Vážení zastupitelé,
s velikým překvapením jsem si přečetl článek v sobotní MF DNES Tady je hasičovo!, ze kterého
vyplynula pro mne překvapivá informace, že usnesení Rady Prahy 1 z 6. 8. 2019, kterým schválila
záměr vypůjčit Loretánskou zahradu účelem každoročního pořádání dětského příměstského tábora
mladých hasičů od 1.1.2020 nebylo naplněno.
Jako občan Prahy 1 sleduji dění na naší radnici a po volbách v roce 2018 bylo z řečí, které se vedou
po hospodách jasné, že nastoupilo nové vedení, které nemá pozitivní vztah k SDH Praha 1 a je nejistá
i budoucnost dětských táborů na Loretě.
Protože si velice vážím práce hasičů s dětmi (ne jenom), sestavil jsem 19. 7. 2019 petici následujícího
znění:
Podporujeme naše hasiče
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Vážení,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Městská část Praha 1 i v příštích
letech umožnila Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, z. s. pořádání příměstského tábora v areálu
Loretánská 8, Praha 1 a též, aby i nadále poskytovala podporu a zázemí k činnosti tomuto spolku v
dosavadním rozsahu.
Petiční archy jsou uložené na tomto odkazu:
http://www.uschovna.cz/zasilka/TVU5N7WPJBNW7UEI-BIV
Většina podpisů patří rodičům dětí a jejich příbuzným.
Jako občana Prahy 1 mě velmi zklamalo, když jsem u památníku newyorských hasičů 11. 9. 2019
vedle velvyslance USA neviděl stát starostu Prahy 1.
To ve mně jenom prohloubilo pochybnosti o přístupu vedení MČ k dění na Praze 1 (ne jenom
k dobrovolným hasičům).
Když dne 24. října 2019 na participačním setkání se starostou a radními Prahy 1 v Malostranské
besedě mezi občany jednoznačně zvítězilo využití Loretánské zahrady pro pořádání hasičského
tábora, považoval jsem to za hotovou věc. Zde přítomní jasně viděli přání obyvatel.
Poté, kdy Rada Prahy 1 přijala výše zmíněné usnesení, již jsem ve sbírání podpisů pod petici
nepokračoval a myslel jsem si, že i na radnici pochopili, že pořádání tábora pro děti je rozumné
podpořit.
Nechápu, proč pan radní Kučera v novinách tvrdí, že od Nového roku jsou hasiči na Loretě bez
právního důvodu? Usnesení rady z 6. 8. 2019 znělo jednoznačně. Vždyť vyznění participačního
setkání bylo zcela jasné. Jediné vysvětlení je, že se neuskutečnil záměr výpůjčky, jejíž realizaci podle
usnesení měl v kompetenci právě pan radní a nebyl schopen jej po více než 4 měsíce realizovat.
Vážení členové Zastupitelstva,
žádám vás o to, abyste nedopustili zničení toho, co zde vzniklo za nemalého úsilí dobrovolníků, je
funkční a má pozitivní přínos pro místní občany.
Zachovejte dětský tábor SDH Praha 1 na Loretě!
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