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Vozíčkáři
se do školy
dostanou
výtahem
BARBORA TESNEROVÁ

Mělnicko – Bezbariérovost
základních škol je i v dnešní
době stále spíše zbožným přá-
ním, nežli všeobecně rozšíře-
ným pravidlem. Přesto je mož-
né také na Mělnicku najít ško-
ly, které jsou na přijetí zdra-
votně tělesně postižených žá-
ků připravené.

V Neratovicích patří mezi
alespoň částečně bezbariéro-
vé školy Základní škola
Plesingera-Božinova. Ředitel
Jaroslav Kužel uvedl, že vý-
tah, který mohou tělesně po-
stižení žáci využívat k pře-
pravě z přízemí do jednotli-

vých pater školy, tam funguje
už pět let.

„Před časem jsme tu měli
vozíčkáře, kvůli kterému jsme
o výtah usilovali. Bohužel se
nám ho podařilo dokončit až
ve chvíli, kdy tento žák povin-
nou školní docházku úspěšně
ukončil,“ poznamenal ředitel
s tím, že výtah byl zbudován
společně s přístavbou školy
z evropských peněz.

V současné chvíli do školy
žádní tělesně postižení žáci
nedocházejí, přesto výtah ne-
zahálí a alespoň občas se roz-
jede. „Na škole máme velký
počet sportovních tříd. Kaž-
dou chvíli proto přijde někdo
z žáků se sádrou na noze,“ po-
psal Jaroslav Kužel. „Takové-
mu žákovi pak půjčíme čip od

výtahu, aby nemusel do třetí-
ho patra šlapat pěšky. My
zdraví to zvládneme, ale se
sádrou to není žádná legrace,“
doplnil s tím, že přestože má
škola výtah, není zcela bezba-
riérová. Například do jídelny
nebo do tělocvičny by se vo-
zíčkář bez pomoci nedostal.

Podobně je na tom také Zá-
kladní škola Jindřicha Matieg
ky v Mělníku, kde je podle ře-
ditele Vladimíra Škuty výtah
pro zdravotně tělesně postiže-
né žáky instalovaný zhruba
čtyři roky.

„Jsme jediná bezbariérová
škola v Mělníku, město si nás
před časem vybralo a pomoh-
lo nám výtah pořídit,“ připo-
mněl ředitel a dodal, že vyjma
výtahu má škola v každém pa-
tře také zbrusu nové toalety
pro tělesně postižené. Ty však
zůstávají nevyužívané, ale-
spoň prozatím. „V současné
doběknámžádnýžák,kterýby
tato zařízení využíval, necho-
dí. Nicméně jsme připravení,
pokud by měl někdo s tímto
druhem handicapu zájem na-
stoupit,“ upozornil.

Stejně jako v Neratovicích,
také na mělnické škole je vý-
tah občas v provozu. „Pokud
má některý z žáků nějaký do-
časný problém s pohybem,
může výtah využívat. Jenom
v něm nesmí jezdit sám, ale
s doprovodem,“ doplnil Vla-
dimír Škuta s tím, že výtah je
zabezpečený klíčem. Kdo ho
nemá, nesveze se.

Ani v Kralupech nejsou vo-
zíčkáři z řad školou povin-
ných dětí bez šance. Na Zá-
kladní škole Generála Klapál-
ka došlo podle ředitelky Dag-
mar Knöpfelmacherové před
časem k rekonstrukci právě za
účelem zprovoznění bezbari-
érového přístupu. ...2

Na školách vMělníku a
Neratovicích, kam
v této chvíli žádní tělesně
postižení žáci nechodí,
využívají výtahy žáci
s dočasnýmhandicapem.

CUKRÁŘKA Z CÍTOVA BODOVALA V BRNĚ

TŘETÍ nejlepší cukrářkou v republice se na národním kole gastronomické soutěže v Brně stala
Michaela Kaiserová z Cítova. Studentka Střední odborné školy a středního odborného učiliště
vHorkách nad Jizerou porotu okouzlila francouzskýmkoláčemTarte Tatin. Foto: Archiv školy ...2

Maxijedlík spořádal
čtyři a půl jitrnice

Máslovice – Tradiční součást
máslovického masopustu, což
je soutěž v pojídání jitrnic, si
nenechal ujít ani známý ma-
xijedlík Jaroslav Němec
z Bystré u Poličky. Spolu s ně-
kolika dalšími milovníky za-
bíjačkových dobrot zasedl
k jednomu stolu a během dvou
soutěžních kol spořádal čtyři
a půl jitrnice. ...3, 8

Mělnickým hráčům
to ve šlágru střílelo

Rakovník – Mělnické pro-
kletí rakovnického ledu po
dvou letech prolomeno! Ho-
kejisté Junioru zničili svého
největšího rivala z loňské sou-
těže i aktuální tabulky pěti gó-
ly ve druhé třetině a celkově
vyhráli 6:1. Tři kola před kon-
cem krajské ligy tak překo-
nali bodové maximum z loň-
ského roku a už v příštím
utkání mohou definitivně
stvrdit své prvenství v zá-
kladní části. ...18

Dobrá zpráva

pro děti

Na setkání s drakem se mo-
hou těšit kluci a holky, kteří o
prvním únorovém pátku na-
vštíví budovu postřižínské
radnice. Centrum volného ča-
su Postřižiňáček tam pro ně
totiž připravuje divadelní po-
hádku O drakovi, která začne
úderem šestnácté hodiny. (jir)

Mělnicko

Počasí

Opilce na ubytovnu odvezli
Neratovice – Dvakrát během
jediného večera museli nera-
tovičtí strážníci řešit opilce,
kteří se motali, kde neměli.

Nejprve na služebnu zavo-
lala žena, která si všimla mu-
že, jenž ležel nedaleko želez-
ničního přejezdu ve Vojtěšské
ulici. Hlídka, která na místo
vyrazila, zjistila, že dotyčný je
známá firma z nedaleké Libi-

še. Protože byl schopný vstát a
jít, nechali ho strážníci odejít
domů po svých.

Stav opilce, na kterého na
základě oznámení narazili o
pár desítek minut později u
přechodu pro chodce v Mlá-
dežnické ulici, však byl o něco
horší, a tak ho strážníci domů
na ubytovnu pro jistotu od-
vezli služebním vozem. (btk)

Ve fondu je šest set tisíc korun
Mělník – Majitelé domů, které
stojí v městské památkové zó-
ně,mohouvletošnímroceopět
žádat město o příspěvky na
opravy, například na fasády
nebo okna. Peníze půjdou
z fondu regenerace, ve kterém
je pro letošní rok šest set tisíc
korun.

První kolo přijímání žádostí
o dotace začíná 16. února a po-

kračuje až do 23. března. Žá-
dosti na předepsaném formu-
láři, který zájemci najdou na
webu města, přijímá správce
fondu regenerace Markéta Fo-
šumová. Žádost ohlásíte na te-
lefonním čísle 315 635 342 nebo
m.fosumova@melnik.cz, kan-
celář číslo 218 v části radnice
v bývalém okresním úřadu,
číslopopisné51. (pe)

Olej z kontejneru
vytekl na silnici

Mělník – Ekologie je zřejmě
cizím slovem pro jednoho
z Mělničanů, který do kontej-
neru v Pražské ulici vyhodil
nádobu s vyjetým olejem. Ta
zřejmě praskla a olej vytekl na
blízkou silnici. Se skvrnou,
která se rozšířila na zhruba
pět čtverečních metrů, si mu-
seli poradit hasiči. (jir)

Studovna s počítači
má omezený provoz

Neratovice – Elektronická
studovna s přístupem k inter-
netu v neratovické městské
knihovně má do konce února
omezenou provozní dobu. In-
focentrum bude zavřené vždy
v odpoledních hodinách, a to
každé úterý a také každý čtvr-
tek v lichém a každý pátek
v sudém týdnu. (btk)

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1983 (12,5 °C) a nejnižší
v roce 1830 (-21,6 °C).

Kamil Střihavka
i Vladimir 518
30. a 31. ledna nabídne
Plzeň dvě hudební noci ...15

Tajemní neznámí
na internetu
Děti radí dětem, jak
se chovat bezpečně ...11

V Plzni začíná Sezóna nového cirkusu!  

David Dimitri 23/1–5/2 / Cirque Trottola 27/1–12/2

dnes
ve vašem Deníku 
mimořádná
příloha
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