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Lidé od nás
„Cestovala jsem,
ale děti raději
vychovám tady“

Krátce
ČELÁKOVICE

Cena se nezmění
Město Čelákovice rozhodlo, že
místní poplatek za komunální od-
pad bude stejný jako loni: 480 ko-
run za osobu a rok. Poplatek uhra-
dí každý, kdo má na území města
trvalý pobyt nebo rekreační ob-
jekt. Platit lze převodem z účtu, ho-
tově v pokladně či složenkou. (jba)

SULICE

Školka pořádá jarmark
Nově postavená Mateřská škola
Sluníčko v Sulicích-Želivci pořádá
5. prosince v průběhu celého dne
první Předvánoční jarmark. Za-
městnanci školy budou v převle-
cích Mikuláše, čerta a anděla vítat
návštěvníky a prodávat výtvory,
které vyrobily děti se svými učitel-
kami. (roj)

ŘÍČANY

Vítězem je hip hop
Říčany počtvrté udělovaly cenu Zla-
tý oříšek pro mladé tanečníky. Elek-
tronické hlasování vyhrála forma-
ce Baby hip hop z tanečního studia
Dance EB. Čeká je finanční oceně-
ní v hodnotě 25 tisíc korun a kera-
mický oříšek z dílny říčanské vý-
tvarnice Petry Hřivnáčové. (jba)

ROZTOKY

Sdružení prodává knížky
Sdružení Roztoč zve na desátý roč-
ník tradiční dobročinné akce s ná-
zvem Vánoční knihkupectví. Koná
se v Ateliéru Roztoč od 9.30
do dvou hodin odpoledne. V nabíd-
ce jsou novinky dětské knihy a ori-
ginální rodinné kalendáře. (jba)

MNÍŠEK POD BRDY

Děti se pokusí o rekord
Základní škola v Mníšku pod Brdy
zve 9. prosince na vypouštění ba-
lonku s přáním Ježíškovi. Zároveň
se jedná o pokus o rekord. (jba)

Ř editelka školky a vzdělávací-
ho centra Lenka Červenko-
vá žije v Roztokách od dět-

ství a označuje se jako „lokální pa-
triot“. „Pochopila jsem to po něko-
lika letech strávených v zahraničí.
Jediné místo, kde jsem chtěla vy-
chovávat děti, byly Roztoky. Mají
svého ducha a dlouhou historii,“
říká.

Mrzelo ji ale, že musela často
cestovat do Prahy. „Založila jsem
proto centrum Lexik. Je příjemné,
když si děti mohou zajet na jazyko-
vý kurz nebo doučování na kole či
v doprovodu,“ dodává šéfka cent-
ra zaměřeného mimo jiné na prá-
ci s dětskými poruchami učení.

Roztoky si zamilovala zejména
kvůli přírodě kolem města. „Tiché
údolí, Vltava, les, to je moje dět-
ství. Historii od prvních Přemys-
lovců není třeba zmiňovat,“ dodá-
vá a pochvaluje si také dobré sou-
sedské vztahy.

Během posledních let se podle
ní značně zvedla kvalita vzdělává-
ní. „V dřívějších dobách mnoho
dětí jezdilo do pražských základ-
ních škol, v současnosti to není
vůbec potřeba.“ (jba)

Nám, nám narodil se Výstavu betlémů z muzejních sbírek
pořádá Muzeum T. G. M. v Rakovníku. Expozice v Petrovcově
výstavní síni představuje papírové, dřevěné i paličkované
betlémy. 3x foto: Jarmila Fialová

ŘÍČANY Šest let trvající stavební
„sága“ s názvem Lokalita Na Fialce
zřejmě zdaleka nekončí. Investor
má připravené tři domy z plánova-
ných šesti ke kolaudaci; tu ale měs-
to odmítá schválit a navíc nyní po-
dalo na soud žalobu týkající se
schválení projektu stavebním in-
spektorem.

Starousedlíkům se nelíbí zásahy
do nestabilního terénu, který je
dnem bývalého rybníku, zejména
jeho zvyšování. Obávají se záplav
během přívalových dešťů.

„Certifikát inspektora zahrnuje
kompletní výstavbu, z níž ale ještě
část chybí. Radnice nemá záruky,
že investor skutečně výstavbu celé-
ho areálu dokončí. Developer se
také od počátku snažil obejít připo-
mínky občanských iniciativ,“ uve-
dl starosta Říčan Vladimír Kořen.

Jednatel firmy RIM Engineering
Petros Papadopoulos namítá, že
splnil veškeré podmínky a Říčany
podle něj celou záležitost neúnos-
ně zdržují. „Postavené domy jsou
funkční, zbývající byly v plánu na
začátek příštího roku. Ale je to slo-
žité, když čerpáme kvůli projektu
úvěr, běží nám úroky a není z čeho
platit, protože tam nelze nastěho-
vat obyvatele. Jedná se o projekt

za 300 milionů, se kterým máme
zpoždění už půl roku,“ vysvětluje
Petros Papadopoulos.

Do současnosti se spory o areál
vedly na úrovni úřadů a různých
odvolacích řízení. „Nezbývá než se
obrátit na soud,“ naznačil svůj dal-
ší postup jednatel.

Budoucí vlastníci bytů založili
občanské sdružení
Podle bývalé starostky Adrieny
Mrázové, která je nyní zastupitel-
kou, hrozí městu Říčany tahanice
týkající se ušlého zisku na straně
investora a projekt je zbytečné na-
padat. „Město žádá zpochybnění
stavebního certifikátu, který byl už
v minulosti prověřován. Nikdo ze

zastupitelstva mi to nebyl schopen
vysvětlit,“ řekla Mrázová s tím, že
podle ní investor splnil řadu pod-
mínek, například rozšíření parko-
viště a kanalizace.

Kvůli průtahům trvajícím od
roku 2006 se dostali do problémů
lidé, kteří přišli za novým bydle-
ním odjinud. Na protest založili ob-
čanské sdružení. „Týká se to téměř
třiceti rodin, které už zaplatily zálo-
hu,“ popisuje šéf družení Josef Ši-
mek, který přicestoval s manžel-
kou z Ostravy. „Musíme zatím byd-
let u dcery. Jiní to štěstí nemají
a skončili provizorně třeba na uby-
tovně. Doufáme, že se podaří roz-
hodnutí města prolomit,“ dodal Ši-
mek. Jakub Bartosz

V Říčanech pokračuje
spor týkající se bytových
domů Na Fialce. Třicet
rodin přitom už zaplatilo
zálohu. Noví obyvatelé
města zatím bydlí
u příbuzných nebo
na ubytovnách. Čekají
na kolaudaci.

Zprávy z měst

FAKTA

Vývoj případu
■ 2006: Společnost

RIM International zpracuje
projekt šesti obytných domů
v areálu Na Fialce. Územní
rozhodnutí řeší i zastupitelstvo,
které nakonec se stavbou
souhlasí.
Na protest vzniká občanské
sdružení, jehož členům se nelíbí
stavební zásahy v nestabilním
terénu a úpravy městské zeleně.

■ 2009: Investor začíná stavět.
■ 2011: Hotové jsou tři domy,

jejichž kolaudace se zatím
odkládá.

Lenka
Červenková
ředitelka vzdělávacího
centra Lexik

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články posílejte redaktorce Haně
Rojkové hana.rojkova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2246).
» Inzertní poradce pro Prahu-východ
je Jan Tesař (jan.tesar@mafra.cz,
tel.: 602 534 953),
pro Prahu-západ Jaroslav Kořínek
(jaroslav.korinek@mafra.cz,
tel.: 602 658 924).

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

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

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

Vyhráli jsme poctivě
Chtěla bych reagovat na článek
Nejlepší v kraji je nemocnice
v Městci Králové (MF DNES 1. pro-
since 2011, str. B1 a B2, Alena Ro-
kosová).
Jménem Městské nemocnice Měs-
tec Králové bych se ráda ohradila
vůči výroku pana hejtmana Davi-
da Ratha o tom, že jsme vítězství
v průzkumu oblíbenosti nemoc-
nic společnosti HCI získali na zá-
kladě obchodního partnerství
s touto společností.
Prohlašuji, že Městská nemocnice
Městec Králové, a. s., není v žád-
ném obchodním ani jiném spoje-
ní s touto společností. Vítězství
v průzkumu je založeno pouze
na poctivé a svědomité práci za-
městnanců nemocnice, ohledupl-
né péči o naše pacienty, neustá-
lém zvyšování kvality péče a na vy-

rovnaném hospodářství.
Domnívám se, že by bylo velmi
smutné a zbytečné, pokud by bylo
možné získat jakékoliv ohodnoce-
ní formou finanční transakce
nebo jako bonus vyplývající z ob-
chodního vztahu. Konkurenci po-
važuji za zdravou a důležitou pro
pokrok lidstva, a to v jakékoliv ob-
lasti. O to více mě mrzí, že něco
podobného si přečtu jako citát
hejtmana.
Renáta Petrová
ředitelka nemocnice v Městci Králové

Poldovka měla být
sanovaná už dávno
Koksovna Poldi Kladno. Bývalý
areál Vojtěšské huti Kladno Koněv
je jeden z nejzajímavějších prů-
myslových komplexů v České re-
publice. Díky černému zlatu (uhlí)
a kvalitní oceli se stalo Kladno nej-

větším a bohatým středočeským
městem. Dnes jsou doly zavřené
a ocelárna dávno vytunelovaná.
Zbyly jen staré ekologické zátěže
v areálu bývalé Poldi. Sanace
bude zahájena teprve nyní a z po-
čátku v okolí někdejší huti Koněv.
Zde by měla v budoucnosti vznik-
nout obytná zóna. Celá sanace
bude trvat minimálně do roku
2020. Její cena se může vyšplhat
až na 1,5 miliardy korun. Přesto
areál mohl projít sanací už dávno,
v České republice je to opravdu
ojedinělý případ.
Město chce sanaci odstartovat
v nejvíce znečištěném areálu býva-
lých kladenských hutí. První část
revitalizace se však bude týkat plo-
chy o výměře 1,5 hektaru a bude
trvat asi tři roky. Firma, která eko-
logické zátěže odstraní, by měla
být známa patrně do konce roku,
sanace by měla začít šest měsíců

po výběru dodavatele, během kte-
rých město musí získat zbývající
povolení.
Podle první část studie, která zma-
povala vlastnické vztahy v areálu
bývalých hutí Poldi, je tam až
265 pozemků vlastněných různý-
mi majiteli, a to hlavně díky špat-
ně provedené privatizaci. Město
s nimi bude nejdříve jednat o sana-
ci a budoucím využití území. Ná-
sledně prý teprve město může uva-
žovat o sanaci a případném převá-
dění území do svého vlastnictví.
Areál bývalé kladenské ocelárny je
tak o krůček blíž k znovuoživení.
Přesto mohl už dávno projít sana-
cí, v České republice je to opravdu
ojedinělý případ . Bývalý vlastník
ocelárny Poldi Vladimír Stehlík
mohl nabídky Fondu národního
majetku na sanaci průmyslové
zóny využít jen do roku 1999, což
neučinil a žádost nepodal.

Teď si Kladno může průzkum a sa-
nace dovolit pouze díky dotacím
z Evropské unie. Zatím se prozkou-
malo pouhých 5 % celé průmyslo-
vé zóny za 3 miliony korun. Zjisti-
lo se, že současný stav neohrožuje
životy lidí při občasném pohybu
v této lokalitě, ale při dlouhodo-
bém pobytu by mohlo dojít k po-
škození zdraví. Jde také o kvalitu
vody v Dřetovickém potoce a zne-
čištěné spodní vody, které stoupa-
jí. Zůstat by nakonec měly jen tři
vápenné pece, které už získaly sta-
tut národní technické památky.
Území, které vykazuje jednoznač-
ně obrovský rozvojový potenciál
pro město Kladno, zatím dnes zdo-
bí velké množství černých skládek
a totálně zdemolované budovy,
ze kterých mizí vše, co lze odvézt
do sběru.
Kateřina Březová
brezova.blog.idnes.cz

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

Rozkládací betlém Jeden z vystavených
betlémů byl vyroben technikou barevného
reliéfního tisku před šesti lety. Je možné
ho jednoduše složit.

Fórum čtenářů

Zatím stojí tři domy Podle města chybí záruka, že investor projekt sídliště dostaví. Foto: RIM International

výběr z dopisů, kráceno

strednicechy.idnes.cz

Radnice blokuje stavbu,
třicet rodin čeká na byt

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru rajce.net. Záběry z akcí, které jste navštívili nebo které pořádáte

Vyjádřete se!
Co si myslíte
o havárii autobusu
s opilým řidičem?„Alkohol neomlouvám,

ale nelíbí se mi ten
princip, že se po zjištění

alkoholu v krvi řidiče nezkoumá
pravá příčina nehody. Měl bus
opravdu závadu? Proč je běžné,
že za kolizi na hlavní silnici pyká
opilý řidič, zatímco střízlivému řidiči
na vedlejší se nestane nic? Proč
tenkrát, když kombajn z pole nedal
přednost náklaďáku na silnici a do
náklaďáku se pak trefila zezadu čtyři
auta (všechna s rozestupem), byl
„kamioňák“ lynčován v diskusích?
Za chlast vzít řidičák to prosím, ale
jinak je potřeba pokračovat v
šetření.
Leinad

Takže politický závěr a legislativní
iniciativa z této kauzy
vyplyne možná za bouřlivého
potlesku přijatým zákonem o tom,
že učitelky budou dávat dýchnout
před jízdou řidičům autobusů s
dětmi (a pro jistotu i sobě).
O technický stav autobusů, co s nimi
ty děti pojedou (a který byl patrně
pravou příčinou nehody), se nadále
nikdo nebude zajímat...
.@.

Je to jasné. „Nadral“ se o pauze,
když byly učitelky s dětmi na té
akci. Přijel pro ně a pak se rozjel
celkem plynule. Městem se stejně
jede pomalu, no a v tunelu už to měl
v krvi a chtělo se mu spát, tak to
vzal ke straně.
ppp


