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DOBŘÍŠ (ČTK) Dobříšská radnice
rozšíří kapacitu mateřských škol.
Budou moci přijímat o 42 dětí víc
než dosud. „Nepokryje to sice sto-
procentně naše potřeby, ale situa-
ce se hodně zlepší,“ konstatoval
dobříšský starosta Jaroslav Melša.

Náklady jsou 10,5 milionu ko-
run. Z toho osm milionů Kč pokry-
je dotace a zbytek zaplatí město.

Dobříš provozuje tři předškolní
zařízení, která mají dohromady
zhruba 120 míst. Kvůli velké po-
ptávce musela loni odmítnout 80
dětí, což byla více než polovina žá-
dostí.

Více míst v mateřských školách
vznikne jejich dostavbou. K jedné
školce se přistaví pavilon s 25 mís-
ty. Druhá školka získá novou třídu
pro 17 dětí, které vzniknou přestav-
bou technického zařízení. V no-
vých třídách by měly dostat před-

nost dobříšské děti. Pokud volná
místa neobsadí, budou se přijímat
předškoláci z okolních obcí.

Podle starosty by toto opatření
mělo pomoci zaplnit školky v oko-
lí, které se mnohdy potýkají s nedo-

statkem dětí, protože je rodiče
vozí do školských zařízení ve vět-
ších městech.

Problémy s nedostatkem míst v
mateřských školách řeší i jiná stře-
dočeská města. Čelákovice loni
opravily a rozšířily mateřskou ško-
lu v Komenského ulici za 25 milio-
nů korun. Její kapacita se zvýšila
z původních 120 na 168 míst.

Na berounském Velkém sídlišti
vybudují novou mateřskou školu
pro 80 dětí. Vznikne přestavbou
budovy bývalých jeslí v areálu dru-
hé základní školy. Celkové náklady
činí 26 milionů. Nyní je v pěti be-
rounských školkách zřizovaných
městem zhruba 580 míst, tento po-
čet však nestačí.

Otevření nové mateřské školy se
letos chystá také v Mladé Bolesla-
vi. Vznikne při 6. základní škole
pro 110 dětí.

VESTEC U PRAHY Jižní část dálniční-
ho obchvatu Prahy nedaleko Vest-
ce v sobotu patřila vyznavačům
kolečkových bruslí. Den plný exhi-
bic a projížděk na rychlém dálnič-
ním betonu vyvrcholil v deset ho-
din večer nočním závodem.

„Přihlásilo se na něj sedmdesát
vytrvalců. Byl vůbec prvním závo-
dem svého druhu v České republi-
ce,“ řekl za organizátory akce Mar-
tin Dvořák z firmy Sportgroup.cz.

Začátečníci i profesionálové
Trasa vedla po zatím nevyužíva-
ném úseku dálnice mezi Vestcem
a tunelem na Lahovický most. Os-
mikilometrovou trasu zvládli nej-
rychlejší bruslaři, kteří jeli až osm-
desátikilometrovou rychlostí, zhru-
ba za deset minut. Těm pomalej-
ším to trvalo kolem dvaceti. „Sice
ještě nevím, kolikátý jsem dorazil,
ale jelo se bezvadně,“ podotkl krát-
ce po dojezdu jeden ze závodníků
– osmadvacetiletý Josef Beran z
Prahy. „Až tady jednou budou jez-
dit auta, vzpomenu si, jak se tu
skvěle bruslilo,“ dodal. Na závod

se přihlásili méně zdatní, ale i pro-
fesionálně vybavení bruslaři. Jako
první vytýčený úsek zdolal už zku-
šený in–linista sedmadvacetiletý
Jan Pecka z Liberce.

„Jezdím už dvanáct let. Tady je
jednoznačně jeden z nejlepších po-
vrchů pro kolečkové brusle v re-
publice,“ podotkl Pecka, který v zá-
vodění na in–linech není žádným
nováčkem. „Třikrát po sobě jsem
vyhrál  Českomoravský pohár. Na
mistrovství republiky se většinou
umisťují do první pětky,“ dodal

Pecka, původně vášnivý cyklista.
Trasa nočního závodu byla po ce-
lou dobu ozářena tlumeným svět-
lem pouličních lamp a i počasí se
po propršeném dni vyjasnilo. „Měl
jsem trochu obavy, jak to dopad-
ne, ale nakonec si není na co stěžo-
vat. Trasa byla suchá. Jen kdybych
měl lepší brusle. S těmito jsem
tady mnoha závodníkům nemohl
konkurovat,“ řekl Beran.

Tunel Točná podruhé
Na zatím nevyužívaném úseku u
tunelu Točná se bruslaři v sobotu
nesešli poprvé. Dálnice u Vestce
posloužila in-linistům už v červ-
nu, kdy jich přišly bezpečný dálnič-
ní beton otestovat tisíce.

V sobotu se silnice pro in–linisty
otevřela už v osm hodin ráno. „Zá-
jemci mohli například využít školu
bruslení a brzdění. Kdo neměl
brusle s sebou nebo si chtěl zkusit
zabruslit poprvé, mohl si je zapůj-
čit,“ popsal Dvořák. Pro návštěvní-
ky bylo kromě bohatého doprovod-
ného programu připraveno i občer-
stvení. Veronika Fejtková

Krátce
KARLŠTEJN

Policie vyšetřuje smrt
muže v kolejišti
Na železniční trati mezi Karlštej-
nem a Srbskem na Berounsku byl v
sobotu večer nalezen mrtvý devěta-
dvacetiletý muž, kterého zřejmě
přejel vlak. Bezvládného těla si vši-
ml strojvedoucí, který místem ko-
lem půl desáté večer projížděl. Pro-
voz na frekventované trati byl
v obou směrech na hodinu uza-
vřen, poté až do půlnoci vlaky jezdi-
ly jen po jedné koleji. Okolnosti ne-
hody vyšetřuje policie. (vef)

SLANÝ

Ukradl kabelku a schoval
se v nemocnici
Minulý týden slánští policisté zadr-
želi mladého muže, který ukradl ka-
belku čtyřiadvacetileté ženě a i s lu-
pem se ukryl v areálu místní ne-
mocnice. Okradená žena incident
nahlásila policistům. Ti muže, kte-
rý spolu s kabelkou odcizil i dokla-
dy, telefon a peněženku s hotovos-
tí, zadrželi. Je obviněn. (vef)

ČÁSLAV

Přestavba geriatrického
oddělení vrcholí
Nemocnice v Čáslavi na Kutno-
horsku v srpnu dokončí přestav-
bu lůžkového oddělení geriatrie.
V září se objekt dočká ještě zatep-
lení. Celkové náklady na projekt,
jehož součástí byl i nákup počíta-
čového tomografu, se vyšplhaly
asi na padesát milionů korun. Z
toho zhruba pětačtyřicet milionů
pokryla dotace z evropských fon-
dů. Geriatrický pavilon byl posled-
ním oddělením nemocnice, které
ještě nebylo zmodernizováno.

(vef)

Sport na vodě Vodní skútry
řádily o víkendu ve Štěchovicích.
Šlo již o druhý ročník závodů
SKI-JFT. 2x foto:Jan Vorka

Na zatím nevyužívaném úseku Pražského okruhu nedaleko Vestce u Prahy v
sobotu soutěžili bruslaři. Odstartoval tu vůbec první noční závod in–linistů v
České republice. Přihlásilo se na něj sedmdesát vytrvalců. Ti nejrychlejší
osmikilometrový úsek zdolali zhruba za deset minut. Jeli až osmdesátkou.

Zima nezima Nadšence
neodradilo ani počasí.

Nová místa Kapacita školky se
zvýší. Foto: archiv, MF DNES

Noční závod Projížďky
vyvrcholily v deset hodin večer.

Foto: Jan Zátorský, MF DNES

Obchvat? Ne pro
auta, pro bruslaře
je ideální

Společně dokážeme více…

Energetická společnost E.ON Vás srdečně zve na 19. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu Český Krumlov, který se koná od 16. července do 21. srpna 2010 v jednom
z nejkrásnějších měst jižních Čech. Hlavní filozofií naší společnosti je dodávat energii
v souladu se životním prostředím a přispívat k rozvoji kulturního dění.
E.ON Česká republika, hlavní partner Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov,
přeje všem návštěvníkům nezapomenutelné hudební zážitky.

…třeba se nechat unést hudbou plnou energie.

www.eon.cz

INZERCE

Netradiční podívaná Nevyužívaný úsek dálnice se stal dějištěm
závodu, který nemá v České republice obdoby. Foto: Jan Zátorský, MF DNES

Dobříš rozšíří mateřské školy,
přednost dostanou místní děti

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které nás zaujaly natolik, že jsme jim dali místo v novinách...


