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Benešov
KINO BENEŠOV
Poštovní 8, tel. 317 726 004
Nevinnost 19.30

Beroun
KINO MÍR
Politických vězňů 445, tel. 311 621 811
Gnomeo & Julie 3D 17.30

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
KINO BRANDÝS NAD LABEM
Karla Tájka 100/2, tel. 602 258 582
Nesvatbov 20.00

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139
Opravdová kuráž 20.00

Čerčany
ŠIROKOÚHLÉ KINO ČERČANY
Václavská 64, tel. 317 776 154
Občanský průkaz 19.00

Kladno
KINO HUTNÍK

Kladno, náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Gnomeo & Julie 3D 17.30
Opravdová kuráž 20.00

Kolín
KINO 99 – VELKÝ SÁL
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.00
Hon na čarodějnice 19.30

Kralupy nad Vltavou
KULTURNÍ DŮM VLTAVA
nám. J. Seiferta 706, tel. 315 727 827
Vše pro dobro světa a Nošovic 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Černá labuť 19.30

Milín
KINO MILÍN
Václavská 261, tel. 24654
Ďábel 20.00

Mladá Boleslav
CINESTAR MLADÁ BOLESLAV
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999

127 hodin 20.30
Cizinec 17.10
Černá labuť 19.00, 21.30
Gnomeo & Julie 3D 14.15, 15.10, 18.30
Na vlásku 3D 16.15
Nevinnost 19.10
Opravdová kuráž 17.45, 20.15
Tři dny ke svobodě 21.10

Mnichovo Hradiště
KINO SATURN
Jana Švermy 897, tel. 326 772 122
Harry Potter a Relikvie smrti – 1 20.00

Příbram
KINO MÍR
Legionářů 400, tel. 602 969 710
Tři dny ke svobodě 19.00

Rožmitál pod Třemšínem
KINO ROŽMITÁL
Náměstí 23, tel. 318 665 339
Květ pouště 20.00

Vlašim
KINO VLAŠIM
Komenského 39, tel. 317 842 363
TRON: Legacy 19.30

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
ZÁMEK BRANDÝS
Plantáž 402
Koncert KPH
Účinkují: Roman Vojtíšek – saxofon, Aleš
Bárta – varhany. Vstupné: 50 Kč. 19.30

Kladno
KLUB DUNDEE JAM
nám. Svobody 1626
Hogo fogo music picnic 20.00

Kutná Hora
PLANET MUSIC
Vítězná 409
UDG
Vstupné: 180 Kč. 20.00

Lysá nad Labem
LUFT KINO KLUB
Husovo náměstí 25/6
Paul Batto Jr. Duo
Jazz-bluesový koncert. 20.00

STRATOV Hygienik tento týden za-
kázal používat vodu z obecního vo-
dovodu ve Stratově jako pitnou.
Obec tak musela zaplatit cisternu.
Důvodem je vysoká hladina dusič-
nanů. Kdy ze zdroje vody dusična-
ny opět zmizí, nikdo neví. Obec
zkusí použít hlubší čerpadla.
Na jiná řešení ale nemá peníze.
Na obecním úřadě ani nevědí, zda-
li budou moci dlouhodobě platit
provoz cisterny.

Vodu z kohoutku by ve Stratově
neměli lidé pít, vařit z ní ani si s ní
například čistit zuby.

„No co na to mám říct, je to sa-
mozřejmě nepříjemné, ale je to vý-
sledkem toho, že se s problémem
léta nic nedělá,“ uvedla jedna
z obyvatelek Stratova, která si ne-
přála být jmenována.

„Zkusíme spustit čerpadla o dva-
cet metrů níže, ale pokud to nepo-
může, jiné řešení nemám, obec
nemá peníze ani na to, aby dlouho-
době platila provoz cisterny s pit-
nou vodou,“ uvedl starosta Josef
Horvát.

Příčinou může být tuhá zima
Voda je v obci rozváděna obecním
vodovodem, který ji čerpá ze zdro-
je spodní vody. „Přesný původ vy-
soké hladiny dusičnanů nikdo
neví, ale jednou z možností je le-
tošní bohatá nadílka sněhu, která
roztála, a spodní voda se tak o hod-
ně zvedla,“ dodal starosta. Pokud

totiž hladina spodní vody dosáhne
určité výše, mohou se do ní dostat
dusičnany z hnojiv, které nespotře-
bovaly rostliny.

Prvním řešením, které by mohlo
pomoci, je to, že obec koupí nebo
zapůjčí nová silnější čerpadla.
Přestože jsou totiž vrty hluboké 50
metrů, voda je nyní čerpána z pou-
hých 27 metrů.

Pokud ani to nepomůže, připa-
dá ještě v úvahu napojení na pláno-
vaný vodovod z Kostomlat na Ost-
rou. Ten však ještě ani nestojí.

„Třetí možností je úpravna
vody, na tu bychom však museli
nejprve někde sehnat peníze. Tak-
že doufáme, že prohloubení vrtu
pomůže,“ dodal starosta. Vybudo-
vání úpravny by také trvalo ales-
poň rok a půl.

Kromě cisterny platí obecní
úřad balenou vodu místní školce.
V obci je však i několik restaurací.
„Je bohužel na nich, jak se s tím po-
perou. Obec nemůže dotovat z roz-
počtu činnost podnikatelů,“ tvrdil
Horvát.

Z vody se lidé neotráví
Velká část obyvatel Stratova má

vlastní studny. Ty jim ale pravdě-
podobně příliš nepomohou. „Ne-
jsem odborník, ale předpokládám,
že zde bude hladina dusičnanů ješ-
tě vyšší, jelikož nejsou tak hlubo-
ké,“ podotkl starosta. Pokud by se
však vody někdo napil, nezemře
a nejspíše mu ani nebude špatně.
„Určitě se nikdo vodou neotráví,
ale dusičnany jsou karcinogeny,
které způsobují rakovinu, zdravá
tedy voda určitě není,“ dodal Hor-
vát. Podle něj se nyní snaží na
obecním úřadě dělat, co mohou.
„Snad se vše brzy vyřeší,“ uzavřel
starosta.

Michal Novotný

Na vodě z cisterny je závislých skoro pět set lidí ze Stratova. Pravděpodobně
v důsledku tání sněhu stoupla hladina podzemní vody a dostaly se do ní
dusičnany z hnojiv. Vodou z kohoutku by si tak místní neměli ani čistit zuby.

Krátce
NYMBURK

Město zrekonstruuje
sály v Obecním domě
Radnice vyčlenila z rozpočtu část-
ku 3,5 milionu korun na rekon-
strukci velkého a malého sálu
v nymburském Obecním domě.
Nejdřív bude opraven velký sál,
kde se musí demontovat sedačky.
Bude také nutné vyměnit podlahu.
Otevřen by měl být se začátkem
plesové sezony, tedy za rok v led-
nu. (mno)

PODĚBRADY

Na Žižkově otevřou
novou poštu
V poděbradské čtvrti Žižkov, ve kte-
ré žijí dvě třetiny obyvatel Podě-
brad, by měla v létě být otevřena
nová pošta. Ta odlehčí poště cent-
rální a zároveň přiblíží poštovní
služby mnoha lidem. Fungovat
bude na křižovatce ulic Budovco-
va a V Aleji. Je to výhra místních
obyvatel, kteří o poštu dlouho usi-
lovali. (mno)

PODĚBRADY

Do centra se vrátí
veřejné toalety
Ve středové části centrálního par-
ku v Poděbradech by měly být bě-
hem léta znovu otevřeny veřejné
záchody. Od rekonstrukce parku,
která proběhla před pěti lety, byly
toalety pro veřejnost nepřístupné.
Město nyní jedná s památkáři o je-
jich podobě. Chce také vyřešit je-
jich přesné umístění. (mno)

ROŽĎALOVICE

Chtějí vylepšit
zámeckou zahradu
Obecní úřad má v úmyslu upravit
zámecký sad vedle Domova seni-
orů v Rožďalovicích. Měl by se
proměnit v park s lavičkami a ces-
tami. Město už začalo s likvidací
divoce rostoucích dřevin. Na sa-
motnou rekonstrukci za tři milio-
ny korun však ještě obci chybějí
peníze. (mno)

Výlet do Prahy Děti ze školní
družiny ze Základní školy
Amálská se vypravily se svými
učitelkami do Prahy. Cílem cesty
bylo Náprstkovo muzeum
a výstava Play v Mánesu.
Foto: Eva Vondrušková, rajce.net

LYSÁ NAD LABEM (mno) Obchvat
Lysé nad Labem se po sporech, pe-
ticích a demonstracích vrací
po skoro šesti letech k původnímu
plánu.

„Po jednáních se Středočeským
krajem bylo upřesněno, že stavba
se nebude dělit, ale zůstává původ-
ní projekt,“ uvedl zastupitel Petr
Gregor.

Kraj také přislíbil, že radě města
bude zaslána souhrnná zpráva
o tom, u kterých pozemků pod
chystanou stavbou jsou problémy
s majiteli. „Tento seznam jsme již
obdrželi a město se rozhodlo s tě-
mito majiteli zahájit nová jednání
o směně pozemků,“ uvedl Gregor.

Jednání však nebudou jednodu-
chá. Kraj, který bude komunikaci
stavět, v okolí žádné pozemky
nemá. Město se tak bude snažit na-
bídnout ty svoje.

„Důležité však je, že nastal urči-
tý posun v tom, že se obchvat sta-
vět bude. Zcela jednoznačně tomu
napomohla i skutečnost, že lidé se-
psali petici,“ řekl Gregor.

Obchvat by měl pomoci obyva-
telům v centru města, kterým den-
ně pod okny proudí tranzitní do-
prava od Prahy na Mladou Bole-
slav.

Jeho druhá část by měla vést
od silnice mezi Ostrou a Lysou
a okruhem až po silnici ve směru
na Benátky nad Jizerou.

Vedení města ho podporuje,
proti stavbě však už několik let vy-
stupuje místní občanské sdružení
Lysin, které námitkami oddálilo
i start první části. Lysin kritizuje,
že trasa je plánována blízko obyt-
né zástavbě, a prosazuje delší ob-
chvat, který by řešil dopravu
pro více obcí.

Kino Přehled filmů na pátek 18. února Hudba
Poprock v Kutné Hoře,
jazz v Lysé nad Labem

FAKTA

Co je znečištění
dusičnany?
Dusičnany se do vody dostávají
z lidských a zvířecích výkalů nebo
z odpadních vod
vyprodukovaných ve městech a
vesnicích. Možné jsou také splachy
ze zemědělské půdy nebo
kontaminace umělými hnojivy.
Dusičnany přinášejí riziko vnitřního
dušení, hlavně u kojenců do tří
měsíců věku. Statisticky je
prokázaný zvýšený výskyt
rakoviny jater, žaludku, tlustého
střeva a močového měchýře při
zvýšeném obsahu dusičnanů ve
vodě.
Podle odborníků nevyhovuje
doporučené normě znečištění
dusičnany až 90 % běžných
studní.
Okolo 60 % poté neodpovídá
mezní normě znečištění.

Středočeská krajská
vláda ČSSD plní sliby
Jestliže Petr Bendl tvrdí, že neplní-
me své sliby, pak nemluví pravdu
a odvádí pozornost od vlastní ne-
schopnosti. Předseda středočeské
sociální demokracie Richard Do-
lejš se ohrazuje proti nepravdi-
vým výrokům předsedy středočes-
ké ODS Petra Bendla, které uvedl
v rozhovoru pro MF DNES, týkají-
cích se údajného neplnění progra-
mových slibů krajské vlády ČSSD.
„Předseda středočeské ODS Petr
Bendl nemluví pravdu a odvádí
pozornost od vlastních problémů
a neschopnosti. Ve Středočeském
kraji za ním není vidět žádná prá-
ce, pouze skandální prodej nemoc-
nic a podfinancovaný venkov, kte-
rý hodil přes palubu,“ říká Ri-
chard Dolejš, poslanec a předseda
středočeské ČSSD. Krajská vláda
ČSSD realizovala všechny stěžejní

předvolební sliby. „Zastavili jsme
privatizaci krajských nemocnic
a zahájili jsme v nich masivní in-
vestice. Dále jsme obnovili zubní
pohotovosti, které Bendl zrušil.
Za pacienty i nadále proplácíme
regulační poplatky v krajských ne-
mocnicích a náklady za dopravu
do školy pro středočeské žáky
a studenty.

Každý rok zároveň z rozpočtu kra-
je financujeme rozvoj středočeské-
ho venkova částkou dosahující
500 milionů korun. V uplynulých
dvou letech jsme dále zahájili vý-
stavbu nových kapacit v domo-
vech pro seniory, ve kterých se ci-
telně nedostává volných míst, pro-
tože Bendl je chtěl zprivatizovat
a odmítal investovat do jejich vý-
stavby,“ uvádí dále Richard Do-
lejš. Sociální demokraté se ve ve-
dení kraje věnují oblastem, které
předcházející Bendlovo vedení

přehlíželo a zanedbávalo. Jednou
z nich je mimo jiné již zmíněná ob-
last sociálních služeb a domovů
pro seniory.

„V roce 2010 byla zahájena stavba
nového domova pro seniory v Be-
rouně a v Kladně. Dále začala pří-
stavba domovů pro seniory ve Zdi-
cích a v Novém Strašecí. V dalších
měsících bude zahájena dostavba
domova v Uhlířských Janovicích
a přístavba domova v Unhošti.
Ve Zdicích a v Berouně bude nově
také denní stacionář. Celkově by
se měl počet míst v domovech
pro seniory zvýšit asi o 400. Dále
se pracuje na rozšíření denního
stacionáře ve Smečně,“ uvádí
předseda středočeské ČSSD Ri-
chard Dolejš.

Další oblastí, které ODS věnovala
malou pozornost, je rozvoj venko-
va. Středočeská vláda ČSSD nao-

pak ihned po svém zvolení zřídila
Fond rozvoje obcí a měst. „Od zvo-
lení krajské vlády ČSSD jsme
na rozvoj venkova vyčlenili
1,65 miliardy korun,“ říká Richard
Dolejš, předseda středočeské
ČSSD. „Bez těchto prostředků by
obce neměly na investice do škol,
školek, hasičských zbrojnic, kultur-
ních zařízení, veřejného osvětlení
a dalších, protože vláda tyto dotač-
ní tituly ve své dotační politice té-
měř zrušila. Zřízení tohoto dotač-
ního titulu v minulém období brá-
nila krajská vláda ODS. Ve srovná-
ní s lety 2007–2008, kdy byla u
moci, jsme v letech 2009–2010 in-
vestovali do rozvoje venkova zhru-
ba pětkrát více.“ Dalších 250 milio-
nů směřuje na podporu sociál-
ních služeb, sportovních a kultur-
ních aktivit, ale i na nákup vybave-
ní sborů dobrovolných hasičů.
Richard Dolejš
Předseda středočeské ČSSD

Fórum čtenářů

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem a další

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Brandýs nad Labem, Úvaly a další

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky a další

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát a další

Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Zruč nad Sázavou a dalšíZ měst a obcí

výběr z dopisů, kráceno

INZERCE

Lidé jsou bez pitné
vody. Kdy bude,
nikdo neví.

Vaším objektivem Fotografie, kterým jsme dali místo v novinách

Obchvat se vrací na začátek,
měl by být v původní podobě
Původní projekt, který prosazuje vedení města, kraj potvrdil


