
si trenérské zkoušky. Marek by si moc přál, aby to 
dotáhl na MČR k medaili v kategorii do 22let a jeho 
velký  sen je dostat se do kvalifikace na mistrovství  
Evropy.  Jeho úspěchy budeme sledovat i nadále 
a já mu přeji, aby se mu vše splnilo po čem touží 
jak ve sportovním, tak v osobním životě.

Pavlína Babická

Votický fotbal
8. - 9. září:
Muži A: Lety – Votice 0:2 (0:0)
Branky: 61. Jonszta, 85. Kuneš. Rozhodčí: Že-
lezný. ŽK:
Branky:

ŽK:
Branky:

 0:2.
Votice: Soukup – Vinduška, Šlejmar, M. Budil, 
Bareš – Viskup, Čupr, Kolář, Neuberg (78. Kuneš) 
– Homolka (60. Štork), Jonszta.
První dějství bylo nezáživné a nepřineslo žádný 
vzruch před brankami. Po přestávce přidali na 
tempu hlavně votičtí hráči a začali se dostávat do 
šancí. Hlavička Homolky po centru Viskupa skončila 
stejně jako projektil Viskupa po přihrávce Jonszty 
těsně vedle. Až po hodině hry vybojoval míč Jon-
szta a prostřelil brankáře. Hosté vedení kontrolovali 
a domácí zahrozili jen únikem zakončeným Zýkou. 
V závěru se Lety tlačily za vyrovnáním, hosté ale 
byli nebezpeční po brejcích. První ještě Jonsztovi 
zhatil gólman, ale druhý již po přihrávce Čupra 
zhodnotil ve druhý gól Kuneš.
Muži B: Votice – Pyšely 0:0
Rozhodčí: Mrázek. ŽK:

 Votice – Pyšely 0:0
ŽK:

 Votice – Pyšely 0:0
 2:2. Diváků: 50.

Dorost: Loděnice – Votice 0:1 (0:1)
Branka: Váňa.
Sestava: Zimmermann – Bednář, Procházka, Bradáč, 
Váňa – Slunečko, Tábořík, Boukal, Kramný – Lukeš, 
Písařík. Střídali: Holub, Opplt, Prégr.
Hosté působili fotbalovějším dojmem a v první půli 
hrozili především po levé straně Slunečkem, který 
zásoboval centry své spoluhráče. Po jednom násle-
doval rohový kop, ze kterého Váňa vstřelil jediný 

gól zápasu. Další šance Lukeše (tyč), Kramného 
a Táboříka zůstaly neproměněny. Ve druhé půli se 
již hrálo v pomalejším tempu, přesto si hosté vy-
pracovali příležitosti, ale Holuba vychytal gólman 
a pokusy Písaříka skončily vedle. Domácí za celé 
utkání jen jednou ohrozili brankáře Votic.
St. žáci: Votice – Kostelec 3:0.
15. - 16. září:
Muži A: Votice – Mníšek pod Brdy 3:0 (3:0)
Branky: 7. a 23. Jonszta, 9. Neuberg. Rozhodčí: 
Tobiška. Bez karet.
Sestava: Soukup – Šlejmar (41. Štork), M. Budil, 
Čupr, Bareš – Viskup, Pohan, Kolář, Neuberg (72. 
Boukal) – Homolka (84. Slunečko), Jonszta.
Votice měly do zápasu raketový start, když nejprve 
Jonszta po přihrávce Bareše a následně Neuberg 
po chybě hostů, obešli po sólech brankáře a získali 
domácím dvoubrankové vedení. Jenže Votičtí jakoby 
se uspokojili a byli málem ztrestáni. Jenže Novák 
poslal míč z penalty po faulu Šlejmara vedle branky 
a následně po chybě v domácí rozehrávce pálil Vl-
ček nad. Votičtí si oddechli a potřetí udeřili, když 
Jonszta po přihrávce Koláře znovu obešel brankáře 
a přesně zacílil. V závěru poločasu ještě Novák po 
brejku pálil nad branku Votic a na druhé straně se 
stejně vedlo Viskupovi.
Po přestávce upadla hra do průměru, domácí si 
hlídali vedení a hosté na zvrat neměli. Navýšením 
skóre pohrdli Pohan po rohu Čupra, Kolář po úniku 
Viskupa a Viskup z dorážky, všichni se mezi bran-

kové tyče netrefili, Jonszta a střídající hlavičkující 
Boukal ztroskotali na brankáři.
Muži B: Václavice – Votice 4:4 (3:2)
Branky: Vesecký Petr 2, Šedivý Milan, Hájek 
Tomáš. Rozhodčí: Malíř Petr. ŽK:

 Vesecký Petr 2, Šedivý Milan, Hájek 
ŽK:

 Vesecký Petr 2, Šedivý Milan, Hájek 
 2:2. Diváků: 

40.
Dorost: Votice – Žebrák 1:1 (0:1)
Branka: Kramný. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 0:3.
Sestava: Zimmermann – Bednář, Procházka, Bradáč, 
Váňa – Písařík, Tábořík, Boukal, Slunečko – Kramný, 
Lukeš. Střídali: Molčík, Opplt, Holub.
Začátek domácím nevyšel, statnější hosté rozjížděli 
útoky na branku Zimmermanna, v 11. minutě na-
střelili tyč a vzápětí zahodili další vyloženou šanci. 
Po čtvrthodině se hra vyrovnala, domácí se tlačili 
do útoku, kde ale byli bezzubí. Zákonitě přišel trest 
za neplodnost. Těsně před odchodem do šaten se 
prosadil hostující útočník v pádu, když zády k brance 
přehodil překvapeného gólmana Zimmermanna.
Druhý poločas se hrál v podstatě jen na branku hostů, 
domácím se ale dost dlouho nedařilo srovnat skóre. 
Vydřený bod z velkého tlaku zachránil Kramný, který 
vrátil brankářem vyražený míč za jeho záda.

St. žáci: Mnichovice – Votice 0:4.

Více na skvoticea.webmode.cz, skvoticep.webmo-
de.cz, skvoticed.webmode.cz nebo www.nv.fot-
bal.cz.

Připravil Zbyšek Kupský
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Prosíme přispěvatele, aby své články nezapomínali podepisovat 
a u fotografií uváděli popisek a jméno autora, dále prosíme o zasílání 

fotografií v JPEG nebo PDF v minimálním rozlišení 250 MPIX, 
jinak budou nekvalitní.

Děkujeme. 
Redakce Votických novin

Regionální kopaná
8. - 9. září:
OP: V. Janovice (2.) – Neveklov 4:1, Jankov 
(3.) – Jírovice 1:2, Olbramovice (12.) – Popovice 
2:3.
III. třída A: Votice B (7.) – Pyšely 0:0, Bystřice 
(10.) – Myslič 4:2.
III. třída B: Bílkovice – Ratměřice (7.) 1:2.
IV. třída A: Miličín (5.) – Lešany 1:2, Neveklov 
B – Bystřice B (10.) 4:0.
IV. třída B: Jankov B (4.) – Heřmaničky (9.) 
3:1, Miličín B (5.) – Přestavlky 2:2, Mezno B (1.) 
– Budenín (6.) 4:3, Olbramovice B (7.) – Ratměřice 
B (11.) 8:0, Drachkov – V. Janovice B (10.) 2:3, 
Maršovice B – Neustupov (12.) 9:0.
OP dorost: Divišov – Bystřice (11.) 2:0.
OP starší žáci: Olbramovice (9.) – Postupice 
0:3, Miličín (10.) – volno, Jankov (11.) – Teplý-
šovice 2:8.
OS starší žáci 6 + 1: V. Janovice (9.) – Křiv-
soudov 4:6.
OP mladší žáci 7 + 1: Týnec – Bystřice (5.) 
5:1.
OP starší přípravka 5 + 1: Olbramovice (2.) – Se-
nohraby 9:6, Sedlec-Prčice – Votice (8.) 13:4.
OS starší přípravky 5 + 1 A: Struhařov – Bystřice 
(2.) 2:13, Jankov (4.) – Soběhrdy 4:4, Miličín (9.) 
– Pyšely 2:7, Netvořice – V. Janovice (10.) 16:2.
15. - 16. září:
OP: V. Janovice (2.) – Olbramovice (13.) 3:1, 
Mezno (7.) – Jankov (3.) 0:2.
III. třída A: Václavice – Votice B (6.) 4:4, Sobě-
hrdy – Bystřice (11.) 2:1.
III. třída B: Ratměřice (5.) – Struhařov B 3:0.
IV. třída A: Bukovany – Miličín (5.) 2:4, Bystřice 
B (8.) – Jablonná 5:2.
IV. třída B: Přestavlky – Jankov B (2.) 2:6, Ratmě-
řice B (11.) – Miličín B (3.) 0:6, Budenín (5.) 
– Drachkov 6:1, Neustupov (12.) – V. Janovice B 
(7.) 0:3 kontumačně, Maršovice B – Olbramovice B 
(8.) 0:0, Heřmaničky (10.) – Mezno B (1.) 0:5.
OP dorost: Načeradec – Bystřice (11.) 2:2.
OP starší žáci: Postupice – Miličín (7.) 1:5, 
Čechtice – Olbramovice (10.) 4:1, Jankov (11.) 
– volno.

OS starší žáci 6 + 1: Maršovice – V. Janovice 
(5.) 3:10.
OP mladší žáci 7 + 1: Čerčany – Bystřice (5.) 
0:5.
OP starší přípravka 5 + 1: Chotýšany – Olbramo-
vice (2.) 2:22, Benešov – Votice (9.) 10:1.
OS starší přípravky 5 + 1 A: Bystřice (2.) – Mar-
šovice 8:5, Pyšely – Jankov (4.) 8:8, V. Janovice (9.) 
– Neveklov 2:3, Postupice – Miličín (10.) 8:0.
Podle www.benesovskydenik.cz připravil Zbyšek 

Kupský

Votický návrat 
do Benešova

Loňskou úspěšnou sezonu sice nezakončili 
votičtí Čerti postupem, přesto si novou soutěž 

Loňskou úspěšnou sezonu sice nezakončili 
votičtí Čerti postupem, přesto si novou soutěž 

Loňskou úspěšnou sezonu sice nezakončili 

zahrají.
Po několika letech, kdy benešovský Turnaj NHLH 
(Neregistrovaní Hráči Ledního Hokeje) hrála Ma-
rila, se asi Čerti cítili nevytíženi a přihlásili se kromě 
sedlčanského Hokejového hobby turnaje O pohár 
starosty města, také do této soutěže.
Oba turnaje probíhají ve třech ligách. v sedlčanské 
1. lize letos žádný tým z našeho regionu nehraje, 
ve druhé pak hned tři – Marila (zatím 2.), Olbra-
movice (10.) a Miličín (12.). Ve třetí právě již 
zmiňovaní Čerti, kteří první zápas sehráli až po 
uzávěrce tohoto čísla.
Benešovskou 1. ligu hraje olbramovické áčko (1.) 
a Miličín (11.), ve 2. lize bojuje HC Bystřice (5.) 
a ve třetí pak kromě Čertů (4.) i olbramovická 
záloha (1.).
Výsledky:
Sedlčany, 2. liga:
8. září: Marila – Kňovice 4:3, STROS – Olbra-
movice 4:4.
9. září: Domino – Miličín 10:2.
14. září: Olbramovice – Solopysky 0:2.
15. září: Miličín – Drásov 1:7.
19. září: STROS – Marila 4:4.

Benešov, 1. liga:
2. září: Olbramovice – ELAK 11:0, Osečany 
– Miličín 7:6.
8. září: Miličín – Pyšely 4:8.

9. září: Čerčany – Olbramovice 2:10.
13. září: Olbramovice – Miličín 8:2.
16. září: Sázava – Olbramovice 0:9.
2. liga:
7. září: Bystřice – AGAVE 11:3.
15. září: Čerti – Bystřice 5:3.
3. liga:
1. září: Struhařov – Olbramovice 6:2.
6. září: Maršovice – Čerti 4:3.
10. září: Olbramovice – Týnec 2:1.
15. září: Čerti – Bystřice 5:3.
19. září: Semtamťuk – Olbramovice 1:7.
Více na http://nhlh.elak.cz a www.stadionsedlca-

ny.eu v záložce Pohár, připravil Zbyšek Kupský

Stolní tenisté 
znají los

Okresní soutěže smíšených družstev stolních 
tenistů byly rozlosovány. Začíná se 12. října.
Nové jsou především názvy - Okresní přebor 1, 
2, 3 a 4 – ale značně se proměnilo i jejich složení. 
V OP1 bude z našeho regionu hrát Sokol Votice A, 
Sokol Votice B a Sokol Heřmaničky A. V OP2 pak 
nikdo, nejsilněji obsazena je naopak OP3: Sokol 
Votice C i Sokol Votice D, SDH Smilkov, SDH 
Olbramovice A i SDH Olbramovice B. Do OP4 se 
zapojí Sokol Heřmaničky B a Sokol Votice E.

Více na http://stolni-tenis.org, připravil 
Zbyšek Kupský

Memoriál 
Václava Seidla

V sobotu 8. září se odehrál již 12. ročník 
Memoriálu Václava Seidla.
Účast byla slušná, 14 dvojic. Zvítězila votická 
dvojice Alex Houška a Míra Reinhard, ti ve fi-
nále porazili týnecké Romana Plachtu a Martina 
Weisheitela. Třetí místo obsadily dvojice Martin 
Vilímek s Ondrou Kočkou a Ondra Proskovec 
s Lubošem Odstrčilem ml. 

Fotografie a podrobnosti na 
www.tsportvotice.cz/memorial.php, 

připravil Zbyšek Kupský.

LESNÍ ŠKOLKA 
SMILKOV

PRODEJ
SAZENIC LESNÍCH STROMKŮ

e-mail jandasmilkov@seznam.czjandasmilkov@seznam.cz
Jiří Janda 603 257 095
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BOBO BLOK spol. s r.o., 
Voračice 4, 257 53  Vrchotovy Janovice
významný výrobce papírenského zboží 

a poskytovatel polygrafických služeb hledá 
do svého týmu:

Kolegyni – kolegu na pozici Asistentka – 
Asistent obchodního oddělení

Požadujeme:
- Ukončené SŠ vzdělání s maturitou (vhodné 

i pro absolventy)
- Základní znalost německého jazyka
- Uživatelskou znalost práce na PC

- Velmi dobré komunikativní dovednosti, 
ochotu učit se nové věci, vysokou míru     

samostatnosti
- ŘP sk. B

Nabízíme:
- Práci na hlavní pracovní poměr

- Možnost kariérního růstu
- Mobilní telefon, notebook

- Odměňování: základní mzda + osobní 
ohodnocení

Vaše životopisy zasílejte do 21. 10. 2012 na 
adresu: info@bobo.cz

Tel.: 317 835 252, fax: 317 835 606

Autoklimatizace
NOVĚ - plnění, opravy a údržba autoklimatizací 

nejmodernější plničkou klimatizací

4plnění stávajícím chladivem R134a

4novým chladivem R1234yf - automobily 
homologované od r.v. 2011

Desinfekce klimatizace - ultrazvukový 
a ozónový vyvíječ

4likviduje nežadoucí plísně a bakterie
Dále provádíme:

4mechanické a karosářské práce
4opravy el. instalace
4diagnostika - starších i nových automobilů
4montáž tažných zařízení
Autoopravna Nechvátal
Kouty - 3km z Votic směr Smilkov
Mobil: 603 486 226, tel.: 317 814 345

- Stavby na klíč a rekonstrukce domů

- Zakládání zahrad a údržby

            - Zabezpečovací a kamerové systémy

             - Strojní omítky

Tel.: 728 923 079
www.pavelneckar.cz

Stavební a zahradnické práceStavební a zahradnické práce PRODEJNÍ CENA 
   2. 730. 000,- Kč

LOKALITA: JIŽNÍ OBYTNÁ ČÁST MĚSTA VOTIC, OKRES BENEŠOV, 
                      STŘEDNÍ ČECHY
TYP NEMOVITOSTI: RODINNÝ DŮM – VILA DO OSOBNÍHO VLASTNICVÍ
STAV NEMOVITOSTI: VELMI DOBRÝ
ROK VÝSTAVBY: LISTOPAD 1981
ZASTAVĚNÁ PLOCHA A ZAHRADA: RODINNÝ DŮM MÁ ZASTAVĚNOU 
PLOCHU 111m² a ZAHRADA 420m²
POČET MÍSTNOSTÍ A PODLAŽÍ: VE SKLEPĚ JE BAZÉNEK, KOTELNA, 
PRÁDELNA – SUŠÁRNA, DÍLNA, DŮM JE CELÝ PODSKLEPEN VČETNĚ 
GARÁŽE
- V PŘÍZEMÍ JE SPOLEČENSKÁ HALA S KUCHYNÍ, JÍDELNOU, OBÝVACÍM 
POKOJEM, WC, TERASOU
- V PATŘE JSOU 3 POKOJE, SPRCHA, KOUPELNA, WC, KOMORA

REALITNÍ KANCELÁŘ: JIŘÍ SLAVÍK, Pražská 610, 259 01 Votice

mobil: 604 238 424, 606 636 721, 
tel: 317 813 926

e-mail: slavik.beztahov@tiscali.cz            http://www.realityslavik.comhttp://www.realityslavik.com

ČAS NA PROHLÍDKY SI UDĚLÁME KDYKOLI

PRODEJ RODINNÉHO DOMU VE VOTICÍCH         

HLEDÁME  BYT NA PRODEJ  DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 2+1 VE VOTICÍCH 
NABÍDKY VOLEJTE NA TEL: 604 238 424, 606 636 721
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Zahrady Maja 

Též nabízíme vertikulaci a vyčesávání trávníků 

CORPO
- výživové poradenství

- jídelníček na míru
- osobní tělesná analýza

- neinvazivní liposukce - redukce tukových 
polštářků

- rejuvenace - omlazení obličeje - obnovení 
kolagenu pomocí radiofrekvenční energie

Helena Zemková, 
Komenského náměstí, Votice

www.corpo-hz.cz, e-mail: info@corpo-hz.cz

Tel.: +420 608 110 021
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q První řádek tučně

q 1x opakování

q 2x opakování

Cena celkem ,-
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Kupón pro řádkovou inzerci ve Votických novinách
MKC Votice, Komenského náměstí 177, 259 01 Votice, tel., fax: 317 812 505

Telefon nebo adresa: 
Prosíme vyplňte následující údaje. Pokud nejsou uvedeny výše nebudou otištěny, vyžaduje je však tiskový zákon.

Jméno:     Telefon: 
Adresa:     Podpis:

Votické noviny, čtrnáctideník pro Voticko·Vydává Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice·IČ0: 00232963·Adresa redakce: MKC Votice, Komenského 
nám. 177, 259 01 Votice, telefon: 317 813 071, 317 812 505, e-mail: noviny@votice.cz·Šéfredaktor: Jana Spálenková, Redakční rada: Jana Pavluková, Petra 
Čiperová, Lucie Spálenková, Jana Spálenková, Zbyšek Kupský, Jan Žaloudek, Jiří Peška. Grafický design: Petra Čiperová, Jana Pavluková. Tisk: TRIA v. o. s. 
Olbramovice 31·Nevyžádané příspěvky nevracíme, jména autorů působících pod značkou nesdělujeme·Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykovou 
úpravu příspěvků·Distribuce prostřednictvím prodejen tisku a drobných prodejců·Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 10767·Toto číslo bylo dáno do tisku 
26. 09. 2012·Toto číslo vyšlo 27. 09. 2012. Redakční uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 04. 10. 2012.Další číslo vyjde: 12. 10. 2012·Názory přispěvatelů a autorů 
článků se nemusí shodovat s názory vydavatele.

Náklad 1350 kusů Vytištěno na recyklovaném papíře

Prodám
4Prodám domek se zahradou, garáží 2+1, 
nový plot, altán, část. rek. 1 650 000 Kč. Tel.: 
732 100 388
4Prodám chalupu v Mitrovicích u Mezna s velkým 
pozemkem. Tel.: 606 905 451, 724 008 618
4Prodám nebo pronajmu byt v centru Votic. Tel.: 
733 327 287
4Pozemek Vr. Janovice. Prodám – možno použít 
jako sklad stavebnin, sběrna surovin. Zahrada za 200 
tis. Též i na chatu. Tel.: 732 452 511
4Prodám dětský kočárek trojkolka, trojkom-
binace, CAM Cortina EVOLUTION X3, barva 
černostříbrná. Dětské oblečení na chlapečka 0 – 2 
roky. Tel.: 602 664 510
4Prodám dětskou postýlku s matrací 800,- Kč, šatní 
skříň 100,- Kč. Tel.: 737 813 763
4Prodám lis a elektrický drtič ovoce. Tel.: 
721 624 786
4Prodám Fiat Punto 1,7 TD, rok 96, pětidvířko, servo. 
Nová STK, 1. majitel, malá spotřeba – 5 l/100km. 
Tel.: 728 481 100. Pěkný stav, cena 24 tisíc.
4Prodám dvouradliční neseny pluh. Tel.: 
720 551 119
4Prodám nově zrekonstruovanou a bytelnou psí 
boudu po vlčákovi. Cena 4 000,-. Bouda je opatřena 
ochranným nátěrem a po výměně podlahy. Dobrý stav. 
Spěchá. Rozměry: 184x76x81, 60x64cm – předsíň, 
108x64cm – ložnice. Tel.: 606 828 487, 725 397 540, 
e-mail: Grulichmichal@seznam.cz
4Prodám drané peří čištěné. Tel.: 605 726 665

4Prodám kachňata čínská i třeba s kachnou. Zn.: 
velmi levně. Tel.: 603 258 545
4Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma 
Dráb opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky 
pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 15-17 
týdnů cena 159 – 170 Kč/ks. Prodeje se uskuteční: 
v úterý 9. října 2012 Votice – u býv. autobus. ná-
draží – v 10,15 hod, v úterý 23. října 2012. Votice 
– u býv. autbus. nádraží – v 15,40 hod. Případné 
bližší informace – tel.: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719
Různé
4Nabízím konverzaci AJ pro zlepšení komu-
nikace pro vycestování do zahraničí a obecné 
znalosti. Místo výuky je flexibilní dle domluvy 
na 775 492 966. Hodina 100,- Kč. Benešovsko, 
Voticko. E-mail: xbrezi@seznam.cz
4Nabízím doučování fyziky a matematiky pro 
ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ. Cena dohodou. Mobil.: 
737 279 351
4Nabízím zámečnické práce, vrata, brány včetně 
pohonu. Zaměření a cenová nabídka zdarma. 
Více info na www.zamecnictvistemberk.cz. Tel.: 
737 627 631
4Pronajmu velký byt 3 + 1 ve Voticích, č. p. 627. 
Bližší informace na tel.: 605 735 908
4PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY VE 
VOTICÍCH, ULICE SADOVÁ (NAPROTI MŠ 
ZA OD). TEL: 604 758074

4Hledám do týmu šest schopných lidí, kteří si 
chtějí vydělat peníze. Tel.: 603 870 231
4Hledám brigádu na víkendy. Tel.: 724 961 534
4Nabízím práci s motorovou pilou a křovinořezem. 
Domluvou na 739 445 825 (Benešovsko a okolí)
4Nabízím zemní a výkopové práce, terénní 
úpravy pásovým minibagrem, 35 tuny přepravy 
materiálu, sklápěč AVIA. Výkopy šíře 30, 40, 
60 cm, svahování naklápěcí lžící, šíře 120 cm. 
Tel.: 602 355 263
4Nabízím za odvoz zeminu – Heřmaničky.
Tel.: 737 706 054
4Kreativní víkend – 5. – 7. 10. 2012 na Pod-
hrázském mlýně 31, Tomice II (Benešovsko). 
Jóga, výtvarný ateliér, dech, čakry a meditace, 
medicínský kruh, dechové sufijské cvičení. 
www.podhrazi.unas.czwww.podhrazi.unas.cz v akce, 775 492 966
4Máte problém s klouby a nepomáhají vám 
věci z reklam? Máme pro vás řešení! Volejte 
731 496 522
4Co myslíte, že je lepší? Tahat se s balíky 
z obchodů nebo mít doma neustále k dispozici 
opravdu pitnou vodu, která vás přijde levněji. 
O vašich možnostech vás rádi informujeme. 
Tel.: 603 870 231
Koupím
4Koupím rodinný dům ve Voticích, nejlépe 
novostavbu. Tel.: 602 609 565
4SDH Velké Heřmanice koupí starší dřevěné židle 
za rozumnou cenu do hasičské zbrojnice - cca 10 
až 20 kusů. Kontakt: 605 032 643

MKC Votice nabízí předplatné na podzimní divadelní sezonu 2012/2013
Předplatné zahrnuje 5 divadelních představení od října do ledna.

Zahájení proběhne
Ve středu 3. října od 19,00 hodin

Sex noci svatojánské
(Divadlo pod Palmovkou Praha)

Lístky a podrobné informace získáte v MKC Votice, 
v budově staré radnice nebo na tel.: 775 683 306


