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střední čechy

STŘEDNÍ ČECHYŘeditele středočes-
kého krajského úřaduZdeňka Štěti-
nu čekají po návratu ze zahranič-
ní dovolené horké chvilky.
Hejtman Josef Řihák včera v rozho-
voru pro MF DNES nevyloučil, že
navrhne ministrovi vnitra jeho od-
volání.
„V současné době uvažuji všemi

směry. Pan ředitel udělal v někte-
rých věcech chybu,“ prohlásil
hejtman, který se v rozhovoru vyja-
dřuje nejen k osobě ředitele a k růz-
ným kauzám kraje, ale i ke svým
absencím v Senátu.

Pane hejtmane, spává se vám
v těchto dnech dobře?
Spím tak jako lidé, kteří hodně psy-
chicky pracují, to znamená, že
špatně. Navíc jsem zvyklý, že teď
má být zima, a tím, že je nad nu-
lou, tak to také cítím na zdraví.

Já myslel, že se vám špatně spí
hlavně kvůli řadě problémů, kte-
ré se točí kolem vašeho úřadu.
Samozřejmě občas po večerech
nad těmi věcmi přemýšlím, jestli
se někde stala, či nestala chyba.

A stala se někde chyba? Policie vy-
šetřuje zakázky Středočeské in-
formační služby, bývalá zaměst-
nankyně je stíhána za krajský
webový projekt tojecool.cz, obje-
vily se pochybnosti nad hospoda-
řením kraje, v tisku se propírá
také výhodný dodatek smlouvy
pro přítelkyni ředitele úřadu.
Většina problémů se týká dědictví
po mém předchůdci, panu Ratho-
vi. Tyto věci jsou ale neustále žive-
ny, protože pořád běží a média se
jim věnují. My jsme daleko otevře-
nější, než tady bylo kdykoliv zvy-
kem, nawebumáme veškerá výbě-

rová řízení a na zakázkách šetříme
díky soutěžím a vlastní administra-
ci mnoho milionů.

Dobře. Ale stále tady máte řadu
lidí z Rathovy éry, například zrov-
na Zdeňka Štětinu, který je do-
konce ředitelem úřadu. Považuje-
te ho za člověka na svém místě?
V Bibli se říká, kdo jsi bez viny,
hoď kamenem. Každý má nějaký
škraloupek. Musím se na to dívat
tak, že pokud nemůžu někomu
něco prokázat, tak dnes podle zá-
koníku práce nemůžete někoho vy-
hodit ze zaměstnání.

Mluvil jste s ním o současných
kauzách, než odjel na dovole-
nou?
Samozřejmě. Mluvili jsme o webu
tojecool.cz i o Středočeské infor-
mační službě.

A výsledek vašeho rozhovoru?
Stojíte za ním, nebo uvažujete
o jeho odchodu?
Z dnešního pohledu udělal pan ře-
ditel v některých věcech chybu.
Mně vadí hlavně to, jak vypadá
chod úřadu, některé věci by měl
dělat organizačně lépe, takže až se
vrátí z dovolené, zcela určitě si spo-
lu velice vážně promluvíme. Ne-
můžu tolerovat některé organizač-
ní záležitosti nebo to, že mě ne
vždy informoval. Takto by to dál
nešlo.

V čem vás neinformoval?
Když například novináři napadli
dodatek ke smlouvě s hlídací agen-
turou. Já jsem ani nevěděl, že
pan ředitel takové dodatky podepi-
suje.

Uvažujete o jeho odvolání?
Moje kompetence je jediná.
Hejtman se souhlasem ministra
vnitra ředitele odvolává nebo jme-
nuje. Musel bych mít tedy souhlas
ministra.

» Pokračování rozhovoru na str. B2

Krátce
STŘEDNÍ ČECHY

Sanitky dostanou nové
defibrilátory
Pětadvacet středočeských sanitek
bude vybaveno zcela novými defib-
rilátory. Koupí je Středočeský kraj.
Zakázka vyjde na více než devětmi-
lionů korun, hejtmanství na ní
podle hejtmana Josefa Řiháka
oproti původnímu předpokladu
ušetří zhruba dva miliony korun.
Kraj k tomu za milion nakoupí ješ-
tě další vybavení, takzvané resusci-
tační komplety. (sap)

KLADNO

Ukradl traktor,
policisté ho chytili
Kladenští policisté dopadli devěta-
třicetiletého muže, který má podle
nich na svědomí sérii krádeží na
Kladensku, Lounsku, Berounsku
a v okrese Praha-západ se škodou
za stovky tisíc korun. Odcizil napří-
klad traktor, nářadí nebo stavební
materiál. Cizinec žijící dočasně v
Unhošti na Kladensku skončil ve
vazbě. V minulosti byl už pětkrát
souzen. Nyní mu hrozí až osm let
vězení. (ČTK)

BENEŠOV

Ve městě sbírají
oblečení pro lidi v nouzi
Nízkoprahové denní centrum a
noclehárna, které v Benešově zajiš-
ťují pomoc lidem bez domova či v
sociální krizi, shání pro své klienty
teplé oblečení. Ponožky, rukavice,
zimní bundy, ale i jiné kusy obleče-
ní mohou občané nosit přímo do
noclehárny v ulici Táborská. A to
každý všední den od 8 do 15 ho-
din, v pátek do 13 hodin. Otevřeno
je také od 19 do 21 hodin. (tyn)

KOLÍN

Nevábná Šachovnice se
za několik milionů změní
Kolínská radnice plánuje rekon-
struovat nevábně vypadající
prostor mezi panelovými domy,
takzvanou Šachovnici. Vzorem
pro tento projekt se proměsto sta-
la nedaleká Kutná Hora, kde opra-
vili sídliště Šipší. Změny mají stát
několikmilionů,město se na opra-
vy snaží získat dotaci. (ppp)

MLADÁ BOLESLAV

Kvůli stavbě kanalizace
je uzavřena silnice
V mladoboleslavské městské části
Bezděčín je kvůli výstavbě kanali-
zace uzavřenamístní silnice od kři-
žovatky s mělnickou silnicí I/16 ke
křižovatce na Chrást. Omezení po-
trvá až do 30. června 2014. Objízd-
ná trasa vede po silnici R10 a při-
lehlými komunikacemi. Další ome-
zení je kvůli dostavbě kanalizace
za železničním přejezdem. Zde
bude úplná uzavírka od 17. února
do 30. června 2014. (sap)

VLAŠIM

Lidé mohou dát návrhy
na blanické rytíře
Veřejnost může až do 15. března
posílat nominace na ocenění Bla-
nický rytíř. Regionální neziskové
organizace ho udělují už patnáct
let osobě, která se významně za-
sloužila o ochranu a rozvoj přírod-
ního a kulturního dědictví Podbla-
nicka. Nominaci může podat kdo-
koli písemně na adresu ČSOP Vla-
šim. Od počátku vyhlašování
v roce 1999 obdrželo ocenění ne-
ziskových organizací již čtyřicet
pět osobností. (sap)

„Každý má nějaký škraloupek.
Se Štětinou chci mít pohovor“

STŘEDNÍ ČECHY (nul) Na železnič-
nímpřejezdu uDobšic naNymbur-
sku včera zemřela žena, jejíž auto
se srazilo s vlakem.
Devětadvacetiletá řidička vjela

na přejezd bez závor, který je však
zabezpečený světelnou signalizací,
a její vůz smetl rychlík z Trutnova.
„Přivolaní záchranáři už jí nemoh-
li pomoci,“ uvedla mluvčí středo-
české záchranky Tereza Vojtová.
Okolnosti nehody zatím nejsou
známy.
Podobné je to i s nehodou u Pa-

nenského Týnce. Na silnici mezi
Kladnema Louny se srazilo náklad-

ní a osobní auto. I při této nehodě
zemřela řidička osobního vozu.
Policisty včera zaměstnal také

řidič audi, který se před nimi dal na
útěk. Honičku viděli lidé jedoucí
dopoledne po silnici R10 směrem
na Mladou Boleslav. Řidič hlídce
nezastavil, začal ujíždět a přitom
policisty ohrožoval a najížděl na
ně. Až když použili tři varovné vý-
střely, zastavil. Poté se ještě poku-
sil utéct, ale hlídka ho rychle do-
padla. Případ teď převezmou mla-
doboleslavští kriminalisté. Za útok
na policisty hrozí řidiči až pět let vě-
zení. » Video na strednicechy.idnes.cz

V Bibli se říká, kdo
jsi bez viny, hoď
kamenem. Každý
má nějaký
škraloupek. Musím
se na to dívat tak, že
pokud nemůžu
někomu něco
prokázat, tak dnes
podle zákoníku práce
nemůžete někoho
vyhodit ze
zaměstnání.

SLANÝ (eha) „Jedním slovem fi-
asko. Je to horší, než jsme čekali,“
stěžuje si Pavel Zlámal ze spolku
Občanéměsta Slaný. Mluví o testu
slánskéhoparkovacího domu. Kon-
troverzní stavba v hodnocenímíst-
ních neprošla.
Spolek vyzval všechny občany

města i okolí, aby o víkendu přijeli
se svými vozy otestovat parkovací
dům. Ten už je rok v provozu, tu-
díž by všechny nedostatky měly
být již odstraněny.
Budovu s kapacitou 140 míst se

podařilo naplnit auty ze dvou tře-
tin. V prvních minutách, kdy auta
najížděla do objektu jednotlivě a s
časovýmodstupem, se nic zásadní-

ho nedělo. Jakmile však najelo do
prostoru k nájezdovým rampám
více vozidel a zároveň další řidiči
chtěli vyparkovat, nastal kolaps.
„Jen na to, abychmohl zaparko-

vat, jsem čekal před parkovacím
domem v nepříliš dlouhé frontě
osmačtyřicet minut. Manželka si
ve městě nakoupila, ale protože se
z fronty nedá dostat, musela se vy-
dat domů i s dítětem pěšky. Kata-
strofa,“ popsal jeden z řidičů.
Značné problémy měly při par-

kování větší automobily. Obvykle
trvalo několikminut, než se podaři-
lo umístit vozidlo tak přesně, aby
se mechanismus pro vyzdvižení
auta do pater vůbec spustil.

„Předběžně jsme dospěli k závě-
ru, že v parkovacím domě nelze za-
parkovat více než dvacet vozidel
za hodinu,“ řekl Miloslav Nič ze
slánského spolku. Výsledky testu
dostane město k dispozici a bude
jemoci využít při jednání s dodava-
telem stavby o slevě na práce.
Radnici nyní navíc hrozí pokuta

od antimonopolního úřadu. Nelíbí
se mu, že radní schválili bez vědo-
mí zastupitelstva města dodatky
ke smlouvě o výstavbě parkovací-
ho domu. Další problém odhalilo
ministerstvo vnitra. Město podle
něj porušilo zákon, když smlouvu
se stavební firmou neschválilo za-
stupitelstvo, ale jen rada.

Perný den. Další silniční
honička a dvě mrtvé řidičky

NEZAMĚSTNANOST Další nárůst
V lednu bylo v kraji bez práce
téměř 65 tisíc lidí Strana B2

Počasí v kraji

Hejtmana Josefa Řiháka čeká v nejbližších dnech schůzka s premiérem, který mu
vyčítá absence v Senátu, i se šéfem krajského úřadu Zdeňkem Štětinou. Ten má
vysvětlit problematické zakázky a chyby v hospodaření, jež odhalil interní audit.

»

Parkovací dům testem neprošel

Jediný exemplář Škodu 935, poslední zachovaný prototyp aerodynamického vozu z roku 1935, posílá muzeum mladoboleslavské automobilky na březnovou přehlídku veteránů v Paříži.
Na výstavě Rétromobile, kde pracovníci muzea předvedou ještě další tři unikátní vozidla, poslouží jako ukázka rozpracovaného stavu při restaurování automobilů. Do muzea se vůz dostal
od soukromého majitele v roce 1968, renovuje se však až nyní. Po návratu z Paříže získá v restaurátorské dílně nový lak. Foto: Škoda Auto

KAUZADalší problémy policie
Okresní policejní šéf čelí
obvinění manželky Strana B2

Vyjednávají ve Škodě Auto
Odboráři a vedení firmy začínají
vyjednávat o výši mezd Strana B2

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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5 °C/8 °C

DĚDEČEK AUTOMOBIL
Škodovka posílá do Paříže
unikátní model


