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Zprávy z měst

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Lidé od nás

„Méně diváků?
Může za to
internet a peníze“
Jindřich Polívka
ředitel Kulturního
domu Čelákovice

indřich Polívka žije v Čelákovicích pětadvacet let. Přistěhoval se tam ve svých třiatřiceti
z pražských Nuslí, a jak sám říká,
dobrovolně. S nadsázkou dodává,
že je možná větší patriot než někteří místní.
Kulturnímu domu šéfuje deset
let a poslední dva roky sleduje
menší návštěvnost. „Je to bohužel
celospolečenský trend. Roli hraje
ekonomická situace a také internet. Lidé často radši sedí u monitoru, než by vyrazili třeba do divadla,“ říká Polívka.
Přesto si nechce stěžovat, podle
něj má Kulturní dům své publikum. „Řada akcí je zcela vyprodaná. Máme pestrý program, konají
se koncerty, vystupují kapely, divadelní představení, je tady bohatá
plesová sezona. Kulturního vyžití
je víc než dost,“ dodal.
Co se týče samotných Čelákovic, nemůže si na nic stěžovat. „Je
zde veškeré zázemí, ať už co se
týče nakupování, škol nebo zdravotnictví. Bonusem je, že je tu kousek Labe, krásná příroda, cyklotrasy, Hrabalovo Kersko hned vedle.
Je to pěkné místo k životu,“ uvedl
šéf Kulturního domu.
Pochvaluje si také jednu důležitou stavební změnu v Čelákovicích. „Buduje se náměstí, které
zde dosud nebylo, vidím to jako
stoprocentní změnu k lepšímu,“
upřesnil.
(jba)

J

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

Pokud ve středních Čechách postaví cyklostezky stejně jako v Praze –
že je vybudují na těch největších
a nejvytíženějších komunikacích,
moc to nepomůže. Ale pokud by
města udělala pořádné obchvaty
a adekvátně drahou MHD, vypadalo by vše jinak. Když občasná cesta
MHD vyjde často dráž než jízda autem, svědčí to spíše o neschopnosti vedení města a Dopravního pod-

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

Černošice v lednu
otevřou novou
mateřskou školku
Nedostatek míst v mateřských školách vyřeší v Černošicích novou školkou, kterou
otevřou už v lednu 2012. Netradičně budou do tříd chodit děti různého věku,
společně si budou hrát tří, čtyř i pětiletí předškoláci.
ČERNOŠICE Téměř dvě stovky, tedy
rekordní počet dětí, se v letošním
školním roce v Černošicích nedostalo do školky. Rodiče, kterým se je nepodařilo umístit ani do soukromého ústavu, mají šanci od ledna. Otevře se totiž nová mateřinka Barevný
ostrov v ulici Pod Ptáčnicí.
„Budova se začala stavět loni na
podzim a měla být dokončena
v březnu – stihlo se to ale rychleji.
Školka je dostavěná a čekáme na kolaudaci,“ uvedla černošická radní
pro školství Lenka Kalousková.
První děti by mohly do tří tříd nastoupit už od 2. ledna. Přesný termín zápisu zatím ale není jasný.
„Chtěli bychom ho stihnout co nejdřív, takže předpokládáme tak na začátku prosince,“ přiblížila Kalousková.
Ve většině menších obcí problém
s nedostatkem míst v mateřinkách
řeší nejčastěji takzvanými „kontejnerovými školkami“, tedy montovanými budovami, které se dají postavit i za jeden měsíc. Černošice se
však rozhodly pro novou budovu
běžného typu. „O kontejnerové školce jsme neuvažovali, protože stavba
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Školka Barevný ostrov

řekl starosta. Při žádosti byla totiž
cena odhadnuta na 25 milionů korun, ale poté bylo potřeba ještě přidat výtah za zhruba milion korun.
„Ukázalo se, že bez něj to není možné. V budově totiž není vývařovna
a jídla dovážená ze školní jídelny by
nebylo možné k dětem do tříd v patrech dopravit,“ vysvětlila radní Kalousková.

„Výsledkem bude rychlejší vývoj“
Otevře se zřejmě od 2. ledna 2012,
zápis bude na začátku prosince.
Přijme 63 dětí, které budou
rozdělené do tří věkově smíšených
oddělení.
Stavba stála zhruba 30 milionů
korun, z toho město dostalo dotaci
od Středočeského kraje ve výši
14,7 milionu korun.
byla projektována už před lety. Původní projekt jsme osekali, abychom snížili cenu a dostali dotaci,“
vysvětlil starosta Filip Kořínek.
Přiznává ale, že kdyby se projekt
plánoval dnes, byl by daleko skromnější. „Celkové náklady na stavbu
jsou necelých 30 milionů korun,“

Při vytváření koncepce nového ústavu se jeho ředitelka Andrea Červenková inspirovala školkou v Arabské
ulici v Praze 6. „Budeme mít tři věkově smíšené třídy. V Arabské mají
tento model již delší dobu a jsou s
ním spokojeni. Děti díky tomu mají
rychlejší vývoj, protože se snaží vyrovnat předškolákům,“ odůvodnila
Červenková.
Podle ní tak bude školka připomínat rodinu, kde také nejsou všechny děti stejně staré. Od ledna bude
moci školka přijmout 63 dětí od tří
let. „Kapacita budovy je 75 dětí, ale
přesune se sem jedna třída školky
v Topolské, která nyní sídlí ve škole,“ uvedla ředitelka. Hana Rojková

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

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

Průtahy v Brandýse končí.
Náměstí čeká poslední úprava
BRANDÝS N. L.-ST. BOLESLAV (jba)
Masarykovo náměstí v Brandýse
nad Labem je bez dlažby od loňského podzimu, kdy skončila obnova
kanalizace. Následné úpravy měl
zajistit vítěz výběrového řízení, ale
firma nesplnila podmínky. Stejně
skončilo i jednání se společností
na druhém místě.
Radnice se pak dohodla s třetí
firmou. „V pondělí si převezme staveniště. Společnost zaplatila jistinu 30 milionů korun,“ uvedl starosta Ondřej Přenosil s tím, že peníze

město vyžaduje jako záruku, že se
stavba dokončí. „Firma upraví povrch, osvětlení a kašnu. Pro město
je to velká úleva,“ dodal Přenosil.
Stavební práce mají trvat devět
měsíců. Město na ně čerpá evropské dotace.
„Cena bude nyní 42 milionů korun, spoluúčast města odhadujeme na 15 až 20 milionů. Celková
obnova, tedy i dokumentace a dozor architektů a techniků by neměly stát víc než 50 milionů,“ upřesnil starosta.

Krátce
VŠENORY

BRANDÝS N.L. – STARÁ BOLESLAV

Školu zdobí pamětní
deska

Brandýs ožije swingem

Od včerejška zdobí budovu Základní školy Všenory pamětní deska významného českého pedagoga
a dlouholetého všenorského obyvatele Josefa Kubálka. Škola již
dnes nese jeho jméno.
(roj)
ŘEVNICE

Notičky vystoupí
s kapelou The Tap Tap
Dětský pěvecký soubor Notičky
chystá dva koncerty se skupinou
The Tap Tap. Vystoupí 5. prosince
ve Státní opeře a 20. prosince v Rudolfinu.
(roj)
LIBČICE NAD VLTAVOU

Chovatelé zvou
na výstavu holubů
Chovatelé v Libčicích zvou na výstavu holubů. Koná se v sobotu od
8 do 13 hodin v Kuželníku.
(roj)

Základní umělecká škola Brandýs
nad Labem pořádá galakoncert
různých orchestrů, kde se jako
hosté představí některé osobnosti
hudebního života ve městě. Vystoupí František Fejgl se svým
swingovým orchestrem FF Band a
Komorní orchestr vedený Václavem Kopejskem. Představení se
koná v úterý 8. listopadu od sedmi
večer.
(jba)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Haně Rojkové
(hana.rojkova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 246).
» Inzertními poradci pro okresy
Praha-východ a Praha-západ jsou
Jan Tesař (jan.tesar@mafra.cz,
tel.: 602 534 953) a Jaroslav Kořínek
(jaroslav.korinek@mafra.cz,
tel.: 602 658 924).

výběr z dopisů, kráceno
niku. Ještě štěstí, že bydlím v Praze 4, kde se s cyklostezkami začínalo a ty starší se dají perfektně
používat. Moderním se raději vyhnu obloukem.
Pokud se lidem sebere skoro padesát procent platu na dani, k tomu
se na vše uvalí další, devatenáctiprocentní DPH a ze zbytku musí
ještě každý dotovat nějakým vykukům sluneční kolektory, nemůže
se nikdo divit, že lidé topí třeba
uhelným prachem. Kdyby se ty ekomiliardy daly na podporu ekologic-

ké hromadné dopravy (vlaky, tramvaje, trolejbusy) a nízká daň na ekopaliva, bylo by to efektivnější.
Keni

Globální oteplování:
ekologové vs. Václav Klaus
» Studenti píší noviny Dva názory, dva úhly pohledu

Zastal se cestujících,
dostal nakládačku
Tohle mě na téhle společnosti
štve – lidi už zapomněli, že by si
měli trochu pomáhat. Chudáka
chlapa tam zmlátí a nikdo mu nepomůže, hlavně aby včas nastoupili do metra... Je to hrůza, tahle
uspěchaná doba. Každý někam pořád spěchá a raději by jiného shodil do kolejiště, než aby mu ujel
vlak.
nikdo

Zločin, trest a slepá
spravedlnost
Není možné stanovit míru brutality ani to, kdo vlastně koho napadl.
Cikán prohlásí, že dostal několik
ran a jen se bránil. Ani bych se nedivil, kdyby viníkem byl onen
ochránce.
lukasin

dyž se zamyslíme nad spory
prezidenta Václava Klause s
ekology, pročteme si jednotlivé články, zhlédneme některá videa nebo si pouze večer pustíme
zprávy, můžeme si vytvořit vlastní
názor na celou tu danou věc.
Spor bychom si mohli v uvozovkách rozdělit na dvě skupiny.
A dokonce, když to přeženeme,
můžeme napsat „Klaus vs. ekologové“. Rozebereme si tedy podrobně například rozdílný názor
pana Klause a ekologů na počasí.
Kdybychom se na to podívali
z prezidentovy stránky, budeme
věřit teorii, že to, jaké máme počasí, je dáno střídáním cyklů v přírodě.
Teorie Václava Klause se ale
pře s názorem odborníků. Ti tvrdí, že změny počasí ovlivňuje například ozonová díra, změny nastávají kvůli tání ledovců nebo vi-

K

nou výfukových plynů z aut. Není
potřeba tedy polemizovat o tom,
že názory těchto „dvou stran“ se
zásadně liší. Otázkou je, kdo má
pravdu.
Jsou vůbec přítomny nějaké
důkazy, které by mohly jednu
z daných teorií vyloučit a druhou
potvrdit? O tomhle bychom se
mohli dohadovat donekonečna.
Dle mého názoru má každý právo na svůj vlastní postoj k této
věci. Je sice zajímavé, že Václav
Klaus, který není uznávaným ekologem, se neshoduje s odborníky,
ale tím nemůžeme vyloučit možnost, že má pravdu.
Já osobně si myslím, že globální
oteplování má na Zemi patřičný
vliv, a tudíž mohu s klidným svědomím říct, že můj názor se shoduje
s výrokem ekologů.
Lucie Starobová
Gymn. pod Svatou Horou, Příbram

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Halloween Děti i jejich učitelky
zkladenské školní družiny Základní
školy Amálská si zadováděly na
tradiční Strašidlácké diskotéce.
3x foto: Eva Vondrušková

Vyjádřete se!
Trápí vás kvalita
ovzduší ve vašem
městě?

„

Stačí vyjet do vesniček
a vesnic, kde se běžně topí
uhelným prachem
napěchovaným v pet lahvích
a zalitých vyjetým olejem. Takový
nedýchatelný hnus není ani metr od
magistrály v Praze.
Martin Soušek

Každý by si měl zamést před
vlastním prahem a přestat
nekvalitně spalovat hnědé uhlí
a plastové lahve.
fishkaa

Lidé pálí cokoliv, co jim připadá
aspoň trochu hořlavé. Veškeré
odpadky, gumy, boty, ošacení... Pár
mých sousedů kolem tohle dělá a
po ránu, když se roztápí kotle, si
cestou do práce pěkně šluknu.
Brloch

