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Starostové
budou řešit
plánovaný
obchvat
JIŘÍ ŘÍHA

Mělnicko – Kralupy nad Vl-
tavou svůj boj o obchvat měs-
ta nevzdávají. Vybudování
nové tepny, o níž se začalo ho-
vořit už před dvaceti lety, je
totiž podle kralupského sta-
rosty Petra Holečka pro město
a okolní vesnice doslova ne-
zbytná.

Po letošních komunálních
volbách, kdy byl starosta Petr
Holeček znovu potvrzen ve své

funkci,uvedl,žesechcesejítse
starosty obcí, kterých se plá-
novaná stavba obchvatu do-
týká.

„Jednání jsme zatím nemě-
li. Předpokládám, že se sejde-
me v polovině prosince,“ uve-
dl starosta města a dodal, že
chce hovořit jak se starosty
obcí, které jsou členy nového
Spolku 101, tak s těmi, kteří
smlouvu obchvatu nepode-
psali.

„Některé z obcí mají nové
starosty, takže je chci infor-
movat o práci, kterou náš spo-
lek vyvíjí,“ doplnil.

Spolek 101, který obce letos
založily, má za úkol spolupra-
covat s ministerstvem dopra-
vy za účelem získání peněz
z evropských dotací na ná-
kladnou stavbu.

Ještě před časem to vypa-
dalo, že je vyjednávání na dob-
ré cestě, teď je ovšem situace
kolem obchvatu nejistá.

„Bylo to garantováno oso-
bou ministra dopravy Anto-

nína Prachaře, ten ovšem ne-
dávno na svou funkci rezig-
noval. Musíme proto počkat
na jmenování nového minist-
ra a jeho pohled na tuto pro-
blematiku,“ připomněl sta-
rosta Kralup nad Vltavou.

Stavba obchvatu, která by
měla stát asi čtyři a půl mili-
ardy korun, má být rozdělena
na etapy. A ta první je podle
místostarosty Kralup Libora
Lesáka nejnákladnější.

„Vede od Chvatěrub k Tur-
sku, kde mají vzniknout dva
mosty přes údolí Debrna. Tato
etapa je projekčně dokončena.
Počítáme s tím, že když se za-
čne se stavbou, mezitím se do-
řeší další etapy a rovnou by se
mohlo navázat dál,“ řekl před
časem Libor Lesák a dodal, že
obchvat je jedinou záchranou
města, které je věčně zacpané
auty.

„Kdyby ke stavbě obchvatu
nedošlo, tak se tady udusíme.
V dopravních špičkách, které
jsou hlavně od osmi do deseti
a od čtrnácti do sedmnácti ho-
din, stojí fronty aut od Syn-
thosu přes celé město,“ popsal
bídnou dopravní situaci
ve městě Libor Lesák.

Pětikilometrový obchvat,
který má propojit Teplickou
dálnici D8 s chomutovskou
rychlostnísilnicíR7, by měl od
dopravy výrazně ulehčit nejen
Kralupům nad Vltavou, ale i
Chvatěrubům, Tursku, Vel-
kým Přílepům, Horoměřicím,
Černému Volu a dalším obcím
na silnici II/240, jako jsou na-
příklad Tuchoměřice.

Vývoj situace kolem ob-
chvatu Kralup nad Vltavou
budeme dále sledovat.

Stavba obchvatu, která
byměla stát asi čtyři a
půlmiliardy korun,má
být rozdělena na etapy.
Ta první, jejíž součástí
jsou dvamosty, bude
nejnákladnější.

SOUČÁSTÍ obchvatumají být dvamosty. Vizualizace: Město Kralupy n.Vlt.

V Kralupech bývá
na trénincích plno

Kralupy – Práce pro tým, lás-
ka ke sportu, kamarádství
a hra fair-play... Jen některé
z cílů, ke kterým směřuje
svým působením nejmladší
fotbalisty FK Kralupy 1901
trenérský tým ve složení Ma-
rek Šestorád, Martin Klier,
Václav Lorenc, Marek Plas a
Tomáš Vránek. ...18

Matěj Kubina zažil
úspěšný návrat

Praha – Úspěšný návrat do
kolotoče zápasů thajského bo-
xu zažil po roční odmlce Matěj
Kubina. Reprezentant oddílu
Muay Thai TJ Sokol na Měl-
níce v dalším kole seriálu mi-
strovství republiky porazil ve
váhové kategorii do 72,57 kg
zkušeného kladenského sou-
peře technickým K. O. ...18

Dobrá zpráva

pro Kojetické

Kostel svatého Víta v Kojeti-
cích dnes rozezní vážná hud-
ba. Od 14 hodin se tam totiž ko-
ná adventní koncert Musica
Dolce Vita, na kterém se před-
staví mezzosopranistka Da-
niela Demuthová, flétnistka
Žofie Vokálková, harfenistka
Zbyňka Šolcová a pěvecký
sbor neratovického Gymná-
zia Františka Palackého pod
vedením Ivy Šafránkové. Sou-
částí koncertu bude také svě-
cení adventních věnců. (btk)

Mělnicko

Počasí

Kupujte vánoční
dárky s Deníkem

Mělnicko – Sháníte vánoční
dárky pro své blízké, ale stále
nemůžete přijít na nic zají-
mavého? Chcete nějaký
opravdu originální zážitek,
který zůstane dlouho v pamě-
ti? Pak si kupte úterní Měl-
nický deník, ve kterém přine-
seme tipy na možné dárky pro
vaše nejbližší. (btk)

NA KURZU VONĚL I SKOŘICOVÝ SVÍCEN

KRÁSNÉVÁNOČNÍ dekorace vytvářeli studenti horecké střední odborné školy a učiliště, kteří
se zúčastnili Adventního kurzu. Pod jejich rukamavznikl velký vánoční parter, skořicový svícen
i hezky dekorované sklo. Foto: Jana Huzilová

Zelený náměstek
Matěj Stropnický:
Pražská kavárna se mýlí. Zemana

nevolí vulgární nevzdělanci ...11

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1836 (14,0 °C) a nejnižší
v roce 1915 (-11,6 °C).

Petr Forman vás zve na Sezónu nového cirkusu do Plzně 2015! 
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SOBOTA 29. LISTOPADU / NEDĚLE  30. LISTOPADU 2014 - ČÍSLO 279 CENA 15 KČ
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