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Zprávy z měst

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Lidé od nás

Vůně kaštanů mi
pokaždé
připomene Borky
Lenka Beranová
projektová manažerka
rodinného centra
Ovečka v Kolíně

enka Beranová, která s několika přáteli založila rodinné
centrum Ovečka, bydlí se
svou rodinou v okrajové části Kolína, ve Štítarech.
Ještě do nedávna to bylo podle
ní klidné místo příjemné pro život. „Nyní se v údolí Štítar staví obchvat města Kolína. V klidové
zóně mezi domy vyrostly vysoké
mostní sloupy a všichni místní
s obavou čekají, jaké to bude, až
začnou po nadjezdu jezdit auta,“
vypráví.
Jako malá však Beranová vyrůstala v zalabské části Kolína. Moc
ráda má například Borky a v nich
dlouhou kaštanovou alej. „Jak začnou kvést kaštany, vždy mi vůně
připomene toto místo. Proto je
skoro pokaždé naším cílem při
projížďce na kole s rodinou. Zajdeme do restaurace Stap a moje dcera si pohraje na vedlejším dětském hřišti,“ popisuje.
Rodinné centrum Ovečka je
podle Beranové určeno všem maminkám s dětmi. „Navíc můžeme
ještě nabídnout výchovnou metodu Montessori, která se řídí mottem: Pomoz mi, abych to dokázal
sám,“ říká jedna ze zakladatelek
centra. A co plánují v Ovečce na
léto? „Pro naše příznivce máme
připravenou dopolední prázdninovou školičku. Máme vyjednaný autobus, chceme podnikat výlety po
okolí, plánujeme také výlet do
zoo. Více informací se lidé dozví
na www.ovecka-montessori.cz,“
doplňuje Beranová.
(kc)

L

Jako obyvateli Kutné Hory a velkému fandovi železnice mi není lhostejný stav našich nádraží, především našeho. Kutnohorské hlavní
nádraží je takovou vstupní branou
do Kutné Hory, velmi navštěvovaného města po zařazení mezi památky UNESCO.
Pražské hlavní nádraží prošlo nedávno rekonstrukcí a zařadilo se
mezi moderní dopravní centra. Po
příjezdu do Kutné Hory si však
musí návštěvníci připadat jako v Jiříkově vidění. Detaily je zbytečné
popisovat, každý ať si udělá obrázek sám při návštěvě.
Přestože spolu v minulosti město i dráhy jednaly, většinou to ne-

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

Z domu Jambor
se sesypala část
barokní sochy
KUTNÁ HORA Přímo na chodník
spadly kusy jedné z barokních
soch, které zdobí měšťanský dům
Jambor v Kutné Hoře.
Jambor patří k historicky nejcennějším domům ve městě.
Stavba je ve špatném stavu už
dlouho, možnosti města jsou ale
hodně omezené. „Budova má totiž
soukromého vlastníka,“ vysvětlil
místostarosta Karel Koubský.

„V současné době nemá město
žádné páky, jak situaci vyřešit“
Odbor památkové péče v Kutné
Hoře podle Koubského vlastníka
vyzval, aby věc uvedl do pořádku.
„Pokud vím, současný majitel se
Jambor snaží prodat. Zmiňovaná
budova je zatížena exekucí,“ řekl
místostarosta.
Město nemá v současné době
podle Koubského žádné páky, jak
situaci vyřešit. „Nejedná se o majetek města, pravomoc je dána státní správě,“ doplnil. Pravděpodobně se tak bude čekat, až dům převezme nový majitel.
Problém je ale podle místostarosty v tom, že Kutná Hora je výjimečná množstvím kulturních památek a jejich počet převyšuje
možnosti programu regenerace.

výběr z dopisů, kráceno
skončilo žádným zlepšením.
Napsal jsem tedy dopis s náměty
panu Fejkovi, bývalému ombudsmanovi Českých drah.
A najednou se začaly dít věci. Krajské centrum osobní dopravy začalo zjišťovat stav věci a díky tomu
upravilo dosud nevyhovující dobu
otevření prostor pro cestující a
bylo otevřeno informační centrum skvěle plnící žádosti cizinců o
informace s anglicky mluvící obsluhou. Najednou se začínají objevovat informační tabule, ukazatele, piktogramy apod. Odpovědi od
bývalého ombudsmana sice nejsou úplně přesné, ale začíná se
blýskat na lepší časy!
Petr Mrštík
Kutná Hora

FAKTA

Z domu Jambor
se zřítila výzdoba
V Kutné Hoře se z měšťanského
domu Jambor zřítila část barokní
sochy. Kusy sochy dopadly přímo
na chodník. Prostranství pod
domem proto museli zabezpečit
strážníci.
Město už před časem majitele
domu vyzvalo, aby dům opravil.
Ten se ho však snaží prodat.
Podle místostarosty Kutné Hory tak
město zatím nemá žádné páky, jak
situaci vyřešit. Pravděpodobně se
bude čekat, až dům převezme
nový majitel.
Měšťanský dům Jambor patří k
historicky nejcennějším domům
v Kutné Hoře.
Zdroj: Městský úřad Kutná Hora

„Ti vlastníci se o to dlouhodobě
nestarají, ani ne snad proto, že by
nechtěli, ale jsou v takové ekonomické situaci, že toho nejsou
schopni,“ vysvětlil Koubský.
Hned poté, co se sochařská výzdoba z domu zřítila, kutnohorští
strážníci zabezpečili prostranství

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Krátce
ČESKÝ BROD

ZÁSMUKY

Med nebo zeleninu
koupíte v pátek na trzích

Dejte si pivo na pivních
slavnostech

Farmářské trhy začnou v červenci
také v Českém Brodě. Zájemci
o čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné
produkty z farem nebo domácí
med či jitrnice mohou na trzích nakupovat každý pátek, a to od 9 do
16 hodin. Trhy se budou pokaždé
konat na náměstí Arnošta z Pardubic.
(kc)

Prostranství pod domem strážníci okamžitě uzavřeli. Lidé tak pod domem, který
je ve špatném stavu, už neprocházejí. Jambor nepatří městu, v současné době se
ho soukromý majitel snaží prodat.

Fórum čtenářů
Blýská se na lepší časy?
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domu páskou, aby případný další
pád fasády nebo soch neohrožoval
chodce.
„Modrobílou páskou se zákazem vstupu jsme ohraničili území
pod domem, kudy by se nemělo
procházet. Místo je zabezpečeno
tak, aby nedošlo k žádnému zranění,“ potvrdil velitel kutnohorské
městské policie Oldřich Kubový.
Rozsah poškození zmapoval
Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu. „Jedné soše chybí
koleno,“ uvedl Pospíšil.

Na fotbalovém hřišti v Zásmukách
se budou v sobotu 16. července konat v pořadí již šesté Zásmucké pivní slavnosti. Program začne už
v 10.15 hodin a moderovat ho
bude Zdeněk Izer. Všem příchozím zahraje například kapela Rangers-Plavci a děti budou soutěžit
o ceny s vodníkem.
(kc)

KOUŘIM

Řemeslné pohádkové
léto ve skanzenu
Muzeum Lidových staveb v Kouřimi přichystalo na letní prázdniny
pro děti akci s názvem Řemeslné
pohádkové léto. Poprvé se tento
den v muzeu uskuteční už v pátek
9. července. Během prázdnin se na
něj děti mohou vypravit ještě čtyřikrát. Naposledy 13. srpna. Více informací najdou zájemci na webových stránkách www.skanzenkourim.cz.
(kc)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kolínska posílejte
redaktorovi Janu Charvátovi
(jan.charvat@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 182) a z Kutnohorska
redaktorce Markétě Zikmundové
(marketa.zikmundova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 063).
» Inzertní poradkyní pro Kolínsko
a Kutnohorsko je Alena Šoltysová
(alena.soltysova@mafra.cz,
tel.: 602 534 940).

Oprava by vyšla
na desítky milionů

Historií řepařské drážky
provede nová naučná stezka

Oprava je podle něj už nutná, kompletní rekonstrukce by ale vyšla na
desítky milionů korun.
Naposledy byl prý v budově
před šesti nebo sedmi lety, kdy byl
tento objekt stavebně v pořádku, a
to jak z hlediska statiky, tak střechy. „To se za tu dobu mohlo změnit,“ poznamenal. Dům Jambor
byl opraven společně se sousední
budovou koncem 80. let. Soustavné péče se ale památce nedostávalo. „Na ten dům více než 20 let nikdo nesáhl,“ dodal Pospíšil.
Klára Conková
s využitím ČTK

KOLÍN (kc, ČTK) Nová naučná stezka vznikla u obnovené kolínské řepařské drážky, bývalé úzkorozchodné železnice, po níž se kdysi
vozila řepa do cukrovaru.
Na stezce nazvané Za historií řepařské drážky najdou výletníci celkem dvanáct tabulí s informacemi
o bývalé železniční přepravě řepy.
„Lidé se ale na tabulích například dozvědí také o pěstování řepy
a jejím zpracování v cukrovarech,
o fauně a flóře v okolí drážky nebo
o některých zajímavostech z okolních obcí. Tabule jsou rozmístěny
na nádraží a třech zastávkách po

trati,“ popsal jednatel Klubu pro
obnovu kolínské řepařské drážky
Tomáš Vanča.
Náklady na úpravu drážky a pořízení naučné stezky přesáhly devět milionů korun, většinu však pokryly dotace z evropských fondů.
Řepařské drážky vznikly v Polabí na přelomu 19. a 20. století a jejich délka přesáhla 130 kilometrů.
Nejstarší z nich byla právě ta kolínská.
Vedla z cukrovaru, který stál
v místě dnešní elektrárny, a pokračovala do Františkova (nynějších
Ovčár), Býchor a Jestřábí Lhoty.

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny

Bernard Káry Třetí ročník benefiční soutěže se uskutečnil
v Borku u Suchomast na Berounsku.

Na trase Terénních závodů se zúčastnili muži i ženy
různých věkových kategorií.

2x foto: Vladimír Kopecký
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NedomYsleno ČR ve spolupořadatelství s hlavním městem Prahou uvádí
hlavní
mediální partner

oficiální partner hlavní partner hlavní partner

1. - 2. 7. 2011
Pod záštitou primátora hl. m. Prahy
Bohuslava Svobody
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