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Jedenáctého září roku dva tisíce sedmnáct jsem zjistil, že mnoho po-
litiků v našem zastupitelstvu má vyvinutý smysl pro humor. Určitě se 
ale musí spoléhat na nesledovanost zasedání a na malou informovanost 
našich spoluobčanů. 

Asi jsme kAždý 
z jiného těstA 

ze zAsedání mělnického zAstupitelstvA

Po vzoru latinského úsloví 
„Chléb a hry“ by chtělo, dle 
svých proslovů, vedení města 
obyvatelům dopřát zábavu v po-
době bruslení na náměstí Míru, 
aby lidé v době adventu mohli 
bruslit u vánočního stromku a 
tímto zážitkem asi vykompen-
zovat jejich každodenní útrapy v 
podobě nesjízdných, nevyhovu-
jících komunikací, často z oblas-
tí bez základní infrastruktury. 
Humorné pojetí má i pohled ně-
kterých radních na využití zim-
ního stadionu. Na jednu stranu 
tvrdí, že je zimní stadion plně 
obsazený a nelze nabídnout další 
hodiny například k veřejnému 
bruslení, ale zároveň řeší případ-
nou rekonstrukci šaten pro čín-
skou mládež, aby se zdokonalila 
v hokeji.
 (pokračování na str. 4)

Zbyněk Šnajdr

měsíčník
ŘíJEn 2017

   Vycházíme již od roku 1864 

zdARmAwww.melnicko.cz

 zMohla byste se čtenářům de-
níku představit a napsat něco o 
sobě?
Jmenuji se Tereza Čechová Hum-
polcová, je mi 30 let. Kandiduji na 
kandidátní listině KSČM na 5. mís-
tě. Vystudovala jsem pedagogiku, 
informatiku a ukončila doktorand-
ské studium zaměřené na lidské 
zdroje. Čtyři roky jsem vyučovala na 
základních a středních školách - v 
Praze, v Mělníku a v Neratovicích, 
předměty informatika a matematika. 
Podařilo se mi také přispět k odbou-
rávání stereotypních názorů na malé 
možnosti výuky programování u dětí 
a poradit ostatním učitelům jak na 
to. Momentálně pracuji jako vedoucí 
analytického oddělení a PR v oblasti 
veřejné politiky. Mám ráda přírodu, 
sport a zvířata. Jsem vdaná a bydlím 
v obci Tišice.
 (pokračování na str. 8)

RozhovoR 
S MgR. INg. TeReZou ČechoVou huMPoLcoVou, Ph.D. 
KaNDIDáTKou Do PS PČR STřeDoČeSKého KRaje Za KSČM

kolem zámku kRoužilA  letAdlA 
z pRvní světové

Historická letadla přilákala do Mělníka i předsedu Sněmovny Jana 
Hamáčka, se kterým přijela i exministryně školství Kateřina Valacho-
vá (uprostřed).

Stovky lidí v poslední zářijový čtvrtek dvě hodiny po poledni nespusti-
ly oči z oblohy u mělnického zámku. Kroužilo kolem něj několik okříd-
lených krasavců, kteří sem přiletěli z mladoboleslavského Leteckého 
muzea Metoděje Vlacha.

Tu nad hlavami účastníků prolétl ně-
mecký dvouplošník Bücker Bü 131 
Jungmann, který poprvé vzlétl před 
83 lety, tu se nad nimi prohnal Nie-
uport XII, francouzský dvouplošník 
s rozpětím křídel 9 metrů, který byl 
vyráběný od roku 1915. Velkou po-
zornost si ale získal i Fieseler Fi 156 

Storch, jenž osvobodil Mussoliniho 
z vězení v Gran Sasso. 
 „Takové historické kousky miluji. 
Mezi mé favority patří stíhačka z 1. 
světové války Fokker D.VIII., která 
tu také prolétla,“ neskrýval nadšení 
Martin Šmejkal, který si za letadly 
udělal s rodinou výlet z Prahy.
 (pokračování na str. 4)
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ToMIo oKaMuRa a jeho SPD SPěje K oBDoBNéMu 
VíTěZSTVí jaKo V NěMecKu afD

oKéNKo STaRoSTY 

Na vernisáži výstavy Václava Sádovského ve Státním okresním archivu na Mělníku jsem se setkal s dlouho-
letým přítelem a svěřil jsem se mu, že v těchto volbách mám obrovské dilema, koho budu volit. On se na mě  
podívá a povídá, že žádné nemá. „No, ty, co tady dvacet let kradli, určitě volit nebudu. Bolševiky nemůžu, tu 
hrůzu si pamatuji ještě dost dobře. Babiše taky ne, fabrikant, který tvrdí, že je sociální, že nezneužívá daňových 
či jiných zákonů či dotací, je lhář… No, asi toho Okamuru.“ 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

Rozhovor, který reálně proběhl, 
může reprezentovat širší fenomén. 
Tomio Okamura, objektivně xeno-
fob, eurofob a populista, jak říká 
Andrej Babiš, člověk, který slíbí 
vše, představuje pro mnohé ne-
spokojené lidi jediný autentický a 
nezprofanovaný protest. Je dost dů-
vodů domnívat se, že politik, který 
dovedně pracuje se strachem z mi-
grace a dokáže se tvářit jako jediná 
skutečná alternativa, míří víc než k 
šesti sedmi procentům, jež mu při-
znávají průzkumy. 
 Indicie? Okamura si vede nejlépe 
ze všech českých politiků na soci-
álních sítích. Stránku SPD – Tomio 
Okamura sleduje 265 tisíc lidí. To-
lik návštěv nemá ani Andrej Babiš 
se svým týmem. Okamura úspěš-
ně oslovuje mladé lidi, což dobře  
ilustrují výsledky projektu student-
ské volby. Na učilištích Okamura 
suverénně vyhrává ziskem 29 % 
hlasů. Mimoto Okamura výborně 
zvládá žánr „beseda před vesnic-
kou hospodou“ a úspěšně oslovuje 
starší lidi, kteří na sociálních sítích 
nejsou. Dokáže tak zaujmout voliče 
napříč generacemi. 
 Okamurovo kouzlo spočívá v 
tom, že nabízí protestně, ba negati-
visticky naladěným voličům to, co 
u ostatních stran nenajdou - vlast-
ní konspirativní svět. Žádná strana 
neobsahuje tak dokonalou skupinu, 
která by se dala nazvat čtenáři kon-
spirativních webů, která čítá stovky 
tisíc lidí. Okamura si dává záležet 
na tom, aby zdůraznil, že všichni 
kromě něj lžou, že „oficiální“ mé-
dia jsou cenzurována. 
 Když jsem mluvil s lidmi, kteří 
jsou u jeho volebních stánků, zjistil 
jsem, že velká část žije ve zvlášt-
ním vesmíru. Slyšel jsem vážně, 
že v Česku jsou statisíce migrantů 
a že nám to vláda a oficiální media 
tají. Nevyvrátíte jim to, prostě tomu 
věří. Okamura osobně tento nesmy-
sl netvrdí, ale pronáší věty typu 
„Všichni víme, že nám Sobotka a 
Babiš posílají další nelegální mig-
ranty mimo kvóty“, takže své voliče 
v jejich bludu utvrzuje. Dovedně 
je uzavírá do konspirační bubliny, 
uvnitř které je děsí, a zároveň jim 
nabízí záchranu. Může tak přitáh-
nout nakonec i ty, kdo jsou naladě-
ny protisystémově, že zatím vůbec 
nevolili, podobně, jako se to poved-
lo v Německu AfD (Alternative für 
Deutschland).
 Okamura vystihl, že se celková 

nálada ve společnosti rychle mění. 
 V celé Evropě se prosazují ten-
dence proti konceptu lidských práv. 
Utrapravice posiluje. U nás se sice 
zdá, že by tyto trendy mohly být 
potlačeny tím, že extrémně proti-
migrační a protimuslimská rétorika 
oslovila skoro všechny demokratic-
ké strany a z extrému se tak stala 
norma. Ovšem pozor. Vzpomeňme 
na slovenské volby v roce 2013. 
Tam premiér Robert Fico tak silně 
brojil proti migraci, až voliče vydě-
sil natolik, že se poohlédli po sku-
tečném xenofobovi. Poptávka po 
něčem, co je extrémnější než vlast-
ní extrém, bude i u nás. Okamura 
může jít dokonce ještě výš než 
Marián Kotleba. Legitimitu čerpá 
přímo z nejvyšších míst. Miloš Ze-
man se ho nejen neštítí, ale dokonce 
doporučuje své privátní straně SPO 
(Strana práv občanů, dříve Zema-
novci), aby s nimi uzavírala koalice 
(krajské volby 2016). S nadsázkou 
se dá říci, že každý volič Miloše 
Zemana je potenciální volič Tomia 
Okamury. 
 Ano, můžeme si dělat legraci z 
toho, že strážce české identity je 
poloviční Japonec, ale může nám 
rychle dojít humor. Mix razantní, 
jednoduché odpovědi na otázky 
migrace a uspokojování poptáv-
ky po „skutečném“ protestu proti 
establishmentu, dává Okamurovi 
netušený potenciál. Netušený pro-

to, že je možné, že řada lidí nepři-
znává, že nakonec Okamuru bude 
volit. Ne proto, že by se báli per-
zekuce nebo se snad styděli. Ale 
chtějí to těm stranám včetně hnutí 
ANO nandat, takže nespolupracují 
ani s agenturami, které považují za 
součást establishmentu. Hlas pro 
Okamuru si schovávají jako formu 
partyzánského útoku ze zálohy. 
 Prognóza: SPD je černým nebo 
lépe řečeno hnědým koněm letoš-
ních voleb.

Město Liběchov 
srdečně zve na 

zahÁJenÍ v sobotU 
14. 10. 2017 v 9,30 

v LiběchovsKÉ aLeJi
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM, 
JARMARK, POUŤOVÉ ATRAKCE, 

UKÁZKY ŘEMESEL

zaKončenÍ v neděLi 
15. 10. 2017 v 16,30 

varhannÍM KoncerteM 
v KosteLe sv. havLa

WWW.Libechov.cz

sloupek 
RomAnA RoubíčkA

KaM S NIMI?
Graffiti je problém všech měst 
po celém světě. Kreslení po 
zdech sprejem se stávalo módou 
zejména v osmdesátých letech 
minulého století. 
 Hip hopový protest nové gene-
race ve veřejném prostoru. Dodnes 
však mladí lidé cítí potřebu sdělit 
okolnímu světu své pocity se spre-
jem v ruce na jakoukoliv omítku, 
která jim přijde pod ruku.
 Mnohá města řeší problém 
sprejerství vyčleněním veřejných 
ploch pro potřeby mladých uměl-
ců. Policie je pak důsledná při po-
rušení pravidel, když se čmáranice 
objeví jinde než má. Kdysi jsem 
přenechal mladým sprejerům asi 
třistametrový betonový plot po-
dél ulice Cukrovarská v Mělní-
ku. Slušně přišli a požádali, jestli 
ho mohou posprejovat. Souhlasil 
jsem s podmínkou, že nikde jinde, 
jenom tam. A byl klid. Dnes už 
je plot zbouraný, kreslit ve městě 
není kde.
 Vrázova vyhlídka nad soutokem 
Labe a Vltavy v Mělníku je krásné 
romantické místo plné milenec-
kých tajemství za jarních a letních 
nocí. Dávat tam kameru a foto past 
je trochu žinantní. Bohužel, asi 
nebude zbytí. Už po několikáté se 
domnělý rádoby umělec pokusil 
„vylepšit“ opěrnou zeď s betono-
vou lavičkou Vrázovy vyhlídky 
pochybnými ubohými čmáranice-
mi, které s uměním nemají nic spo-
lečného. Spíše vandalismus.
 Napadá mne, že foto past s ob-
rázky z Vrázovy vyhlídky možná 
zachytí i toho sprejera, až tam jed-
nou bude randit se svoji slečnou a 
nebude mu příjemné to šmírování, 
které sám zapříčinil v rozpuku pu-
bertálního sprejerství.
 Je potřeba poděkovat městským 
úředníkům a zastupitelům, že ne-
konečný nerovný souboj s čmáraly 
nevzdali a už poněkolikáté znovu 
Vrázovu vyhlídku opravili a dali 
do pořádku. Snad jen k zamyš-
lení dodávám, že dát k dispozici 
sprejerům někde jinde plochy pro 
seberealizaci, by možná malinko 
pomohlo. A co s vandaly? Policej-
ní pendrek a veřejné práce!
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Přijmeme 
řidičky a řidiče

Zkuste
to!

Požadujeme:
l flexibilitu, bezúhonnost, profesní způsobilost 
l slušné vystupování vůči zákazníkům
l *do řidičského oprávnění nemusíte investovat

Informace:
p. Jakoubek tel. 315 671 659, p. Trochta tel. 326 911 522
nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, a.s.
U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav 
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc
e-mail: csadsc@csad-me.cz

Nabízíme:
l práci ve stabilní firmě s moderními autobusy 
l HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
l zaměstnanecké jízdné i pro rodinu
l ubytování a široký sociální program
l diety za odpracovaný den, ústroj
l příspěvek na penzijní připojištění
l profesní vzdělávání
l iontové nápoje a vitamínové prostředky
l očkování proti chřipce

Až 35 000 Kč/měs. + 25 000 Kč při nástupu!
*Řidičák sk. D zdarma!

Melnicko_ridici_205x270:Layout 1  09.10.17  20:19  Page 1
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BRaNDÝS NaD LaBeM – 
STaRá BoLeSLaV

Pietní akt  U příležitosti 28. října, 
kdy si připomínáme Den vzniku samo-
statného Československa, se uskuteční 
vzpomínka na oběti války. Pietní akt 
proběhne v pátek 27. října od 10 hodin 
za účasti představitelů města, zástupců 
Armády ČR, Svazu bojovníků za svobo-
du, místních spolků, škol a reprezentace 
regionálních sdružení u Památníku obětí 
války Na Plantáži v zámecké aleji. Po 
skončení akce budou položeny kytice 
i u pomníku prvního prezidenta Česko-
slovenské republiky T. G. Masaryka.
V lesoparku bude geostezka  V prů-
běhu září se uskutečnily dokončovací 
práce na realizaci Interaktivní Polabské 
geostezky v lesoparku na Ostrůvku. Po-
labská geostezka má za úkol seznámit 
děti místních škol a širokou veřejnost 
s geologickým vývojem a vznikem hor-
nin širšího okolí Brandýsa. Stezka bude 
obsahovat aplikaci pro mobilní telefony 
a tablety, kde budou děti moci plnit úkoly 
a bude doplněna o prvky rozšířené reali-
ty. Na aplikaci se podílejí studenti peda-
gogické fakulty a realizátorem celého 
projektu je Rodinný klub Klíček společně 
s lokálními geology. 

KoSTeLec NaD LaBeM
ANTHROPOID – 75 let  Od atentátu 
na zastupujícího říšského protektora R. 
Hendricha uplynulo již 75 let, avšak je 
potřeba si to stále připomínat. Při této 
příležitosti byla uspořádána celá řada 
akcí připomínajících tuto významnou 
událost. Jednou z nich je i putovní výsta-
va „ANTHROPOID – 75 let od atentátu na 
Heydricha“. Tato expozice bude předsta-
vena i v nově zrekonstruovaných prosto-
rách zdejšího Infocentra na Komenského 
náměstí. Vernisáž se uskuteční v úterý 
17. října od 17. hodin. Její součástí bude 
i beseda s historikem Vlastislavem Ja-
níkem na téma „Zahraniční a domácí 
odboj za 2. světové války“. Akce bude 
zároveň věnována vzpomínce na místní 
občany, kteří byli umučeni či popraveni 
v nacistických koncentračních táborech. 
Celou výstavu bude možno navštívit do 
23. října. 

LIBČIce NaD VLTaVou
Libčický běh odstartuje již potřetí  
Na zdejší náplavce se v sobotu 21. října 
v 11 hodin opět postaví na start běžci, 
aby tak uskutečnili 3. ročník Libčického 
běhu, který se již stal určitou tradicí. Na 
všechny čeká osmikilometrový okruh 
Libčicemi. Závodit se bude jako vždy ve 
dvou kategoriích – ženy a muži. Avšak je 
pamatováno i na nejmladší závodníky. 
Pro ně je připravena zvláštní dětská tra-
sa podle věku přímo na náplavce, takže 
si užijí všichni, kteří rádi běhají. Vítěze 
čekají medaile a malý dárek, a všechny 
děti bez ohledu na umístění dostanou 
sladkou odměnu. Samozřejmě chybět 
nebude ani lehké občerstvení. Takže pře-
jme, aby závodníkům na cestu i svítilo 
podzimní sluníčko. 

co Se u NáS Děje

(dokončení ze str. 1)
 Jako předseda finančního výboru 
jsem opět vážně upozornil ostatní 
členy ZM, že nejsou dodržována zá-
kladní rozpočtová opatření, mezi kte-
rá patří například provozní rezerva  
10 mil. Kč. Ta je momentálně 3,6 mil. 
Kč. I přesto vedení města uvažuje  
o pronájmu kluziště po dobu adventu 
za 2,2 mil. Kč. Jistě skvělá zábava  
v období výborných daňových a 
dotačních příjmů. Přesto si dovolím 
konstatovat, že máme pro letošní 
rok již utraceno. Většina financí byla 
rozdrobena do mnoha menších pro-
jektů. V tomto ohledu mě pobavilo 
tvrzení 2. místostarosty Petra Volfa, 
že stejně dva ušetřené miliony z pro-
nájmu uvažovaného kluziště nepo-
známe. 

 Na druhou stranu si stěžuje první 
místostarosta Milan Schweigstill, že 
chybí v rozpočtu finance například 
na chodník, který by propojil Chlou-
mek s Blaty, kde je pro pěší doslova 
životu nebezpečný pohyb. 
 Opakovaně upozorňuji na špatné 
řízení a zadávání veřejných zakázek, 
kde si dovolím tvrdit, že je pro naše 
město neefektivní a doplácíme na to 
opět my, mělničáci. Snad za to může 
malá zkušenost v ekonomii, evident-
ně ve stavebnictví a neschopnost ve-
dení.
 Smysl pro humor s vedením měs-
ta ze zasedání zastupitelstva nesdí-
lím, a jestli toto jednání nevadí ostat-
ním, tak mně rozhodně ano.
 Zbyněk Šnajdr

Asi jsme kAždý 
z jiného těstA 

Na okřídlené krasavce se do Mělníka přijel podívat i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

RekonstRukce 
zámku

Obec Stránka před nedávném 
koupila od řádu Augustiánů zá-
mecký objekt. Zámek je však 
zdevastovaný, a proto obec při-
kročila k jeho opravám. Jako 
první přišla na řadu samozřejmě 
střecha. Několik let do budovy 
zámku zatékalo, a tak oprava 
byla nevyhnutelnou skutečnos-
tí pro zachování objektu. Tyto 
práce byly součástí první fáze 
celkové rekonstrukce budovy 
zámku. Další fázi oprav bude 
představovat výměna oken a 
opravy vnitřních prostor, aby ob-
jekt mohl sloužit svým účelům.

(dokončení ze str. 1)
 Nedaleko od něj přelety veteránů 
přímo nad soutokem Vltavy a Labe 
sledoval další fanoušek historic-
kých letadel, předseda Poslanecké 
sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). 
Ten ze samého nadšení z dění na 
obloze chvílemi zapomínal, že na 
akce přijel s ministrem zahraničí 
Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) 
a exministryní školství Kateřinou 
Valachovou (ČSSD).

kolem zámku kRoužilA 
letAdlA z pRvní světové

 Podobné akce, jak nám prozradil, 
Hamáčkovi připomínají, že chtěl být 
jako dítě pilotem. „Jako kluk jsem 
stavěl modely letadel. Hlavně vo-
jenských. A snil jsem o tom, že budu 
stíhací pilot. Málem nezůstalo jen u 
snů. Chystal jsem se na vojenskou 
vysokou školu. Jenže problémy se 
zrakem mi to nedovolily,“ zavzpo-
mínal. „Osud tomu asi tak chtěl, že 
nesedím v kokpitu, ale v Poslanecké 
sněmovně,“ zavzpomínal. Do Sně-

movny se ale jako lídr středočeské 
kandidátky ČSSD pro říjnové volby 
hodlá vrátit. Dvojkou téže kandidát-
ky je právě Valachová.
„Bylo to úžasné. Určitě jsem ne-
byl sám nadšený. Pomohlo tomu i 
hezké počasí, ale především dobrá 
práce pořadatelů“ pochválil orga-
nizátory Dne s historickými leta-
dly Jan Hamáček. Jediný nadšený 
skutečně nebyl. „Modrá obloha a 
spousta nadšených očí upřených 
k nebi... Takovou akci by si člověk 
neměl nechat ujít. Obzvlášť, když 
tomu přeje tak nádherné babí léto,“ 
popsala ještě o něco poetičtěji Ka-
teřina Valachová.
 Text a foto: red
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Volby 2017 do Parlamentu České republiky 
ve Středočeském kraji 
na společné kandidátce
ODS s podporou 
Soukromníků.
Kandidát č.

STANOVISKO STRANY 
SOUKROMNÍKŮ K IMIGRACI: 

Nesouhlasíme s  přijímáním islámských imigrantů 

a  stavbou mešit a  minaretů v  našich městech. 

Nesouhlasíme s fi nancováním organizací, které se věnují 

začleňování islámských imigrantů do společnosti v České 

republice. Podporujeme důkladnou ochranu vnějších 

hranic Evropské unie vůči nelegálním imigrantům.

CÍL NAŠEHO SNAŽENÍ:

Usilujeme o vytvoření stabilního prostředí pro podnikání 

a podporujeme hodnoty soukromí, svobody a demokracie. 

Chceme hájit zájmy všech OSVČ, drobných, malých 

a středních soukromníků, malých sedláků a farmářů a to 

jak na parlamentní a vládní úrovni, tak i v rámci krajských, 

městských a obecních zastupitelstev.

Zdeněk RENC

Marcela CHRPOVÁ

Ing. Josef ŽIVNŮSTEK

Pavel LUXA

PROTI ČEMU BOJUJEME: 
Malé a střední 
podniky jsou 
klišé a kecy!

 Andrej Babiš, 2013

Všetci
kradnú!

 Andrej Babiš, 2014

OSVČ jsou
paraziti!

 Jan Mládek, 2015

Živnostníci 
do továren!

 Milan Štěch, 2017

POJĎME SE BRÁNIT!

Přijďte k volbám!

Pokud chceme něco změnit, je potřeba jít k  volbám! 

A  zkusit něco změnit, znamená boj a  možnou výhru. 

Zůstat doma a  nevolit, je sice velmi jednoduché, ale 

znamená to nezájem, přesunutí odpovědnosti na někoho 

jiného a možnou prohru,a je na každém voliči, pro co se 

rozhodne. 
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„Všetci kradnú!“
Andrej Babiš 2014

„Naši nízkou porodnost
částečně vyřeší 

imigranti!“
Pavel Bělobrádek, 2015

„OSVČ jsou paraziti!“
Jan Mládek, 2015

„Sedmdesátiletý člověk 
nebude řídit autobus, 

ale může sekat
v parku trávu!“

Ivan Pilný 2017

„Živnostníci do továren!“
Milan Štěch, 2017

Váš kroužek podpoří
Josefa Živnůstka, lídra Soukromníků
s číslem 10 na společné kandidátce ODS.

Zadavatel: SsČR / Zpracovatel: SsČR
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co Se u NáS Děje

Krádeží se dopouštěl opakovaně, 
skončil ve vazbě 

Policisté Obvodního oddělení Měl-
ník sdělili ve zkráceném příprav-
ném řízení podezření z přečinu 
krádeže šestačtyřicetiletému muži. 
Podezřelý 19. září 2017 v odpoled-
ních hodinách v jedné z prodejen 
v Mělníku vzal z chladicího boxu 
máslo v hodnotě více než 300 Kč, 
uschoval ho do příruční tašky a 
chtěl projít bez zaplacení pokladní 
zónou. Následně byl zadržen ostra-
hou obchodu, která vše oznámila na 
policii. Policisté podali podnět stát-
nímu zástupci na vzetí podezřelého 
do vazby. Soudce okresního soudu 
návrhu státního zástupce vyhověl 
a muž putoval rovnou do vazební 
věznice.  

Jeden řídil pod vlivem alkoholu, 
další dva v zákazu 

Hned tři trestné činy řešili během 
uplynulého víkendu mělničtí do-
pravní policisté. 
 V sobotu v dopoledních hodinách 
zastavila hlídka v obci Větrušice 
motorové vozidlo Renault, jedoucí 
od obce Tuhaň na Neratovice. Po 
zastavení vozidla řidič nadýchal 
opakovaně více než jedno promile. 
S naměřenými hodnotami řidič sou-
hlasil, lékařské vyšetření nežádal. 
Na místě mu policisté zadrželi řidič-
ský průkaz a zakázali mu další jízdu. 
Nyní je podezřelý za přečin ohrožení 
pod vlivem návykové látky, za což 
mu hrozí trest odnětí svobody až na 
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti.

Z DeNíKu PoLIcIe ČR

Akce s kRycím názvem „bolek"

 20. září proběhla v teritoriu města 
Mladá Boleslav další úspěšná akce 
mělnických policistů z oddělení po-
bytové kontroly, pátrání a eskort - ve 
spolupráci s ostatními kolegy Odbo-
ru cizinecké policie Krajského ředi-
telství policie Středočeského kraje. 
  Policisté se v součinnosti s Oblast-
ním inspektorátem práce zaměřili 
opět na odhalování nelegální mig-
race, nelegální zaměstnání cizinců 
a na odhalování padělaných a po-
změňovaných  dokladů cizinců. Cel-

kem bylo na vytipovaných stavbách 
zkontrolováno pětadvacet cizinců.  
Z toho třináct osob bylo na mís-
tě zajištěno a následně s nimi bylo 
zahájeno správní řízení o správním 
vyhoštění, z důvodu výkonu práce 
bez rozhodnutí Úřadu práce. Všich-
ni cizinci na území České republiky 
pobývali na biometrické doklady.
 Středočeská policie bude v ob-
dobných akcích pokračovat i v ná-
sledujícím období.
 nprap. Michaela Nováková 

 Přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí se ve stejný den v noč-
ních hodinách dopustil padesátiletý 
řidič osobního vozidla Renault Me-
gan, kterého kontrolovala hlídka  v 
obci Mělník. Řidič na výzvu před-
ložil doklady od vozidla a občanský 
průkaz, nepředložil  však řidičský 
průkaz. Policisté zjistili, že má hned 
několikrát vysloven platný zákaz ří-
zení, poslední až do května 2020.  
 Stejného přečinu se dopustila čty-
řiatřicetiletá řidička vozidla Škoda 
Octavia, která měla platný zákaz 
řízení až do dubna 2018. Za jízdu 
v zákazu hrozí oběma podezřelým 
trest odnětí svobody až na dvě léta.

V důsledku havárie byl uzavřen 
provoz na komunikaci D10. 

18. 9. krátce po 8. hodině ranní do-
šlo na komunikaci D10, mezi Hor-
ními Počernicemi a Brandýsem nad 
Labem, ve směru na Mladou Bole-
slav k havárii osobního automobilu, 
při které řidič nezvládl řízení. Se 
svým vozidlem sjel mimo vozovku, 
přetočil se a následně se vozidlo vy-
mrštilo zpět do jízdních pruhů, kde 
skončilo na střeše. 
 V důsledku havárie řidič utrpěl 
středně těžká zranění, se kterými byl 
převezen do jedné z pražských ne-
mocnic. Na místě zasahovaly složky 
Integrovaného záchranného sys-
tému. Provoz ve směru na Mladou 
Boleslav byl obnoven krátce po 10. 
hodině. Příčiny a okolnosti havárie 
jsou předmětem šetření dopravních 
policistů.

policisté si posvítili nA cizince

den bezpečí neRAtovice

 Policisté, hasiči, záchranáři a 
strážníci městské policie zde před-
vedli svou nejnovější techniku a 
několik ukázek své práce. 
 K vidění bylo například policejní 
kolo, čtyřkolka, tzv. Schengenbus, 
policejní nízkoponorný člun, vyba-
vení pořádkové jednotky a mnoho 
dalšího. Nejen děti, ale i dospělé 

upoutala ukázka policejních pso-
vodů s čtyřnohými pomocníky, či 
ukázka práce policistů z pořádkové 
jednotky policie Mělník.
 Návštěvníci si mohli pomocí tzv. 
alkoholových brýlí vyzkoušet, jak 
se cítí člověk pod vlivem alkoholu. 
Pod odborným dozorem si mohli 
vyzkoušet poskytnutí první po-

První ročník preventivní akce Den bezpečí se uskutečnil v září na ná-
městí Republiky v Neratovicích.

moci. Získali zde mnoho cenných 
informací z oblasti prevence. Den 
bezpečí byl organizován v rámci 
projektu Bezpečné Neratovice, kte-
rý je společným projektem Policie 
ČR, města, městské policie a dal-
ších subjektů z oblasti bezpečnosti 
a sociální oblasti.
 I vzhledem ke krásnému počasí 
se den vydařil, děti odcházely plné 
dojmů a zážitků.
 por. Mgr. Markéta Johnová

MŠeNo 
Nastal opět čas usednout do lavic 
Zdejší Domov seniorů se naplnil studen-
ty, avšak těmi, jenž ta skutečná student-
ská léta mají již dávno za sebou. Koncem 
září byl zahájen zimní semestr oblíbené 
virtuální univerzity třetího věku. První 
kurz, který si lektorka Blanka Dvorščíko-
vá připravila, nesl název Cestování – co 
jste možná nevěděli. Druhým semes-
trálním kurzem je Kouzelná geometrie. 
Absolvovat studium na virtuální univer-
zitě třetího věku ve Mšeně nemusejí jen 
klienti tamního domova, své mozkové 
závity tam mohou rozhýbat i další senio-
ři z okolí.
Rozsvítí se Světlo pro Světlušku  
V sobotu 11. listopadu od 18 hodin se 
v chrámu sv. Martina ve Mšeně usku-
teční benefiční koncert, nad jehož průbě-
hem převzala záštitu sbírka Světluška. 
Jedná se o dlouhodobý projekt Nadační-
ho fondu Českého rozhlasu, jenž pomáhá 
nevidomým dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. Na tomto koncer-
tě vystoupí pěvkyně Eva Blažková, kte-
rou na klavír doprovodí prof. Radomíra 
Šlágrová a na klarinet prof. Milan Arnet, 
všichni z Konzervatoře Jana Deyla pro 
zrakově postižené v Praze. 

NeRaToVIce
Senioři v ringu  Obraz šedivého pána 
či starší dámy, jak rozdává rány, si jistě 
mnozí nedovedou představit. Avšak ve 
zdejší sportovní hale je možné ho spatřit. 
Mají zde totiž svůj vlastní kurz, kde se 
učí od profesionálů. Prostě tu získávají 
sebevědomí a vědí, že se ubrání, navíc 
si budují fyzičku. A právě ta fyzička 
a především koordinace pohybů je důle-
žitá, neboť mohou mít určitou šanci jak 
si poradit v některých krizových situa- 
cích. Ale co je nejpodstatnější. Místo 
sezení u televize a debatách o nemocech 
se rozhodli žít na plné pecky. Už jen tento 
fakt je hodný velkého obdivu.

oDoLeNa VoDa
Vosí rojení již poosmé  Galerie Kotel-
na na Dolním náměstí se ve dnech 20. 
až 22. října zaplní autorským výběrem 
z nejnovější tvorby výtvarníků, fotografů 
a uměleckých řemeslníků, jejichž životní 
cesty se natrvalo či jen načas protnuly 
s Čenkovem, Dolínkem nebo Odolenou 
Vodou. Uskuteční se zde totiž již 8. ročník 
Salonu „Vosa 2017“, jenž bude slavnost-
ně zahájen vernisáží ve čtvrtek 19. října 
od 18 hodin.

RouDNIce NaD LaBeM 
Sakrální památky Podřipska  V pro-
storách zdejšího muzea byla 12. září 
zahájena výstava fotografií přibližující 
zajímavé pohledy na Roudnici a Roud-
nicko s názvem Sakrální památky 
Podřipska, již zesnulého roudnického 
fotografa, kronikáře a sběratele Vladi-
míra Paudery (1905–1995). Fotografie 
jsou umístěny v původních paspartách 
s originálními popisky přímo od autora. 
Stávající výstava dvaceti kusů černobí-
lých fotografií potrvá do 2. ledna příš-
tího roku.



mělník stále tRápí nedostAtek 
míst v mAteřských školách

už zAse budou "volby"!? 
tAk pRoč toho nevyužít v zájmu nAšeho mělnického ReGionu
 Vážení spoluobčané, v době tzv. Same-
tové revoluce v roce 1989 byly hlavními 
hesly a požadavky demonstrujících: „svo-
bodné volby“ a „konec vlády jedné stra-
ny“. 
 Moc dobře si to pamatuji, protože jsem 
se osobně demonstrací v té době jako pat-
náctiletý student v Praze účastnil. Tak se 
i stalo, a od té doby volíme svobodně a 
máme na výběr z mnoha stran a hnutí. 
 Osobně si myslím, že je dobře, když má 
volič na výběr, a proto mě někdy zaráží 
názor občanů, který je však dosti rozšířen, 
že není zkrátka koho volit, a že to nemá 
smysl. Uvědomuji si, že k tomu názoru 
přispívají samotní politici svým chová-
ním, lživou politikou, korupcí, neplněním 
slibů, svou arogancí a hraním si na bohy. 
Bohužel je špatné házet všechny politiky 
do jednoho pytle, protože to odradí i ty 
slušné, kteří se snaží dělat poctivou po-
litiku a rozhodně jich není málo. Osobně 
jich znám několik např. z mělnického 
zastupitelstva, a i když zastupují mnoh-
dy jinou stranu nežli já a můj kolega, tak 
jsou slušní a hájí zájmy města a mohl bych 
pokračovat dále a uvádět další příklady z 

jiné úrovně politického spektra. Myslím si 
proto, že je koho volit a kdo sleduje politi-
ku alespoň trochu, tak takové, co plní svůj 
volební program, jsou slušní, nelžou a ne-
kradou, věru najde. Samozřejmě bych teď 
jako jeden z kandidátů KSČM měl propa-
govat svou kandidátku, představit náš vo-
lební program, ale o to mi v tomto článku 
nejde, i když pochopitelně přiznávám, že 
za každý odevzdaný hlas pro KSČM budu 
rád a děkuji za něj. 
 Blíží se volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky, které jsou 
dle mého názoru volbami nejdůležitějšími 
a tentokrát obzvlášť. Lidé cítí, že jsme na 
dalším pomyslném dějinném zlomu, a to 
nejen s ohledem na různé problémy u nás 
v republice, které je potřeba řešit ve pro-
spěch našich občanů, ale i na to, co se v 
poslední době okolo nás v Evropě a i ve 
světě děje a nás všechny bez rozdílu to 
může negativně ovlivnit, například naší 
bezpečnost. To by bylo ale na samostat-
ný článek, já chci ale upozornit na jinou 
věc. Čemu občané věnují podle mě málo 
pozornosti, není samotný výběr voleného 
subjektu, ale samotný fakt, z kterého re-

gionu budoucí poslanec bude pochá-
zet. Čím více poslanců bude pochá-
zet z našeho regionu, a to bez ohledu 
na jejich stranickou příslušnost, bude 
jen přínosem. 
 Představme si hypotetickou si-
tuaci, že několik poslanců z našeho 
regionu např. lobuje na příslušných 
místech za realizaci opravdového 
velkého obchvatu Mělníka, který 
město zoufale potřebuje a zatím je 
v nedohlednu. Myslím si, že by to 
pomohlo i samotným starostům v 
regionu, kteří běžně, tam kde mají 
pochopitelně tu možnost, s poslanci 
aktivně spolupracují a rozhodně se 
při tomto nehledí na barvu dresu. 
Proto bych si Vás dovolil spoluob-
čané požádat, abyste se zúčastnili 
nadcházejících parlamentních voleb 
a nejenže pečlivě zvážili svou vol-
bu, ale využili možnosti udělení až 
čtyř preferenčních hlasů (kroužků) a 
podpořili kandidáty na kandidátních 
listinách, kteří pocházejí z našeho 
mělnického regionu, pokud pocho-
pitelně na Vámi vybrané kandidátce 
budou. Moc Vám děkuji. 
 Dovolte mi na závěr, abych Vám 
občanům (voličům) popřál šťastnou 
ruku u voleb, a všem kandidátům z 
Mělnicka přeji hodně štěstí, zdraví a 
mnoho úspěchů a totéž všem našim 
občanům.
  Rudolf Fidler

mělnický zastupitel za KSČM 

Rudolf Fidler

Jednotliví zástupci stran či hnutí 
se předháněli v počtech, kolik míst 
musí nově vzniknout, kde všude 
může nová MŠ stát a hlavně slibo-
vali, že tento zásadní problém města 
budou velmi aktivně řešit. 
Jaká je ale po třech letech realita? 
Od podzimu 2014 nevzniklo u nás 
na Mělníku ani jedno nové místo v 
mateřských školách! Ne nadarmo 

tedy v tomto případě bohužel platí, 
že předvolebním slibem nezarmou-
tíš. Opakovaně tak v našem městě 
mají každý rok smůlu desítky rodi-
čů malých dětí (v roce 2015 – 59, v 
roce 2016 – 41, v roce 2017 – 64), 
kteří potřebují řešit sladění pracov-
ního a rodinného života. 
Není to pozitivní situace pro rodi-
če a vůbec to není pozitivní vizitka 

Pamatujete si na jedno z hlavních témat před komunálními volbami na 
podzim 2014 v našem městě? Ano, byl to nedostatek míst v mateřských 
školách.

vedení města. Doufám, že si pánové 
Mikeš, Schweigstill a Volf uvědomí 
vážnost tohoto problému a udělají 
maximum pro to, aby na Mělníku 
byla vybudována co nejdříve ještě 
jedna plnohodnotná MŠ. Jejich ny-
nější plán počítá s dokončením nové 
MŠ až za dva roky, ale není bohužel 
zatím jisté, zda se tak skutečně sta-
ne.     Mgr. Jiří Dohnal (ČSSD)

uzAvíRky v mělníku
v souvislosti s RekonstRukcí plynovodu
18. 9. 2017–30. 10. 2017 – částečná uzavírka ul. Smetanova (část od ul.  
 Fügnerova po ul. Na podhoří) a část. uzavírka ul. Na Podhoří 
21. 9. 2017–20. 10. 2017 – částečná uzavírka ul. Tyršova, Legionářů 
 a U Tanku       
2. 10. 2017 – 27. 10. 2017 – úplná uzavírka ul. Fügnerova v úseku 
 od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Smetanova 
9. 10. 2017 – 27. 10. 2017 – úplná uzavírka ul. Ppor. Horáčka v úseku 
 od křižovatky s ul. Fügnerova po křižovatku s ul. Zádušní 
16. 10. 2017 – 10. 11. 2017 – úplná uzavírka ul. V Kopci v úseku 
 od křižovatky s ul. Fügnerova po křižovatku s ul. Zádušní
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RoZToKY u PRahY
Cesta kolem světa za 80 minut  
To se dá zvládnout pouze v pohádkách. 
První listopadovou sobotu Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy ve spolu-
práci s agenturou Velká dobrodružství 
srdečně zve na akci pro děti. Od 13 hodin 
na všechny čekají originální hry s herci 
v krásných pohádkových kostýmech. 
Samozřejmě nebudou chybět zajímavé 
dárky na památku. Více informací ohled-
ně celé této akce možno zjistit na www.
veldo.cz. 

SLaNÝ
Oslava státního svátku  Ve čtvrtek 
26. října pořádá královské město Slaný 
oslavy Dne vzniku samostatného Česko-
slovenského státu. Slavnost zahájí pro-
menádní koncert dechové hudby Dvořáč-
ka od 9.30 na Masarykově náměstí. Od 
10.00 proběhne pietní akt na místním 
hřbitově u Památníku obětí válek a po-
sléze u pomníku TGM na náměstí. V ga-
lérii muzea se uskuteční setkání hostů 
s představiteli města a oslavy vyvrcholí 
slavnostním zasedáním zastupitelstva. 
Při této příležitosti budou předány pa-
mětní listy a ocenění občanům, kteří se 
významným způsobem podíleli na rozvoji 
a společenském životě města. Slavnost 
zakončí koncert vážné hudby.

ŠTěTí
„Bože, Bože, píseň novou…“  Tak 
zní motto 12. Štětského varhanního pod-
zimu. Po tři večery proběhne v kostele 
sv. Šimona a Judy varhanní koncert, na 
němž se představí naši přední interpreti. 
První se uskuteční již tento pátek 13. říj-
na, kdy za varhanami usedne prof. Josef 
Popelka a zpěvem jej doprovodí sopra-
nistka Hana Jonášová. O týden později 
20. října, se představí varhaník Jakub 
Janšta a houslista Jan Hádek. A v před-
večer státního svátku 27. října za králov-
ský nástroj usedne Linda Sítková a na 
trubku zahraje Jan Verner. Všechny kon-
certy začínají v 18 hodin. 

VeLTRuSY
Dušičková slavnost  Ve Veltrusech si 
občané připomenou tradiční české Dušič-
ky připomínkou zesnulých členů majitelů 
zdejšího panství. V pátek 3. listopadu 
v 18 hodin se účastníci sejdou před kos-
telem Narození sv. Jana Křtitele, kde uctí 
památku Rudolfa hraběte Chotka z Woj-
nina, který zde nalezl svůj poslední od-
počinek. Posléze se všichni přesunou na 
místní hřbitov, kde si prohlédnou běžně 
nepřístupnou hrobku dalšího z majitelů 
zdejšího panství – Ferdinanda hraběte 
Kinského z Wchynic a Tetova. 

VeLVaRY
Velvarský sousedský Blešák  Sdru-
žení Natvrdlí společně s místními farníky 
římskokatolické církve pořádá další se-
tkání nad věcmi, co doma, v garáži či na 
zahrádce přebývájí. V Děkanském dvoře 
před kostelem tak rozbalí své prodejní 
pultíky v sobotu 14. října od 9 hodin. 
Zároveň zde bude probíhat i burza nejen 
dětského oblečení, které pořádá sdruže-
ní Velvarská Kostka. 

(dokončení ze str. 1)
 zPokud budete zvolena do posla-

necké sněmovny, na jaké oblasti, 
by jste se chtěla zaměřit?
Na základě dosavadních zkušeností 
a poznatků z výzkumů bych se chtě-
la zaměřit na podporu vytváření 
nediskriminačních podmínek za-
městnávání absolventů škol, postiže-
ných a lidí předdůchodového věku. 
Považuji za důležité nejen reálnou 
možnost zaměstnání získat, ale za 
stejně významné nemuset v něm 
strpět nebo se podílet na neetickém 
jednání. Za naprosto skandální pak 
považuji některé případy takzva-
ného náhradního plnění místo za-
městnávání zdravotně postižených, 
které jsou fatálním selháním státu 
trpícím zneužití tohoto institutu do-
davateli náhradního plnění. Smutné 
je, že k plnění povinností zaměst-
návat postižené se často nemá ani 
veřejná správa, která mnohdy také 
raději využívá náhradní plnění, na-
místo toho, aby vytvářela pro po-
stižené vhodná pracovní místa. To 
pak vytváří doslova bludný kruh. 
Příkladem takového přístupu může 
být například Středočeský kraj. 
Myslím si proto, že je v této oblasti 
zapotřebí provést zásadní a razantní 
legislativní změny. Ostatně, i někte-
ré případy zaměstnávání čerstvých 
absolventů hraničí bezmála s otro-
kářstvím, a nejsou přínosem ani pro 
společnost, ani pro dotčené mladé 
zaměstnance.
 V této souvislosti soudím, že mi-
nimální mzda by se měla postupně 
zvýšit až na 50 procent průměr-
né mzdy, což je dostatečný rozptyl 
umožňující při odměňování odlišit 
druh a význam práce. Dále pova-
žuji za potřebné řešit nepřiměřené 
genderové rozdíly v odměňování – 
za stejnou práci by měla být stejná 
odměna. V odměňování žen a mužů 
na stejných pracovních pozicích je 
u nás rozdíl 22 %, což patří mezi 
nejvyšší rozdíly v rámci Evropské 
unie. S tím pak souvisí i nízké důcho-
dy žen. Ostatně, důchody je potřeba 
pravidelně a dostatečně valorizovat. 
Důchod nesmí být jen živořením 
s očekáváním konce. Přála bych si, 
aby naši důchodci mohli žít v rám-
ci svého zaslouženého odpočinku 
obdobně aktivním způsobem jako 
například důchodci v sousedních ze-
mích, Německu a Rakousku.
 Dále bych se chtěla soustředit na 
oblast podpory mladých párů a ro-
din s dětmi. Považuji za důležité hle-
dat cesty jak nediskriminačně vůči 
ostatním občanům poskytovat této 
skupině obyvatel veřejnou podporu 

při hledání prvního bydlení a v soci-
ální oblasti a jak obnovit novoman-
želské bezúročné půjčky na vybavení 
domácnosti usnadňující jim start do 
života a rodičovství. Považuji za po-
třebné zvýšit mateřskou a zajistit da-
ňové úlevy pro rodiny s dětmi, napří-
klad zvýšením daňové slevy na první 
dítě. Také soudím, že by mělo exis-
tovat státem garantované náhradní 
výživné pro rodiče samoživitele.

 zKterá oblast je vám však nej-
bližší?
Nejbližší mi je oblast školství, kde 
jsem pracovala čtyři roky a mohla 
načerpat své zkušenosti a poznatky 
přímo v praxi.
 Za prioritu považuji, aby všem 
dětem bez rozdílu sociálního statutu 
bylo umožněno bezplatně se vzdělá-
vat na všech stupních veřejných škol. 
S tím souvisí i zavedení bezplatných 
učebnic a základních pomůcek na 
základních a středních školách, 
a rovněž i zrušení zpoplatnění škol-
ních družin a klubů. V dnešní době si 
z finančních důvodů nemohou někte-
ré rodiny dovolit poslat své děti do 
různých kroužků a dokonce často ani 
na oběd ve škole. Přitom stále počet 
takových rodin narůstá. Tím dochází 
k segregaci určité části dětí a ome-
zování možností jejich osobního 
rozvoje. V případě nemožnosti cho-
dit na obědy pak i k ohrožení jejích 
zdraví. Protože nejde vše najednou, 
v první řadě bych alespoň zavedla 
co nejdříve bezplatné obědy v ma-
teřských školách a na prvním stupni 
základních škol, aby se zvýšila jejich 
dostupnost pro všechny děti.

 zCo přivede mladého člověka do 
komunistické strany? 
Do strany jsem vstupovala, jelikož 
mi vadila a stále vadí neúcta k lidem 
a bezohlednost, kterou v té době pre-
zentovaly některé vládní i nevládní 
strany. Hledala jsem stranu, která 
nebyla s takovým přístupem ke spo-
lečnosti spojena, a tak jsem se stala 
členkou strany, kterou sice mnozí 

obviňují za minulost, ovšem tehdy 
a ani v současné době není spojena 
se žádným skandálem. V této souvis-
losti bych ráda zmínila především 
lobbing některých zájmových sku-
pin, jako jsou exekutoři, banky, po-
jišťovny, právníci a další silně sem- 
knuté skupiny, kterým se podařilo 
dosáhnout díky ovlivnění legislati-
vy takových práv a moci ve společ-
nosti, jež nemají obdobu nejen ve 
starých demokraciích, ale mnohdy 
ani v ostatních transformujících se 
zemích střední a východní Evropy.
 Česká republika je v tomto smě-
ru do jisté míry unikát. Zneužívání 
různých právních kliček vedoucích 
k vytváření zcela nepřiměřených zis-
ků na straně jedné a totální zbídače-
ní často nevinných a nic netušících 
osob na straně druhé, nejen za tiché-
ho přihlížení, ale často dokonce za 
aktivní účasti státu, jsou zde bohu-
žel považovány za normální. V řadě 
případů zde platilo a dosud bohužel 
stále platí právo silnějšího a slabší 
je bez šance dovolat se spravedl-
nosti. Navíc, některé strany v tom-
to ohledu svým voličům i ostatním 
občanům vysloveně lžou. V naší 
společnosti zcela vymizela sociální 
soudržnost a naši zákonodárci do-
kážou vpravdě zázraky. Z nevyléči-
telně nemocných a invalidů udělat 
změnou právní úpravy rázem lidi 
zdravé, a na základě toho jim snížit 
nebo odebrat často jediný zdroj pří-
jmu. Že doopravdy pracovat nemo-
hou nebo by případně mohli dělat 
velmi specifické zaměstnání, které 
však neseženou, nikoho nezajímá.
 V době, kdy jsem vstupovala do 
KSČM, to byla v podstatě jediná 
strana, která měla odvahu na tyto 
problémy alespoň poukázat, byť 
jako opoziční strana řadu věcí ne-
dokázala změnit.

 zNa závěr nám ještě prozraďte 
vaše životní motto?
,,Vše se dá zvládnout, když se chce.“ 
a ,,Nevzdávej se a bojuj dále“.

RozhovoR 
S MgR. INg. TeReZou ČechoVou huMPoLcoVou, Ph.D. 
KaNDIDáTKou Do PS PČR STřeDoČeSKého KRaje Za KSČM

význAmné ocenění městské 
knihovny slAný

Krásný dárek k letošnímu 120. výročí trvání, které oslaví 17. října, 
obdržela Knihovna Václava Štecha ve Slaném. 
 Umístila se totiž na třetím místě v soutěži „Městská knihovny roku 
2017“ v kategorii měst do 20 000 obyvatel. Soutěž, kterou organizoval 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, se konala 
již poosmé a v letošním roce se jí zúčastnilo rekordních 44 knihoven. Hod-
notilo se podle různých kritérií, jako například podle počtu výpůjček na 
obyvatele, provozní doby, hodnoty knihovního fondu, počtu pořádaných 
akcí, návštěvnosti, přístupu k internetu či počtu periodik. 
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Kandidáti KSČM za okres Mělník
do PS PČR 2017

Mgr. Josef Kukla      Stanislav Hejduk  Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.   Rudolf Fidler
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		 Tento pozemek je veden na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. 
		 zájemce se přihlašuje do nabídkového řízení písemnou přihláškou v českém jazyce, v níž uvede: 
     a)    kontaktní údaje na sebe (jméno a příjmení nebo název zájemce, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla, 
  jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa, datum narození nebo identifikační číslo)
     c)  navrženou cenu za pozemek
     d)  podpis účastníka nabídkového řízení
     e)   zájemce v přihlášce prohlásí, že uznává bez výhrad všechny podmínky
         takto stanovené pro tento způsob prodeje

		 způsob podání nabídky: zalepená obálka označena „cenová nabídka p. č. 488/25 v k. ú. Chrást u Tišic – „neotvírat“.

		 termín a místo k podání nabídky: do 28. 2. 2018 do 16.00 hodin, Obecní úřad Tišice, M. Podvalové 334, 277 15 Tišice.
Místo a čas otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: 28. 2. 2018 v 16.05 hodin kancelář starosty na Obecním úřadě Tišice. Otevírání obálek 
provede tříčlenná komise jmenovaná starostou obce (zúčastnit otevírání obálek se mohou pouze uchazeči, kteří podali včas nabídku).
základní kritéria pro výběr zájemce bude cena nabídky.
Prodej vybranému uchazeči podléhá schválení zastupitelstvem obce Tišice na veřejném zasedání.

		 platební podmínky:
V den podpisu kupní smlouvy, uloží kupující smluvní částku do notářské úschovy. Notář pořídí zápis o úschově, kde bude přesně stanoveno, 
za jakých podmínek uvolní smluvní částku protistraně.
zájemci nebude poskytnuta žádná úhrada nákladů spojených s jeho účastí v nabídkovém řízení a zaslané nabídky nebudou vráceny.
Kupující uhradí náklady, spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí.
Obec Tišice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a prodej zrušit.

bc. pavel končel, dis.
                                                                                                                    starosta  

záměr prodeje pozemku p. č. 488/25 v k. ú. Chrást u Tišic
Obec Tišice, IČ: 00237221, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích záměr prodat tento pozemek:

p. č. 488/25 o výměře 641 m² v k. ú. chrást u tišic
pozemek se nachází v proluce a je možné jej využít k výstavbě rodinného domu.
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cíToV
Setkání nejen vzpomínkové  Obec 
Cítov a místní Sbor pro občanské záleži-
tosti pořádá tradiční setkání těch dříve 
narozených spoluobčanů. V pátek 10. 
listopadu od 14 hodin se místní senioři 
sejdou, aby si nejen zavzpomínali na 
svá mladá léta, ale především se dobře 
pobavili. 

oLoVNIce
Supr děda, supr babča  Obecní úřad 
a Umělecká agentura KAZ pořádá již 
čtvrtý díl dalšího hudebně zábavného 
pořadu (nejen) pro seniory. V pátek 3. 
listopadu od 16 hodin ve zdejší restaura-
ci U Nás se všichni příchozí budou moci 
pobavit i zatančit při vystoupení kapely 
ADAMIS, kterou někteří znají z televizní 
stanice Šlágr. Pořadem bude provádět 
moderátor Zdeněk Kaňka. 

ZeLČíN
A je tu opět Halloween  V pondělí  
30. října se uskuteční v místním ZOO- 
PARKU příjemný podvečer. Rodiče či pra-
rodiče budou tvořit s dětmi halloween-
ská strašidla z dýní. Samozřejmě, že to 
bude spojeno i se soutěží o to nejhezčí 
strašidlo. První tři s největším počtem 
hlasů získají jistě zajímavou cenu. Ja-
kou? To se určitě dozvědí při veselém 
soutěžení.

TuPaDLY
Velký pohádkový karneval  V sobotu 
21. října si děti užijí skvělé odpoledne.  
Od 15 hodin se ve zdejší restauraci usku-
teční pravý karneval. Na parketě budou 
tančit nejen víly a princezny s krásnými 
princi, ale také vodníci, čerti, čarodějni-
ce, chytří Honzové, možná i draci a další 
pohádkové příšerky. Avšak  především 
to bude spousta legrace a dobré zábavy.

KLY
Hasičům shořela v garáži cisterna 
Zní to až neuvěřitelně, v noci na čtvrtek 
13. září vyjela jednotka HZS SČK ze 
stanice Mělník do obce Kly, odkud byl 
hlášen požár hasičské cisterny v garáži 
místní hasičské zbrojnice. Na hasičárnu 
se seběhli také členové místní výjezdové 
jednotky. Dobrovolní hasiči započali nej-
prve sami hasební práce. Dohašení pak 
provedli mělničtí profesionálové. Požár 
i přes rychlý zásah zničil vůz CAS 25 
Š706 a částečně poškodil vedlejší vůz 
DA Avia. Příčinou požáru byla předběžně 
stanovena technická závada na cisterně. 

TuháŇ 
Halloweenské odpoledne  Místní 
děti si užijí příjemné nedělní odpoledne. 
A to 22. října od 14 hodin ve společen-
ské místnosti místního obecního úřadu. 
Budou si zde povídat o podzimu, stra-
šidlech a o všem, co s tímto obdobím 
souvisí. Bude se také tvořit v kreativních 
dílničkách, odkud si jistě každý odnese 
nějaký svůj výtvor. Vše vyvrcholí disko-
tékou, při níž si všichni parádně zapaří. 
Není pochyb, že bude i bohaté občerstve-
ní.  mar

buchtobRAní v chodči

i. zámecká hubeRtovA jízdA

VE VSI ZAVONĚLY DESÍTKY 
BUCHET A ZÁVINŮ. 
I přes uplakané počasí se v Chodči 
uskutečnil v sobotu 23. září druhý 
ročník Buchtobraní. 
 V soutěžním klání, kde po sou-
sedsku poměřily své síly zdejší hos-
podyně v přípravě buchet, štrúdlů a 
jiných dobrot z lokálních sezónních 
surovin, nechybělo důkladné ochut-
návání, porovnání vzorků a vtipné 
ocenění nejlepších pekařek.  
 Místní se pobavili také u selských 
her, které tentokráte přinesly odha-
lování účelu starých pokladů z půdy.   

-JiK-
 

TAJEMNÉ NÁLEZY Z PŮD
vypadaly jako předměty ze zá-

bavné soutěže „Kurňa, co to je?“. 
Foto: Vendula Vaculíková

Veltruským zámeckým areálem se rozezní lovecké trubky a dusot ko-
pyt. V sobotu 4. listopadu se zde totiž od 13 hodin uskuteční slavnost 
milovníků koní i honů. Ty mají v zámeckém areálu hlubokou tradici. 

Proto si všichni zúčastnění připome-
nou oblíbené hony parforsní, které 
byly spjaty i s pavilonem Marie Te-
rezie, kde velmi často probíhalo je-
jich slavnostní zahájení nebo ukon-
čení. Místní spolek Dámy v sedle 
z.s. tuto tradici obnovil loňským 
nultým ročníkem této slavnosti. A 
letos se tak uskuteční ten první. 
 Prezentace a uvítací raut pro 
účastníky proběhne v 11 hodin v Zá-
mecké restauraci. Posléze na louce u 
Spieglu nejprve proběhne slavnostní 
zahájení Hubertovy jízdy a násle-
dovat bude odjezd lotu do terénu. 
Následně u pavilonu Marie Tere-
zie v ořechové aleji proběhne v 15 
hodin závěrečné Halali. Celou akci 
zakončí slavnostní večeře a zahájení 
soudu sv. Huberta opět v Zámecké 
restauraci. Divákům, kteří nebudou 
chtít do cíle dojít pěšky, bude k dis-
pozici  koňský povoz, a tak si určitě 
všichni užijí toto nevšední setkání.
 marFoto: Dámy v sedle z.s.
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čistící prostředky 
Ravak 

10% 
slevA

Tvárnice 
Porfix

35% sleva 
Betonové dlažby

30% sleva           
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slAvnostní konceRt 
ke státnímu svátku

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu se 
 v sále Kulturního domu Říp v Roudnici nad Labem ve čtvrtek 26. října od  
19 hodin uskuteční společenský večer. Jeho náplní bude především slav-
nostní ocenění významných osobností tohoto regionu v oblasti kulturní-
ho a společenského života. Návštěvníci se mohou těšit i na vystoupení  
BONUS orchestru Vlastimila Jurčíka a doprovodný program. 

soutěž 

Občany žijící na venkově je třeba 
stále motivovat k dobrovolné aktivi-
tě, podněcovat je k odhodlání podí-
let se na zdárném vývoji obce. A tak 
roku 1995 nezisková organizace 
Spolek pro obnovu venkova ČR při-
chází s nápadem uspořádat soutěž 
Vesnice roku.
 V letošním roce se konal již 23. 
ročník, do kterého se přihlásilo 
celkem 213 obcí z ČR. Pro zajíma-
vost - nejmenší soutěžící obcí byly 
Kačlehy z Jihočeského kraje s 86 
obyvateli a největší obcí byl Lom 
z Ústeckého kraje s 3 770 obyvateli. 
Děkuji všem obcím, že se do této již 
tradiční soutěže zapojily a vynaloži-
ly nemalé úsilí. 
 A jak to bylo ve středních Če-
chách? Zlatou stuhu a titul vesnice 
roku získala obec Hvožďany na Pří-
bramsku. Obec Cítov byla oceněna 
Modrou stuhou za společenský ži-
vot, obec Třebotov Bílou stuhou za 

činnost mládeže a obec Hostín Zele-
nou stuhou za péči o zeleň a životní 
prostředí.
 Dalšími oceněnými obcemi ve 
středočeském kole jsou: obec Lou-
ňovice pod Blaníkem – Diplom za 
vzorné vedení kroniky, obec Řisu-
ty – Diplom za rozvíjení lidových 
tradic, městys Zlonice – Diplom za 
práci s mládeží obec, Dolní Slivno 
– Diplom za spolkový život, obec 
Petrovice – Diplom za podporu en-
vironmentálních aktivit, obec Kru-
šovice – Diplom za vybudování kul-
turního centra obce, městys Davle 
– Diplom za podporu sportovních 
aktivit mládeže, obec Kamberk – 
Diplom za spolupráci se zeměděl-
skými subjekty, obec Blažejovice 
– Diplom za péči o krajinu, obec 
Petrovice – Cena naděje pro živý 
venkov, obec Kamberk – Koláčová 
cena.
 Myslím, že tato soutěž má oprav-

du smysl. Mám radost, když vidím, 
že lidé jsou ochotni zapojit se sami 
od sebe do společného díla, nadch-
nout se pro společnou věc a přiložit 
ruku k dílu. A právě z toho, že lidé 
dokážou spojit síly, vzniká ta nej-
krásnější věc a největší užitek.
 Všem oceněným obcím ještě jed-
nou i touto cestou moc gratuluji.

Ing. Veronika Vrecionová
předsedkyně SPOV ČR

Český, moravský  a slezský venkov je zcela jedinečný. Jeho péči a další rozvoj asi všichni považujeme za samo-
zřejmost. Často si  ale neuvědomujeme, že to není jen samo sebou. Je totiž mezi námi mnoho lidí, kteří věnují 
mnoho času a energie tomu, abychom mohli být hrdi na místo, odkud pocházíme, kde žijeme a pracujeme.

sbližování oliGARchů
 A letiště vodochody

Jako politik (tč. stínový ministr životního prostředí za ČSSD) jsem od 
r. 2009 poukazoval na nezákonnost záměru společnosti PENTA vysta-
vět ve Vodochodech mezinárodní letiště. Jako advokát jsem se podílel 
na přípravě stanovisek pro obce sdružené v iniciativě Stop letišti Vo-
dochody. Před čtyřmi lety jsem měl za to, že tato práce nebyla marná, 
neboť ministr Brabec neváhal zrušit souhlasné stanovisko EIA pro ne-
možnost splnění zákonných limitů při provozu letiště. Jsem si vědom, 
že v daném případě o věci též rozhodoval Městský soud v Praze a Nej-
vyšší správní soud. Žádný z těchto soudů však nevytýkal ministerstvu 
faktické závěry. Přesto MŽP ovládané hnutím ANO zcela obrátilo 
a vydalo v srpnu tohoto roku nové souhlasné stanovisko.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Nezbývá než se ptát po příčinách 
této ministerské veletoči. Na ka-
pacitě letiště se nic nezměnilo (až 
141 vzletů a přistání denně pro až 
16780 cestujících) a nedošlo ani 
ke zpřísnění podmínek stanoviska, 
či výstavbě dálničního přivaděče. 
Věcné důvody, na základě kterých 
by bylo možné říci, že zákonné li-
mity provozem letiště a navazující 
infrastruktury, vč. dopravní, již pře-
kračovány nebudou, tedy neexistují. 
Nezbývá než se ptát po příčinách 
mimo proces posuzování vlivů na 
životní prostředí. Můžeme se do-
hadovat o slaďování zájmů velko-
kapitálu (AGROFERT a PENTA), 
či oligarchů (Babiš a Dospiva), či 
jimi ovládaných stran (ANO a Rea-
listé) a médií (MAFRA a vydavatel-
ství Vltava-Labe-Press). Možná, že 

k tomuto veletoči přispěly i hrozby 
PENTY, že bude vymáhat v arbitrá-
ži náhradu po státu - tč. zastoupené-
ho ministrem Babišem - za zmaře-
nou investici v řádu desítek miliónů 
korun. Neznám skutečné motivy 
změny stanoviska ministra za ANO, 
nicméně znám právo, a pokud platí, 
že letiště se do zákonných limitů ne-
vejde, nemůže být souhlasné stano-
visko EIA vydáno.     
 Na tomto příkladu lze poodhalit 
hrozby politiky ovládané velkoka-
pitálem. Nelze vyloučit rozhodování 
mimo demokratické mechanismy, 
porušování principů právního stá-
tu a manipulaci s veřejným míně-
ním. Těžko můžeme pány Babiše 
a Dospivu přistihnout při uzavírání 
dohod tohoto typu. K těm pravdě-
podobně přímo ani nedochází. Stačí 
jen, pokud obě strany vnímají, že se 
vzájemně neohrožují a nebudou si 
ohrožovat své zájmy ani v budouc-
nu. Rozhodně ale platí, že tyto zá-
jmy nelze ztotožňovat se zájmy voli-
čů, které jsou naopak pošlapávány. 
 Ačkoliv tradiční demokratické 
strany mají své mouchy, budou vždy 
své programy (liberální, konzer-
vativní či sociální) opírat o zájmy 
občanů, prosazovat je demokratic-
kými mechanizmy a v rámci záko-
na. Letošní volby proto rozhodnou 
o budoucím charakteru republiky. 
Občané Mělnicka a Prahy-východ 
též mohou přitom v těchto volbách 
rozhodnout i o osudu záměru vý-
stavby letiště Vodochody, jehož 
„psychologické a sociální dopady 
na obyvatelstvo byly vyhodnoceny 
jako významné“.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
kandidát č. 5 do PS za ČSSD 
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Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Provádíme repase původních 
špaletových oken, více na tel. 777 741 221

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Palackého 134/9, Mělník

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů

Provozní doba:
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260, 

e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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musíme pRosAzovAt i dopRAvní 
řešení pRo mělnicko 
V místní politice se podařila řada důležitých věcí. Zastavili jsme prud-
ký růst ceny vody v Mělníku i dalších městech a obcích. Díky zapojení 
okresu do Pražské integrované dopravy (PID) šetří např. občané Měl-
níka až 12 000 Kč ročně na pravidelném dojíždění do Prahy. Už před 
lety jsme dali občanům možnost kontrolovat hospodaření města díky 
videozáznamům z jednání zastupitelstva a smlouvám zveřejňovaným 
na internetu. Máme i další vize, ale některé je potřeba prosazovat na 
úrovni státu.

 zZlepšit dopravní spojení s Pra-
hou
Integrace naší oblasti do PID přilá-
kala do autobusů rekordní počet lidí. 
Autobusy však ve špičkách přestá-
vají kapacitně stačit a silnice do Pra-
hy ze severu se ucpávají čím dál víc. 
I z hlediska vyššího komfortu je ces-
tou zvýšení počtu vlakových spojů 
a zrychlení železničního spojení do 
hlavního města, a to zdvoukolejně-
ním a elektrifikací trati Praha-Mladá 
Boleslav. Tento projekt je potřeba 
vytrvale prosazovat i v Poslanecké 
sněmovně. To platí i o podpoře snah 
stávajícího vedení města Mělníka 
najít vhodnější trasu obchvatu, než 
je ta plánovaná, aby se snížil dopad 
na život obyvatel města a krajinu.

 zPapírování nás nesmí dusit
Přímo v Estonsku se zástupci Sta-
rostů a nezávislých seznámili s 
efektivním systémem elektronizace 
státní správy. Jeho zavedení by bylo 

jedním z kroků k zásadnímu sníže-
ní byrokracie a papírování, které se 
neustále zvyšuje – od školek a škol 
přes úřady až po podnikatele. 

 zSpory řešme i mimosoudně
Vymahatelnost práva u nezávislých 
soudů je pro Starosty a nezávislé pri-
oritou a já osobně bych se rád zamě-
řil na práva spotřebitelů a férových 
podnikatelů i rozvoj mimosoudního 
řešení sporů.

 zPodmínky pro nezávislost ČT 
a ČRo 
Jako původním povoláním novinář 
jsem si vědom, že musíme vytvářet 
podmínky i pro nezávislost médií 
veřejné služby. Kandidáty do rad 
České televize a Českého rozhlasu 
sice navrhují zástupci veřejnosti, ale 
volbu provádějí poslanci. Pokud by 
zástupci veřejnosti členy rad také 
volili, politické vlivy by výrazně 
zeslábly. Chybou by v tomto ohle-
du rozhodně bylo zestátnění těchto 

médií, protože pak by mohly sloužit 
vládnoucí garnituře a o nezávislosti 
bychom si mohli nechat jen zdát.
Důležitých témat je více. Zde jsem 
vybral některé ze svých okruhů. Dal-

ší body programu STAN najdete na 
www.starostove-nezavisli.cz. 

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.
radní města Mělníka, nezávislý

kandidát do Poslanecké sněmovny

tišice plánují svoz plAstů A pApíRu
Proto obec Tišice činí stále další 
kroky pro širší možnosti třídění 
odpadů, nebo jejich efektivnější 
zpracování. V letošním roce byly 
například podepsány smlouvy na li-
kvidaci bioodpadu a dřevního odpa-
du, která bude probíhat zcela zdar-
ma. Vycházíme ze státní koncepce 
nakládání s odpady.
 Směr odpadového hospodářství 
v ČR se ubírá k tzv. chytrým ře-
šením v odpadovém hospodářství 
se zaměřením na systémy PAYT  
(„Zaplatíš, kolik vyhodíš“) a s ním 
souvisejícího „Door to door“ („Sběr 
ode dveří ke dveřím“).
 Systém zvaný PAYT, tedy „za-
platíš tolik, kolik vyhodíš“, účtuje 
svoz směsného komunálního odpa-
du podle jeho množství, a to podle 
hmotnosti nebo objemu nebo jeho 
frekvence, a tím vede občany k větší 
pozornosti při třídění. Proto se obce 
musí snažit, aby maximálně využi-
ly odpad jako zdroj, neskládkovaly 
využitelné materiály a umožnily 
občanům co nejkomfortnější třídě-
ní odpadu. Cílem Evropské unie je 
dosáhnout v roce 2020 toho, aby 

se polovina komunálního odpadu 
recyklovala. Podle posledních do-
stupných údajů je Česko zatím na 
36 procentech.
 V rámci této strategie jsme podali 
žádost na Státní fond životního pro-
středí o poskytnutí dotace na nákup 
plastových nádob na tříděný odpad 
(plast a papír) o objemu 120l. 
 Tzn., že každý majitel nemovi-
tosti (s trvalým bydlištěm) v naší 
obci bude mít možnost vyzvednout 
si na obecním úřadě dva kusy (žlutá 
a modrá) těchto popelnic. Nádoby 
budou po dobu pěti let bezplatně 
pronajaty občanům a následně pře-
jdou do jejich vlastnictví. Svoz se 
bude realizovat jednou měsíčně pří-
mo od nemovitostí. 
 Jestliže budeme s naší žádostí 
úspěšní, mohla by se distribuce ná-
dob uskutečnit v prvních měsících 
roku 2018.  V případě neschválení 
dotace budu zastupitelstvu navrho-
vat nákup těchto nádob z obecních 
prostředků, potom by se nákup 
uskutečnil ve dvou fázích – v r. 
2018 nádoby na plast a v r. 2019 ná-
doby na papír.

To, že se má odpad třídit, je dnes již samozřejmá věc. Kromě přínosu pro přírodu, by se mělo třídění vyplácet i finančně.
Jelikož má být po roce 2024 skládkování komunálního odpadu drasticky omezeno a nahrazeno spalováním, bude likvi-
dace směsného odpadu finančně náročná.

Bc. Pavel Končel, DiS.,
starosta obce Tišice
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 Během své návštěvy Mělnicka 
se exministryně Kateřina Vala-
chová (ČSSD) zastavila i v denním 
stacionáři, který zřizuje Farní 
charita v Neratovicích. 

Toto zařízení nabízí péči o seniory 
v těch případech, kdy jejich děti či 
příbuzní, se kterými bydlí, nemohou 
poskytnout a zajistit celodenní péči. 
"Krásné a moderní zařízení, které 
splňuje nejvyšší nároky, skvělí lidé, 
kteří se o babičky a dědečky stara-
jí. Já to beru jako téměř modelovou 
instituci v této oblasti,"  uvedla Vala-
chová, která kandiduje do Sněmov-
ny za středočeskou ČSSD.
 Text a foto: red

kAteřinA vAlAchová chválilA 
stAcionář pRo senioRy

slAvnosti pRAvého A levého břehu
Letos se obec Zdiby poprvé účastnila těchto oslav pořá-
daných městy Klecany a Roztoky jako oficiální partner. 

Jedná se již o tradiční a úspěšnou akci, kde nás reprezen-
tuje stánek obecní policie Zdiby.

Akci zajišťuje velitel OP Zdiby  
a zastupitel Luděk Wachtl. Příprava 
s akcí a ukončením zabere 3 dny prá-
ce. Jak říká Velitel OP Luděk Wach-
tl: „O naše stanoviště bývá největší 
zájem, především díky vyjížďkám na 
služebním člunu obecní policie pro 
děti i dospělé. Účastníme se aktivně 
jedné z nejatraktivnějších částí pro-
gramu, kterou bývá seskok parašu-
tistů do vody a jejich následný výlov 
pomocí člunů obecní policie a hasi-
čů.“ V letošním roce navštívili náš 
stánek dva nejvýše postavení Stře-
dočeši. Třetí nejvyšší ústavní činitel 
Jan Hamáček, předseda Poslanecké 
sněmovny a hejtmanka Středočes-
kého kraje Jaroslava Pokorná Jer-
manová. S oběma bylo příjemné si 
popovídat. Akci na stánku doplnilo 
malování na obličej pro děti zdarma 
a rozdávání nafukovacích balónků. 
U obojího se tvořily fronty. Takže i 
přes nepřízeň počasí se akce vyda-
řila.
 Jan Tvrdý, starosta

Exministryně školství Kateřina Valachová a předseda Sněmovny Jan 
Hamáček (uprostřed) se rovněž svezli na policejním člunu. 

Akce se setkala s velkým úspě-
chem, neboť se podařilo vybrat  
7 077 Kč a spousta dalších předmě-
tů a věcí, které byly před koncem 
roku 2016 předány Dětskému cent-
ru k dalšímu využití. 
 Obrovská radost z dárků se ne-
dala přehlédnout na rozzářených 
dětských očích. Velkou radost 
udělaly hračky, kočárky a jiné věci 
vhodné právě pro malé děti. 
 I v roce letošním se policisté roz-
hodli pokračovat v tomto projektu. 
Sbírka byla zahájena 18. března, 
kdy se konal 3. ročník policejního 
plesu v Sojovicích. Zde byl vydra-
žen dort – z vyvolávací ceny 50 Kč 
se díky lidské solidaritě vyšplhala 
suma až na úctyhodných 3 500  Kč.
 Poděkování patří všem, kteří již 
na tuto sbírku přispěli, a tím pod-
pořili Dětské centrum (kojenecký 
ústav) v Mladé Boleslavi. 
 Sbírka bude ukončena až 11. 
prosince 2017. Poté budou v ná-
sledujícím dni dětskému centru 
vybrané peníze a dary předány. 
Poděkování patří všem policistům, 

policisté uspořádAli 
sbíRku nA opuštěné děti
Policisté z Územního odboru Praha venkov – Východ zahájili v loň-
ském roce první ročník sbírky na podporu Dětského centra pro děti 
do tří let, které spadá pod Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi.

kterým není lhostejný osud opuště-
ných dětí. 
 nprap. Mgr. Eva Hašlová

-D- 

Exministryně školství Valachová se zaměstnanci stacionáře.
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týdny pRo duševní zdRAví 
Fokus Praha z.ú. pomáhá lidem s problémy v oblasti duševního zdraví 
najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.

Není to tak dávno, co v Mělnickém 
kulturním centru o.p.s. proběhla 
přednáška „DUŠEVNÍ ONEMOC-
NĚNÍ VE SPOLEČNOSTI“. Ko-
nala se v rámci akce „Týdny pro 
duševní zdraví“ a uspořádala ji or-
ganizace Fokus Praha z. ú., Centrum 
Mělník a Dolní Povltaví.
  Ředitel organizace, Bc. Václav 
Vopat, hovořil o přijímání duševně 
nemocných ve společnosti – od stře-
dověku do současnosti. 
 Bc. Lucie Pešáková Dis., vedoucí 
Komunitního týmu Mělník, předsta-
vila služby Fokusu Praha, které or-
ganizace nabízí klientům. Poslucha-
če zaujal především životní příběh 
peer pracovnice Olgy Velíškové, 
kdy jí zkušenost s vlastní duševní 
nemocí pomáhá při práci s klienty.
 V průběhu přednášky byly vy-
hlášeny výsledky literární soutěže 
„Jsem normální?“ Soutěž byla urče-
na občanům ČR, bez omezení věku. 
Každý autor se mohl zúčastnit jed-
nou prací. Nakonec se vybíralo ze 
47 příspěvků, které do Fokusu došly 
z různých koutů republiky. Forma 
příspěvků se různila – prezentová-
ny byly úvahy na dané téma, básně  
i příběhy. Porota složená ze 14-ti 
pracovníků Fokusu neměla úplně 
lehkou práci. Ale vítěz může být 
vždy pouze jeden – stala se jím 
Hana Pejřimovská. Vítězka soutě-
že obdržela čtečku e-knih Amazon 
Kindle a CD se čteným slovem. Ka-
ždý z vybraných autorů dostal ještě 

diář na rok 2018, psací potřeby a dal-
ší zajímavé ceny. Poděkování patří 
také sponzorům, kteří poskytli dary 
pro autory, zejména Knihkupectví  
a antikvariátu Želva v Mělníku, kte-
ré darovalo poukázky na nákup knih  

v hodnotě 800 Kč a městu Mělník.
 Vítězné práce si můžete přečíst na 
stránkách www.fokus-praha.cz, sek-
ce Aktuality. 

MgA. Kristýna Krsková 
-D- 

Cenu vítězce literární soutěže Haně Pejřimovské předává MgA. Kris-
týna Krsková z mělnického Fokusu.

 Smyslem akce „Týdnů pro 
duševní zdraví“ je co nejvíce 
informovat veřejnost o proble-
matice duševně nemocných, 
mentální hygieně – jako pre-
venci duševních onemocnění,  
i o aktivitách organizací pů-
sobících v sociálně - zdravotní 
oblasti, a tím přispět ke zlep-
šení postoje k duševně nemoc-
ným a větší toleranci společ-
nosti. Akce se koná pravidelně 
od roku 1990.

kRAlupský hostibejk

 KRALUPSKÝ HOSTIBEJK V ROCE 1902.

Tak jako Petřín je symbolem Prahy, je protáhlý vrch táhnoucí se po celé severní straně Kralup nad Vltavou 
s podivným jménem "Hostibejk", symbolem Kralup. Pískovcová skála patří do východní okrajové části 
kladenské pánve a sešly se v ní dva geologické útvary: karbon a křída. Lokalita je učebnicí geologů.

Vrchol své obliby nalezl Hostibejk 
ve třicátých letech 20. století. Bý-
val chloubou Kralup jako jeho nej-
větší park, či lépe řečeno lesopark. 
Nebyl jím ale odjakživa. Býval to 
holý pískovcový vrch s několika 
pěšinami. Na jeho vrcholu bývala 
nepříliš úrodná a špatně přístupná 
pole sedláků. Dnes zde stojí stylo-
vá restaurace a malé sídliště rodin-
ných domků. S nápadem zalesnit 
celý holý vrch přišel v roce 1902 
„Zemědělský a okrašlovací spo-
lek pro Kralupy a okolí“, nejspíše 
jeho předseda Antonín Boruta. Jeho 
vnuk, básník Jaroslav Seifert, kralu-
pský Hostibejk dobře znal. Od roku 
1912 vedly na strmý vrch schody 
nazvané „Jarníkovy schody“, podle 
jména předsedy svazu okrašlovacích 
spolků v Čechách. 
 Přibližně po vrstevnici se vine 
pod vrcholem Hostibejku stezka na 
mapách označená jako „Svojsíkova 
cesta“ na paměť zakladatele skau-
tingu v Čechách Antonína Svojsíka. 
Cesta je na nejvyšším místě zakon-
čena půvabným vyhlídkovým altán-
kem, z kterého je krásný výhled na 
podřipskou krajinu. Jméno tohoto 
bizarního vrchu, který by mohl být 
klidně ve znaku Kralup, se dostalo 
do podvědomí většího počtu lidí již 
v roce 1869, kdy známý pražský ča-

sopis Světozor uveřejnil o Hostibej-
ku báseň z pera Františka Douchy. 
Běžně se o Hostibejku píše v geo-
logické a paleontologické literatuře. 
Geologicky je tento útvar raritou. 
Několik metrů pod Svojsíkovou 
cestu probíhá rozhraní mezi dvěma 
geologickými útvary: prvohorami 
a druhohorami. Horní, druhohorní 
útvar uloženin svrchní křídy, byl vy-
tvořen před 65 miliony let, kdy moře 
zaplavilo od severu zdejší krajinu. 
Hostibejk se ocitl na dně mělkého 

teplého moře, ale nikdo se tehdy ne-
utopil. Lidstvo ještě neexistovalo.
 V současné době je hostibejský 
lesopark opět středem zájmu. V le-
tošním roce byly dokončeny opravy 
schodiště a postaveny železobetono-
vé rampy a došlo ke kompletní vý-
měně zchátralého horního schodiště 
na vrcholu Hostibejku, na kterém se 
v rámci každoročních oslav města 
koná sportovní akce „Běh do hosti-
bejských schodů“.
  Ing. Josef Stupka
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přestAnou ve zdibech 
pěstovAt řepku?

Zeptali jsme se starosty obce, který 
je předkladatelem návrhu, jak to se 
zákazem pěstování řepky tedy je. 
 Jan Tvrdý, starosta Zdib, nám 
odpověděl: „Není mým úmyslem 
zakázat pěstování řepky a dalších 
alergenních plodin ani šikanovat ze-
mědělce. Vyhláška má pouze vymezit 
plochy, kde se tyto plodiny nebudou 
smět pěstovat. Jedná se o pásy v sou-

sedství oblastí s trvale žijícími lidmi. 
O šíři takových pásů budeme ještě 
jednat a zda bude vyhláška přijata 
nevím. Je to svým způsobem nejspíš 
unikát, ale uvědomte si, jak vysoké 
procento alergických dětí se v po-
sledních letech rodí. Jakou bude mít 
vyhláška životnost, ukáže až čas.“

 zDěkujeme za rozhovor.
 red

Zastupitelstvo ve Zdibech má projednávat v pondělí  9. října návrh 
obecně závazné vyhlášky, která omezuje pěstování alergenních plodin, 
mezi které patří i řepka olejka. Všichni známe žluté lány, když kvete. 
Oku to lahodí, ale ne už tak zdraví a ti co bydlí v dosahu takových polí 
mohou vyprávět, co dělá pyl z řepky na jejich autech, oknech i zahrad-
ním nábytku. 

mšenské bARokní odpoledne

Magdalena Malá Bohumila Bidlová

  Svým vystoupením strhli zájem 
posluchačů na svou stranu a sklízeli 
skladbu za skladbou zasloužený po-
tlesk.
  Pedagog Hudebního gymnázia 
hl. města Prahy David Bidlo do-
provodil vystoupení zasvěceným 
výkladem o barokním stylu a bar-
vě zvuku. Návštěvníci se například 
dozvěděli, že tutéž skladbu zahrál 
hudebník v barokní době vždy po-
každé trochu jinak, šlo vždy trochu 
o improvizaci. Kdyby ji zahrál vždy 
navlas stejně, před publikem by ne-
obstál. 
  Po koncertě specialistka na barokní 
hudbu a koncertní mistryně soubo-
ru Ensemble 18+ Magdalena Malá 
ocenila zájem i množství poslu-
chačů a příznivou atmosféru. Moc 

Barokní hudba v podání mladých 
muzikantů přilákala na 70 lidí 
všech generací. Hudebníci - Ma-
gdalena Malá z Prahy a manželé 
Bohumila a David Bidlovi ze Mše-
na - připravili na farní zahradě 
mšenského evangelického sboru 
koncert skladatelů jako byli A. 
Corelli, G. P. Telemann a další. 

dobře se jí zde hrálo. A navíc byla 
ráda, že díky konání koncertu moh-
la navštívit své přátele – Bohumilu  
a Davida Bidlovy. Úroveň vystou-
pení si pochvalovali svorně všichni 
oslovení návštěvníci akce. 
  Vystoupení uspořádalo Rodinné 
centrum Mšeno, ve spolupráci s 
místním evangelickým sborem. 
Členky a zástupci pořadatelů – 
paní Eva Kratochvílová a Michal 

KONCERTNÍ ATMOSFÉRA 
VE FARSKÉ ZAHRADĚ

Šimek – přítomné na začátku kon-
certu pozdravili. Po skončení se 
řada návštěvníků zdržela k roz-
hovoru při drobném občerstvení 
připraveném maminkami z mšen-
ského Rodinného centra. Koná-
ní akce bylo finančně podpořeno  
z rozvojového grantu Českobratr-
ské církve evangelické.  

Michal Šimek
-D- 
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oblíbené kultuRní místo 
občAnů Roudnice
Od září jsme začali promítat nejnovější filmy, které se setkaly s vel-
kým úspěchem a zájmem. Návštěvníci kina si zároveň velmi oblíbili 
kino bar. Zároveň jsme od zástupců společnosti Člověk v tísni získali 
stříbrnou medaili, kterou máme hrdě vystavenou, za značný počet pro-
jekcí, obohacené o doprovodný program. Už teď pracujeme na získání 
medaile zlaté. V měsíci říjnu nepolevujeme v úsi-

lí a mimo filmové představení jsme 
nachystali dvě opravdové speciality. 
V neděli 15. 10. od 16:00 proběhne 
divadelní show František blázen. 
19. – 21. 10. se v Kině Sokol usku-
teční ZEMĚFEST pod záštitou mini-
stra zemědělství. Festival je zaměřen 
na trvale udržitelné hospodářství, 
permakulturu, ekologické zeměděl-
ství, ekologické zahradničení. Bu-

dou se řešit témata, jak produkovat 
potraviny, aniž by to ničilo životní 
prostředí, jak v budoucnu nakrmit 
10 miliard lidí, když orná půda stále 
ubývá nebo jakým způsobem pěsto-
vat potraviny v bio kvalitě a neudřít 
se. Pozvání již přijalo mnoho celore-
publikově významných odborníků a 
osobností. Mimo přednášky a disku-
ze budou probíhat také workshopy 

a filmové promítání. Návštěvníky 
čeká také doprovodný kulturní pro-
gram. Vstup na celou akci je dobro-
volný. Ve čtvrtek a pátek dopoledne 
je program určen školám, večer a v 
sobotu pak široké veřejnosti. Celou 
akci pořádá nezisková organizace 
My jsme Roudnice. 

Klára Svobodová
Kino Sokol

nebezpečné situAce 
pRávě teď v muzeu

Nástrahy velkoměsta, neobvyklé nehody, nebezpečné přecházení, 
útok neznámého a další rizika okolního světa představují ve své 
tvorbě žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Mělníku 

den otevřených dveří policie čR 
Téměř tři stovky lidí se přišly podívat ve čtvrtek 28. září na Územní od-
bor Policie ČR Mělník.  Policisté uspořádali pro širokou veřejnost Den 
otevřených dveří. Na policejním dvoře byla vystavena nejmodernější 
technika, kterou policisté při své činnosti používají.

 Dopravní policisté představili 
vozidlo skupiny dopravních nehod 
se zabudovaným radarem na měře-
ní rychlosti a policejní motocykly. 
Mělničtí policisté ukázali loď po-
užívanou ke kontrolám na vodních 
plochách, počapelští policejní kolo, 
které využívají k preventivní čin-
nosti zejména na místní cyklostezce. 
Mšenští kolegové se zase pochlu-
bili čtyřkolkou - ta byla velkým lá-
kadlem zejména pro děti. Členové 
místní pořádkové jednotky předvedli 
výzbroj a vybavení a kriminalističtí 
technici zase ohledání místa činu.
 Své vybavení prezentovala i zdra-
votnická záchranná služba - návštěv-
níci si pod dohledem lékaře mohli 
vyzkoušet poskytnutí první pomoci 

a dozvědět se bližší informace o prá-
ci záchranářů.  
 Zastoupení měl i Hasičský zá-
chranný sbor a strážníci Městské 
policie Mělník. Ti navíc pro zájemce 
připravili slalom na koloběžkách s 
použitím tzv. alkoholových a dro-
gových brýlí, s nimiž si  zájemci vy-
zkoušeli, jak se změní vidění opilého 
či zdrogovaného člověka. 
Na své si přišli i ti nejmenší, kteří se 
mohli vyřádit na skákacím hradě. 
 Manažerka prevence kriminali-
ty města Mělník předvedla projekt 
města Mělník – forenzní značení 
jízdních kol, který je součástí pro-
jektu Bezpečný Mělník. Zájemcům  
kola označila a zaregistrovala.
 Miláčky dopoledne se stali poli- cejní psi. Policejní psovodi během 

dopoledne několikrát ukázali, jak psi 
pomáhají při zásahu a zadržení ne-
bezpečného pachatele. A pomyslnou 
třešničkou na dortu byla možnost 
prohlídky Obvodního oddělení Měl-
ník, konkrétně výslechové místnosti 
a policejní cely.
 Mezi návštěvníky se našli i ucha-
zeči, kteří mají zájem o práci ve slu-
žebním poměru u Policie ČR. Eru-

dovaný tým jim vysvětlil podmínky 
pro přijetí a výhody policejní práce.
 Dopoledne se i vzhledem k pří-
jemnému počasí vydařilo. Stovky 
návštěvníků odcházely plné dojmů a 
zážitků. Ti nejmenší si odnesli i malé 
dárky v podobě omalovánek, pexe-
sa, vystřihovánek a dalších preven-
tivních materiálů.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

Mladí výtvarníci, pod zkušeným 
vedením PaedDr. Ireny Wenkeové, 
pracovali technikou kresby tužkou, 
využívali rudku, temperu i fix. In-
spiraci nacházeli v obrazovém ma-
teriálu i ve své fantazii. 
 Výstava s názvem Tudy? je dal-
ším počinem z cyklu Prevence tro-
chu jinak, na kterém spolupracuje 
škola s Programem prevence krimi-
nality města Mělníka, Městskou po-
licií Mělník, Policií ČR ÚO Mělník 
a Regionálním muzeem Mělník. 
  Zástupci pořádajících subjektů se 
také stali hodnotiteli vzniklých děl. 
Vítězné práce, ale i ostatní obrázky, 
byly oceněny. Výstava, jejímž pro-
střednictvím mladí lidé prezentují 
svůj postoj k sociálně negativním 
jevům současného světa, je k vidění 
až do 29. října. 

Za organizační tým 
Jitka Králová, RMM

ve vstupních prostorách mělnic-
kého muzea. 

   chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 
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mejdAnová pARtA 
umí zA to pěkně vzít
Kalábůf něžný beat vznikl okolo roku 1992 v severočeském městečku 
Štětí a za svoji existenci odehrál stovky vystoupení - jak rockových, na 
festivalech, tak i na soukromých akcích. Kapela v prvních měsících 
svého vzniku hrála převážně v okolí Štětí a Mělníku.

Na svém kontě mají stovky koncertů 
a tři vydaná alba. To poslední – Sní-
žený dolet, vydala před dvěma roky. 
Ostřílené hudebníky můžeme mimo 
jiné vidět i ve vyhlášené Literární 
kavárně Salmovská, ale třeba také v 
oblíbeném pořadu Blues před Dírou 
v Mělníku. Zrovna nedávno jim tles-
kali účastníci Národní svatováclav-
ské poutě ve Staré Boleslavi, pro něž 
zahráli v tamním amfiteátru v Houš-
tce. S lídrem oblíbené kapely Petrem 
„Baťou“ Kundrátem jsem si o jeho 
seskupení povídal. „Ze zakládající 
sestavy kapely jsem zůstal já a Ra-
dek Kulhánek. Dále v kapele hraje 
Jirka Slam Šváb, Mazzan Hejcman, 
Vašek Winter a nově Béda Paleček 
na klávesy. Jako hosté na saxofon 
Jarda Jeřábek (Garage) nebo Karel 
Šváb. Spolupracuji také s tzv. Malou 
partou – Tomášem Hádkem a Ond-
rou Lhotským,“ říká Petr a pokraču-
je: „Když slyším moderátora na fes-
tivalu, jak nás představuje, je mi do 
pláče. Samozřejmě jsou za tím neko-
nečné noci, přejezdy autem a pípání 
telefonů, houkání sanitek… Je těžké 
najít kamínek ticha pod hlavu, sou-
středit se sám v sobě, koncentrovat 

se. Neustálé vytrhování… Na bolest 
je člověk vždycky sám… Dohraješ, 
vylezeš ven a nad tebou nekonečné 
nebe, možná padá hvězda… Teď to 
jenom vydržet, to chlastání, hulení, 
houpání lustrů v Díře, jako před 

koncem světa. Najednou ležíš s pra-
vou rukou na hrudníku a nad tebou 
zarámovanej Jim Morrison…“

 z Jak jsi se vůbec dostal k muzi-
ce?
„Nedávno mě pobavil kronikář ka-
pely R. Kulhánek, když někde vy-
hrabal výstřižky z časopisu Voják s 
titulkem „Život se s ním nemazlil, 
vyrůstal v dětském domově“. Teh-
dejší novinář na mě pěl ódy, kterak 
se sirotek prosadil na vojně, protože 
jsem tenkrát vyhrával soutěže ASUT 
a oni potřebovali tenhle doják, aby 
vojákům dokázali, že i chudák může 
vítězit. Údiv rodičů byl převeliký. 
Jako závodník na kole jsem se ne-
prosadil, protože na učilišti ve Ště-
tí byla fůra holek a cyklisti nebyli 

v kurzu a já uměl tři akordy. Když 
spustili Credence Clearwater Re-
vival „Viděli jste někdy déšť,“ byli 
jsme ztraceni. Tu káru táhneme do-
dnes. Tenkrát velice slavná kapela 
SAP, dlouhý vlasy, kalhoty do zvonů. 
Mělo to svůj půvab. Na mé pomyslné 
vavříny ve sklepě začal padat prach. 
Myslím, že to začínalo v C a pak ta-
ková sestupná basa.“

 zTvoje kapela nese neobvyklý 
název, rozšifruj ho prosím našim 
čtenářům.
„Jistě si vzpomeneš, jak nás před 
lety každé ráno v 6.10 v Českém 
rozhlase vítala Rytmická skupi-
na Jana Kalába s jeho rozcvičkou.  
V 90. letech nás již nevítal, a tak 
nám ho bylo trochu líto. A k tomu 
jsme měli spolužáka Igora Kalába. 
A bylo to. Baťa je moje přezdívka z 
učňovských let …“

 z Jsi populární nejenom na Měl-
nicku a v širokém okolí, ale také 
v Praze…
„Popularita?!? No, nevím. Jsme ta-
ková mejdanová parta. Takové retro 
Luncheon meat. (Smích) Pravda je, 
že děláme vlastní písničky a lidem 
se to za ta léta prostě líbí. Byli jsme 
součástí jejich životů a někde jim to 
tam pořád visí. Jako obraz na skobě. 
Hlavně jsme to vydrželi a nenechali 
se zlákat trendy, dnes už by to ani ne-
šlo. A fakt je, že se nikam necpeme. 
Dole se třpytí řeka, voda plyne a v 
hlavě se odehrává film – záběry vesel 
podmalované barvou, kaluže, ostrov, 
vraky lodí, čistá práce, Mydlárna 
živě… a ta kamera se prodírá houš-
tím a najednou si prohmatáváš hrdlo. 
Tak to jsem já, umatlaný, obroušený.“

 zKde tě letos ještě uvidíme?
„Kromě již zmíněné Salmovské se 
chystáme například na Pivní festi-
val Plzeň, který se koná U Beníšků 
v Mělníku, potom na Jestřebí boudu 
(Last Summer – L. Pospíšil, P. Lá-
bus, Hromosvod + O. Petr) nebo na 
Štěpánskou zábavu ve Štětí. Více na 
www.kalabufbeat.cz a našem face-
booku.“

 zDíky za zajímavé povídání.                                                       
 Lot                   

Petr "Baťa" Kundrát.   
 Foto: archiv kapely

Se svojí kapelou bývá pravidelným hostem letních Blues před Dírou.
 Foto: archiv kapely

Čerstvé pečivo, slané či sladké, mas-
né výrobky v podobě klobás všech 
chutí, salámů, uzeného či špeku. Ne-
chyběly však ani sýry, jak klasické, 
tak i ovčí či kozí nejrozmanitějších 
druhů. Své speciality zde nabízela 
indická a italská kuchyně, což bylo 
vždy lákavým zpestřením trhů. Sa-

mozřejmě nechyběla čerstvá zeleni-
na a ovoce dle aktuálního vegetační-
ho období, barvy nabízených květin 
ještě více zpestřovalo zdejší prostře-
dí. Zájemci si mohli nakoupit i různé 
dárkové předměty v podobě šperků 
či kosmetiky z přírodních materiálů. 
Své stánky zde měli i místní vinaři, 
regionální minipivovary a nechybě-
la ani výborná káva či skvělá zmr-
zlina. Dá se říci, že tyto trhy měly 
i určité společenské poslání, neboť 
se zde lidé scházeli nejenom, aby 
si nakoupili, ale aby se i potkávali 
u sklenky či šálku a popovídali si. 
Trhy byly doplněny občasnými té-
matickými jarmarky, jako byl ten 
řemeslný či keramický.
 A právě tím posledním, Dušičko-
vým jarmarkem se letošní farmářské 

dušičkový jARmARk 
zAvRší mělnické tRhy

trhy završí. O státní svátek 28. října 
po celé dopoledne se zde uskuteční i 
doprovodný program. Opět nebude 
chybět hudební vystoupení a děti se 
zase povozí na historickém koloto-
či. V nabídce si kromě obvyklých 
produktů budou moci návštěvníci 
pochutnat na zabijačkové polévce, 
guláši, ovárku, jitrničkách, prejtu, 
tlačence a dalších dobrotách.
 Pak mělnické náměstí na čas 
osiří, ale již v sobotu 25. listopadu 
opět ožije přivítáním adventu a pak 
následujícími víkendovými advent-
ními trhy, které vyvrcholí těmi Vá-
nočními, přesně týden před svátky.
 Následně se již můžeme těšit na 
jaro, kdy náměstí zase ožije tím pra-
vým „trhoveckým“ ruchem.
 Bedřich Marjanko

Vždy v sobotu dopoledne se mělnické ná-
městí Míru zaplnilo stánky s nejrozmani-
tějším zbožím. Již od časného rána se sem 
sjížděli prodejci z blízkého i vzdálenější-
ho okolí, aby zde nabízeli své produkty.  
A bylo z čeho vybírat.
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opičák se dočká exhumAce

„mAdAmme de pARis“ zAzní 
v Republikové pRemiéře

Mimořádný příběh, který připomíná spíše humornou mystifikaci, ale je zcela reálný, řeší nadšenci obno-
vující bývalý Papouškův mlýn v Liběchově. Ve mlýně žil na přelomu 30. a 40. let i opičák jménem Čiko. A 
podle dobového zápisu byl v roce 1942 „zavražděn“ – což je výraz u zvířat opravdu neobvyklý!

Radka Fišarová patří k našim nejlepším šansoniérkám, která se však 
prosadila i v jiných žánrech. Již ve svých dvanácti letech založila vlast-
ní country kapelu Auris, s níž působila šest let. 

„Věděli jsme od pamětníků, že si 
mlynářka nechala ve 30. letech do-
vézt opici, kterou si vyhlédla na za-
hraniční cestě,“ vysvětluje dnešní 
majitel mlýna Dušan Thurzo.
„Opičák Čiko ale přišel o život, 
když prý buďto spadl z brány pod 
povoz, nebo na něj záměrně skočil, 
ale nabodl se nešťastně na vidle,“ 
shrnuje Thurzo výpovědi liběchov-
ských.
 Jenže nedávno se s pomocí míst-
ních obyvatel podařilo najít náhrob-
ní kámen opice. A na něm doslova 
stojí „Čiko zavražděn v dubnu 
1942!“ 
 Uvažovat o politických souvis-
lostech může být nadsazené, přesto 
připomeňme – Liběchov byl v té 
době součástí Třetí říše, mlýn za-
brali Němci, ale žila v něm paní Pa-
poušková se svou opicí. „Nechceme 
spekulovat, takže jsme se i z podně-
tu příznivců na našem facebooku 

rozhodli během října ostatky Čika 
důstojně a odborně vyzvednout, 
protože by časem stejně mohly být 
poškozeny při úpravách terénu,“ 
vysvětluje Thurzo, který je profesí 

archeolog a na celou akci tak bude 
dohlížet. „Zjistíme tak nejen o jaký 
druh opice šlo, ale možná i pozná-
me, jak přišel Čiko o život.“  
 red

RADKA FIŠAROVÁ               Foto:archiv

S kapelou několikrát vyhrála pro-
slulou Portu a v šestnácti natočila své 
první album „Město“. V roce 1998 
získala svou první hlavní roli v živo-
tě, roli Evity ve stejnojmenném mu-
zikálu, a stala se tak vůbec nejmladší 
představitelkou této role na světě.  
O dva roky později si zahrála v Pl-
zeňském divadle J. K. Tyla Edith 
Piaf v tanečním muzikálu „Edith 
– vrabčák z předměstí“. S Edith vy-
stupovala mimo jiné také v Divadle 
v Dlouhé, Mahelově divadle, Brně, 
Karlových Varech…a provází jí až 
do dnes. Představení bylo dokon-
ce uvedeno i v několika městech v 
Holandsku. V návaznosti na Edith 
vzniklo CD s názvem „Radka Fiša-
rová zpívá Edith Piaf pod pařížským 
nebem“. Již několik let pravidelně 
vystupuje s Českým klarinetovým 
kvartetem v komorně laděném kon-
certním pořadu "Rapsodie v čer-
ném". S akordeonistkou Jaruškou 
Vlachovou a klavíristou Vlastou 
Bičíkem vytvořili nový pořad fran-
couzských písní s názvem Podívej, 
kvete růže. 
A právě v kralupském kulturním 
domě Vltava v Kralupech nad Vlta-
vou se představí v celorepublikové 
premiéře svého nového pořadu „Ma-
damme de Paris“. Posluchači zde 

za doprovodu ruského akordeonisty 
Aliaksandra Yasinskiho uslyší řadu 
světových skladeb z repertoáru ne-
jenom zmíněné Edith Piaf, ale i Ch. 
Aznavoura, J. Brela, V. Cosmy, R. 
Lefébra. A samozřejmě chybět ne-
bude ani její vlastní písňová tvorba. 
 V pondělí 23. října od 19 hodin si 
posluchači určitě prožijí příjemnou 
atmosféru s nezaměnitelnou vůní 
Francie, které umí Radka Fišarová 
dodat tu správnou noblesu a fran-
couzský šarm.  mar

pRoGRAmové 
tipy 

 zPodzim v MKD 
Příznivci swingu by určitě neměli 
vynechat  koncert Bude to jinak! 
Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers ve středu 25. října, dále 
1. listopadu swingový večer Evy 
Emingerové a hudební formace 
Dušana Hanzlíka a 8. listopadu 
koncert slovenské jazzové legen-
dy Petera Lipy. 
 Jazzový program v listopadu 
doplní divadelní představení No-
vecento s Davidem Prachařem a 
Emilem Viklickým. Kompletní 
program na www.mekuc.cz.

 zBalada pro banditu 
Ve čtvrtek 26. října přiveze pří-
bramské Divadlo A. Dvořáka na 
nově zrekonstruované jeviště di-
vadelního sálu MKD muzikálo-
vou podobu příběhu loupežníka 
Nikoly Šuhaje, inspirovanou ro-
mánem Ivana Olbrachta. Příběh 
veliké lásky a zrady podtrhuje 
dojemná prostota a hloubka písní, 
které od svého napsání stačily té-
měř zlidovět.

 zSlavnostní otevření divadel-
ního sálu MKD 
Zveme vás na prohlídku zrekon-
struovaného divadelního sálu 
Masarykova kulturního domu, 
podvečer otevřených dveří se 
koná v pátek 13. října od 18 ho-
din. Zpřístupněno bude i zákulisí 
divadelního sálu.

 zwww.mekuc.cz
Foto: Dušan Thurzo

   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   
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muzeum mělník
 nA veletRhu

Stálé expozice, aktuální programy i atraktivity města a okolí propago-
valy pracovnice Regionálního muzea Mělník ve stánku Středočeského 
kraje na 3. největším mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP v 
Plzni. Velkou pozornost návštěvníků vzbudila především jejich kočár-
ková promenáda v retro stylu 70. let.

Paní anna žije zdravěji 
díky naTUrHOUSe

Že nelze zhubnout bez dření v posilovně a hladovění? Ale lze  
- a paní Anna Hranáčová z Liběchova je toho důkazem. I v se-
niorském věku dokázala po úpravě stravy za 4 měsíce odložit  
10 kilo. Teď se cítí o sto procent lépe a celá září.
Jak se to povedlo? Díky bezplatným konzultacím v NATURHOUSE 
Mělník, zdravému vyváženému jídelníčku, správnému pitnému režimu a 
exkluzivním bylinným přípravkům. Zkusit to může každý – na věku ani 
aktuální váze nezáleží. JK

Pracovně lékařská péče – tzv. závodní péče  
pro zaměstnavatele

Kvalitní lékařská péče 

Osobní přístup

Respekt k názorům a přáním pacienta

Péče o seniory, pravidelné návštěvy naší 
zdravotní sestry v domácím prostředí pacientů

Zasloužíte si i Vy!

— kvalitní lékařská péče 

— osobní přístup

— respekt k názorům a přáním pacienta

— moderní přístrojová technika (EKG, INR, CRP)

Ordinace:  Pražská 528/29 (Poliklinika 1. patro), 276 01 Mělník

Telefon: 315 639 449

E-mail: e-mail: praktik.melnik2@vseobecnylekar.cz

Web: www.vseobecnylekar.cz

Lékaři: MUDr. Eva Krčálová a MUDr. Andrea Burdová

 Od 1. 11. 2017 více ordinačních hodin!

Všeobecný lékař,  
lékař, který léčí srdcem.

Všeobecný lékař s. r. o.
praktický lékař pro dospělé, Mělník

Lékař, který léčí srdcem

vl_melnik_A5_2.indd   1 09.10.17   12:33

Firma HILL Systems s.r.o. 
se zaměřením na truhlářskou 
výrobu přijme zaměstnance 
na pozici 

lakýrník,
pro výrobní závod 
ve Vavřinči.
tel.:602 280 574 nebo 
e-mail:horacek@hillsystems.cz

ŠKoLNí STaTeK MěLNíK
Nabízíme:   Prostokořenné ovocné i okrasné stromy a keře
  dušičkovou vazbu
  zeleninu na uskladnění
  realizaci a údržbu zahrad
  Prodej vín
  Vývoz jímek

Adresa: 
dobrovského 1777, 
276 01 Mělník
telefon: +420 315 622 549
e-mail: statek@zas-me.cz
Facebook: školní statek Mělník
www.statek.zas-me.cz
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 Čerstvé ořechy lze použít namleté do koláčů, nebo konzumo-
vat přímo. 

 Skladují se i usušené (ve skořápce nebo vyloupané) – ty druhé se 
hodí spíše do mrazáku – snadno totiž podléhají zkáze, zato mražené 
vydrží až půl roku. Výtečný nápad je skladovat ořechová jádra nalo-
žená v medu. 
 A dobrá rada na závěr: jestli chcete vyloupaná jadérka uskladnit, po-
užijte hermeticky uzavřené sklenice, jádra totiž snadno přejímají pachy 
jiných potravin. 

Jak uskladnit ořechy?

Při podzimní procházce můžete narazit na ořešáky – mohutné stromy 
původem z Indie. Zrovna teď je doba, kdy dozrávají jejich plody – oříš-
ky. Dozrávají od srpna do září. Vlašské ořechy jsou potravinou, která 
by neměla chybět v každé domácnosti, ale hlavně, v pevné součásti stra-
vování. 

 Vlašské ořechy, které ořešák produ-
kuje, jsou velice výživné – obsahují 
až 70 % tuků – plných nenasycených 
mastných kyselin. Celkově mají lát-
ky obsažené v oříšcích pozitivní vliv 
na lidské zdraví – pomáhají regulo-
vat krevní tlak, udržují nízkou hladi-
nu cholesterolu.  
 Kvůli svému nízkému obsahu 
cukrů se ořechy hodí také pro diabe-
tiky a vegetariány. Pravidelná kon-
zumace vlašských ořechů pozitivně 
působí na různé negativní psychické 
stavy, jako jsou deprese, stres, únava 
a podrážděnost. 

  Ořechový med.
Potřebovat budete jen 2 hrnky nase-
kaných vlašských ořechů, které smí-
cháte s 1 hrnečkem kvalitního medu. 
Celé zakapeme 1 lžičkou citrónové 
šťávy, promícháme a užíváme denně 
jednu lžičku.

 Vlašské ořechy v medu. 
Potřebovat budete asi půl kg vy-
loupaných ořechových jader, dále  
20 dkg medu, 1 hrnek vody a 1 plnou 
lžíci jablečného octa. Další postup je 
velmi jednoduchý – svaříme vodu, 
ocet i cukr a nakonec do této směsi 
vložíte vyloupané ořechy. Pak to sta-
čí celé zamíchat, nechat zchladnout 
na 70 °C. Do takto připravené směsi 
vmícháme med a ihned plníme do 
skleniček. 

 VLaŠSKé ořechY
DoBRé RaDY Do KuchYNě

KuKLíK MěSTSKÝ
PříRoDNí LéKáRNa

 Roste v křovinách, na okrajích 
lesů, v lužních lesích, parcích, sta-
rých zahradách, na lesních cestách, 
hřbitovech – vlastně všude tam, kde 
je stín a dostatek vláhy. Poznáte ji 
snadno, její žluté květy svítí do dál-
ky a kvete od května do října. 
 Pro léčebné účely se dříve i dnes 
sbírají zejména oddenky, které svou 
vůní trochu připomínají hřebíček. 
Lidové léčitelství je používá jako 
prostředek proti průjmu, krvácení  
a křečím – droga působí svíravě  
a desinfekčně, osvědčila se při krvá- cení z dásní, na žaludeční vředy, ze-

vně se užívá na zanícené hemoroidy  
a kožní záněty. Nejčastěji se podává 
ve formě macerátu nebo nálevu, při 
zevním užití se aplikuje ve formě li-
hovodného roztoku.
 Z důležitých látek obsahuje tří-
sloviny, silici, pryskyřici, hořčiny  
a další látky. 
 V současné době z něj jsou prů-
myslově vyráběny některé potravní 
doplňky. V minulosti je však všech-
ny báby kořenářky vkládaly do ška-
pulířů, protože byly přesvědčeny 
o jejich kouzelné moci, která měla 
odhánět vše zlé. 

Tato vytrvalá bylinka s trochu poetickým názvem roste téměř na celém 
našem území a kromě několika málo míst ji najdeme také v celé Evropě. 
Lidově je také označován jako Benedikt, Brantovník, Zaječí oko.

Říjen už obvykle přináší první mrazíky – ty většinou spálí listy na květi-
nách, které na zahrádce zbyly. 

říjeN 
RaDY Do ZahRaDY

Zejména jiřinky už se v tomto ob-
dobí mohou vyrýt, nechat oschnout  
a uložit tam, kde k nim nebude moci 
mráz. Stonky jiřin se po vyjmutí 
ze země odříznou cca 8-10 cm nad 
povrchem půdy. Před uložením do 
sklepa se jednotlivé druhy hlíz vy-
platí označit jmenovkou, aby se nám 
do jara nepromíchaly. Pro hlízy me-
číků platí stejná pravidla. 
 V říjnu už nemá smysl očeká-
vat, že vám dozraje zbytek rajčátek 
nebo paprik. Zeleninu nezbude než 
zlikvidovat a záhonky připravit na 
přezimování. Také místa, kde byly 
letničky, už můžete vyčistit, zrýt. 
Trvalky ostříhejte, ty choulostivé 
vyžadují přikrývku z chvojí. Pozor, 
k zakrytí záhonů nikdy nepoužívejte 
plastové fólie, nepropouští vzduch  
a pokud se oteplí, rostliny se pod 
nimi mohou zapařit. 
  Nastává doba, kdy se vysazují 
ovocné stromy a okrasné keře či 
trvalky. Ze zahrádky se vyhrabává 
listí, uklízí se truhlíky, zahradní ná-
bytek a vypouští se bazény. Pokud 
máte na zahrádce okrasná jezírka, 
je nejvyšší čas lekníny přenést do 
sklepa, postarat se o vodu a ryby. 
Jezírka a bazény, které nejdou vy-
pustit, chráníme před zamrznutím 

kusy dřeva. Postarat se musíte také 
o nářadí – očistit, nakonzervovat, 
nabrousit. Opravit nebo vyměnit 
násady – ty špatné vám snadno mo-
hou při práci způsobit mozoly nebo 
zranění. 
 Okrasné traviny se na podzim ne-
stříhají ani nijak neupravují, a to ani 
v případě, že tráva seschne. Vyšší 
trsy travin je nejlépe svázat k sobě 
a ony tak pohodlně přečkají do jara. 
Navíc poskytují úkryt drobnému 
hmyzu. 
 A už nastává čas myslet na ptačí 
krmítka. Pro ptáky je s nastupujícím 
ochlazením čím dál nedostupnější 
hmyz i larvy, a tak hledají náhradní 
zdroje potravy. Pokud se rozhodne-
te na svou zahradu či terasu umístit 
krmítko, vyberte to větších rozmě-
rů, aby se ptáci při krmení nemu-
seli tísnit. Vyberte místo chráněné 
před deštěm a sněhem. A čím ptáky 
přikrmovat? Vhodná jsou veškerá 
syrová a sušená semena, ořechy  
a plody – nic praženého, slazeného, 
soleného. Tvrdé pečivo se pro ptac-
tvo moc nehodí. Pro zpestření jim 
však můžeme přidat ovesné vločky, 
strouhanou mrkev a přírodní lůj 
nebo sádlo. Většina ptáků pak mi-
luje slunečnice. 

ÚDRŽBA 
ZAHRAD
ÚDRŽBA 
ZAHRAD

telefon: 604 207 295  

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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      MVDR. aLžBěTY MaRaDoVé
VeTeRINáRNí PoRaDNa

Jeden z našich sousedů v bytovém domě cho-
vá holuby. Dozvěděla jsem se, že se 

z nich do bytu mohou  dostat parazité tzv. 
čmelíci. Chci se zeptat, oč se jedná 

a zda jsou pro lidské zdraví nebezpeční, 
případně, jak se jich zbavit. 

Čmelík je parazit, který se vyskytuje 
jak na volně žijících i domácích ptá-
cích. Ve volné přírodě se vyskytují 
zejména v hnízdech vrabců nebo ho-
lubů, z nich se pak šíří i do domácích 
chovů okrasného ptactva a drůbeže. 
Čmelíci se živí převážně krví ptáků, 
ale v případě přemnožení napada-
jí savce i člověka. Žijí většinou ve 

chceTe Se PoDěLIT S VaŠIMI 
choVaTeLSKÝMI úSPěchY? 

Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků, bez ohledu 

na druh a rasu zvířete. Rádi je otiskneme. 
Email: melnicko@melnicko.cz

V krátké charakteristice zároveň uveďte jeho jméno a stáří, případně váš 
největší chovatelský výsledek. 

LYKoI 
NaŠI MaZLíČcI Se PřeDSTaVují

Podivný název této kočky nicméně vystihuje i její vzhled. Kočky Lykoi 
– vyslovují se laikoi, z řeckého lýkos, tedy vlk – jsou přirozenou muta-
cí domácí krátkosrsté kočky, která vypadá jako vlkodlak. Tato podivná 
mutace se u domácích koček vyskytuje asi v posledních 20 letech a tepr-
ve nyní se pomalu rozjíždí její chov. 

 Jedná se o unikátní kočičí ple-
meno, o němž se toho zatím mnoho 
neví, jisté je to, že drsný vzhled této 
kočičky může na někoho působit 
odpudivě, jiného může uvádět do 
rozpaků. 
 Povahově je však zvířátko přítul-
né a hravé, závislé na svém pánovi. 
S ostatními zvířaty v domácnosti 
vychází dobře, ale pozor – stále je to 
lovec – ráda si hraje, loví, je velmi 
aktivní. Pokud se v jejím teritoriu 
vyskytne problém, snaží se mu přijít 
na kloub – už to svědčí o její inteli-
genci. Srst těchto koček sice vypadá 
drsně, ale není. Kůže obsahuje buň-
ky dvojího charakteru – jedny nedo-
káží vytvořit chlup a druhé ho zase 
nedokáží udržet delší dobu, s tím se 
pojí časté proměňování srsti během 
roku – místa, kde srst vyrůstá, mo-
hou měnit celkový vzhled jedince.      

Nejžádanější je černá barva srsti, je-
likož v této barvě jsou lykoi nejvíce 
podobné vlkodlakovi.
 Kočky jsou částečně holým ple-
menem, jejich srst je kombinací úpl-
ně bílých a úplně černých chlupů. 
Podle poměru, jak jsou barvy chlupů 
namíchány, mohou být kočky úplně 
černé až úplně bílé.

škvírách na různých částech holub-
níku, půdách. Své hostitele vyhle-
dávají jen v období vlastního sání 
krve, které se odehrává převážně  
v noci. 
 Tito parazité jsou velmi odol-
ní, vydrží při životě až do teploty  
–25 °C a hladoví přežívají až jeden 
rok. Dorůstají velikosti 1 milimetru a 
pohlavní dospělosti dosahují za 7 až 
10 dní. Dospělec se dožívá 2 měsíců  
a samice naklade až 8 vajíček denně. 
Larvy se z nakladených vajíček líh-
nou po 3 dnech. 
 Čmelíky lze likvidovat především 
díky použití chemických postřiků. 
Do bytů mohou být zavlečeni pouze 
výjimečně. 

Dýně je nyní v sezóně a určitě by si ji nikdo neměl nechat ujít. Patří mezi 
velmi zásadité potraviny, a tak prospívá našemu zažívání. Z 90% obsa-
huje vodu a důležité minerální látky (železo, hořčík, draslík, sodík). Dále 
také alfa a beta karoten a spoustu dalších vitamínů (C,  E, B12). 
 

DÝŇoVá SeZóNa

 z Tradiční dýňový koláč

Těsto:
• 250 g polohrubé mouky
• 20 g moučkového cukru
• 1/2 lžičky prášku do pečiva
• 125 g hery (nebo másla)
• sůl, 1 vejce
• 1 lžička citronové kůry

Náplň:
• 2 vejce, 4 lžíce javorového sirupu
• 3 lžíce medu, 1 lžička skořice
• 2 lžíce zakysané smetany
• 2 lžíce citronové šťávy
•  400 g dýně oloupané, zbavené 

semen, nakrájené na kostičky

Dýni vaříme asi 20 minut, dokud 
není měkká. Pak zcedíme a necháme 
vychladnout.  
 Na vál si nasypeme polohrubou 
mouku, přidáme sůl, cukr, prášek do 
pečiva a na sucho zamícháme. Při-
dáme heru, vejce, kůru z citronu a 
těsto zapracujeme. Dýni vložíme do 
mísy, přidáme všechny suroviny na 
náplň a dobře rozmícháme. Pečící 
formu vymažeme olejem a vysy-
peme polohrubou moukou. Z těsta 
vyválíme placku o něco větší než je 
forma, usadíme do formy a přeční-
vající kraje ořízneme. Dýňovou ná-
plň vlijeme do formy a rovnoměrně 
rozprostřeme. Pečeme při 180 °C asi 
40 minut. Po vychladnutí můžeme 
dozdobit šlehačkou.
 Pečená dýně dodá skvělou chuť 
navíc každému zeleninovému salá-
tu, ale výborná je i samotná třeba s 
domácím česnekovým dipem. 
 Nezapomeňte na nadcházející 
Halloween a 31. 10. si zapalte svíč-
ku v té nejhrozivěji vyřezané dýni. 
Fantazii se meze nekladou.
 Eva Stiborová

Existuje mnoho druhů dýní, napří-
klad máslová, Hokkaido, muškáto-
vá, špagetová atd. Tato zelenina je 
úžasně variabilní. Můžeme si ji jed-
noduše upéct na pekáči, rozmixovat 
z ní pyré, uvařit polévku či vyzkou-
šet ji na sladko. A poslouží nám  
i jako krásná dekorace.

 z Polévka z máslové dýně 

4 porce: 
• 3 lžíce olivového oleje
• 1 červená cibule, nadrobno
• 1 stroužek česneku, nadrobno
• 600 ml vody
•  750 g máslové dýně, oloupané, 

zbavené semen a nakrájené
• 1 mrkev, nakrájená
• 100 ml vývaru nebo bujón
•  1 chilli paprička, zbavená semen 

a nakrájená
•  1/2 lžičky najemno nastrouhané-

ho zázvoru
• 1 lžička citronové šťávy

Ve velké pánvi rozehřejeme olivový 
olej, přidáme cibuli a česnek a 5 mi-
nut opékáme do měkka, pak přilije-
me 5 lžic vody a vaříme, dokud se 
voda nevstřebá a neodpaří.
 Přidáme dýni a mrkev a zvol-
na prohříváme. Přidáme zbývající 
vodu a vývar (bujón), přivedeme k 
varu a zvolna vaříme 15 minut.
 Potom přidáme červenou chilli 
papričku, zázvor a citronovou šťávu 
a zvolna vaříme dalších 15 minut.
 Polévku rozmixujeme ve stolním 
mixéru či pomocí tyčového mixéru 
dohladka. Při servírování můžeme 
pokapat olivovým olejem, přidat 
nadrobno nakrájenou petrželku, ko-
riandr či posypat trochou slunečni-
cových semínek.
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poznejte, jAk žilA 
sAjettA

Zajímavý pohled do pravěku a zkoušky dovednosti čekají na návštěv-
níky, kteří zavítají v sobotu 21. října do areálu zámku v Roztokách  
u Prahy. 
V rámci Mezinárodního dne archeo-
logie, který se letos slaví počtvrté, 
připravili archeologové na půdě 
Středočeského muzea v Roztokách 
u Prahy pro své velké i malé hosty 
čtyři tematické dílny. V nich si zku-
sí, jak by zvládli nezbytné pracovní 
úkony, bez nichž by se naši předci 
neobešli. Broušení kamenných ná-
strojů, zhotovení šperků z přírodních 
materiálů, zdobení keramiky nebo 
přípravu pokrmu. Návštěvníci dále 
uvidí, co o životě člověka prozradí 

lidské kosti. Znovu se mohou za-
myslet nad příběhem hlavní hrdinky 
„Jmenuji se Sajetta – Svět prvních 
zemědělců“. Na programu jsou i ko- 
mentované prohlídky s autorem této 
zajímavé výstavy Danielem Stolzem 
a ukázka hry na pravěké nástroje. 
Příznivci archeologie domů neode-
jdou s prázdnou, neboť kromě no-
vých poznatků a splněných úkolů 
dostanou na každém z pěti stanovišť 
šifru. Pokud je vyluští, čeká je malá 
odměna.  mar

Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

KřížoVKa
LuŠTěNí S MěLNIcKeM

Rozluštění křížovky: .... už třikrát na sobě. 

Poslední zářijovou sobotu se na Mělníce uskutečnil tradiční podzimní 
Festival ptactva, který organizovalo Regionální muzeum Mělník, ve spo-
lupráci s Českou společností ornitologickou a Správou CHKO Kokořín-
sko-Máchův kraj. 

Při ukázce kroužkování vzbudili největší pozornost odchycení ledňáčci 
říční.  Foto: Libor Praus

FestivAl ptActvA 

Trasa ornitologické vycházky ved-
la od muzea na náměstí Míru, přes 
park Na Aušperku a starý most k Vl-
tavě v Hoříně-Mrkvici, kde proběh-
la ukázka odchytu a kroužkování 
ptáků.   Celkem se Festivalu ptactva 
zúčastnilo 26 zájemců o přírodu, 
z toho 9 dětí. 
 V průběhu vycházky jsme pozo-
rovali 39 druhů ptáků. Při ukázce 
kroužkování vzbudili největší pozor-

nost dva odchycení ledňáčci říční. 
Účastníci si měli možnost prohléd-
nout zblízka odchycené stehlíky, pě-
vušku modrou, střízlíka, strakapouda 
velkého, sýkory koňadry i modřinky, 
brhlíka, budníčka menšího, pěnice 
černohlavé a kosa černého. Akci 
vedl Libor Praus, s kroužkováním 
pomáhali Petr Lumpe, Ivan Svo-
boda, Karel Novotný a Markéta Ti-
cháčková.

 Druhý ročník Festivalu ptactva ve 
veltruském zámeckém parku, kte-
rý se konal o den později, v neděli  
1. října, navštívilo 15 zájemců, z to- 
ho 4 děti. Pozorováno bylo 35 druhů 
ptáků, mimo jiné například kormo-
rán velký, strakapoud a datel. 
 Součástí byla i ukázka ptačích 
hnízd a vajec a nechyběl ani tra-
diční odchyt a kroužkování ptáků 
- kroužek tak dostalo několik sýkor 

babek, koňader i modřinek, dále 
brhlíci lesní, jeden šoupálek krátko-
prstý, králíček obecný a strakapoud 
velký. 
 Účastníci odcházeli obohaceni 
o mnoho nových informací z ptačího 
života, zdarma dostali i pěkné propa-
gační materiály o ptácích od České 
společnosti ornitologické. 

Libor Praus
-D-
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Účastníci akce se v neděli 1. října 
mohli seznámit s místy, kde voda 
pramení, i s tím, jak se její tok změ-
nil v posledních desítkách let. Bý-
valý místostarosta Mělníka Jaroslav 
Kovařík například vzpomínal, jak v 
době jeho dětství Pšovka meandro-
vala v místech, kde se vlévá do Labe. 
Prameny Pšovky se nacházejí vlevo 

od cesty z výletní restaurace Ráj na 
hrad Houska. Říčka Liběchovka, 
která se vlévá do Labe za zámec-
kým parkem v Liběchově, má svůj 
počátek nedaleko Dubé, pod obcí 
Vrchovany. Košátecký potok teče  
z pískovcových skal u Mšena.
 Neziskový dobrovolný spolek 
Voda Jelenice nyní připravuje akce 

Město Neratovice věnuje v posledních letech velkou pozornost a také 
nemalé finanční prostředky péči o městskou zeleň. 

péče o městskou zeleň 
v neRAtovicích
Při vědomí toho, že zásahy do zele-
ně jsou vždy citlivě vnímány veřej-
ností, nechalo město zpracovat Ka-
tegorizaci veřejných ploch zeleně, 
obsahující vedle popisu všech zá-

kladních ploch také odborné posou-
zení cca 4 400 dřevin. Tento gene-
rel slouží jako jeden z podkladů při 
rozhodování o údržbě a případném 
kácení stromů. Dalším podpůrným 
dokumentem jsou studie výsadeb  
a revitalizací zelených ploch zpra-
cované pro velká území, ale také 
pro nově rekonstruované ulice nebo 
menší samostatné plochy ve měs-
tě. V souladu s těmito návrhy byla  
v loňském roce vysazena nová 
habrová alej Na Výsluní a ještě v 
letošním roce vyroste stromořadí 
22 ks starých odrůd ovocných stro-
mů podél cesty za hřbitovem. Podle 
dalšího nově zpracovaného návrhu 
bude v ul. Horňátecká v Byškovi-
cích v nejbližších dnech provedena 
výsadba 18 ks listnatých stromů 
- hlohů a lip a 318 ks opadavých 
keřů a další záměr bude zpracován i 
pro blízkou lokalitu bývalého hřiště  
v rohu mezi ulicemi Pražská a Větr-
ná. Nyní jsou projednávány také 
návrhy revitalizace lesíků u nádraží,  
u městského úřadu a v Mlékojedech. 
 Dalším řešeným prostranstvím 
jsou Kostomlatského sady, kde se 
velmi vhodně sešla spolupráce zpra-
covatelů územní studie veřejných 
prostranství a zahradní architektky. 
V lokalitě bylo provedeno vyhod-
nocení současného stavu dřevin, byl 
zpracován variantní návrh revitali-
zace zahrnující vybudování nových 
chodníků, povrchů komunikací  
a umístění nového mobiliáře a 
především doporučení provedení 

pěstebních opatření včetně nové vý-
sadby odpovídající současným tren-
dům. Protože se jedná o zásadní zásah 
do zeleně, byla uspořádána pracovní 
schůzka pro členy zastupitelstva a 

komisí rady města. Za účasti zpraco-
vatelů a zástupců úřadu se přítomní 
seznámili s předloženými návrhy a 
využili možnost dotazovat se na sou-
vislosti a důvody jednotlivých návr-
hů a vyjádřit se k nim. 
 Věříme, že zásahy do zeleně a 
nové výsadby realizované na zákla-
dě návrhů zpracovaných odborníky 

– architekty, dendrology a arboristy, 
budou vnímány veřejností pozitivně, 
i když nezbytnou součástí obnovy 
zelených ploch je také nutnost od-
stranění dřevin poškozených, nebez-
pečných či dokonce nevhodně vysa-
zených v nedávné době.

Mgr. Lenka Mrzílková (STAN),
starostka Neratovic

pRobíhá nA záklAdě 
koncepčních podklAdů

STUDÁNKA NAD PRAMENEM PŠOVKY  Foto: z archivu spolku Voda Jelenice

ke Světovému dni vody, který se kaž- 
doročně koná 22. března. „Příroda 
a voda nám byla dána a my o ni mu-
síme pečovat. Chceme, aby si všich-
ni uvědomili, jak je důležitá pro náš i 
budoucí život,“ říká předseda spolku 
Voda Jelenice Stanislav Fiala.
 (více na www.vodajelenice.cz)

k pRAmenům potoků
Kde pramení Pšovka, Liběchovka nebo Košátecký potok? 

Výlet k těmto místním zdrojům připravili členové spolku Voda Jelenice.
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Slavnostní zahájení galavečera 
i nástupy borců do ringu svým vy-
stoupením doprovodí bubeníci ze 
Základní umělecké školy Mělník. 
Mezi jednotlivými zápasy divá-
ci zhlédnou doprovodný program 
v podobě vystoupení Chair Dan-
ce s Nikol, dále se můžete těšit na 
ukázku populárního izraelského 
bojového systému Krav Maga pod 
vedením Filipa Timbarise a Aikida 
pod vedením Petra Ibla. 
 Některé domácí borce svým hu-
debním vystoupením do ringu do-
provodí mělnický raper Reginald.
 Hlavní program galavečera za-
čne v 19 hodin, ale již od 18 hodin 
budou v ringu ke zhlédnutí exhibič-

ní předzápasy začínajících mladých 
boxerů i thai boxerů z mělnických 
oddílů.
 Na galavečeru uvidíte borce ze tří 
mělnických oddílů: SK BOX Měl-
ník Kryštofa Marounka, SK Boxing 
Mělník Rudolfa Kraje a Thaiboxing 
Sokola Mělník. 
 Galavečer je pořádán ve spo-
lupráci s Mělnickým kulturním 
centrem, za podpory města Mělník 
a Středočeského kraje.
 Přijďte se pobavit, podpořit do-
mácí borce a společně s ostatními 
diváky vytvořit nezapomenutelnou 
atmosféru večera.
 Více informací na fb: Galavečer 
bojových sportů Mělník.

běh kokořínským 
Údolím 

GAlAvečeR bojových spoRtů mělník 2017
V sobotu 4. listopadu 2017 se v Masarykově kulturním domě usku-
teční III. ročník Galavečera bojových sportů, na kterém se divákům 
představí nejlepší boxeři a thai boxeři Mělníka.

 V sobotu 30. 9. se konal za nádherného babího léta 48. ročník tra-
dičního mezinárodního silničního závodu v běhu kokořínským údolím 
na 25 km z Mělníka na Harasov a zpět. Za malé účasti běžců s těmito 
výsledky:

 zVýsledky běhu:
V kategorii mužů zvítězil Petr Ha-
soň z Varnsdorfu časem 1:35:36 hod. 
a v kategorii žen Michaela Dimitria-
du z KP BKÚ Mělník časem 1:48:05 
hod., díky kterému obsadila zároveň 
i celkové 3. místo
 V OTEVŘENÉM PŘEBORU 
MĚLNICKA byli nejlepší Miloš 
Lambert časem 1:50:55 hod. a Míša 

 Dimitriadu a titul CHAMPION 
MĚLNICKA 2017 získal v katego-
rii A – Petr Hasoň výkonem 4:21:46 
hod., v kategorii B – Miloš Lambert 
za 5:22:27 hod., v kategorii D – Petr 
Michler za 7:14:04 hod. a v katego-
rii žen Míša Dimitriadu za 5:15:17 
hod., všichni KP BKÚ Mělník. 
 /lu/

Akce propaguje služební kynologii 
jako nedílnou složku všech ozbro-
jených složek. Pomáhá připravo-
vat mladé psovody a psy pro práci 
v ozbrojených a bezpečnostních 
složkách a civilních bezpečnostních 
agenturách.
 Soutěžit budou nejlepší psovodi 
armády, policie, vězeňské služby, 
celní správy, městských policií, ci-
zinecké policie a nejlepší družstva 
Civilních bezpečnostních služeb 
a kynologických klubů z České re-
publiky.  
 Soutěž se koná tradičně v areálu 
Integrované střední školy technické 
v Mělníku (v sousedství cukrovaru 

pozvánkA
velká cenA obRAnářů 2017
Kynologické sdružení TART CZ MĚLNÍK 
ve spolupráci se Sportovním klubem Poli-
cie ČR srdečně zve na tradiční mezinárodní 
kynologickou soutěž “Velká cena obranářů 
2017”, která se bude konat ve dnech 13. – 14. 
října 2017.

Mělník).
 Tradiční začátek mistrovství je 
v pátek, kdy se ve 21 hodin uskuteč-
ní první disciplína, noční práce psů 
a psovodů.  
 Sobotní program obsahuje „po-
slušnost“, kde pes musí mimo jiné 
správně reagovat na povely, absol-
vovat překážku ve tvaru „A“, kladi-
nu a aport přes metrovou překážku.
 Druhou částí je „obrana“, vyhle-
dání pachatele v objektu, jeho pro-
hlídka, výslech a zadržení při útěku 
z doprovodu.  

Za Kynologické sdružení 
TART CZ Mělník 

Luboš Lidický                                                            
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2+1, Mělník, osobní vlastnictví,
v cihlovém domě, po  rekonstrukci.

Cena: 1 980 000 Kč

V případě zájmu volejte 777 666 393

pRodej bytu

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ

V případě zájmu volejte 

777 666 393

Cena od 2 300 Kč za měsíc.

v centru Mělníka
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FotbAlový tuRnAj 
mělnických školek  

Úvodní tuRnAj snookeRové sezóny

Z dvacítky hráčů, mezi kterými byli všichni, kteří v současném čes-
kém snookeru něco znamenají, zůstal jediným neporaženým hráčem  
Lukáš Křenek. Ve finále porazil Aleše Herouta 4:0. Lužecký rodák, 
17letý hráč Herout, navázal na loňskou sezónu, ve které opanoval 
 český žebříček.

Aleš Herout

FK Pšovka – za podpory firmy Jun-
ker a města Mělník – pořádala tur-
naj mělnických školek. Každoroční 
akce tradičního mělnického klubu 
se opět vydařila, což dokazovaly 
nadšené a spokojené úsměvy všech 
zúčastněných. Na závěr byli malí 
sportovci za své statečné výkony 
odměněni pěknými cenami a mnoha 
dobrotami.
  Poháry za umístění si tentokrát 
převzaly školky Pohádka-Slovany, 

Pohádka-Sportovní a Mlazice. Za 
příjemně strávené odpoledne bych 
chtěl všem srdečně poděkovat, pře-
devším zúčastněným mateřským 
školkám za jejich důvěru a ochotu 
přijít na náš fotbalový turnaj. Pevně 
věřím, že se jim to moc líbilo, a že se 
příští rok opět sejdeme. 

 FK PŠOVKA MĚLNÍK – žáci, 
vedoucí družstva Libor Zůza 

Na pšoveckém hřišti bylo v úterý 19. září opravdu živo a veselo - o své 
první góly a úspěchy tam zápolil fotbalový potěr. 

V pražské herně Billiard centrum MSK, v obchodním domě Galerie 
Harfa se v novém prostoru odehrál staronový úvodní turnaj snookerové 
sezóny. 
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CHCETE SE PO LÉTĚ ZASE 
DOSTAT DO FIGURY?

PŘIJĎTE DO NATURHOUSE 
MĚLNÍK!

 ZDARMA výživové poradenství, konzultace, 
tělesná analýza, vážení a měření

 zdravé jídelníčky z běžně dostupných potravin
 exkluzivní produkty – výtažky z ovoce, zeleniny 

a bylin, které podporují hubnutí a čištění těla

Osvědčená metoda, 
díky které se naučíte zdravě žít a zhubnete!

Kde nás najdete?
NATURHOUSE Mělník, 
Palackého 17 
(ulice známá jako Prasečák).  
Více informací a objednávky 
na tel. 727 933 403 
a na www.hubnuti-melnik.cz 
a www.naturhouse-cz.cz.

WAVIN Ekoplastik s.r.o., (cz.wavin.com) 
evropská jednička mezi výrobci plastových 

potrubních systémů pro rozvody vody 
a kanalizace hledá pracovníky na pozice:

PRACOVNÍK DO NÁSTROJÁRNY 
Na pozice:         
	 	PRACOVNÍK pro přípravu materiálu a sklad materiálu, údržbář forem
	 	NÁSTROJAŘ
	 	ELEKTROEROZIVNÍ OBRABĚČ

Pracovní náplň:
- oprava a údržba forem 
   pro vstřikování plastů
- výroba náhradních dílců
- výroba nových forem pro vstřikování plastů 

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍHO STROJE 
Pracovní náplň:
- montáž a demontáž formy ze vstřikovacího stroje
- seřízení vstřikovacího stroje 
  dle vstřikovacího protokolu
- kontrola kvality výrobků ve spolupráci s OTK
- předání vstřikovacího stroje do výroby

Nabízíme:
- práci v prosperující a stále se rozvíjející firmě
- příspěvek na stravování s využitím vlastní jídelny
- motivační finanční ohodnocení 
- příspěvek na penzijní připojištění
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- 25 dnů dovolené na kalendářní rok 
- jednosměnný provoz (6:00 – 14:30)
Místo výkonu práce: 
  Kostelec nad Labem – Rudeč 848

Požadujeme: 
- min vzdělání vyučen
- znalost technických výkresů
- znalost práce na obráběcích 
  strojích výhodou

Požadujeme: 
- min. vzdělání vyučen
-  zkušenosti se seřizováním 
  vstřikovacích strojů výhodou

Kontakt:
WAVIN Ekoplastik s.r.o., Rudeč 848, 
Kostelec nad Labem, PSČ 277 13
Personální odd.: 
Markéta Voborníková
tel.: 326 983 420 
mobil: 775 424 885  
e-mail: 
marketa.vobornikova@wavin.com 

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky 
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro

 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
 kontejnery  skládání hydraulickou rukou  demolice

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o. 
Kamenická 1995, Mělník
přijme 
� Autolakýrníka � Přípraváře 
� Automechanika � Autoklempíře 

Možnost zaučení.
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@seznam.cz



kOUPíM
	z Koupím srovnávačku s protahem 

KDR nebo ROJEK. Telefon: 603 165 
320.   
	z Koupím starší pivní sklenice, la-

hve i tácky s nápisy zrušených pivo-
varů. Sběratel. Telefon: 732 170 454
	z Knihy nevyhazujte, odvezu, do-

hoda. Telefon: 607 508 050.

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti. 
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

PrOdÁM
	z Prodám brambory konzumní, 

krmné, cibuli a obilí. Telefon: 724 775 
683.
	z Prodám brambory na uskladně-

ní, odrůda AGRIE, cena 8 Kč za kg. 
Telefon: 721 153 597.
	z Prodám koňské hrabačky a obra-

ceč, výfuk ŘMV42, kultivátor a tašky 
cementky, jednou použité. Telefon: 
315 693 311 (Stránka).
	z Dám za odvoz dvoukolový pří-

věs za traktor. Telefon: 608 916 274 
(Hostín).
	z Prodám polohovací postel – nová, 

v záruce do července 2019, pořizo-
vací cena 23 tisíc, prodejní dohodou. 
Daruji antidekubitní matraci – nová. 
Mělník a okolí dovezu. Telefon: 732 
148 896. 
	z Prodám starší přívěsný vozík, TP 

do 1/2018. Dále menší přívěsný vozík, 
bez TP. Cena dohodou.  Telefon: 720 
251 353. 
	z Dám za odvoz sekretář, 2 kusy, 

světlý dub, 60. léta. Telefon: 608 916 
274 (Hostín).

	z Prodám králíkárnu, devět kotců, 
za 1000 Kč. Telefon: 720 519 725.
	z Prodám staré knihy 30. – 40. léta. 

Seznam zašlu. Kontakt: spmm.dana@
seznam.cz. 
	z Prodám pult (světlé dřevo), tvar 

do písmen L, vhodný do obchodu 
nebo recepce. Cena dohodou. Telefon: 
315 670 044, 605 163 690.
	z Prodám 5 ks peřin plněných hu-

sím peřím. Nový sypek. Cena doho-
dou, i jednotlivě. Levně. Telefon: 774 
804 935. 
	z Prodám korbele a pivní sklenice. 

Různé druhy – sklo, keramika, porce-
lán. Cca 20 ks. Nutno vidět. Levně. 
Telefon: 720 251 353. 
	z Prodám pneumatiky na dojetí, 

cca 200 ks, nové duše, materiál na 
opravy pneu. Levně. Nutno vidět. Te-
lefon: 720 251 353. 
	z Prodám tašky letky, cca 300 ks, 

za 2 Kč kus, bobrovky, cca 200 ks, za  
1 Kč kus. Zachovalé. Telefon: 774 804 
935. 
	z Prodám krmnou řepu. Telefon: 

315 692 369, volat večer.

neMOviTOSTi
	z Prodám rodinný dům v Mělníku 

– Rousovicích. Telefon: 604 510 377, 
16-18 hodin, RK nevolat.
	z Hledám místnost s oknem. Tele-

fon: 722 471 851, prosím SMS.
	z Pronajmu baráček 2+1 v Chlumí-

ně. Telefon: 724 775 683.
	z Přijmu servírku. Možnost bydle-

ní. Telefon: 724 775 683.
	z Pronájem hospody v Chlumíně, 

možnost bydlení. Telefon: 724 775 
683.
	z Hledám pronájem bytu 2+1, 

2+kk, bez nábytku, pro dvě osoby, ne-
kuřáci, dlouhodobě. Telefon: 606 884 
642.

POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

Telefon: 732 807 077, 605 072 365  
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod. 

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: Obřady ve všech síních a hřbitovech,

pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí, 
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu. 

Nabízíme i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv
ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY

vzPOMínÁMe

Dne 23. 10. 2017 
vzpomeneme smutné desáté 

výročí úmrtí našeho 
milovaného manžela,

 tatínka, dědečka 

pana Václava Moudříka 
z Mělníka - Rousovic. 

Stále vzpomíná 
manželka Miluš, 

syn Václav s rodinou, 
syn Radek s rodinou, 

sestra Zdena s rodinou
 a ostatní příbuzní.

V životě se loučíme mnohokrát, 
s tatínkem jenom jednou.

Kdybychom si oči vyplakali,
jeho už se neohlédnou.

Dne 9. 10. 2017 jsme si 
připomněli šesté výročí úmrtí 
našeho nejdražšího tatínka, 

dědečka, pradědečka
 pana  Jaroslava Hajny 

z Červených Písků. 
Nikdy nezapomeneme. 

Dcery s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 23. září 2017 
uplynulo dvacet let 
od úmrtí mého manžela

Jana Oržendoviče
z Mělníka.

Stále vzpomíná 
manželka 
s rodinou.

Dne 29. 10. 2017 uplyne pět let, 
kdy nás ve věku 38 let navždy 

náhle opustil náš milovaný 
syn Pavel Böhm. 
S bolestí v srdci stále 
vzpomínají rodiče.

Dne 25. září uplynulo 
30 let od úmrtí 

paní Marie Fabiánové 
z Červených Písků. 

Stále vzpomíná snacha 
s rodinou.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 
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Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097
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Zveme Vás do nového!
Pro Vaše pohodlí jsme zmodernizovali naši pobočku v Pražské ulici č. 220/1 
v Mělníce s možností nonstop výběrů, vkladů a plateb. Otevřeno máme každý 
všední den, v pondělí a středu 9.00–17.00, v úterý, čtvrtek a pátek 8.30–16.00.
Tak se stavte, budeme se těšit.

 Když ve Vás někdo věří, dokážete víc.

Zóna 

Expres 24 

nonstop

V jeden den - 28. září, 
oslavil svoje jmeniny 
i narozeniny dlouhou-
letý spolupracovník 
Mělnicka 

Václav Novák. 
Působil nejprve 
v někdejších okresních 
novinách, přispíval 
do krajských novin 
Svoboda a později do 
týdeníku Mělnicko.  

Upřímně blahopřeje 
redakce.

PEDIKÚRA 
MANIKÚRA  

základní pedikúra od 230 kč
základní manikúra od 120 kč

Praxe v oboru.
markéta kápičková

Na výsluní 2956
Mělník – Mlazice

telefon: 739 088 654
Facebook: Pedikúra, 

manikúra Markéta Kápičková
Těším se na Vaši návštěvu!

Kadeřnictví Mona 
hledá do svého kolektivu 

kadeřnici či kadeřníka. 
bližší 

informace 
na telefonu: 
777 449 555

seriózní půjčka 
pro klienty s pravidelným 

měsíčním příjmem 
až do 200 tisíc kč. 

telefon: 732 170 454

	z Zdravotní sestra v důchodu hle-
dá pronájem jedné místnosti k bydle-
ní na Mělníku. Do 5 000 Kč. Telefon: 
704 164 511.
	z Pronajmu kryté garážové stání, 

ul. Pražská. Telefon: 723 062 417.

různé
	z Daruji koňský hnůj za odvoz. Te-

lefon: 607 212 361.

PrÁce, SlUžby
	z Podzimní údržba zahrad. Tele-

fon: 604 207 295.
	z Pečlivě uklidím Váš byt. Telefon: 

721 717 378.

Firma Gastro plch s.r.o. 
velký borek u mělníka   
hledá skladníka 

na hPP, na vyskladňování zboží 
do hromadného stravování.

 místo výkonu práce: 
Vrutická 202, Velký Borek 

pracovní doba: 6.00 – 14.30 
plat: 15 000 Kč 

více informací na tel.: 
607 601 972 

(Po -Pá od 8 do 13 hod.)
Životopisy zasílat e-mailem:

  gastroplch@seznam.cz

Firma Gastro plch s.r.o. 
velký borek u mělníka   

hledá 
paní na úklid

na 4,5 hod denně 
v dopoledních hodinách. 
Jedná se o úklid skladu, 
kanceláří a soc. zařízení. 

Možno i paní v důchodu.
více informací na tel.: 

607 601 972 

hotelový denní recepční 
/ obchodní oddělení, mělník
po-pá: 6–14.30 nebo 6–13.00 

nabízíme: 
15–20 tis nebo 100–120 Kč / hod. 

dle formy, zkušeností, přínosu, 
dohodnutého rozsahu 

a zodpovědnosti; zaměstnanec-
ké benefity, možnost ubytování, 

stravování
požadujeme:

obchodní dovednosti, loajalitu, 
zodpovědnost a důslednost,  

AJ nebo NJ, práci na PC 
-------------

 Pracoviště Mělník, 
hotel Ludmila, Pražská 2639  
 Vaše CV zasílejte prosím na 

veronika.dvorakova@ludmila.cz 
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K FORDU FOCUS 
ZDARMA

PROSTOR 
NAVÍC

Nabídka platí do 31. 10. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

2

Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.  
 

. 

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč

Print T3 Focus Kombi 285x217_dealer.indd   1 22.03.17   9:26

Českolipská 3332, 276 01 MĚLNÍK  |  +420 725 096 532  |  prodej.melnik@carent.cz  |  www.carent.cz

AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří se prokáží tímto kódem akce a nechají si ocenit vůz Ford starší 3 let, 
získá od Ford CARent šekovou knížku plnou slev.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKU, kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci 
s naším partnerem Live Nation exkluzivní vstupenky na koncerty světových hvězd!FOM0917

kód akce

Pouze u nás pro 
prvních 50 zákazníků 
ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

 

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

ČISTOTA MĚSTA
  strojní a mechanické čištění 
 vozovek a chodníků
  ruční úklid  blokové čištění
  úklid autobusových zastávek
  úklid a svoz odpadu kolem kontejnerových 

stání a separačních nádob
  úklid a likvidace černých skládek
  čištění a údržba dešťových vpustí
  odvoz odpadů včetně skládkování
  kropení komunikací
  úklid mělnického vinobraní
  zimní strojní údržba komunikací 
 a chodníků
  zimní ruční údržba chodníků, autobuso- 

vých zastávek a přechodů pro chodce
  odstraňování a likvidace sněhových převisů a 

rampouchů

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
  úklid a údržba dětských hřišť a pískovišť
ELEKTRO
 opravy a údržba veřejného osvětlení
 práce vysokozdvižné plošiny
 slavnostní výzdoba – osvětlení 

VEŘE JNÉ WC
  pasáž na náměstí Míru 
  provozní doba Po – Ne: 9:00 – 17:00

KULTURNÍ AKCE
  stavění stánků, pódia a parketu
  úklid po sportovních a kulturních akcích 

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

DOPRAVA A MECHANIZACE
  odvoz a likvidace drobného odpadu 
 ze zahrádek, půd a sklepů
  mytí zpevněných ploch (výrobní haly, 
 parkoviště ) bez aplikace chemie
  kropení a čištění komunikací
  zemní práce JCB  dílenská činnost
  pronájem dopravních značek
  kontejnerová doprava
  odvoz materiálu a odpadu do sběrného 
 dvora pro osoby a podnikatele
  výškové práce s použitím plošiny

MOBILIÁŘ MĚSTA
  správa, údržba a opravy městského mobiliáře
  údržba a opravy laviček
  autobusové zastávky
  pomníky a sochy   květináče, sloupky

ODPADY
  nakládání s odpady města, firem a občanů 
  (mimo svozu komunálního  

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
  drobné opravy komunikací,
 chodníků a obrubníků
  opravy dlažby, dosypávání spár v dlažbě
  opravy komunikací obrusem
  údržbářské práce na majetku města
  opravy zábradlí
  drobné zednické práce
  čištění okapů a okapových svodů

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
  odvoz materiálu a odpadů do sběrného 
 dvora za úplatu
  sekání trávy a údržba zeleně
  ostatní služby – stěhování apod.
  pronájem stánků, parketu a laviček

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz


