
Mělnické Rousovice konečně
mají ve čtvrti sběrový dvůr
PETRA ŠPITÁLSKÁ

Mělník – Nový sběrný dvůr v
mělnické části Rousovice za-
čne ve čtvrtek 30. ledna sloužit
lidem. V deset hodin bude
slavnostně zahájen jeho pro-
voz.

Podle mluvčí mělnické rad-
nice Heleny Vavřinové se
sběrný dvůr, který zatím ve
čtvrti scházel, nachází na plo-
še asi osmnáct set metrů čtve-
rečních. „Zahrnuje správní
budovu, zastřešený sklad
kontejnerů, váhu, zpevněnou
plochu přes tisíc metrů čtve-

rečních a nájezdovou rampu,“
řekla Helena Vavřinová.

Díky nájezdové rampě, kte-
rá je metr nad terénem, bude
pro návštěvníky dvora snad-
nější třídění různých složek
komunálního odpadu do při-
stavených kontejnerů. „Od-
pad totiž není nutné zvedat,
ale stačí ho shodit z plochy au-
ta nebo vozíku,“ doplnila
mluvčí městského úřadu.

Druhů odpadu, který bude
rousovický dvůr přijímat, je
hodně. Jde o nebezpečné od-
pady, objemný odpad, biolo-
gicky rozložitelný odpad,
plasty, papír, sklo, kompozit-
ní obaly, dřevo, pneumatiky,
směsné kovy, textilní materi-
ál, vyřazené elektronické od-
pady a za poplatek i stavební
odpad.

Ve výběrovém řízení na
provozování nového sběrné-
ho dvora uspěla firma, která
už ve městě provozuje sběrné
dvory v ulicích Řípská a Ka-
rolíny Světlé a ve Vehlovi-
cích, zajišťuje i mobilní svoz
na Chloumku a svoz komu-

nálního odpadu v celém měs-
tě.

Sběrový dvůr v mělnických
Rousovicích je jedním z nej-
modernějších v okolí. Město si
nechalo vypracovat projekto-
vou dokumentaci i žádost o
dotaci od vybrané firmy už
před třemi lety. Mělnická fir-
ma pak na stavbě pracovala v
letech 2012 a 2013. Náklady
dosáhly 5,8 milionu korun,

městu na ně přispěly dvě do-
tace ve výší téměř 4,5 milionu
korun.

Provozní doba rousovické-
ho sběrného dvora bude ve
všedních dnech od devíti do
17.30 hodin, každou sobotu
pak mezi osmou a třináctou
hodinou. Návštěvníci musejí
počítat s třicetiminutovou po-
lední přestávkou od 12 do 12.30
hodin.

Sběrný dvůr Rousovice
(od 30. ledna 2014)

Provozní doba

pondělí – pátek

9 do 17.30 hodin

sobota
od 8 do 13 hodin

(polední přestávka

od 12 do 12.30 hodin)

NÁJEZDOVÁRAMPA ve sběrovémdvoře se nacházímetr nad teré-
nem, třídění odpadu proto bude pro lidi snadné. Foto: Archiv města
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dopravních nehod se stalo loni na
Mělnicku. Bourá se méně, před
rokem bylo nehod o třiasedmde-
sát více a před dvěma lety do-
konce o osmdesát. Naopak při-
bývají pijani za volantem, kteří
jsou viníky nehod. Zatímco před
dvěma lety jich bylo jen osma-
dvacet, loni už jednačtyřicet a le-
tos dvaačtyřicet. (pe)

Provozovatelé hospod a barů simají do letošního jara zajistit
koncesi na alkohol. Budou hostůmnalévat jen limonády?

Jízda přes zchátralý můstek je zakázána
Vysoká – Můstek ve Vysoké před odbočkou ke střelnici je v ha-
varijním stavu, musela být proto zavřena místní silnice od ško-
ly ve Strážnicích směrem k mělnickému Chloumku. V součas-
né době je průjezd před můstek zakázán. (pe)

Mělničtí strážníci představí na radnici své projekty prevence
Mělník – Výstava Městská po-
licie na školách v prostorách
historické radnice v Mělníku,
které bude patřit dvanáct úno-
rových dní, je ohlédnutím za
projekty prevence kriminali-
ty místních strážníků.

Podle strážníka Petra Lim-
prechta, který je už čtyři roky

preventistou městské policie,
mají o pestrou nabídku pro-
jektů prevence kriminality
zájem především školy, ma-
teřské, základní i střední.

Výstava Městská policie na
školách, jíž zahájí vernisáž v
pondělí 3. února v patnáct ho-
din, zahrnuje například ohla-

sy žáků a studentů na projek-
ty, malované obrázky a fotky
nebo informační materiály,
které městská policie připra-
vuje.

Součástí expozice bude i vý-
stava prací dětí z prvního
stupně mělnických škol na-
zvaná Maluj se strážníky.

„Právě na vernisáži vyhlásí-
me vítěze této výtvarné sou-
těže,“ připomněl Petr Lim-
precht.

Výstavu Městská policie na
školách si budou moci ná-
vštěvníci historické části rad-
nice prohlédnout až do 14.
února. (pe)

IvanaŽučenka,
vedoucího územníhoodborupolicievMělníku

Počítátevlétěsdalšímročníkemextrém-
níhozávodupropolicistyahasiče?

Čeká nás už pátý ročník. Doufáme, že se k
nám v letošním roce vrátí pohár, který jsme
vyhráli každý rok, až do loňska, kdy nás o
něj připravili policisté ze zásahové jednot-
ky. Ty jsme právě loni přizvali do závodu,
který se konal na Harasově, poprvé, stejně
jako policistky a hasiče. Zapojila se tři dívčí družstva policistek,
mělnické, mladoboleslavské a kolínské, rovněž dvě družstva
hasičů, mělnické a mladoboleslavské. Závod je skutečně ex-
trémním testem odolnosti, který by každý nezvládl, je to jen pro
lidi,kteřínasoběstálepracují. (pe)

OTÁZKA PRO

Konečně mrazy! Mírná zima ohrožovala...
...dokončení z titulní strany

V zimě se ale Tereza Mráčková víc soustředí na mazání tla-
pek. „Sůl a mráz psům hodně škodí,“ řekla pro Mělnický deník
chovatelka a připomněla, že od začátku zimy si klíště její čtyř-
nohý kamarád zatím nepřinesl. Při pohybu v lese by lidé i v zi-
mě měli dbát na prevenci proti klíšťové hrozbě. Je to ovšem mno-
hem snadnější než v létě. „Důležité jsou dlouhé kalhoty zastr-
čené do bot, dlouhé rukávy a pevné boty, což je v zimním období
samozřejmostí,“ uzavřela mělnická hygienička.

Velký Borek čeká jarní úklid už v zimě
Velký Borek – Kůlny, půdy a garáže mohou mít místní lidé ukli-
zené ještě před příchodem jara. Připravit se na to ale musejí už
v následujících týdnech. Obec totiž pořádá o druhém březno-
vém víkendu svoz železného šrotu přímo od domů. Lidé ale ne-
mají železný odpad dávat na ulici, nechají si ho na dvorech a
obec zajistí jeho naložení na vůz. Občané musejí zájem o svoz na-
hlásit předem na obecním úřadě. (pe)

Polovina lidí z Tupadel se těší na volby
Tupadly – Podle dosavadních výsledků ankety na webu vesni-
ce s otázkou Půjdete na podzim letošního roku ke komunálním
volbám? počítá se svou účastí ve volbách přes polovinu respon-
dentů. Pětina z nich to odmítá, protože je to vůbec nezajímá, a
čtvrtina ještě neví, záleží prý na tom, jaká jména se objeví na
kandidátkách. Za dva týdny se do ankety na tupadelském webu
zapojilo třiadvacet z více než sto místních voličů. Při posled-
ních volbách do zastupitelstev před čtyřmi lety volilo ve vesni-
ci přes sedmdesát procent voličů. (pe)

Želízská škola pořádá svoz starého papíru
Želízy – Lidé, kteří mají doma starý papír, mají šanci se zásob
zbavit. A ještě přispět místní základní škole, která pořádá na za-
čátku příštího měsíce svoz. Starý papír bude odvezen právě od
želízské školy v úterý 4. února v osm hodin ráno. (pe)

SLOUPEK PETRY ŠPITÁLSKÉ

Volání od kamen
Dobře tak, že je zima na světě. Mrazy posledních dní sice k

žádnému nadšení u většiny lidí nevedou, zvlášť po mírném po-
časí předchozích měsíců, zemědělci se ale radují.

Pole na tom byla dost mizerně. Šířily se plísně a myšky se ro-
dily o sto šest, přitom už se těšily, až budou na jaře řádit na ze-
lených polích.

Mrazy těší i myslivce, zatím se sice nemuseli vláčet sněhem se
zásobami dobrot pro srny a zajíce, zase jim ale scházely bílé
pláně, na nichž se jim lépe střílejí divoká prasata. A bude-li di-
vočáků k jaru příliš mnoho, začnou se mezi nimi šířit škaredé
nemoci.

Ani majitelé psů na mrazy nenadávají, přestože musejí tlap-
ky svých mazánků po každé procházce mýt a chránit vazelí-
nami před zlou solí z chodníků. Lepší, než nacházet ještě pár
týdnů po vánočních svátcích na tělech zvířat přisátá klíšťata.

Zákeřným klíšťatům bylo v mírném zimním počasí pěkně. A
strašila lidi, že nepřijde-li skutečně tuhá zima, bude jich na ja-
ře ještě více než myšek na polích. A s nimi i nebezpečných nemo-
cí, které přenášejí.

A pak ty chřipky. Ještě pár teplých týdnů a bylo by nám všem
asi pěkně mizerně...

Ven se nám teď sice moc nechce, od kamen bychom ale měli
volat směrem k oknu: dobře tak, že je zima na světě.

2 MĚLNICKO | REGION pondělí 27. ledna 2014deník


