
„Vždyť strojařina je tak krásná. 
Baví mne,“ vyznává se z lásky 
k oboru. Podnikání jeho firmy 
v rámci prestižní soutěže Podnika-
tel roku bylo hodnoceno na základě 
šesti kritérií, v nichž vedle finanč-
ních výsledků, hospodářského 
růstu a celostátního a globálního 
dopadu podnikání firmy stojí na 
stejné úrovni i čestnost a poctivost. 
Ocenění mu bylo shodou okolností 
předáno právě v den jeho padesá-
tých narozenin. „Moje podnikání 
je jako rozjetá zaoceánská loď, 
kterou nelze zastavit. Byznys je 
dneska především o kontaktech 
a spolehlivosti,“ uvádí Vlastimil 

Sedláček. 
Obchodní partneři oceňují, 

že si stojí za daným slovem, že 
za něj mluví činy. Od švédského 
koncernu Assa Abloy získal Vlas-
timil Sedláček nástrojářskou divizi 
rychnovské společnosti FAB a pře-
jmenoval ji na Seko Tool. Připra-
vuje výrobní halu v podnikatelské 
zóně v Brazílii. Založil firmu EDM 
Assistant zaměřenou na dovoz 
obráběcích strojů. Je uznávaným 
členem vývojového teamu firmy 
Siemens. Zabývá se netradičními 
technologiemi. Má registrováno 
několik patentů, mimo jiné i na 
likvidaci PET láhví. Mluví per-

fektně německy 
a při svém obrov-
ském podnika-
telském vypětí se 
ještě stihne učit 
i angličtině.

„Kdo nechce, 
vymlouvá se, kdo 
chce, naučí se,“ je 
přesvědčen Vlas-
timil Sedláček. 
Pokud se během 
roku naučí ho-
vořit i perfektní 
angličtinou, je 
jeho vegetarián-
ský učitel připra-
ven sníst krvavý 
biftek. Už nyní 
podnikatel před 
novináři anglicky 
telefonoval. Jeho 
angličtináře ma-
sitá krmě nejspíš 
nemine.

V minulých dnech přišla na 
radnici žádost o odkoupení těch-
to budov od Ing. Ladislava Jůny 
za 10 milionů korun a následně 
od Jaroslava Štěpánka za 12 mi-
lionů. Zastupitelé schválili záměr 
odprodeje budov formou obálkové 
metody s minimální vyvolávací ce-
nou 12 milionů korun.

Předcházela tomu však diskuse, 
kdy se zastupitel Leo Peterka do-
tazoval, zda má Štěpánek vydáno 
stavební povolení na kotelnu, 
kterou tam buduje nákladem cca 
2,6 milionu korun.

„Stavební úřad o ničem neví, 
slyším to dnes poprvé,“ uvedla 
Jarmila Švarcová ze stavebního 
úřadu. Stejně se podivoval i sta-
rosta Radek Reindl: „Slyším to 
poprvé, pokud tam pan Štěpánek 
cokoliv dělá bez stavebního po-
volení, je to důvod k vypovězení 
nájemní smlouvy. Hned zítra 
půjdou zaměstnanci úřadu šetřit, 
co se tam děje.“

Problém by mohl vzniknout tím, 
že pokud by došlo k vypovězení 
nájemní smlouvy ze strany města, 
mohl by Štěpánek požadovat úhra-

du nákladů na kotelnu, kterou vy-
budoval. Na druhou stranu, pokud 
nemá stavební povolení, je to černá 
stavba a postih hrozí Štěpánkovi. 

„Štěpánkovi všechno prochází. 
Co se to tam děje?“ rozčiloval se 
na starostu zastupitel Jaroslav 
Kučera. „Mně je úplně jedno, 
jestli to koupí Ing. Jůna nebo pan 
Štěpánek. Znovu opakuji, pokud 
se tam cokoliv děje načerno, je 
to důvod k vypovězení nájemní 
smlouvy,“ uzavřel Reindl.

Záměr prodeje byl tedy zastupi-
teli schválen a je pravděpodobné, 
že Vojenská závodní kuchyně 
a ubytovna budou brzy prodány. 
Výsledky obálkové metody a znění 
kupní smlouvy podléhají schválení 
zastupitelstva města.

Celodenní umělecký maratón… Osmého března 
se v Divadle J. K. Tyla v Postoloprtech konalo okresní kolo Národ-
ní přehlídky Základních uměleckých škol – literárně dramatický 
obor. Soutěže se zúčastnily ZUŠ Žatec, Louny a Postoloprty, bě-
hem celodenního uměleckého maratónu se odehrálo osm před-
stavení. Porota – dvě pedagožky ze ZUŠ Ostrov n.O a Litvínov 
byly příjemně překvapeny, kolika nadějnými mladými talenty se 
může pyšnit „okres Postoloprty“. Povýšení (i když z neznalosti) 
města Postoloprty na okresní všechny potěšilo a ještě víc těší, 
že okres Louny v kole krajském bude reprezentovat LDO ZUŠ 
Postoloprty pod vedením Evy Vinterové a Květoslavy Zíbrtové 
(na dolním snímku s kolegyni Milenou Nečesanou (vpravo) ze 
ZUŠ Louny). Právě tento soubor byl vyhodnocen jako nejlepší 
se svým představením Obrázky z českých pověstí. Postoloprtští 
získali také 2. místo ve své (VI.) kategorii – s inscenací Vivat Mozart 
(na horním snímku scénka z Figarovy svatby), třetím nejlepším se 
stal soubor Nevadí ze ZUŠ Žatec se hrou Za ručičku aneb Ruční 
tragikrimikomedie. Čestné uznání si odvezli rovněž Žatečtí za 
představení Velký tůdle. V V. kategorii druhým nejlepším byl 
dramatický soubor ZUŠ Louny s představením Malý princ, tato 
ZUŠka získala i čestné uznání za Pásmo literárních paskvilů a 3. 
místo patří Rolničce ze ZUŠ Žatec za hru Dobrodružství malého 
velkého boha. Ve IV. kategorii tentokrát vystoupil jediný soubor 
– O patro výš – ze ZUŠ Žatec a ten byl oceněn i za představení 
Otesánek. Krajské kolo proběhne 26. března v ZUŠ Most. (bal)
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stručně z obcí stručně z měst
n  VE TŘECH městech 

v okrese Louny vlály 10. března 
pestrobarevné vlajky Tibetu. 
K celosvětové akci se přidaly 
žatecká, lounská a postoloprt-
ská radnice. V Podbořanech 
vlajku nevyvěsili. Tamní radní 
se předtím rozhodli, že vlajku 
vyvěšovat nebudou, potvrdil bez 
bližších podrobností starosta 
Podbořan Radek Reindl. 
n SCHODKOVÝ ROZPO-

ČET s příjmy více než 64 milio-
nů a výdaji téměř 73,5 milionu 
korun schválilo zastupitelstvo 
Postoloprt. Schodek tedy činí 
zhruba 9,3 milionu Kč. Mezi le-
tošní investice patří např. čtvrt 
milionu na zánovní automobil 
pro městskou policii či oprava 
cest na hřbitově.
n  RADNICE V Podbořa-

nech nařídila stavebnímu 
úřadu, aby rázně postupoval 
proti majitelům nemovitostí, 
které jsou v dezolátním stavu 
a ohrožují kolemjdoucí. A to 
ve městě i v okolních obcích. 
„Mezi chátrajícími stavbami 
je odhadem několik desítek 
kulturních památek. Ty by měly 
přijít na řadu jako první,“ uvedl 
tajemník MÚ Martin Gutzer. 
Stavební úřad nejprve majitele 
objektů vyzve, aby si stavbu 
opravili do určitého termínu 
a pokud tak neučiní, přijdou na 
řadu sankce v podobě vysokých 
pokut, což zákon umožňuje.
n MĚSTO ŽATEC ukončilo 

nájem areálu městského koupa-
liště firmě NSI jednatele Antoní-
na Mannsteina. Radní současně 
schválili text dohody o ukončení 
smlouvy o nájmu včetně vzájem-
ného vyrovnání pohledávek a zá-
vazků. Vedení města chce nejdřív 
převzít koupaliště do své správy 
a zajistit jeho rekonstrukci. Kdo 
bude pak koupaliště provozovat 
a zda bude letos otevřené, zatím 
není jasné. 
n LOUNŠTÍ RADNÍ jednali 

o možnostech, jak regulovat pro-
voz výherních hracích přístrojů. 
„Jako nejúčinnější se podle mne 
jeví regulace doby provozu,“ říká 
tajemnice Renáta Čapková. Od 
ledna 2008 by měly být automa-
ty v Lounech provozovány pouze 
v době od 20 hodin do 6 hodin 
do rána. 
n MĚSTSKOU ZÁSTAVU 

bude moci letos znovu používat 
Vroutek. Staronová vlajka bude 
i posvěcena v rámci oslav Jakub-
ského léta, v sobotu 21. červen-
ce, zároveň zve všechny Marta 
Hessová, starostka Vroutku.

n TRADIČNÍ KARNEVAL 
uspořádala sokolská jednota 
uplynulou neděli v sokolovně 
v Chlumčanech. 
n  OBEC STAŇKOVICE 

navštívil v polovině února po-
slanec Josef Čerňanský se svým 
asistentem Petrem Mojžíšem. 
Jednali se starostou Staňkovic 
Janem Bartoněm a starostou Bí-
tozevsi Václavem Šístkem a dále 
s vedoucím odboru hospodářské 
strategie Ústeckého kraje Janem 
Sixtou o zóně Triangle o způso-
bu přidělování čísel popisných, 
o názvech ulic a sídel. Uvažuje 
se o spojení obcí Staňkovice 
a Bítozeves s tím, že by zůstala 
pouze obec Staňkovice.
n OBEC RANÁ koupila dům 

čp. 114, bývalý Svazarm. Studie 
využití budovy je zpracována. 
Měla by sem přesídlit radnice, 
měl by zde vzniknout sál, také 
by se zde měly konat svatby, ale 
například i ubytovací zařízení.
n  KRYRŠTÍ ZASTUPI-

TELÉ souhlasí s uvedením 
licence na provozování veřejné 
linkové osobní dopravy na lince 
Podbořany-Jesenice-Kralovice 
Autobusové dopravě s.r.o. 
Podbořany. 
n  VROUTEK A spádové 

vesnice vyhlašují na pondělí 
19. března odvoz komunálního 
odpadu obecním traktorem. 
n DŽBÁNSKO OPS vypra-

covalo podrobný seznam cír-
kevních památek v této oblasti, 
které potřebují záchranu. Stav 
kaple sv. Anny v Čárce, kos-
tela sv. Vavřince v Hořeticích, 
farní kaple kostela sv. Martina 
v Liběšicích, kostela Nenebe-
vzetí P. Marie v Libořicích, sv. 
Bartoloměje v Nečemicích, 
kostela Neposkvrněného Po-
četí P. Marie v Siřemi a kostel 
sv. Mikuláše v Želči je označen 
jako katastrofální.

Pětadvacet nových 
pracovních míst

ODS podporuje jednání o radaru

Co bude s bývalou Vojenskou 
závodní kuchyní a ubytovnou

Jakékoliv nezákonné dění je podle starosty důvodem pro vypovězení smlouvy

Dokončí se koupaliště včas?… Město Podbořany 
projednávalo dodatek ke smlouvě s firmou Chládek & Tintěra a.s. 
Litoměřice, která dokončuje generální rekonstrukci koupaliště. 
„Po několika návrzích jsme se dohodli na dodatku ke smlouvě, 
že firma zaplatí smluvní pokutu 0,05 % z částky 3 milionů, což je 
neprostavěná suma z minulého roku, kterou nám Ministerstvo pro 
místní rozvoj převedlo, a to od 1. 11. do 5. 5., kdy má být koupaliště 
předáno. Pokud se tak nestane, zaplatí firma 0,2 % z celkové ceny 
díla, což je cca 18 500 korun denně,“ vysvětluje Roman Hodek 
ze stavebního úřadu. „Po zimní přestávce již pracujeme. Probíhá 
příprava podkladu na obkládání, tzn. broušení stěn a stěrkování, 
dlažba je dovezena z Itálie, příští týden začneme obkládat,“ uved 
vedoucí stavby David Jedinák. Na snímku Michal Suchý z jeho 
pracovního týmu. Poté bude pokračovat osetí trávy. Ing. Hodek 
doplňuje, že městu jde o to, aby 1. června bylo koupaliště otevřeno. 
Počítá se s celoročním napuštěním bazénu.                                 (sih)

Změny v regionální dopravě 
na našem území se dotkly na-
příklad tratě Lovosice a Louny. 
Vlaky pojedou v trati Lovosice 
– Koštice nad Ohří a zpět jen ve 
dnech školního vyučování. „O 
víkendu a o prázdninách nepoje-
de vlak z Lovosic ve 13:09, který 

byl v Libochovicích-městě ve 13:
41 hodin, a vlak z Libochovic do 
Lovosic, který zde byl v 15:05 
hodin. Tyto vlaky totiž užívají 
hlavně děti a studenti jezdící do 
škol,“ popsal mluvčí.

Změny budou i na trati Praha 
– Kladno – Žatec – Chomutov. 

Od 1. dubna bude vlak Cho-
mutov - Lužná u Rakovníka 
odjíždět z Chomutova později 
než teď – ve 13:53 hodin, aby 
byl zajištěn přípoj od rychlíku 
„Šohaj“. To znamená, že např. 
v Žatci, Trnovanech, Měcholu-
pech i Sádku u Žatce bude stavět 
zhruba o 10 minut později. „Tato 
změna bude až od 1. dubna, kdy 
je plánováno dokončení přeložky 
tratě Chomutov – Březno u Cho-
mutova,“ uvedl tiskový mluvčí 
Českých drah.

Zřejmě nejvýraznější změnou 

je však zdražení místenek ve vni-
trostátních rychlících. Zatímco 
dosud stála místenka 30 korun, 
od první březnové neděle za ni 
cestující platí 86 korun. Sazba pro 
majitele karet Rail plus zůstává na 
30 korunách. „Částka se zvýšila 
kvůli tomu, že jsme museli srovnat 
ceny na mezinárodních a vnitros-
tátních tratích,“ vysvětlil mluvčí 
Ondrůj. 

Lidé, kteří si zakoupili jízdní řád, 
v něm mají kupon na bezplatné vy-
zvednutí změn na pokladnách ČD. 
Zájemci si je mohou vyhledat i na 
aktualizovaných internetových 
stránkách www.cd.cz.

Zkontrolujte odjezd svého vlaku, platí nový jízdní řád
OKRES LOUNY (bal) - V neděli 4. března vstoupila v platnost první 
změna jízdního řádu Českých drah, druhá nastane 10. června. 
„Žádné spoje by neměly zmizet – naopak tyto změny reflektují 
především požadavky občanů na úpravy spojení a institut změny 
jízdního řádu během platnosti je každoroční záležitost, která se 
odehrává vždy dvakrát do roka,“ tvrdí Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí 
Českých drah. 

Změnu provádějí České dráhy na základě požadavků cestujících nebo Kraje 

LOUNSKO (r) - Mikroregion 
Lounské Podlesí se zapojil do 
operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů a získal grant na 
projekt Podpora aktivní politiky 
zaměstnanosti v mikroregionu 
Lounské Podlesí financovaný 
z evropského sociálního fondu. 
Došlo tak k vytvoření 25 nových 
pracovních míst v mikroregionu, 
který tvoří Cítoliby, Líšťany, Ročov, 
Jimlín, Domoušice, Hřivice, Pnět-
luky, Brodec, Zbrašín a Opočno. 

„V každé obci tak vznikly 2-3 
nové pracovní příležitosti pro neza-
městnané v profesích lesní dělník, 

zedník, pracovník v oblasti údržby 
zeleně, řidič, údržbář a zámečník. 
Doba trvání projektu je 20 měsíců. 
Pro získání širších znalostí v oboru 
lesnictví a prací s motorovou pilou 
a křovinořezem bude 9 osob rekva-
lifikováno a následně zařazeno do 
profesí lesních dělníků a údržbářů 
zeleně,“ říká Miroslav Protiva, mís-
topředseda mikroregionu Lounské 
Podlesí. 

Cílem projektu je zlepšení situace 
venkovských oblastí na trhu práce 
formou rekvalifikace a následného 
pracovního zařazení a zamezení 
odlivu mladých lidí do měst.

LOUNY - Delegáti oblastního 
sněmu ODS Louny na svém 
jednání v závěru února zvolili na 
dvouleté funkční období nové 
orgány. Předsedou zvolili MU-
Dr. Vladimíra Záhorského, prv-
ním místopředsedou Mgr. Radka 
Rendla a dalšími místopředsedy 
Miroslava Legutka, Lukáše Zelen-
ku a Zdeňka Kutnera. Také zvolili 
delegáty regionálního sněmu. Dále 
schválili zprávu o hospodaření 
uplynulého roku a rozpočet na le-

tošní rok. V průběhu jednání byly 
zhodnoceny loňské parlamentní 
a komunální volby, kde ODS výraz-
ně uspěla. Jak informoval Vladimír 
Záhorský, na závěr jednání se dele-
gáti sněmu usnesli „na podpoře za-
hájení jednání vlády ČR o umístění 
amerického radaru protiraketové 
obrany v České republice. Považují 
umístění obranného radaru u nás 
za správné a odmítají vyhrožování 
ze strany ruské generality“.

Jaroslav Rosenkranc
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PODBOŘANY (sih) - V listopadu minulého roku rada města 
doporučila pronájem budovy bývalé Vojenské závodní kuchyně 
a ubytovny. Přihlásil se jediný zájemce, místní podnikatel Jaroslav 
Štěpánek, se kterým byla od února uzavřena nájemní smlouva na 
dobu 5 let za částku cca 400 tisíc ročně.

Současný byznys je především 
o kontaktech a spolehlivosti

tvrdí Vlastimil Sedláček, finalista prestižní soutěže Podnikatel roku 
LOUNY (toš) – Vlastimil Sedláček bydlí v Lounech už dvacet osm 
roků. Působil ve školství a vždy se profiloval jako strojař. Nenápadný 
inteligentní pán, který potvrdil, že doba přeje připraveným. Podni-
kat začal v garáži, dnes o něm ví významné světové firmy. Založil 
firmu SEKO EDM. První léta byla velmi tvrdá, pomáhala mu rodina, 
včetně syna, který ho již v deseti letech dokázal vystřídat u stroje. 
Nyní firma vyrábí komponenty pro letecký průmysl například pro 
firmy Siemens a Honeywel. 

Vlastimil Sedláček, majitel firmy SEKO edm 
s jedním z mnoha svých ocenění.
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