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Nejvíce nás trápí stav místních komunikací. Chtěli bychom je opravit
Třtice – Novým starostou Třtice je Pavel Ryba. V komunální politice není žádným nováčkem. Pracuje jako terénní
inspektor Státního zemědělského intervenčního fondu. Kontroluje stav pozemků zemědělců, jestli nejsou ohroženy erozí
a podobně.

Jaké máte zkušenosti s komunální politikou?
V komunální politice pracuji už čtyři volební období. První dvě jsem byl zastupitelem, další místostarostou a nyní jsem
starostou, takže jsem nějakou zkušenost získal.
Jste neuvolněný starosta. Je to náročné?
Je to náročné hlavně časově.Zaměstnání vykonávám na plný úvazek. Na obci jsou úřední hodiny od osmnácti do dvaceti
hodin každé pondělí a středu. Lidé si na to zvykli. Předchozí starosta byl také neuvolněný. Je to pro ně možná lepší, přijít
na úřad až po své práci, než si brát volno během dopoledne. Ostatní věci vykonávám ve volném čase, o víkendech.
Školení a vyřizování na úřadech řeším většinou dovolenou.
Třtice je vlastně rekreační oblastí?
Převážnou část obyvatel tvoří chataři. Dvě stě třicet je čísel popisných a dvě stě padesát čísel rekreačních. Máme zhruba
čtyři sta padesát adres, ale necelých pět set stálých obyvatel.
Budete pokračovat v rozdělané práci, nebo v obci plánujete něco nového?
Chceme začít nové investice.Vodovod a kanalizace jsou v obci hotové, obojí spravujeme sami, takže se soustředíme
na údržbu a zlepšování vzhledu obce. Například investice do veřejné zeleně, výsadby stromů, oprava místních komunikací
a rekonstrukce všech čtyř rybníků, které obci patří. Dalším cílem je budova bývalé školy. Nyní bohužel chátrá. Je v ní
jeden byt pro obecního zaměstnance. Kapacita budovy ale není využitá, proto její využití hledáme. Kdyby se přihlásil
i rozumný investor, nejsme proti dlouhodobému pronájmu. Budovu bourat rozhodně nechceme, i když by to bylo asi
nejjednodušší. Je to dominanta obce, má historickou hodnotu, byla by jí škoda. Škoda je ale také nechat ji chátrat.
Co dominanta obce, kostel sv. Mikuláše?
Ten jsme získali do vlastnictví obce. Do něj budeme muset také investovat. Má částečně zrekonstruovanou střechu.
Potřebné je odvodnění budovy. Doufáme, že prostředky na opravu získáme například z fondu ministerstva kultury.
Kostel jste chtěli získat?
Pro obec to může být břemeno… Když byl v úplně dezolátním stavu, požádali jsme arcibiskupství o převod. Církev
do stavby prostředky nedávala. Po žádosti začala církev s rekonstrukcí střechy.
Počítáte s tím, že kostel budete nějak využívat?
Určitě, ale využívali jsme ho, i když ještě patřil církvi. Několik let pořádáme vánoční koncerty. Dalším nápadům
se nebráníme.
Jak se žije v obci, jako je Třtice? Chybí vám tam něco?
To mohu úplně sám těžko říci. Otázku by bylo lepší směřovat na obyvatele. Vlastníme kemp na Bucku, který v sezoně
provozujeme. Obci patří i louka. Tu využíváme jako pláž. Na Bucku je několik trvale hlášených obyvatel. Pracovní
příležitost v obci zajišťuje zemědělský podnik a je tam několik živnostníků. Několik lidí dělá na obci, dva v Jednotě. Ale
od nás se dobře jezdí do Slaného, Kladna i Prahy, takže lidé většinou za prací dojíždějí. Zásobování zajišťuje obchod
Jednoty. Dříve tu měli obchod i soukromníci, ale tuším, že po otevření marketů v Novém Strašecí s obchodem skončili.
Asi nejvíce nás trápí stav místních komunikací, je opravdu špatný. Chtěli bychom je postupně opravit. Nevím, jestli je to
otázka jednoho volebního období. Nehospodaříme s velkými finančními prostředky a náklady na komunikace jsou
obrovské. Nemůžeme je vynaložit během jednoho roku.
Do čeho se pustíte v nejbližší době?
Nyní byl vypsán dotační titul z fondu životního prostředí na opravu rybníků. Děláme projekt na opravu jednoho z nich.
Všechny čtyři jsou napájeny jen z dešťové kanalizace. Není tu trvalý průtok. Voda se v nich kazí. Rybníky zarůstají. Proto
se musí pravidelně udržovat. Ale v posledních letech se do nich neinvestovaly žádné peníze. Prioritou byla kanalizace
a splátky na ní.
Kulturní život v obci je také důležitý. Jak je to u vás?
Veškeré kulturní akce v obci nyní pořádají dobrovolní hasiči. Loni oslavili sto třicet let. Jednadvacátého března chystáme
taneční zábavu. Ty pořádáme dvakrát, třikrát do roka. Dětem připravujeme pálení čarodějnic, dětský den. O Vánocích
vánoční koncert v kostele. Funguje tu oddíl stolního tenisu, futsalu.
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