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„Začalo úřadovat nové vedení města.
Prvním bodem, který půjde na stůl, je povolení heren. Podle vyhlášky, kterou jsme
schválili v roce 2018, postupně herny z
Kladna mizely. V příštím roce měly zmizet i ty zbývající. Z toho už nic nebude…“
strana 3

Jak svatí na orloji
Z výměny na radnici zůstala jen
hořká pachuť. Většinu obyvatel
radniční šarády nebaví.
Dvacet dva let, tedy od roku 1998,
se na kladenské radnici střídá duo
Dan Jiránek a Milan Volf. Po podzimním převratu, kdy Milan Volf s
pomocí KSČM a dvou přeběhlíků
usedl radnici potřetí, se interval
střídání zmenšil na dva roky.
A jak to tak chodí, místo toho, aby se
stavělo, začala nová radniční koalice
bourat. Tedy rušit vše, co připravili ti
před nimi.
Ruší se rekonstrukce autobusového
nádraží, plánovaná na jaro 2021.
Přestalo se mluvit o investicích do
revitalizace sídlišť. Usnuly přípravy
na rekonstrukci páteřních komunikací
přes Kladno, Dubí i Švermov.
Rozdělané projekty postupně dobíhají, ale co se bude dít poté, je ve
hvězdách. Nové vedení se soustředí
zejména na personální otázky.
Na radnici proběhla čistka, jaká nemá
na Kladně obdoby, a veškeré síly se

soustředí na opětovné povolení heren.
Nyní se nově příchozí budou několik měsíců takzvaně rozkoukávat.
Do toho začíná vstupovat počínající
ekonomická krize. A tak je dost dobře
možné, že než se rozkoukají, budou
další volby.
Dan Jiránek se dalšího volebního
klání nezúčastní. „Byl jsem primátorem města dvanáct let. V dalších
volbách již nebudu na post primátora
kandidovat,“ uvedl bývalý primátor
Dan Jiránek a se smíchem dodává, že
moudřejší ustoupí.
/red/

Primátoři města Kladna
od roku 2000
1998 - 2004 Milan Volf
2004 - 2014 Dan Jiránek
2014 - 2018 Milan Volf
2018 - 2020 Dan Jiránek
2020 – xxx Milan Volf

Aktuality
Vodárenská věž získala ocenění
Stavba roku
Byla dokončena oprava ulice Na
Valmetce
Probíhá oprava podjezdu ve Vodárenské ulici
strana 2

Názory
Vojtěch Munzar

„Zrušení daně z nabytí nemovitostí je
veliký úspěch, který pomůže všem, kteří si
pořizují vlastní bydlení ...“
strana 5
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Aktuality
Prestižní soutěžní přehlídka
Stavba roku 2020 zná své
vítěze. Jedním z nich je i Veolia
Smart Control Tower v Kladně
Veolia Smart Control Tower v Kladně získala titul Stavba
roku. „V případě objektu bývalé vodárny Kladno ze třicátých let minulého století cenu udělujeme za zvládnutou konverzi starého, nepotřebného objektu. Bývalá vodárenská
věž poskytla prostor pro umístění vodárenského dispečinku a ostatních kontrolních prvků celé krajské vodárenské
sítě,“ uvedla porota.
„I když Kladeňáci věž znají, málokdo ví o tom, že se jedná o unikátní stavbu, která ve své siluetě ztělesňuje pozdní
funkcionalismus třicátých let. Jsem rád, že se díky nápadu,
který jsme přinesli před více než deseti lety, podařilo stavbu
zachránit a najít pro ni smysluplné využití,“ uvedl Radek
Větrovec (ODS), předseda představenstva VKM.

Probíhá oprava podjezdu ve Vodárenské ulici
Doprava je pro osobní vozidla jednosměrná, řízena světelnou signalizací. Směrem od Prahy do centra projedete, jak jste zvyklí. Objízdná trasa
je vedena přes ulici Americkou a Unhošťskou. Průjezd pro autobusy je
zachován.
V rámci první etapy budou opraveny opěrné zdi v podjezdu a zábradlí
spolu s chodníkem směrem k Václavskému náměstí. Realizace druhé etapy, při které bude vyměněna lávka k 7/8 ZŠ, byla naplánována na první
polovinu roku 2021. Demolice staré lávky a její náhrada novou proběhnou během jednoho víkendu.

Byla dokončena
rekonstrukce části
ulice Na Valmetce
v areálu bývalé huti
Koněv
„Dalším krokem města musí
být příprava projektové dokumentace na napojení k Buštěhradu a jednání se zástupci
kraje ohledně opravy mostu Na
Homolce,“ uvedl zastupitel Petr
Drnec.
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Názory

Lukáš Hanes

Začalo úřadovat
nové vedení města
Prvním bodem, který půjde na stůl,
je povolení heren. Podle vyhlášky,
kterou jsme schválili v roce 2018,
postupně herny z Kladna mizely. V příštím roce měly zmizet i ty
zbývající. Z toho už nic nebude.

Ve finále to dopadne tak, že město
bude samá herna, silnice samá díra,
ale budeme budovat obří betonový
pomník v podobě dopravního terminálu na místě, kde není a do budoucna už vůbec nebude potřeba.
My chtěli menší terminál se záchytným parkovištěm a investice rozprostřít po městě, aby se postupně opravovala každá čtvrť, a vše etapizovat. Z
toho ale nejspíš nebude nic.

dva roky se díky setkáním podařilo
vyřešit více než tisíc drobných oprav
a zapojit lidi do plánování velkých
investic, které mohou ovlivnit jejich
okolí. Nově prý budou zástupci radnice s občany projekty řešit, až když
bude hotovo. Nabízí se otázka, jaký to Naštěstí ne vše nové vedení zastavuStížnosti na provoz heren jsme řešili má smysl.
je. Projekt na rekonstrukci střechy
na mnoha místech, zejména u hlavní
zimního stadionu se měnit nebude.
třídy a v Kročehlavech. Prostě pod- Pan primátor uvedl, že není zastán- Stavba tak, jak jsme ji připravili,
niky, kde se hrají automaty, mnohdy cem debaty o imaginárních slibech. tedy pokračuje.
přitahují lidi, které pod okny ostatní Načež slíbil, že bude autobusové nánechtějí. Nové vedení města je jiného draží pokračovat podle starého pro- Shodu máme na nové podobě Sínázoru. Tedy shrnutí bodu 1: herny jektu. Vznikne tedy ohromný termi- tenského mostu. I když nové vedení
budou.
nál a administrativní budova za půl města uvažovalo nad zúžením mostu
miliardy. Bude prý předlážděna hlav- na dva pruhy, nám se podařilo uhájit
Co naopak nebude, je participativní ní třída za 250 milionů, přičemž bude původní návrh architekta Pleskota.
rozpočet, tedy možnost, aby lidé na- znemožněno parkování a průjezd u Setkání, na kterém měl architekt Plesvrhovali, co a kde město bude realizo- kina Sokol i u hlavní pošty. Postaví se kot návrh představit veřejnosti, bylo
vat. Podle nového vedení, tedy pod- saunový svět, místo fotbalového hřiš- zrušeno.
le Volby pro Kladno, KSČM a dvou tě Novo Kladno dva bazény a vznikpřeběhlíků, je zapojení veřejnosti do nou kryté tenisové kurty na SK.
Most se měl původně začít přestavorozhodování levicové, a tak po dvou
vat v roce 2022, protože statik na něm
ročnících končí.
To prý nejsou plané sliby a bude ho- povolil provoz do roku 2023. Nový
tovo do dvou let. Problémem je, že primátor chce z neznámého důvodu
Stejně tak končí setkání s občany. takové sliby nejde splnit. I v případě, rekonstrukci posunout na rok 2024.
Tedy další možnost, aby Kladeňáci že by zastavili všechny investice do
ovlivnili přípravu městských projek- silnic, parkovišť, škol a školek, nebu/lhs/
tů nebo se zástupci města probrali de na imaginární sliby dost peněz.
problémy, které je trápí. Za necelé
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ČSAD Kladno v
době nouzového
stavu omezilo provoz veřejné dopravy
na nejvytíženějších
linkách

Zatímco v jiných městech omezili
provoz MHD pouze ve večerních
hodinách, přičemž provoz přes
den byl naopak posílen, na Kladně
MHD v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu přešlo na víkendový provoz.

Provoz linek 601, 602, 603, 604,
605, 606 byl několik týdnů podle
víkendového jízdního řádu, za což
si vedení města i ČSAD Kladno
vysloužilo silnou kritiku od cestujících.
/red/

Muzeum věžáků funguje.
Stavba dalších etap je
prozatím zastavena.
Od února tohoto roku můžete v kladenském muzeu věžových domů na
vlastní kůži zažít atmosféru padesátých let a poznat historii kladenských věžáků. Rada města (Volba
pro Kladno, KSČM) nyní zakázku na
realizaci návštěvnického centra muzea
věžáků zrušila bez udání důvodu. Celé
muzeum věžových domů bylo rozděleno na tři etapy. První etapa, jejíž součástí byl podzemní kryt, atrium a zrekonstruovaný byt, byla dokončena v
únoru 2020.
„Muzeum funguje od února. V plánu
bylo do roku 2022 zprovoznit všechny
tři etapy, tedy přidat návštěvnické centrum a vyhlídkovou plošinu. Doufám, že
jde jen o drobné zpoždění a vše bude i
po výměně na radnici pokračovat dle
plánu,“ uvedl zastupitel Lukáš Hanes.
Zakázka na druhou etapu je zrušena a
není známo, zda bude výstavba muzea
věžáků dle plánovaného harmonogramu pokračovat. Informace k prohlídkám a možnost rezervace najdete na
adrese www.muzeumvezaku.cz.

Plánovaná vyhlídka na prvním věžáku

5

Kladeňák

Názory

Vojtěch Munzar

Zrušení daně z nabytí nemovitostí je veliký úspěch,
který pomůže všem, kteří si pořizují vlastní bydlení
Mám velikou radost, že se nám
konečně podařilo zrušit daň z nabytí nemovitosti. Zároveň Sněmovna
odsouhlasila můj návrh, aby byly
zachovány daňové odpočty úroků
z hypoték.
Problematika bydlení a celková
situace na trhu s nemovitostmi je
stále aktuální otázkou. Kvůli přetrvávajícímu růstu cen nemovitostí,
zejména v Praze, ale také u nás ve
středních Čechách a větších městech České republiky, se vlastnické
bydlení stále více vzdaluje střední
třídě a mladým lidem. Přitom bydlet
ve svém je snem mnoha lidí, kteří se
chtějí postavit na vlastní nohy a zajistit bydlení sobě i svým potomkům.
Zároveň je vlastnické bydlení určitou
životní jistotou a formou majetkového zabezpečení. Tuto občanskou odpovědnost by tak měl stát podporovat
a ne ji trestat zbytečnou administrativou či zdaněním. Čím více lidí bude
vlastnit své domovy, tím lépe.
Jednou z těchto zcela zbytečných daní
byla i daň z nabytí nemovitosti. Byla
to zcela absurdní, nelogická a nespra-

vedlivá daň, která pořízení vlastního
bydlení prodražovala o 4 % z jeho
ceny (např. z bytu v hodnotě 3 milionů byla daň z nabytí nemovitosti 120
tisíc korun). Jsem proto rád, že se nám
letos konečně podařilo tuto daň zrušit.
Navíc se podařilo se zrušením zachovat daňové odpočty úroků z hypoték,
takže lidé mohou konečně využít tyto
statisíce daleko lépe, než je jen poslat
do státní kasy.
To byly také důvody, proč jsem o
zrušení daně z nabytí nemovitosti usiloval už od začátku mého volebního
období. Byl to jeden z hlavních bodů,
se kterými jsem před třemi lety kandidoval do Sněmovny. Cesta k jejímu
zrušení ale nebyla jednoduchá, protože již od začátku odmítaly zrušení
daně vládní strany a skeptičtí byli i
Piráti.
Poprvé se o zrušení daně hlasovalo
v tomto volebním období na začátku
roku 2018 a poté ještě několikrát.
Postupně se však k této myšlence díky
trpělivému vysvětlování a argumentování přidávali i další, až nakonec se
zrušením přišla sama vláda.

Stejně jako u většiny věcí to mělo ale
háček. Podmínkou zrušení daně bylo
zrušení daňových odpočtů úroků z
hypoték. Místo jednorázového zdanění tak chtěla vláda daň jen rozložit v
čase a vyměnit jedno zdanění za jiné.
Daň z nabytí z nemovitosti by tak
lidé, kteří pořizují byt či dům na
hypotéku, stejně zaplatili, jen v jiné
podobě. Naštěstí se mi ale podařilo
prosadit, že budou tyto odpočty
úroků zachovány, a to do výše 150
tisíc korun za rok. To je zcela dostatečná částka při pořízení jakéhokoliv
normálního bytu či domu.
Celý tento dlouhý příběh naplnil
starou moudrost, že trpělivost růže
přináší a člověk se nemá vzdávat po
prvním neúspěchu. Jak zrušení daně,
tak zachování úroků pomohou všem,
kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení.
Je to alespoň jedna z mála dobrých
zpráv v tomto nelehkém období a
velmi mě to těší.
Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS
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Jiří Suchomel obnovil
památník na nádraží v Dubí

Obnovený památník, jehož součástí je i mozaika československého lva z dílny kladenské mozaikářky Gabriely Beranové, byl v
prostoru železniční stanice Kladno-Dubí odhalen 24. října. Kvůli
vládním opatřením musela být oficiální akce odhalení památníku
zrušena.
Odhadovaná cena rekonstrukce
činila v roce 2019 150 milionů korun. Vysoutěžená cena první etapy
rekonstrukce bude 205 milionů korun. O prázdninách 2020 byl projekt připraven k realizaci.
Celkové náklady na přestavbu
stadionu by se měly podle radnice pohybovat okolo půl miliardy
až šesti set milionů korun. V první etapě dojde k výměně střechy a
opláštění budovy, s čímž také souvisí zateplení a izolace haly, která
by měla snížit provozní náklady.

Hokejová hala se dočká
nové střechy v létě 2021
I přes výměnu na radnici pokračuje rekonstrukce střechy zimního stadionu. Byť s drobným
zpožděním, zakázku na opravu
střechy zimního stadionu přidělila rada města firmě Subterra.

Přestavba vychází z projektu, který získal stavební povolení v roce
2013. V roce 2019 byl projekt v rámci stavebního povolení aktualizován
a rozčleněn na etapy. Byla doplněna
retenční nádrž a financování pomocí
dotací.

V minulých týdnech Rada města
Kladna schválila záměr rozšíření první etapy o přístavbu nového
patra pro novináře. Ti by se měli
přesunout do boxů, které vzniknou
nad severní tribunou.
Spolu s neodladnou prvotní investicí by se tak okamžitého zlepšení
mohla dočkat i část zázemí. Další
opravy by pak měly být rozfázovány v několika etapách.

Vydává: Aenze s.r.o., Moskevská 1842, Kladno 272 04, IČ: 28534395
redakce@kladenak.com | www.kladenak.com | Vydání je neprodejné

/red/
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Politické přeběhlictví je pro Kladno nová zkušenost
Petra Melčová a Jiří Chvojka jsou prvními politickými přeběhlíky v historii Kladna
Dramatická hlasování, při
nichž rozhoduje o osudu vlád
jediný hlas, nejsou v české
vysoké politice ničím výjimečným. Pro Kladno je ale takzvané přeběhlictví nová zkušenost.
O korupci spojené s politickými přestupy se začalo hovořit v souvislosti
s hlasováním ve sněmovně, kdy se v
médiích rozhořela aféra Kořistka. Do
té doby měnili politici stranická trička
oficiálně kvůli nesouhlasu s postupem
strany. Kořistka oznámil, že se jej pokusil uplatit Marek Dalík spolu s lobbistou Janem Večerkem. Nabídli mu
prý deset milionů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří nově sestavenou vládu Stanislava
Grosse. Kořistka nabídku odmítl a vše
nahlásil policii.

Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí

ně zvoleni za ANO2011, bez udání
důvodu, aniž by vypověděli koaliční
smlouvu, hlasovali spolu s KSČM pro
změnu primátora.
Primátorem se díky tomu stal potřetí
Pro Kladno je politické přeběh- Milan Volf. Z obou přeběhlíků se stali
náměstci.
lictví nový fenomén
14. září 2020 došlo poprvé v porevoluční historii k výměně na radni- Oba náhlou změnu názoru odůvodňuci uprostřed volebního období. Jiří jí potřebou prosazovat program hnutí
Chvojka a Petra Melčová, oba původ- ANO, za které kandidovali.

Hnutí ANO ale kvůli převratu ztratilo
místo v radě města a kontrolu nad strategicky důležitým odborem financí. O
několik dní později došlo i k odvolání
všech členů ANO2011 z orgánů městských společností. Paradoxně tak učinili lidé, kteří hnutí vděčí za své posty.
Nakonec padlo i další tabu. Ve dvou
dozorčích radách nově zasedá syn náměstka Chvojky.
/sek/

Odvolávám, co jsem prosazovala.
Prosazuji, co jsem odvolala.
Nejviditelnější zásluhou zastupitelky a členky dozorčí
rady divadla Petry Melčové
(zvolena za ANO2011) byla v
uplynulých dvou letech výměna vedení divadla.
Paní Melčová začala prosazovat odvolání Jana Krafky z pozice jednatele divadla na jaře roku 2019. Krafka
byl dle požadavku zastupitelky Melčové odvolán v létě 2019. Jeho místo
zaujala Irena Žantovská.
O rok později zastupitelka Melčová

A to nejde jen o divadlo. Stejná situace se opakuje například s hernami
na území města.
U paní Melčové o to pikantnější, že v
minulém volebním období hlasovala
s Milanem Volfem pro povolení hePetra Melčová,
ren, následně s Danem Jiránkem pro
radní města Kladna
jejich zrušení. Nyní chce povolit to,
přestupuje do druhého tábora. Ze za- co nedávno chtěla zakázat.
stupitelky se stává radní, která svou
původní nominantku Žantovskou od- Dokud budou ve vedení města lidé,
volává a na její místo dosazuje Kraf- kteří mění názory podle roční doby,
ku, kterého před rokem navrhovala mají Kladeňáci jisté jen to, že jisté
není nic.
/dj/
odvolat.
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Byla dokončena rekonstrukce
parkoviště na Sítné
Kromě stávajících původně asfaltových stání
s kapacitou 60 parkovacích míst přibylo dalších
33 nových míst.

„Dalším plánovaným krokem je vysázení stromořadí podél ulice Josefa Čapka,“ uvedl zastupitel za ODS
Lukáš Hanes, který projekt navýšení
parkovacích kapacit pro Sítnou připravoval, a zároveň dodal: „Parkování ve městě je obecně problém.

Opoziční ODS předložila
návrh na podporu místního
podnikání, škol a školek

V tomto roce ještě město dokončí projekt Štechovy, kde přibude 80 míst.
Zároveň doufám, že se kvůli výměně
na radnici nezastaví projekty v centru města, v Pařížské, Unhošťské a v
Rozdělově Sever.“
Kladno si díky zodpovědné ﬁnanční politice v minulých letech může dovolit pomoci těm,
které současná krize spojená
s pandemií covidu-19 zasáhla
nejcitelněji.
„Vzhledem k současné situaci nenavrhujeme svolání mimořádného
zastupitelstva. Návrh na dva balíčky
okamžité pomoci předkládáme elektronicky a žádáme tímto vedení města
o jeho projednání a realizaci,“ uvedl
předseda kladenské ODS Dan Jiránek.
Podpora by měla směřovat na pomoc
mateřským, základním a speciálním
školám zřizovaných městem (zajištění distanční výuky) a místním podnikatelům v městských prostorách.

