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Strážníci chytali srnce
Mladá Boleslav – Odchyt toulavých psů je pro
městské strážníky denním chlebem. Mladého
srnce, kterého odchytávali v sobotu dopoledne
na jedné ze zahrad v Dukelské ulici, však nepo-
tkávají v ulicích města každý den. Jak se do oplo-
cené zahrady zvíře dostalo, není jasné. Společně
se správcem domu a myslivcem se strážníkům
podařilo vyplašené zvíře chytit. Pak ho převezli
za město a vypustili zpátky do přírody. (wes)

Dnešní noc patří literatuře
Mladá Boleslav – Fanoušky současné evropské
literatury dnes čeká tour po kavárnách a dalších
zajímavých místech, kde budou herci předčítat
ze zajímavých děl. Pozvání pořádajícího měst-
ského divadla přijali například režisér Obdřej
Kepka, herci Radek Valenta a Roman Zach nebo
dabérka Valerie Zawadská. Začátek je v 17 hodin
a pak vždy o 40 minut později. (wes)

Hradiště má nové obyvatele
Mnichovo Hradiště – Čapí rodinku žijící v hníz-
dě u železničního přejezdu v Jiráskově ulici zná
i díky online kameře téměř každý. Že má ale
město ve svém katastru ještě jeden čapí pár, už
ví málokdo. Páreček, jenž dostal jména Karel
a Anička, se uhnízdil u rybníčku na kraji Hošo-
vic. Čápi už tam hnízdili dříve, místo ale bylo
zpustlé. Dobrovolníci tam uklidili a město ne-
chalo lokalitu prořezat. Luboš Dvořáček z firmy,
která prořezy prováděla, se poté rozhodl obnovit
i zaniklé hnízdo. (paf)

Na balkoně kradli přepravky
Mnichovo Hradiště – Volné sváteční pondělí
využila dvojice mužů v Mnichově Hradišti k ná-
vštěvě balkonu jednoho z bytových domů, od-
kud hodlali ukrást basy od piva. Pohotový svě-
dek upozornil na lapky strážníky. Hlídka pár za-
držela a zjistila, že jeden z mužů je recidivista,
který se dostal do sporu se zákonem už po ně-
kolikáté. Oba muži byli předáni státním policis-
tům. (wes)

Spolek doprovázeli filmaři
Mladá Boleslav – Spolek DMO Pobyty zorgani-
zoval o Velikonocích první letošní rehabilitační
pobyt pro své členy, který se odehrál v Praze.
Část pobytu s klienty trpícími dětskou mozkovou
obrnou absolvoval rovněž štáb České televize
mapující činnost spolku i život jeho předsedkyně
Katky Maxové, která se pere se stejným postiže-
ním. Členové spolku byli ubytovaní v Centru
Paraple, odkud se vypravili například do zoolo-
gické zahrady nebo aquaparku. Bavili se také při
opékání špekáčků nebo malování kraslic. Každé-
ho klienta doprovázel osobní asistent. (wes)

DĚTEM ZE ŠKOLEK TLESKALO PLNÉ HLEDIŠTĚ

CELOSTÁTNÍ festival mateřských škol hostilo Sportovní centrum v Nymburce, kde se představilo čtyři sta dětí ze školek od
Sokolova a České Lípy až po Brno nebo Kunčice pod Ondřejníkem. Děti provázel moderátor Jan Kovařík. Foto: Martin Bystřický

Pořádali soutěž a sami v ní pak s přehledem zvítězili
JIŘÍ MACEK

Horky nad Jizerou – Do-
mácí kralovali. Zemědělští
učňové ze střední školy
v Horkách na Mladobo-
leslavsku ovládli krajskou
meziškolní odbornou sou-
těž zemědělských doved-
ností žáků učebních oborů.
Soutěže se zúčastnili zá-
stupci

ze středních škol a učilišť
z Čáslavi, Vlašimi, Hubálova
na Mladoboleslavsku, Jese-
nice, Středokluk na Kla-
densku a z pořádající školy
v Horkách.
Soutěžící měřili své teo-

retické vědomosti i prak-
tické dovednosti. Soutěžilo
se například v poznávání
technických i biologických
materiálů, jízdě zručnosti,

ovládání nakladače nebo
rotační žací lišty. Úkoly
však účastníkům kompli-
koval těžký a mokrý terén,
v noci před soutěží totiž
vydatně pršelo.
„Průvodním znakem

soutěže bylo vysoké nasa-
zení a vyrovnané výkony
většiny soutěžících,“ uvedla
Jana Huzilová, pedagožka
z horecké školy a jedna

z organizátorek soutěže.
V jednotlivých disciplí-

nách obsadili první místa
žáci z Horek, z Hubálova
a z Vlašimi. Celkovým vítě-
zem se pak stal ziskem 198
bodů z dvou set možných
Jan Zeman, před Janem
Dvořákem a Jiřím Černí-
kem. Všichni tři studují
školu v Horkách, stupně
vítězů tak obsadili domácí.

Šmoldas nabídne i jazz
Bakov nad Jizerou – Nepřekonatelný glosátor,
publicista, moderátor, milovník koček a básník
Ivo Šmoldas přijede v pátek 12. května do Bako-
va nad Jizerou s programem nazvaným Šmolda-
sův drsný jazyk. Spolu s ním vystoupí rovněž je-
ho syn Libor a antikvartet Dušana Vančury. Di-
váky čekají historky a veselá vyprávění i hravé
jazzové melodie. Začátek je v 19 hodin. (wes)

Speciální škola zatím...
...dokončení z titulní strany
Náměstek Marek připomněl, že možnost dočas-
ného rozmístění žáků speciální školy do volných
prostor boleslavských základních škol je rovněž
mimo hru, všude je totiž plno. „Vůbec si nepři-
pouštíme, že by se nový objekt nepodařilo do
září najít. Něco takového je zcela nemyslitelné,“
poznamenala ředitelka speciální školy Gabriela
Solničková. Pokud se nový objekt nalézt podaří,
byla by ještě spousta práce na jeho adaptaci pro
speciální potřeby žáků. Základní škola speciální
vzdělává děti se střední až těžkou formou posti-
žení, a to včetně různých stupňů autismu. Jde
o děti, které často špatně snášejí stresové situace
a vybočení ze zaběhnutého řádu.

Chybné parkování? Řidiči
se snaží hájit výmluvami

D opravní přestupky,
špatné parkování,
znečišťování ve-
řejných prostran-

ství lidmi i psy. To jsou si-
tuace, kdy přichází na řadu
udělování pokut městskými
strážníky.
Nejběžnější přestupkem

jsou pokuty za špatné par-
kování. Zkušenosti s tím
mají strážníci ve všech měs-
tech.
Podle ředitele Městské

policie v Mnichově Hradišti
Petra Koženého přitom
chybně parkující řidiči pou-
žívají běžné i hodně nápa-
dité výmluvy.
„Pamatuji si na pána, kte-

rý při pozdějším placení po-
kuty vysvětloval, že poplatek
za parkování neuhradil,
protože to nestihl. Měl prý
střevní potíže a na záchod to
stihl jen tak tak,“ vzpomíná
šéf strážníků.
V Mladé Boleslavi sice po-

čet pokut za parkování loni
klesl, stále však jde o nej-
častější prohřešek. Podle
šéfa strážníků Tomáše Kypty
se výše pokut pohybuje me-

zi stokorunou až tisícovkou.
„Záleží na závažnosti pře-
stupku. Rovněž přihlížíme
k tomu, zda už pachatel ně-
jaký přestupek v minulosti
spáchal,“ připomněl Kypta.
Najdou se však i mnohem

kurióznější přestupky, za
které padají pokuty, než je
parkování.
Mělničtí strážníci nedávno

zasahovali v parku u zá-
kladní školy v Jungmanno-
vých sadech, kde měl podle
svědků masturbovat nezná-
mý muž. Přímo při činu ho
sice nepřistihli, při prokazo-
vání totožnosti se jim ale
přiznal.
Pokutu lze dostat i za

zdánlivé drobnosti. Zkuše-
nost s tím má žena z Mladé
Boleslavi, která na jaře od-
ložila pytel s odpadky z do-
mácnosti před jedním
z místních hotelů. A znečis-
tila tím veřejné prostranství.
Na místě zaplatila pokutu
a pytel si musela odnést.
Horší to podle vedoucí

nymburské městské policie
Simony Lazarové bývá
s chovateli psů, kteří na

chodnících nechávají výkaly
svých zvířat. „Pokud hlídku
přímo vidí, tak po psech
uklízejí. K pokutám dochází
pouze v případě, že takové-
ho člověka objevíme na ka-
meře a můžeme mu to pro-
kázat,“ řekla Lazarová.
Smutným faktem je i to,

že strážníci občas udělují
pokuty, které pachatelé
přestupků nikdy ne-
zaplatí. „Jde o poku-
ty udělené při drob-
ných krádežích
v obchodech, kterých
se dopouštějí lidé
z nejslabších sociál-
ních vrstev. Ty není
nikdo schopen vymo-
ci,“ potvrdila Lazarová.
Pokuty všude putují

do městské kasy.
V Mladé Boleslavi se
loni vybralo přes dva
a půl milionu korun.
Přestože jde o vysokou část-
ku, v porovnání s předcho-
zím rokem klesl počet pře-
stupků i pokut zhruba o tři
tisíce. „Velkou zásluhu na
tom má projekt Bezpečné
město,“ připomněla mluvčí
magistrátu Šárka Charous-
ková a dodala, že pokut za
parkování bylo loni nejméně
za posledních pět let.
Právě k tomu, že je větši-

na pokut uložena za doprav-
ní přestupky, přihlížejí
v Nymburce. „Částku vybra-
nou na pokutách se snažíme

vrátit do dopravy, například
investicemi do obnovy vo-
dorovného dopravního zna-
čení,“ řekl starosta Pavel
Fojtík.
Trochu jinak to řeší v Měl-

níku. Starosta Ctirad Mikeš
vysvětlit, že se peníze z pře-
stupků dělí na tři části
a rozdělují se následně na

podporu sportu

a kultury
i na dopravu.
Výše vybraných

pokut závisí na velikosti
města a počtu strážníků.
Proto se nedá srovnat část-
ka, kterou do rozpočtů při-
spívají strážníci různých
měst. V Boleslavi vybrali za
minulý rok na na pokutách
přes 2,6 milionu korun, za-
tímco v Nymburce nebo
Poděbradech kolem sto pa-
desáti tisíc a v Mělníku dvě
stě čtyřicet tisíc s tím, že
stejně jako v Poděbradech
v ní nejsou zahrnuty poku-
ty z měření rychlosti rada-
rem. (msj, bwb, paf)

Pokuty vybrané v loňském roce
Nymburk (14 979 obyvatel) 145 tisíc korun
Poděbrady (14 219 obyvatel) 162 tisíc korun
Mělník (19 230 obyvatel) 242 tisíc korun
Mladá Boleslav (44 199 obyvatel) 2,66 milionu korun
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