
STŘEDA 22. PROSINCE 2010
WWW.IDNES.CZ4 B střední čechy

Krátce
MĚLNÍK

Na Štědrý den bude
hřbitov otevřený déle
Během vánočních svátků bude
jiná otvírací doba mělnického hřbi-
tova. Hřbitov svatého Václava
bude o svátcích otevřen od 7 do 19
hodin. Přímo na Štědrý den bude
otvírací doba prodloužena až
do 20.30 hodin. (kc)

MĚLNÍK

Mezi svátky bude
knihovna zavřená
Posledním dnem, kdy si čtenáři
knihovny mohou půjčit či vrátit
knížky, bude v tomto roce 23. prosi-
nec. Otevřeno bude do 16 hodin.
V novém roce se knihovna poprvé
otevře 3. ledna. (kc)

MĚLNÍK

Poslední šance vyrazit
na vánoční trhy
Vánoční trhy skončí v Mělníku už
zítra. Nakoupit dárky nebo vánoč-
ní výzdobu tam zájemci budou
moci naposledy do 18 hodin. (kc)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Ohňostroj vypukne půl
hodiny po půlnoci
Příchod nového roku oslaví v Kra-
lupech nad Vltavou ohňostrojem.
Ohňostroj vypukne 1. ledna půl ho-
diny po půlnoci. Střílet se bude
z lávky pro pěší nad řekou. Kvůli in-
stalaci pyrotechniky bude v pátek
31. prosince od 22 hodin lávka uza-
vřena. Pokud bude špatné počasí,
ohňostroj se přesune na 19. hodi-
nu. (kc)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Vánoce s betlémy
uvidíte v muzeu
Městské muzeum v Kralupech nad
Vltavou otevřelo novou výstavu
s názvem Vánoce s betlémy. Expo-
náty organizátoři získávali mimo
jiné z Muzea betlémů z Třebecho-
vic pod Orebem, z Hornického mu-
zea v Příbrami nebo od soukro-
mých sběratelů. Na výstavu mohou
zájemci vyrazit do 2. ledna. (kc)

MĚLNÍK

Peníze z dotace poputují
na zateplení školy
Základní školu J. Matiegky v Mělní-
ku čeká zateplení. Budova také do-
stane nová okna a dveře. Mělnická
radnice totiž získala na zateplení
školy dotaci. Pokud půjde všechno
podle plánu, stavební práce by
měly začít v květnu. (kc)

NERATOVICE

Kroužky plánovaná
rekonstrukce neohrozí
Od dubna příštího roku bude kvůli
rekonstrukci zavřený Dům dětí
a mládeže v Neratovicích. Děti
však o své kroužky nepřijdou. Ve-
dení města pro ně zajistí náhradní
prostory. Rekonstrukce by měla tr-
vat do května roku 2012. (kc)

CÍTOV

Na Říp vyrazí
dobrovolníci z Cítova
Dobrovolní hasiči z Cítova pořáda-
jí i letos tradiční vánoční výlet. Vy-
razit si s nimi pěšky na Říp můžete
26. prosince. Sraz účastníků je
v 9 hodin v kulturním domě. (kc)

MĚLNÍK

Zjistěte, co nosil
Ježíšek v 19. století

Výstava v Regionálním muzeu
v Mělníku o hračkách, které nosil
Ježíšek na konci 19. a v první polo-
vině 20. století, potrvá až do 2. led-
na. (kc)

Snowkiting Je to velmi mladý zimní outdoorový
adrenalinový sport podobný kiteboardingu. Někteří
nadšenci vyrazili na víkendové poježdění do Miličína.

MĚLNÍK Park Boženy Němcové
v Mělníku, přes který se loni pře-
hnala vichřice a poškodila ho, se
dočká rekonstrukce.

Jeho obnovu schválili v pondělí
mělničtí zastupitelé. Vedení města
chce na jeho opravu získat peníze
ze Státního fondu životního pro-
středí.

Park, který se nachází v souvislé
rodinné zástavbě na okraji Mělní-
ka, potřebuje podle starosty města
Ctirada Mikeše (ČSSD) radikální
obnovu. „Dřeviny tam jsou dlouho-
době zanedbané, přestárlé stromy
navíc prosychají,“ popsal situaci
Mikeš.

Staré stromy nahradí nové,
postaví se i prolézačky
Pokud se vedení města rozhodne
park opravit, sníží se navíc peníze
na jeho údržbu. „Pak by se snížily
náklady na zajištění bezpečnost-
ních a zdravotních řezů,“ potvrdil
Mikeš.

Po vykácení starých dřevin by se
v parku vysadily nové stromy, v
plánu je také obnova travnatých
ploch. „Zlepší to údržbu v celé lo-
kalitě. Projekt navíc počítá také
s vybudováním herních prvků
pro naše nejmenší,“ vysvětlil měl-
nický starosta.

Rekonstrukce parku by měla

stát přes dva miliony korun.
„Máme ale šanci získat dotaci v té-
měř celé výši investice, a to ze Stát-
ního fondu životního prostředí.
Z kasy města by tak na financování
rekonstrukce parku Boženy Něm-
cové putovalo jen dvě stě dvacet
tři tisíc korun,“ uvedl Mikeš.

O tom, zda se park rekonstrukce
skutečně dočká, rozhodovali zastu-
pitelé v pondělí. Obnovu parku
schválili, ale proti byla opoziční
TOP 09.

Její představitelé upozornili
při jednání na to, že zastupitelé
v minulosti už tuto akci jednou za-
mítli. „Je otázka, zda je rekonstruk-
ce parku v odlehlé části města nut-
ná. Pokud máme šanci na dotaci,
tak by bylo lepší ji využít jinde,“
uvedl Milan Schweigstill (TOP 09).

Odbor životního prostředí měl-
nické radnice měl letos na údržbu
zeleně k dispozici osm a půl milio-
nu korun, z toho velká část šla
na prořezávání stromů.

Jenom prořezávky po loňské
vichřici odčerpaly z letošního roz-
počtu už dva a půl milionu. „Pěk-
ný park si stoprocentně zaslouží-
me, i když nejsme úplně v centru,“
myslí si obyvatelka Mělníka, která
žije v ulici hned za parkem Boženy
Němcové. Klára Conková

s využitím ČTK

Obnovu parku schválili zastupitelé v pondělí. Proti
byla opoziční TOP 09, podle které by se dotační
peníze daly využít jinde. Díky rekonstrukci však
klesnou výdaje na údržbu parku.

Kapří genocida
Rok co rok se to opakuje. Nechut-
ná jatka se v čase vánočním rozjíž-
dějí v České republice. Svátky kli-
du a míru se mění div ne v apoka-
lypsu! Ale pár lidí se už na to ne-
mohlo dívat, a tak se rozhodli vzít
právo do vlastních rukou a říct:
„Dost!“ V jejich hlavách s rozu-
mem tak nedozírným, že by jim
i Einstein záviděl, se zrodil nápad.
A protože dobrých nápadů není ni-
kdy dost, tak se parta aktivistů roz-
hodla dát nám svérázně najevo,
že kapři se prostě nejedí. Sníst kap-
ra, to je jako sníst psa, a cožpak

jíte svého čtyřnohého miláčka?
No fuj! Sám jsem se zastyděl, když
jsem si uvědomil, kolikrát jsem
spáchal brutální vraždu. Vraždu
tvora, který vnímá bolest stejně
jako pes, ne-li lépe. Aktivisté
o sobě tvrdí, že jsou vegetariáni.
Ale pokud je to pravda, tak denně
způsobují daleko více bolesti než
kaprožravý Čech. Američtí vědci
již před několika lety nevyvratitel-
ně prokázali, že například salát
vnímá bolest ještě intenzivněji
než člověk a takové krájení, spaře-
ní nebo nedej Bože vaření salátu
způsobí tolik bolesti, že by se asi

nejeden vegetarián pekelně divil.
Takže když si taková průměrná
parta vegetariánů dá zeleninový
salát, způsobí tolik bolesti a utrpe-
ní jako menší panelový dům plný
kapřích vrahů. Proto pokud ne-
chtějí nikomu ubližovat a chtějí
být opravdu „ultra-eko“, měli by
uvažovat o cestě do Indie. Je zná-
mým faktem, že v Indii žije mno-
ho jogínů, kteří žijí pouze ze vzdu-
chu a sluneční energie. A to je jedi-
ná cesta, jak neubližovat ani rostli-
nám, ani zvířatům.
Marek Papež
marekpapez.blog.iDNES.cz

Diskutovat k tomuto tématu můžete
na serveru strednicechy.idnes.cz.

Kopce ne Na rozdíl od sjezdového lyžování
či snowboardingu se sport provozuje na rovině.
Plochý terén je dokonce vhodnější než kopce díky
stabilnějšímu větru. Foto: Ondřej, www.rajce.net.

Středa Mělnicko: Mělník, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, Žebrák

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky, Zásmuky

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát

Středa Kotnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Zruč nad Sázavou, Kácov

Fórum čtenářů

Rekultivace Mělnická radnice odsouhlasila rekonstrukci parku B. Němcové.
Vysadí stromy a postaví prolézačky pro děti. Foto: R. Cihla, MF DNES

strednicechy.idnes.cz

Jízda Za použití tažného draka se jezdec uvádí
do pohybu po sněhové pláni na lyžích či snowboardu.

Z měst a obcí

výběr z blogů, kráceno

Zastupitelé rozhodli: park
Boženy Němcové opravíDOLNÍ BEŘKOVICE (kc, ČTK) No-

vou školní budovu, v níž budou
čtyři učebny, šatny a tělocvična, za-
čali stavět v Dolních Beřkovicích
na Mělnicku. „Budova bude propo-
jena bezbariérovou chodbou se
současnou školou, jejíž kapacita
už nestačí. Na investici za padesát
dva milionů korun se podílí Evrop-
ská unie, od které jsme získali dota-
ci dvacet čtyři milionů,“ popsala
starostka Dolních Beřkovic Danu-
še Smolová.

Hotovo bude
po letních prázdninách
Výstavba školy by měla být hotová
po letních prázdninách. „Rozšířit
školu skutečně potřebujeme. Beř-
kovice se stále rozrůstají a přibývá
obyvatel. V současné škole navíc
chybějí vyhovující šatny. Jsou pod
zemí a je tam málo místa,“ vysvětli-
la Smolová. V přístavbě budou šat-
ny pro devadesát školáků.

V nové budově vzniknou vedle
tělocvičny, kterou škola dosud ne-
měla, čtyři speciální učebny.
V nich se budou školáci učit napří-
klad výpočetní techniku, cizí jazy-
ky nebo přírodní vědy.

Škola zatím tělocvičnu nemá,
děti chodí cvičit do malé tělocvič-
ny na hřišti Sokola, kterou nemo-
hou kvůli rozměrům využívat
pro všechny sporty.

Kapacita školy v Dolních Beřko-
vicích je dvě stě žáků. Devítiletou
základní školu kromě místních ško-
láků navštěvují i desítky dětí z ně-
kolika okolních obcí, kde jsou zá-
kladní školy pouze do pátého roč-
níku nebo tam úplně chybějí. Ško-
la je v obci od roku 1902.

Nynější budova školy byla posta-
vena v šedesátých letech minulé-
ho století.

Vyjádřete se!
Kde za čtvrt roku
Pražský okruh
pomohl a kde
uškodil?„Chytří kamioňáci si

zkracují cestu přes
Vestec, to je starou

Budějovickou a Kunratickou
spojkou.
Chytrak z hospody

Radlické ulici, té to dost ulevilo.
Jezdím tudy denně, tak mám
srovnání.
Volejbalové kladivo

Linka 125 je skoro každé ráno
přecpaná už u Chodovské tvrze, kde
nastupuju. Ta linka bude za chvíli
neúnosná, protože by potřebovala
mít dva přívěsy, což by vytáhlo ještě
více lidí z metra. FotoGraf

Tenhle okruh má s Prahou
společné jen to, že vede kolem ní.
Po něm jezdí hlavně všichni
odkudkoliv kamkoli a nemusí se
prokousávat Prahou. Pražanům
ten okruh tedy určený není. Sám
jsem po něm jel asi dvakrát, z toho
jednou ze zvědavosti.
medvedbalu

Na Jižní spojce už je aut víc, než
bylo před otevřením okruhu. Auta
musí z Jižní spojky sjíždět a
pomalu se zaplnily i okolní
komunikace typu Branické a
podobně. Velký nárůst je
na Spořilovské, ale i na Dobříšské
před Mrázovkou. Takže jediný
výsledek bude nějakých nových
50 000 jízd po okruhu. Ty, které se
tam přesunuly z Jižní spojky,
okamžitě nahradila doprava
ve vztahu k centru města.
Martin Šubrt

INZERCE

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které se nám zalíbily natolik, že jsme jim dali místo v novinách

Školáci se
konečně dočkají
vlastní tělocvičny


