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Z regionu

Nebezpečné stromy v Mnichově Hradišti padnou k zemi
PAVLA FRANZKIOVÁ

Mnichovo Hradiště – Ve
městě pokračuje revitalizace
zeleně, k níž patří i kácení
stromů. Radnice si nechala
už v loňském roce zpracovat
dendrologický průzkum na
stromy, jehož výsledky teď
podrobně prochází.
Starosta Ondřej Lochman

připomněl, že městský úřad
podal na začátku dubna žá-
dost o dotaci na celkovou
revitalizaci zeleně. „Rovněž
jsme rozhodli o kácení dal-

ších stromů, u kterých prů-
zkum odhalil, že jsou v ha-
varijním stavu,“ vysvětluje
starosta s ujištěním, že
k zemi nepůjde žádný
strom, u kterého by to ne-
bylo nezbytné.
Lochman zároveň pouká-

zal na nedávný případ, kdy
jeden ze stromů samovolně
spadl. „Stalo se to na návsi
ve Veselé v místech, kde
běžně parkují auta. Bylo
neuvěřitelné štěstí, že ne-
došlo ke škodám na majet-
ku, a především k žádnému

zranění,“ řekl s úlevou sta-
rosta a doplnil, že strom se
zřítil kvůli uhnilým koře-
nům. Podle výsledků den-
drologů měl přitom vydržet
alespoň do podzimu.
Podle starosty je nutné si

uvědomit, že většina stromů
byla vysazena v době první
republiky přibližně ve třicá-
tých letech minulého stole-
tí. „Dnes se začínají objevo-
vat problémy, důvodem je
špatná péče o stromy v mi-
nulosti,“ uvedl Lochman,
podle kterého teď zeleň če-

kají velké zásahy. Nebude se
ale jen kácet, město počítá
i s výsadbou nových stro-
mů. Například Veselá by se
měla dočkat přibližně pa-
desáti nových kusů.
Starosta si uvědomuje, že

někteří lidé s kácením ne-
souhlasí. Také on byl dříve
proti. „Až poté, co jsem na-
stoupil do funkce, jsem po-
chopil, že to někdy opravdu
jinak nejde. Každé kácení
pečlivě zvažujeme a kon-
zultujeme s odborníky,“ po-
tvrdil.

Kurz naučí, jak psát blog
Praha – Dva zajímavé workshopy připravil ča-
sopis Glanc. Ten první, Jak psát blog, se uskuteč-
ní 13. května v budově Aviatica v pražských Ji-
nonicích. Zájemci prožijí dva dny se spisovatel-
kou Irenou Obermannovou, která přítomné na-
učí základům bloggování. Účastníci rozvinou
svoji slovní zásobu, fantazii a kreativitu. Druhý
workshop, Jak vyfotit dokonalou fotku, se usku-
teční 17. června v ateliéru v pražských Vršovicích.
Účastníci kurzu budou zkoumat se zkušeným
lektorem taje fotografie, naučí se správně praco-
vat se světlem, kompozicí nebo časem. Vše si
vyzkoušejí v ateliéru, kde vznikají fotografie pro
časopisy vydavatelství Vltava-Labe-Media. Re-
zervovat si místo lze na www.iglanc.cz. (ek)

Cukrárna pořádá Den matek
Mnichovo Hradiště – V cukrárně Za Rohem
v Mnichově Hradišti se bude v neděli 14. května
konat oslava Dne matek. Ta má ovšem charita-
tivní rozměr a její výtěžek poputuje na účet
spolku DMO Pobyty, organizujícího rekreační
i léčebné pobyty pro lidi s dětskou mozkovou
obrnou, kteří jsou však zároveň partou lidí těší-
cích se ze života. Vystoupí tam klaun Ferda
a dětský soubor Kominíček. Na programu je
rovněž pohádka, módní přehlídka napříč staletí-
mi nebo hry pro děti. (wes)

Loutky budou v hlavní roli
Mladá Boleslav – Pohybové divadlo, animace
loutek, živá hudba, mytologie. To všechno kom-
binuje inscenace Den osmý mezinárodního Di-
vadla Continuo, které se svým programem
o touze člověka po nesmrtelnosti i o jeho pří-
zemnosti, strachu a zlobě přijede ve středu 10.
května do Škoda Muzea. Diváky, kteří se roz-
hodnou toto mimořádné představení navštívit,
čeká výrazný zážitek. (wes)

Cestovatelé představí Sýrii
Mnichovo Hradiště – Parta mladých mužů,
kteří poznávají krásy světa a už několik let žijí
s batohem na zádech, budou vyprávět o svých
zážitcích dnes od 18 hodin v kině v Mnichově
Hradišti. Dvouhodinová přednáška cestovatelů
Pavla Chluma a Petra Kvardy Napříč arabskou
republikou Sýrie představí přírodní a historické
zajímavosti blízkovýchodní země s přihlédnutím
k současné situaci. (paf)

HLADINA I BŘEHY LABE PATŘILY ZÁBAVĚ
PÁTÝROČNÍKakceLodě
naLabi,kterásekonalao
víkendupodŠafaříkovým
mlýnemvNymburce,přilá-
kalstovkynávštěvníků.
Někteřísetěšilinavyjížďky
pořecenalodiBlanice ne-
bo napolicejnímčlunu po-
říčníhooddělení.Svéfa-
nouškymělyizávodyčlunů
naslalomovétrase.Rozší-
řenabylatentokrátkulturní
částprogramu.Vedleřady
stánkůsepředstaviloně-
kolikdivadelníchspolků
předevšímspohádkami
spojenýmisvodounebo
řekou. Zájemciměli také
možnostzkusitříditkamion
pomocídálkovéhoovládání
na drázenakřižovatcepod
soudem.Veselásoutěždo-
maupostavenýchplavidel
Labiádasealeneuskuteč-
nila.PavelHlaváčzpořáda-
jícíhoZlatéhopruhuPolabí
vysvětlil,žebohuželdora-
zila jenjednapřihláška.
Foto:Deník/MiroslavS.Jilemnický

Pět zastupitelů stačí, spory
ale vedou k novým volbám
...dokončení z titulní strany

Po odstoupení dvou za-
stupitelů i jejich náhradníků
totiž v samosprávě ve Zlo-
syni zůstali pouze tři lidé.
A až do předčasných voleb
měli omezené pravomoci.
Na Nymbursku zasedlo po

posledních komunálních
volbách do zastupitelských
křesel pouhých pět zastupi-
telů v pěti obcích, Černí-
kách, Kolajích, Vlkově pod
Oškobrhem, Vrbové Lhotě
a Žitovlicích.
V Kolajích se kvůli od-

stoupení jednoho ze zastu-
pitelů musely konat mimo-
řádné volby loni v létě.
Podle starostky Michaely
Brožové Burdové by obec
ráda navýšila počet zastu-
pitelských mandátů, není to
však možné.
„Žije u nás devadesát

obyvatel, přes polovinu z
nich je v důchodovém věku.
Byli jsme rádi, že jsme dali
dohromady aspoň těch pět.
A to jsme museli mnohé
slíbit,“ říká starostka vesni-
ce, která měla kvůli novým
volbám problém s přípravou
územního plánu.
V sousedním Vlkově pod

Oškobrhem už čtvrté vo-
lební období funguje pěti-
členné zastupitelstvo bez
problémů. „Jsme rádi, že se-

ženeme pět lidí, na druhou
stranu se nám ještě nestalo,
že by někdo odstoupil
a museli bychom vyhlásit
nové volby,“ potvrdila sta-
rostka Vladimíra Bartůňko-
vá.
Dosáhnout stálého pěti-

členného týmu bývá složité
také v Niměřicích na Bo-
leslavsku. Starosta Petr
Svárovský připomněl, že se-
hnání dostatečného počtu
kandidátů předchází dlouhé
přemlouvání a přesvědčo-
vání. O zvýšení počtu za-
stupitelů tam proto ani
kvůli riziku předčasných
voleb vůbec neuvažují.
Starosta Svárovský bude

v příštím roce v čele obce už
dvacet let a uvažuje o tom,
že by skončil. Už teď se při-
tom bojí, že za sebe nese-
žene náhradu.
Pětice zastupitelů je rov-

něž v Neveklovicích. Také
starosta Petr Hladík přizná-
vá, že sehnat lidi, kteří by
byli ochotni pracovat v sa-
mosprávě, je náročné.
„Každý má dost své práce
a nikomu se nechce
dělat ještě něco navíc.
Jsme rádi, že nás je
pět, i když nepopírám,
že by bylo lepší, kdyby
bylo zastupitelstvo po-
četnější,“ posteskl si
starosta.

Další malou vsí na Bo-
leslavsku, která má pouze
pětičlenné zastupitelstvo,
jsou Řitonice.
Starosta Josef Pavlíček to ale
považuje za výhodu. „Máme
zhruba osmdesát oby-
vatel a podle mě by
nemělo smysl mít
více zastupitelů.
Byla by to přede-
vším zbytečná fi-
nanční zátěž pro

obecní pokladnu. Navíc se
pět lidí spíš dokáže domlu-
vit na podstatných věcech
než třeba sedm,“ pozname-
nal starosta.
Obce mají čas na případ-

né zvýšení mandátů v sa-
mosprávě až do léta
příštího roku. Podle zá-
kona o obcích se totiž
počet zastupitelů na
další volební období sta-

noví nejpozději do
pětaosmdesáti dnů
před termínem
následujících vo-
leb. A ty se ko-
nají za rok na
podzim.
Mimořádné

volby se ode-
hrály také

v obcích Opoč-
nice a Podmoky
na Nymbursku,
které mají po
sedmi zastupitelích.
Podobně jako ve
Klích na Mělnicku
se tam samosprávy
rozpadly po od-
stoupení několika
zastupitelů, kdy se
jejich počet dostal
pod nezbytnou
nadpoloviční větši-
nu. Příčinou byly
v obou vesnicích
neshody mezi zastu-
piteli. (mj, bwb, paf)

Ve čtvrtek 22. června vyjde příloha Deníku „Vychutnejte si 
léto s Deníkem“ s přehledem restaurací, hospod, kaváren, 
cukráren, pivovarů, barů hotelů a penzionů ve Středočeském 
kraji. Pokud chcete, aby ani Váš podnik ve speciálním 
přehledu nechyběl, volejte tel. 724 565 095 
nebo pište darina.sitterova@denik.cz.

Vychutnejte si 

LÉTO s Deníkem

ebo pište darina.sitterova@denik.cz.
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