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Výtvarnice nabídnou
vánoční aranžmá
Výtvarnice z pěti středočeských
obcí předvedou na své prodejní
Výstavě šikovných rukou nejen vá-
noční dekorace, ale i tiráže, bižu-
terii, malované hedvábí, plastiky
nebo keramické výrobky. Výstava
startuje v pátek 25. listopadu v za-
sedací síni Městského úřadu v
Červeném Újezdě. Precizní výtvar-
nou techniku mohou lidé obdivo-
vat do 2. prosince. Vstup je zdar-
ma. (klk)

DOLNÍ BŘEŽANY

Lékařský dům bude
slavnostně otevřen
Nově zrekonstruovaná poliklinika
v Dolních Břežanech se v úterý
23. listopadu dočká slavnostního
otevření. Zdravotní středisko
za 23 milionů korun zrekonstruo-
vala společnost Centrum zdraví
Dolní Břežany, která si náklady
„odbydlí“ pronájmem na 15 let.
Většina ordinací a lékárna jsou již
v provozu, zbytek lékařů se do ordi-
nací nastěhuje v lednu. (roj)

JESENICE

Policisté v Jesenici
dostali defibrilátor
Jeseničtí policisté budou moci snad-
něji zachraňovat život před příjez-
dem záchranářů. Od města dostali
darem 40 tisíc korun, za které poří-
dili defibrilátor. Byl pořízen v rámci
projektu Dejte srdci šanci – Středo-
česká šance, jehož cílem je dovyba-
vení všech policejních útvarů ve
Středočeském kraji přenosnými de-
fibrilátory. (roj)

DOBŘICHOVICE

Na zámku budou
vánoční trhy
Zámek v Dobřichovicích ožije v so-
botu 27. listopadu vánoční atmo-
sférou. Od 10 do 18 hodin se tam
budou konat vánoční trhy, které
kromě stánků s vánočním zbožím,
cukrovím a dárky nabídnou i diva-
delní a kouzelnické představení
a samozřejmě i živý betlém.
Na programu bude i ohňostroj
a pořad k výročí úmrtí Karla IV.
Kdo nemá trhy v lásce, ale přesto
se chce příští sobotu bavit, může
od 20 hodin vyrazit na 15. Mostový
ples v hale BIOS. (roj)

HŘEBEČ

Výročí založení Hřebče
oslaví koncertem
V hřebečské hospodě se bude
ve čtvrtek 25. listopadu od 18 ho-
din slavit 725. výročí založení
obce. Na programu komorního
koncertu nazvaného Domovem
české hudby budou díla od Mozar-
ta, Poulence či Beethovena. (roj)

DAVLE Více předškolních dětí si v
Davli bude mít kde hrát. Do roka
by měla být hotová rekonstrukce a
rozšíření školky v Davli-Sázavě, o
kterou obec usilovala již nejméně
pět let.

„Máme širokou spádovou ob-
last, patří do ní i děti z Měchenic,
Petrova, Hvozdnic, Bojanovic a
Bratřínova, takže v posledních le-
tech byl většinou převis kolem čty-
řiceti padesáti dětí,“ řekl starosta
Davle Jiří Prokůpek.

Právě velký počet dětí, které ne-
mohla školka přijmout, byl jedním
z kritérií, na základě kterých se úřa-
du podařilo získat na rekonstrukci
dotaci ze Středočeského kraje. „Jed-
nou z podmínek byl samozřejmě
důkaz o tom, že kapacita školky je
nedostačující,“ vysvětlil starosta.

Davle od kraje dostala 14,3 mili-
onu korun. Rekonstrukce by měla
stát 19,4 milionu korun. „Na spolu-
účast máme ve větší míře ušetře-
no, ale pravděpodobně ještě požá-

dáme o malý úvěr,“ podotkl Proků-
pek.

„Kdyby se letos neotevřela škol-
ka ve Hvozdnici, museli bychom
odmítnout 70 dětí. I tak se ale mís-
to nedostalo na čtyřicet z nich,“
uvedla ředitelka davelské školky
Jarmila Jarůšková. Po dokončení
rekonstrukce bude školka mít no-
vou třídu, to znamená místo pro
dalších 25 dětí.
Přestože většina rekonstrukčních
prací se bude týkat stavby nového
pavilonu, zkrátka nepřijde ani pů-
vodní budova.  

Prostor pro keramiku i počítače
Školka sídlí v historické vile z kon-
ce 30. let a je třeba vyměnit okna,
opravit střechu a zrekonstruovat
toalety. Ředitelka ale nejvíce oce-
ňuje, že mezi pavilonem pro no-
vou třídu a původní vilou vznikne
šatna a pod ní tři nové prostory.

„V současné době nemáme žád-
né volné prostory. Když máme ve

školce nějaký kroužek, narušuje to
provoz. Protože není žádné volné
místo, kroužek musí být ve třídě a
oddělení se tak musí dříve spojit v
jedno,“ posteskla si Jarůšková.

Nově by měla vzniknout centrál-
ní místnost, kde by byl prostor tře-
ba pro keramickou dílnu, hudební
dílnu a různé kurzy.

„Počítáme tam i se třemi počíta-
či pro základní výuku IT,“ vysvětli-
la záměr ředitelka s tím, že tento
pavilon bude mít i vlastní vchod a
ve volných dnech tak bude k dispo-
zici i pro různé kroužky a dětské
kluby.

V současné době běží výběrové
řízení a samotná rekonstrukce by

tak mohla začít už na jaře a nemě-
la by výrazně narušit běžný pro-
voz. „Méně hlučné práce by mohly
začít už na jaře, ale budeme chtít,
aby ta hlavní část rekonstrukce
probíhala až v letních měsících,
kdy by bylo možné jako náhradní
prostory využít třeba školní třídy,“
uvedl starosta. Hana Rojková

Mladá Boleslav proti Karlovým Varům Že dává
hokejová Mladá Boleslav málo gólů? Že po reprezentační
pauze bývají týmy nerozehrané? Ale kdeže!

Do roka by měla být hotová rekonstrukce školky,
o kterou obec usilovala již dlouhou dobu. Velký
počet dětí byl jedním z důvodů, proč se úřadu
podařilo získat peníze.

Sobota Z okolí Prahy: Jílové,
Kamenný Přívoz, Davle, Černošice

Pondělí Mladoboleslavsko: Mladá
Boleslav, Dobrovice, Kosmonosy

Úterý Benešovsko: Benešov,
Vlašim, Týnec nad Sázavou

Středa Mělnicko: Mělník, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, ZdiceZ měst a obcí

Nový pavilon Rekonstrukce by měla být dokončena 30. listopadu 2011. Vizualizace: architekt Petr Foglar

Překvapení V utkání 21. kola extraligy mezi
Boleslaví a Karlovými Vary padlo 14 gólů.

Foto: Josef Pilař, rajce.net

INZERCE

Školka v Davli se po pěti letech
rozšíří o jednu třídu

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které se nám zalíbily natolik, že jsme jim dali místo v novináchVyjádřete se!
Jak na vás působí
nahrávka
o vytlačení vozu
na D1?„Jako laik bych řekl, že

takhle prudce se na
dálnici do pruhu

nezařazuje. Respektive bych to
čekal maximálně od nějakého
zelenáče.
pettyo

Možná jezdil 16 let bez nehody a byl
arogantní a agresivní, aniž to mělo
tragické následky. Až nyní. Jak se
říká: „Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne.“ Možná byl celá léta slušný
a posádka druhého vozu jej
vyprovokovala ke zkratkovité
a neadekvátní reakci.
kodlak

Mě zaráží jeho chování. Zaplatí si
právníky, fajn, to udělá každý. Ale
ten chlap v sobě nemá kouska
svědomí! Málem ty lidi zabil
a nevypadá, že by to s ním hnulo.
xxxiksiksiks


