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ROČNÍK XXI

POPLATKY
ZA
PSY

Poplatek činí 100 Kč za psa na rok,
za druhého a dalšího psa 150 Kč/rok.
Za psy, jejichž držitelem je osoba
starší 65 let, 100 Kč/rok.
Poplatek za psa je splatný
k 31. 3. 2022.
Osobně lze hradit v pondělí a ve středu
v pokladních hodinách v pokladně OÚ.
Poplatky lze hradit také
bezhotovostně!

Číslo účtu: 7525141/0100
Do poznámky uvedete

PES / číslo popisné / jméno
např: pan Čech, kterému je 66 let má 2 psy,
bydlí v Třebi č.p. 24, zaplatí 200 Kč
a do poznámky napíše: PES / T24 / Čech.

Titěrné částice koronaviru drtí svět. Všechny, které se ve světě vyskytují,
zabírají objem 160 mililitrů. Pro britskou BBC to spočítal biolog Christian Yates
pro pořad More or Less (Více, nebo méně). To znamená, že by se dvakrát vešly
do třetinkové plechovky coly. Anebo lépe pro našince: Třikrát do půllitru – a ještě
by zbylo místo na pěnu!
První 3 případy nákazy COVID 19 se v České republice objevily 1. března 2020
u lidí, kteří pobývali kdesi na severu Itálie. Následující dny 2. a 3. března byl
v Česku potvrzen čtvrtý a pátý případ nákazy koronavirem, 4. března se počet
nemocných rozrostl o další tři…
7. března 2020 se konala ve Třebichovicích oslava MDŽ a nikoho ani ve snu
nenapadlo, že pro následující měsíce a vlastně i roky to bude poslední trachtace
toho druhu u nás. Po dvouleté odmlce bychom rádi zase dveře sálu otevřeli
a s plnou parádou oslavili třeba právě MDŽ  Tentokrát trochu jinak.
Odpolední program určený ženám vystřídá večerní taneční zábava, kde je účast
pánů nutností. Dva týdny poté 26. března máme v plánu uspořádat konečně ten
slibovaný 17. JARNÍ PLES 
Tedy na zdraví a koronaviru zmar!

Uzávěrka tohoto čísla: 22. února 2022
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází 12x
ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:

M. Jehličková (mj)

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 11.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
U SN E S E NÍ Z 10 . V E ŘE JN É HO Z A S E DÁ NÍ Z O
T Ř EB IC HO V IC E K ON A N É HO D N E 2 9. 12. 20 21
US NE S E N Í č . 3 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2022. Schodek bude pokryt z naspořených prostředků
z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2022 jsou
paragrafy.
US NE S E N Í č . 4 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým střednědobým
výhledem rozpočtu obce Třebichovice na roky 2022 – 2024.
US NE S E N Í č . 5 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
finanční výbor na rok 2022.
US NE S E N Í č . 6 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
kontrolní výbor na rok 2022.
US NE S E N Í č . 7 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice rozhodlo, že nepřijme nabídka VKM a.s. k odkupu akcií.
US NE S E N Í č . 8 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě
o zemědělském pachtu ze dne 18.12.2017, pachtýř AGD Kačice, s.r.o.,
IČ 47048620 a souhlasí s výší pachtovného za rok 2021 z důvodů
ponížení propachtované plochy způsobené výsadbou stromů (alej
Rovina) a ukládá starostce zajistit podpis dodatku.

U SN E S E NÍ Z 1. V EŘ EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ Z O
T Ř EB IC HO V IC E K ON A N É HO D N E 7 . 2 . 2 02 2
US NE S E N Í č . 3 / 1 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že bude majetek odepisovat
dle předloženého účetního odpisového plánu čtvrtletně.
US NE S E N Í č . 4 / 1 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2022 ve výši 38,96
Kč/m3 bez DPH a způsob vybírání stočného.
US NE S E N Í č . 5 / 1 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením VEŘEJNOPRÁVNÍ
SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Třebichovice na rok
2022 pro SK Třebichovice z.s., IČ 618 94 761 ve výši 250 000 Kč.

Opakovaná nadílka odpadu všeho druhu u kontejnerů
v centru obce přidělala našim pracovníkům
v uplynulých dnech další zbytečnou práci…

Byla dokončena instalace kamer a místa,
kam se ukládá TŘÍDĚNÝ odpad, budou
pod dohledem kamer se záznamem.
Žádáme občany, aby třídili odpad v souladu
s obecně závaznou vyhláškou obce.

LEDEN, ÚNOR

2022

17. JARNÍ PLES
SE USKUTEČNÍ
26. BŘEZNA
VSTUPENKY
(A REZERVACE MÍST)
BUDOU K DISPOZICI
OD 7. BŘEZNA NA OÚ
BLIŽŠÍ INFO V PŘÍŠTÍM
VYDÁNÍ A NA PLAKÁTECH

STRANA
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VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

VĚZNICE VINAŘICE

LEDEN, ÚNOR

2022

OZNÁMENÍ CEN
STOČNÉHO
PRO ROK 2022
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Třebichovice
č. 4/1VZ/2022 ze dne 7. 2. 2022
Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2022
se mění ceny stočného pro rok 2022 takto:

PŘIJME

PŘÍSLUŠNÍKY
BEZPEČNOSTNÍHO
SBORU
náborový příspěvek ve výši 150.000 Kč
a stabilizační příplatek ve výši 2.500 Kč/měsíčně
(po zkušební době)
Co nabízíme?
- zajímavé zaměstnání, pravidelný měsíční příjem,
výhody služebního poměru
- nástupní plat od 28.320 Kč/dle dosažené praxe, po
absolvování základní odborné přípravy a zařazení do
směnného režimu od 32.260 Kč
- dovolenou v délce 6 týdnů v kalendářním roce
- lékařskou péči
- vlastní stravovací zařízení v areálu věznice, výběr ze 3
jídel
- bezplatné využití vybavené posilovny a sauny, cvičení
sebeobrany
- finanční příspěvek 12.000 Kč na stravování, rekreaci,
kulturu, sport nebo penzijní spoření
- možnost ubytování na ubytovně věznice
- po 15 letech služby k dovolené navíc každoroční
14denní ozdravný pobyt v rekreačních zařízeních
Vězeňské služby nebo lázních
- při skončení služebního poměru po 15 letech služby
nárok na výsluhový příspěvek a jednorázové odchodné
Co je potřeba k přijetí?
- věk nad 18 let, státní občanství ČR, občanská a trestní
bezúhonnost
- ukončené střední vzdělání s maturitou
- odpovídající zdravotní, fyzická a psychická způsobilost
Podrobnější informace najdete na webových stránkách Věznice
Vinařice. V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
věznice na e-mailu: nabor@vez.vin.justice.cz nebo na tel.
312 291 750.
Adresa: Vězeňská služba ČR,
Věznice Vinařice, č. p. 245, 273 07 Vinařice
email: mluptakova@vez.vin.justice.cz

Stočné

bez DPH

včetně 10% DPH

cena v Kč/m3

38,96

42,85

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.
U stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena,
do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Výpočet ceny za stočné pro odběratele
v období od 1. 1. 2022
cena za 1 m3 přečištěné odpadní
vody bez DPH
BYTOVÝ FOND/na jednoho
obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
DPH 10 %
cena celkem vč. DPH
pololetní splátka vč. DPH

38,96 Kč
35 m3 za rok
38,96 x 35 = 1364 Kč
136 Kč
1 500 Kč
750 Kč

První splátku za stočné 750 Kč uhraďte

do 31. března 2022
Druhou splátka za stočné 750 Kč uhraďte

do 31. září 2022
V roce 2022 je také možné uhradit stočné
jednorázovou platbou

1 500 Kč do 31. března 2022
Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor
Cena za stočné 38,96 Kč se násobí příslušným směrným
číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH v platné výši

Platba stočného za rok 2022 bude probíhat na základě
avíza vystavovaného Svazkem obcí TSH.
Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního
úřadu, nebo bezhotovostním převodem
na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100
s uvedením čísla avíza do poznámky.
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VE ČTVRTEK 7. DUBNA NEZAPOMEŇTE PŘED DŮM
PŘISTAVIT BIOPOPELNICI!

ZAČÍNÁ LETOŠNÍ SVOZ BIOODPADU!

LEDEN, ÚNOR

2022

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
V ROCE 2022

7.4.
21.4.
5.5.
19.5.
2.6.
16.6.
30.6.
14.7.
28.7.
11.8.
25.8.
8.9.
22.9.
6.10.
20.10.

SVOZ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN VE ČTVRTEKK

STRANA

Od 1. března 2022 mohou zájemci o svoz bioodpadu ze svých domácností hradit
poplatek za BIOODPAD.
V hotovosti v pokladních hodinách v pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. účtu obce
Třebichovice 7525141/0100. Do poznámky uveďte BIO / číslo popisné / jméno.
Známku pak lze vyzvednout v pokladně OÚ.

Výše poplatku za BIOODPAD
Malá 140 l popelnice

1 050 Kč

Velká 240 l popelnice

1 800 Kč

STRANA
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Přestože byl zrušen masopustní průvod na MAYRAU,
vinařičtí, tuháňští ani kladenští z Podprůhonu se nenechali
odradit a pořádají masopustní průvody ve svých obcích.
Přijměte tedy pozvání vinařických sousedů:

2022
ve Vinařicích se koná
26. 2. 2022 ve 13 hod.
před Obecním úřadem,
kde Vás čeká:
masopustní dobroty,
hudba,
skvělá nálada.
13:30 hod - masopustní průvod maškar
projde obcí k Obecnímu domu,
kde bude připraveno občerstvení
a diskotékový maškarní rej.

PŘIJĎTE VŠICHNI!!!
A ten, kdo dává přednost procházkám zimní krajinou, může
vyrazit směrem na Rovina, kde nedaleko aleje najde nové,
krásné, dřevěné posezení, nabízející výhled do kraje.
Děkujeme za něj spolku Třebichovice, který tímto splnil,
co slíbil a lavičku instaloval.

LEDEN, ÚNOR

2022
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Kaplička Třebichovice
nemovitá kulturní památka rejstřík. č. 17067/2-621 ÚSKP

Barokní kaple byla údajně vybudována r. 1797 a s dvojicí
vzrostlých lip ovládá návesní prostor. Spolu s nedalekou usedlostí
čp. 11 jsou nejvýznamnějšími historickými objekty obce.
Byla vyhotovena studie opravy kapličky a úpravy veřejného
prostranství. Její autorkou je Ing. Burešová, se kterou již dříve
obec spolupracovala na studii revitalizace hřbitova. Byli jsme
nadšeni jejím citlivým přístupem k našemu záměru a věříme, že
se bude líbit i občanům.

LEDEN, ÚNOR

2022

Pár slov o kapličce a chystaných úpravách
Kaple v Třebichovicích stojí na návsi v centru obce. Drobná
kaple čtvercového půdorysu se zvoničkou v mohutném štítě je
stavba z konce 18. století. Jedná se o hodnotnou stavbu
s památkovou ochranou, která má určující význam pro
historický obraz vesnice.
Náves je svou polohou vhodným kandidátem k posílení
vesnické identity a života komunity obyvatel Třebichovic.
Náves okolo kaple byla v minulosti poznamenaná různými
stavebními zásahy, především zástavbou obchodu z druhé
poloviny 20. století. Tato úprava rozdělila v minulosti
jednotnou náves na dvě části. Předprostor obchodu nyní slouží
primárně jako parkoviště a zastávka autobusu a funkce návsi je
v této ploše úplně potlačena.
Travnaté ostrůvky okolo kaple jsou jedinými volnými plochami
na návsi, které mají potenciál plnit funkci centra obce. Nicméně
jejich podoba ani forma neodpovídají současným potřebám
obyvatel.
Celkově chybí na návsi klidné místo k posezení a prostor k
shromáždění veřejnosti, např. v adventním čase, oslavě
masopustu nebo při lampionovém průvodu.

NPÚ schválil předloženou studii opravy kapličky ve Třebichovicích,
písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče bylo
vydáno pod č.j. NPÚ-321/ 105619 /2021 dne 3. 1. 2022.
Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, Oddělení speciálních
stavebních činností – památková péče následně vydal souhlasné
závazné stanovisko k její opravě pod č.j. OV/5553/21-4/BN dne 17. 1.
2022.
Dne 26. 1. 2022 byla odeslána na Magistrát města Kladna, Odbor
výstavby, žádost o vydání Souhlasu s provedením ohlášené stavby
s názvem „Kaple Třebichovice – Úprava veřejného prostranství
a rekonstrukce objektu“ na pozemku parc. č. st. 211 a 790/1. Souhlas byl
vydán 2. 2. 2022.

V lednu jsme podali dvě žádosti o dotaci do dvou programů, které
nabízejí finance na opravy kulturních památek. Jedná se o opravu,
jejíž náklady by neměly přesáhnout 300 000 Kč. Chystáme výběr
dodavatele opravy a následně výběr zhotovitele stavby (část zídky
a dřevěné sedací stupně).

►

Do okolí kaple doplňujeme historickou stopu v
podobě kamenných schodů umístěných na osu
kaple

►

Zelené návrší, na kterém stojí kaple, upravujeme
pozvolným tvarováním svahu

►

Vytváříme pohodlný přístup ke kapli ze severu
mírnými terénními stupni

►

Na jižním cípu navrhujeme úpravu stávající opěrné
zídky a doplňujeme ji o dřevěné sedací stupně

►

Všechny terénní úpravy jsou navrhovány s ohledem
na stávající kořenový systém stromů

Rekonstrukce objektu kaple bude spočívat především v opravě
omítek, fasády, soklu, sjednocení barevnosti na původní odstín,
bude řešen přístup ke kapli položením kamenných schodů na
osu kaple podporujících symboliku kaple v centrálním prostoru
návsi. Doplněny budou dřevěné sedací stupně a schody před
stávající zídkou. Dojde ke zpřístupnění kaple ze severu pomocí
mírných terénních stupňů.
Posílena bude funkce zeleně. Kapli po dlouhá léta doprovází
dvě lípy, které bychom rádi uchovali, dokud to jejich zdravotní
stav umožní. Po jejich dožití navrhujeme v osové souměrnosti
výsadbu nových lip. Prostor za kaplí umožní vysadit první lípu
již při realizaci výše zmíněných úprav. S výsadbou druhé lípy
počítáme v budoucnosti místo lípy u opěrné zídky. Dosazeny
budou přírodní trvalky a svah pod kaplí bude oset směsí trav
a bylin.
A už nyní se těšíme na setkání u kapličky třeba na letošním
Betlémském světle, které jsme v loňském roce poprvé
organizovali za podpory vinařických skautů. Sice malá, ale o to
víc příjemná předvánoční akce, která si časem jistě najde své
místo mezi tradicemi našich občanů.

Na historické pohlednici je třebichovická náves
v pozadí s hostincem pana Gruncla

Celou studii je možno shlédnout na webu obce.

mj
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TŘEBICHOVICKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA,
která se uskutečnila 8. ledna 2022, přinesla díky vaší
štědrosti velkou radost celé rodině malého Matyáše, pro
kterého jsme tuto PRVNÍ VEŘEJNOU SBÍRKU OBCE
TŘEBICHOVICE pořádali. Vše, co vybrali naši malí úžasní
koledníci do zapečetěných kasiček, bylo ještě téhož dne do
posledního haléře předáno s mnoha dalšími dárky
Matyášovi, jeho rodičům a bráškovi. Radost byla veliká,
a to na obou stranách. Výtěžek sbírky byl rekordní! 19 149
korun! K tomu jsme přidali 8 240 Kč z podzimní burzy.
Děkujeme našim občanům za tak krásné dary pro Matyáše.
Je to úžasný kluk a my moc přejeme jemu i jeho rodině, aby
je nepotkalo už nic zlého, všechna bolest ať je minulostí…
Maminka Matyáše Lucie napsala vzkaz pro Vás:

Tímto bychom rádi ze
poděkovali obyvatelům obce
Třebichovice, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku našemu
Matyáškovi, jejím zastupitelům a všem dětem, které se na
Tříkrálové sbírce podílely. Je neskutečné, kolik hodných lidi je,
kterým není lhostejný osud a život druhých! Děkujeme Vám za
neuvěřitelný finanční dar a příjemně strávené sobotní
odpoledne. Vybrané korunky použijeme na pomůcky pro
Matyáška. Ještě jednou ze
děkujeme, velice si toho vážíme
Matyáš s rodinou

LEDEN, ÚNOR

2022
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Vyjádření hejtmanky Petry Peckové
k financování rekonstrukce
zimního stadionu v Kladně
Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz
18. 2. 2022, aktuality
„Dožadujeme se akceptace a převzetí předchozích příslibů zástupců
Středočeského kraje jeho novým, tedy stávajícím vedením.“ Těmito
slovy se na mě obrátil až na začátku února se žádostí o jednání kladenský
primátor pan Milan Volf. V tu chvíli už téměř dva týdny žila tímto
tématem média a pan primátor nám posílal vzkazy právě prostřednictvím
nich. Přitom jde o zásadní a rozsáhlou rekonstrukci kladenského zimního
stadionu v hodnotě zhruba půl miliardy korun, do níž se město pustilo.
A evidentně bez zajištěného financování. Troufám si tvrdit, že se jedná
o jednu z největších investic, u které ale není uzavřen na
spolufinancování žádný smluvní vztah mezi městem a krajem, dokonce
ani mezi městem a Národní sportovní agenturou. Pan primátor se ohání
slibem předchozího vedení kraje, že přispěje možná i třetinou částky.
Musím konstatovat, že vzhledem k tomu, že značná část radních
a zastupitelů jsou také bývalí nebo stále současní starostové, kteří
postavili mnoho velkých investičních akcí, nestačíme se divit nad
amatérským přístupem Kladna k této zcela zásadní investici.
Zodpovědné je jen a pouze Kladno a není třeba hledat viníka jinde.
Pokud předchozí hejtmanka kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová,
bývalá ministryně financí paní Alena Schillerová a další kandidáti za
ANO zneužili v předvolební kampani Kladno a Jaromíra Jágra a slibovali
něco, co bylo předvolebním slibem, ale ne zákonným závazkem,
nezbývá než se divit naivitě vedení města. Je mi to upřímně líto, ale je
jen na odpovědnosti politiků, co před volbami slibují, a na odpovědnosti
jiných politiků, pokud se řídí sliby, a ne zákonnou rozpočtovou
odpovědností, kdy je nutná alokace částky pokrývající investici
v rozpočtu města.
Ve svém novém dnešním prohlášení město píše, že se z příběhu stalo
mediální téma díky jménu Jaromíra Jágra, který je většinovým
vlastníkem kladenských Rytířů. V tomtéž prohlášení napadá mě a vedení
kraje, a proto nemohu mlčet.
Mediální téma ze zimního stadionu dělá sám pan primátor. Právě pouze
z médií, kde si postěžoval, že mu kraj nechce dát slíbené peníze na
rekonstrukci stadionu, jsem se já, jako hejtmanka a stejně tak radní kraje
dozvěděli, že by se kraj na této nákladné akci měl podílet.
V reakci na mediální prohlášení kladenského vedení jsme v rámci úřadu
už před několika týdny prověřili všechny dokumenty a nenalezli žádný
závazek kraje. Jediné, co se podařilo dohledat byla prohlášení
z předvolební kampaně z roku 2020, kdy Kladno navštívila předchozí
hejtmanka paní Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v doprovodu
tehdejší ministryně financí paní Aleny Schillerové (ANO) a bývalého
šéfa Národní sportovní agentury pana Milana Hniličky (ANO). Právě na
této akci a tiskové konferenci zaznělo, že by kraj mohl přispět až třetinou
na rekonstrukci stadionu. Žádný jiný dokument, žádost o individuální
dotaci, a už vůbec ne rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva kraje
neexistuje. První žádost o setkání, s velmi svérázným textem, kdy máme
být zavázáni předvolebními sliby hejtmanky paní Pokorné Jermanové
a dalších představitelů ANO, dorazila na kraj 2. 2. 2022. Hledáme termín
společného setkání, na kterém jistě budeme problematiku řešit.
Odmítáme však obhajovat nefér jednání členů ANO v předvolební
kampani a slibování financí, o kterých nikdy nikdo oficiálně nerozhodl.
Na posledním Zastupitelstvu jsme požádali předchozí hejtmanku
o vyjádření. Bývalá hejtmanka paní Pokorná Jermanová mimo jiné
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uvedla: „Já jsem nemohla dát žádný příslib písemně, ani žádným jiným
způsobem zavázat rozpočet Středočeského kraje dopředu. Bavili jsme se
o tom, že sportovní agentura přispěje Kladnu, a pak si požádá Kladno o
dotaci Středočeský kraj. Těžko mohu zavázat středočeský rozpočet bez
toho, aniž bych měla takovýto krok schválený zastupitelstvem… Taková
byla dohoda ústní, nepadl tam žádný slib, že v každém případě to
zaplatíme, tak to nebylo… My jsme se o této variantě bavili, to já vůbec
nezpochybňuji, to je pravda, byli jsme na jednání i na vládě. A já jsem
říkala, že Středočeský kraj se připojí, pokud bude k tomu souhlas
v zastupitelstvu, pokud zaplatí Národní sportovní agentura.“
Pan primátor se nyní zlobí, že paní Pokorná Jermanová couvá ze svých
slov. Že žádnou žádost přece on podávat nemusí, když zazněl příslib. To
si ale musí vyřídit s tím, kdo mu ten příslib dal. Ať se obrátí na hnutí
ANO, jehož činovníci mu něco slibovali, nebo na šéfa tohoto politického
uskupení, který se ostatně do Kladna původně také chystal na jednání
s Jaromírem Jágrem, který podporoval kampaň jeho lidí.
My můžeme postupovat jen tak, jak nám ukládají pravidla, a financovat
to, co nám rozpočet dovolí. Sport samozřejmě podporujeme. Dáváme na
něj desítky milionů korun. Ty jsou určeny především na podporu
sportování dětí a samozřejmě se z nich dají hradit i investice do
sportovišť. Ovšem nikoliv takto rozsáhlé.
Takováto akce by vyžadovala od města Kladna žádost o individuální
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. My bychom ji museli zohlednit
v rozpočtu a v něm rozhodně v tuto chvíli nedisponujeme takovouto
finanční rezervou. A těžko jsme ji „mohli dát do rozpočtu“, jak píše pan
primátor, když se nám za celou dobu neozval. Navíc takovou částku
rozhodně v rozpočtu ani volnou nemáme. Kraj si půjčuje téměř 6 miliard
na své plánované investiční akce, jako je dostavba několika nemocnic,
stavba silnic, mostů, obchvatů a další investice, takže bychom si museli
na dotaci městu Kladnu sami půjčit.
Jsme samozřejmě připraveni se s panem primátorem setkat a termín
jednání na základě dopisu, který jsem od něj a Jaromíra Jágra obdržela,
navrhnu. I s vědomím, že pan primátor do médií prohlašuje, že jsme
nejhorší vedení kraje od roku 2000, i když se s námi nikdy nesetkal. Já
a celé vedení kraje přistupujeme ke všem obcím a městům v kraji stejně
a spravedlivě. Desítky starostů z mnohem menších měst a s mnohem
menšími problémy a plánovaným investicemi s námi denně na kraji
jednají, se všemi obcemi a městy velmi běžně komunikujeme, setkáváme
se, vědí, že dveře mají vždycky otevřené. Jen pan primátor nikdy neměl
potřebu financování půlmiliardové investice profesionálně řešit.
Asi byla představa, že automaticky dáme dotaci někomu, kdo o ni vlastně
nežádá.
A jediné, co mě fakt mrzí, je, že Kladeňáci musí sledovat tento
amatérismus města v přímém přenosu a nemají krásný zimní stadion,
svůj kladenský svatostánek.
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

