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MichAl hoRáček nAvštívil Mělník
Mělník ve středu 22. března přivítal kandidáta na prezidentský úřad, známého umělce Michala Horáčka, 
který do města zavítal na Světový den vody.

ZAstAvte pRojeDnávání 
úZeMního plánu

Ten se tradičně konal na zdejším ná-
městí Míru. I přesto, že zprvu pes-
trému programu pod širým nebem 
příliš nepřálo počasí, během dne mu 
přihlíželo hojné publikum.  Na pódi-
um se po slavnostním zahájení sta-
rostou MVDr. Ctiradem Mikešem 
se vedle úvodního vystoupení žáků 
Základní školy Lužec nad Vltavou, 
vystřídali školáci z místní ZŠ J. Sei-
ferta Mělník, J. Matiegky či ZUŠ 
Mělník a také stále oblíbená skupina 
Maxim Turbulenc. 
 Festival vody podpořil svou účas-
tí i textař Horáček, jenž si poté se 
svým doprovodem prohlédl nedale-
ký Senior komplex, kde se setkal s 
jeho klienty i zaměstnanci. 
 To však nebylo zdaleka vše z 
nabytého programu prezidentského 
kandidáta. Ten se na mělnické ná-
městí Míru v odpoledních hodinách 
znova vrátil a přihlížející účastníci 
si mohli vyslechnout jeho půlhodi-
nový proslov. 
 V závěru svého pracovního dne 
M. Horáček přijal pozvání organizá-
torů do sálu restaurace Alabama, v 
němž se setkal s občany a ve zhru-
ba hodinové rozpravě odpovídal na 
mnohdy štiplavé otázky, týkající 

Klub mělnických zastupitelů požaduje pozastavit jednání o novém 
územním plánu. Pokud se vás navrhované změny týkají, zúčastněte se 
zasedání zastupitelů 24. dubna (17.00 hod. MÚ, Náměstí míru)

úZeMní plán v Mělníku 
opět jitŘí eMoce

Klub mělnických zastupitelů (za-
stupitelé za ČSSD, ODS, KSČM a 
ANO 2011) opětovně vyzývá vedou-
cí představitele Mělníka, aby v zájmu 
občanů, jejichž pozemky jsou dotče-
ny návrhem nového územního plánu, 
zastavili jednání o jeho návrhu.
„Z toho co doposud zaznívá z úst čle-
nů vedení města, máme reálné obavy 
o majetek našich spoluobčanů, resp. 
znehodnocení jeho ceny. Důrazně 
proto žádáme, aby návrh nového 
územního plánu byl jeho zpracovate-
lem uveden do souladu se skutečným 
stavem. Důvodně se domníváme, že 
radnice při zadání územního plánu 
pochybila. Zadání není v zájmu na-
šich občanů a je třeba ho změnit! 
Požadujeme, aby zpracovatel i v 
součinnosti s občany - dříve než do-

jde k projednávání návrhu nového 
územního plánu, odstranil veškeré 
naprosto nesmyslné úpravy, které do 
návrhu zapracoval. Nemáme tím na 
mysli jen zakreslení vinic na pozem-
cích, kde již stojí rodinné domy nebo 
změnu zastavitelných pozemků na 
vinice či ornou půdu, ale odstranění 
všech změn, které by byly v nepro-
spěch občanů a znehodnocovaly by 
jejich investice. 
 V neposlední řadě si nepřejeme, 
aby občané Mělníka byli následně 
nuceni zcela zbytečně utrácet svůj 
čas a peníze za aktivní obranu svého 
majetku. Pokládáme to za obtěžování 
přesahující veškeré únosné meze!“

JUDr. Petr Kowanda, 
předseda 

Klubu mělnických zastupitelů

Řada zastupitelů a zejména občanů je nespokojena s vývojem ohledně 
návrhu nového územního plánu v Mělníku. Příliš všeobecné a nekompe-
tentní zadání nového územního plánu se zastupitelé usnesením zavázali 
změnit a vypracovat nové zadání.  (pokračování na str. 3)

Pan Horáček v doprovodu mělnického zastupitele JUDr. Petra Kowan-
dy si se zájmem prohlédl zdejší Senior komplex.

se umělcova případného působení 
v nejvyšší státnické funkci. U této 
příležitosti Michal Horáček poskytl 
měsíčníku Mělnicko exkluzivní roz-
hovor. Čtete na str. 4.  red

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. ochotně odpovídal na otázky k územ-
nímu plánu, který je aktuálním tématem Mělničanů. Foto lot
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BRANDÝS NAD LABEM – 
STARÁ BOLESLAV

Den Země ...aneb Ze země do mě a ze 
mě do země. Tak zní motto akce, která se 
uskuteční v prostorách Rodinného klubu 
Klíček ve Staré Boleslavi u příležitosti 
Dne Země, který se slaví 22. dubna. Od  
10 do17 hodin zde proběhne pestrý pro-
gram, jenž přispěje k poznávání všeho, 
co nám země dává. Zájemci se seznámí s 
druhy obilnin, semen či sazenic. Dále s by-
linkami a jejich využitím a chybět nebude 
ani seznámení s výrobou piva. 
 Čeká je i kulturní program ve formě 
divadelního představení, hudební pro-
dukce a výstav. Rovněž se budou pořá-
dat environmentální programy, výtvarné 
dílny a workshopy. Samozřejmě chybět 
nebude ani občerstvení v podobě domá-
cích výrobků. O den později, 23. dubna, 
se zájemci o vodní zdroje mohou zúčast-
nit zajímavé exkurze do Malé vodní elek-
trárny Hučák.

KOSTELEC NAD LABEM
Za odvoz se nemusí platit  Od konce 
března až do konce listopadu se bude ve 
městě každý druhý týden svážet biood-
pad. Tato služba je zcela zdarma v rámci 
systému odpadového hospodářství měs-
ta. Zájemci si budou moci zapůjčit rovněž 
zadarmo pouze proti podpisu speciální 
popelnice o objemu 120 a 240 litrů. Mezi 
bioodpad patří tráva, zbytky rostlin, zele-
niny a ovoce, větve, čajové sáčky, kávová 
sedlina i vaječné skořápky. Přesný rozpis 
termínů a ulic mohou zájemci najít na 
webových stránkách města či v pokladně 
městského úřadu. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Čarodějnický rej v centru  Nikoli 
však města, ale na zahradě místního 
AZ Centra. Pálení čarodějnic již dávno 
patří neodmyslitelně ke konci dubna. 
Tato událost má své kořeny již v dávné 
historii. A tak i zde se uskuteční tento  
každoroční rituál. Kromě tradičního upá- 
lení „čarodějnice“ čeká všechny zúčast-
něné bohatý doprovodný program. Nebu-
de chybět skákací hrad či další atrakce a 
zejména celá řada různých soutěží o za-
jímavé ceny. Samozřejmě si každý bude 
moci na „čarodějnické“ hranici i opéct 
špekáčky. Na rozdíl od těch dalších, jenž 
vzplanou 30. dubna, tato bude zapálena 
již ve středu 26. dubna v 16.30.

Koncert Lucie Bílé  Zlatá slavice vy-
dala minulý rok desku s názvem „Hana“, 
kterou pojmenovala podle své maminky 
a každý jistě ví, že je to i původní jméno 
této zpěvačky. Se stejnojmenným turné 
vyráží v jarních měsících napříč Českou 
a Slovenskou republikou, pro tentokrát 
zvolila i menší města. A jedním z nich 
budou i Kralupy nad Vltavou, které bu-
dou její první zastávkou. Na koncertě, 
který se uskuteční ve středu 10. května 
od 19 hodin v kulturním domě Vltava, 
zazní skladby z tohoto alba za doprovodu 
kapely Petra Maláska. Samozřejmě se 
návštěvníci mohou těšit i na známé hity 
této populární umělkyně. 

CO SE U NÁS DějE

FUNKCE MiNiSTRA PRůMYSLU A OBChODU 
– POLiTiCKÝ OBChOD zA zNOVUzVOLENí BOhUSLAVA SOBOTKY 

OKÉNKO STAROSTY 

Česká strana sociálně demokratická stála před svým březnovým sjezdem před dilematem, zda v čele strany 
potvrdit Bohuslava Sobotku nebo na poslední chvíli do čela strany postavit jinou osobnost – nového volební-
ho lídra. Vrchní úředník Sobotka a jeho přisluhovači měli oprávněné obavy, jestli v předsednické volbě (bez 
protikandidáta) dosáhnou nutných padesáti procent. Delegáti sjezdu z některých regionů, jako je jihočeský 
či jihomoravský kraj, dávali jasně najevo, že se s Bohuslavem Sobotkou volby nedají vyhrát.

 

Uvědomovali si, že Sobotka pa-
radoxně vtisknul celé ČSSD kus 
své osobnosti, tedy vzhled vrchní-
ho úředníka. Proto Sobotka svěřil 
sjezd do rukou nejpovolanějším 
mistrům politického řemesla, sku-
tečným zákulisním stranickým pro- 
fesionálům, a to pražské trojce – za- 
stupiteli hlavního města Prahy Kar-
lu Březinovi, náměstkovi ministra 
vnitra Petru Hulínskému a poslanci 
Evropského parlamentu Mirosla-
vu Poche. Ze sjezdu se měla stát 
sešlost, která měla fungovat jako 
sjezd úředníků, v jejímž čele stojí 
vrchní úředník Sobotka. Podařilo 
se. Záměru odpovídala i celková 
atmosféra sjezdu. Tradiční tříden-
ní sjezd se tentokrát smrskl na den 
a půl. Byl tím zúžený prostor pro 
debatu s jediným tématem a to „za 
dveřmi už číhá autokratické zlo v 
podobě Andreje Babiše“. Způsob 
řízení vedl k rychlému odvolení. 
Apelem sjezdu bylo „buďme jed-
notní, zvolme Sobotku předsedou, 
jinak nás Babiš zažene do kouta a 
zničí“. Také proto vyzněly všechny 
projevy jako útok na Babiše. Otáz-
ky, proč s totalitním zlem sedím 
ve vládě, popřípadě proč tak vehe-
mentně odmítám po volbách vytvo-
řit vládu všech stran proti „totalitní-
mu zlu“, se neobjevovaly.
 Sjezd o nic fakticky neusiloval, 
za nic nebojoval, nic nechtěl. Smí-
ření s volební porážkou se vznáše-
lo nad celých sjezdem ČSSD jako 
obtížné břímě. Sobotka tak sjezdem 
poslal do minulosti nepříjemné 
otázky o osobní odpovědnosti za 
prohrané krajské a senátní volby. 
Je třeba se zde zmínit, že dohoda 
s pražskou trojkou se formovala 
ihned po krajských volbách. So-
botka totiž na přání pražské trojky 
odvolal relativně úspěšného mi-
nistra zdravotnictví Bohuslava Ně-
mečka a jeho funkci jim „dal“. Ta 
si na uvolněné místo dosadila svého 
straníka Miloslava Ludvíka a zača-
la připravovat hlasovací koalici na 
sjezd. Kraj s nejnižšími volebními 
výsledky, s nevyjasněnou politic-
kou odpovědností za volby 2016 
pomohl sesbírat pro Bohuslava So-
botku nakonec potřebných 67 pro-
cent hlasů. 
 V předsjezdovém období z důvo-
dů mediální masáže musel odvolat 
premiér Bohuslav Sobotka ministra 
průmyslu a obchodu, odvolání pak 
vzal jako vhodnou kartu pro záku-

lisní sjezdové jednání. Lépe řečeno, 
jmenování ministra zobchodoval za 
svou podporu na sjezdu od kraje 
středočeského. Jan Mládek byl to-
tiž kandidátem Jihočechů, kde si 
však Sobotka dlouhodobě nerozu-
mí s lídrem této organizace Jiřím 
Zimolou. Právě podpora delegátů 
ze středočeské organizace pomohla 
výrazně k úspěchu Bohuslava So-
botky. Je zde úsměvné, že před pěti 
lety by za tuto pravděpodobnou do-
hodu vrchní státní zástupce Ištván 
nejspíše Sobotku kriminalizoval.
 Dnes už je to zase jenom politika 
a o budoucnosti rozhodnou voliči, 
nikoli scestná interpretace trestní-
ho zákona. Ministrem průmyslu 
pak jmenoval prezident republiky 
právě Jiřího Havlíčka ze středo-
české organizace. Pro případ, že 
by Bohuslav Sobotka nebyl zvo-
len za předsedu strany a volba by 
se musela opakovat, byla v tiché 
záloze nominace na miláčka stra-
ny posledních měsíců na Lubomíra 
Zaorálka. Ten v přímé konkurenci 
s ostatními místopředsedy dosáhl 
skvělých 85 procent hlasů. Se Za-
orálkem je však jiný problém. Je to 
tzv. „Pan Opatrný“, což mu na jed-
né straně umožnilo být ve vrchol-
né politice 28 let, na straně druhé 
na něho nikdo dlouhá léta nesázel, 
protože není velkým bojovníkem  
a rád se přiklání k zajištěné stranické 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Lot

většině. Pravým opakem byl kandi-
dát na prvního místopředsedu stra-
ny Jaromír Tejc. Sám Zaorálek měl 
k vystřídání Sobotky relativně blíz-
ko už po podzimních krajských vol-
bách, ale nakonec se zachoval stan-
dardně a do přímého střetu nešel.  
I jeho stoupenci ho na sjezdu v Brně 
podezírali, že je vlastně rád, když si 
delegáti vybrali Sobotku. Protože 
to pro něj znamenalo, že nemusí jít 
do rizika. To však neznamená, že 
není velkým aspirantem na křeslo 
po vrchním úředníkovi. Na sjezdu 
si ČSSD zvolilo podobnou cestu 
jako ODS na svém brněnském kon-
gresu na podzim 2012. 
 Petr Nečas, jako dnes Sobotka, 
přes různé technologie moci pro-
sadil souhlas delegátů se zvýšením 
daní a současně získal podporu 
tím, že slíbil různým krajským or-
ganizacím funkce. Nakonec vyhrál 
s křehkou většinou a prosadil jed-
nobarevné vedení, kterému schá-
zela schopnost vést stranu v době 
klíčových voleb. V obou případech 
to byla a bude cesta ke spořádané 
porážce. Je to sice obtížně pochopi-
telné, ale nabývám přesvědčení, že 
spořádaná porážka je přesně to, co 
si ve skutečnosti Sobotkovo vede-
ní ve skrytu duše přeje, a proto ho  
i dostane. 

MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka
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úZeMní plán v Mělníku opět jitŘí eMoce

 
je třeba se vrátit k vytvoření nového zadání územního plánu,  

projednat ho a na jeho základě vytvořit nový návrh. 

3.  V Mělníku je počátkem problémů 
špatné zadání. Je velmi všeobec-
né. Zčásti připomíná opsanou vy-
hlášku. Chybí požadavky občanů, 
klubů, spolků, zájmových organi-
zací. Čím je zadání konkrétnější, 
tím je tvorba nového ÚP rychlejší 
a méně konfliktní.

4.   V zadání chybí konstatování vad a 
nedostatků starého ÚP.

5.   Zpracovatel by měl být odbor-
ník, který reguluje nekompetentní 
úředníky a zastupitele. Zadavatele 
by měl zastupovat alespoň jeden 
kompetentní odborník (městský 
architekt).

6.   Tlak na rychlé pokračování je 
zbytečný, protože je pět let čas do 
roku 2022 a i poté lze na výjimku 
používat stávající ÚP. Například 
Litoměřice si pořídili nový ÚP za 
3 roky.

8.   Po dobu tvorby nového ÚP je 
možné a obvyklé dělat změny ve 
stávajícím ÚP. Není důvod bloko-
vat občanům změny stávajícího 
ÚP.

 Věříme, že se budete chovat mou-
dře a uváženě, nenecháte se uvádět 
v omyl a nepodlehnete nátlaku, jímž 
vám je podsouvána nutnost ukvape-
ně rozhodnout o pokračování pro-
jednávání špatného zadání, a tím 
pádem i špatném návrhu nového ÚP. 
Stávající návrh nového územního 
plánu je příliš radikální, jednostran-
ný a nekompetentní. Obtěžuje obča-

ny Mělníka toho, aby jim vycházel 
vstříc.
 Sami se zeptejte občanů, kteří vás 
volili, zda-li jim vyhovuje stávající 
zastavěnost Mělníka. Co by občané 
sami chtěli v Mělníku změnit a vy-
lepšit. Své poznatky a názory vtěl-
te do nového již správného zadání 
nového územního plánu. Nejde o 
revoluční změny, ale vylepšování 
stávajícího stavu. Spolupracujte s 
odborníky, jako je městský urba-
nista Ing. arch. Martin Řehák nebo 
člen městské stavební komise Ing. 
arch. Miloslav Marek. Na vše máte 
dostatek času. Tvorba nového územ-
ního plánu je historicky nejdůle-
žitější událost ve vašem volebním 
období. Věnujte proto problematice 
zvýšenou pozornost. Přispějte každý 
podle svých možností k tvorbě kva-
litního zadání ÚP a vylepšete stáva-
jící platný územní plán podle vašich 
představ, aby Mělník byl příjemným 
místem pro žití, bydlení, podnikání, 
sport a odpočinek.
 Na závěr prosím zvažte, že vad-
ným návrhem nového územního plá-
nu v Mělníku je potenciálně dotčeno 
více jak 2,5 tisíce parcel a jejich ma-
jitelů. O této skutečnosti jste, před-
pokládáme, informováni nebyli.

Dotčení občané Ing. Petr Samek 
a Mgr. Roman Roubíček, 

stejně jako stovky dalších občanů 
postižených návrhem nového 

územního plánu.
V Mělníku 18. 4. 2017

(dokončení ze str. 1) 
 Nyní místo prací na novém za-
dání vznikají tlaky na zastupitele, 
aby odhlasovali pouze malé úpra-
vy původního zadání a umožnili 
tak pokračování prací na vadném 
návrhu nového územního plánu, 
který pokud by prošel, nutil by 
stovky občanů Mělníka domáhat se 
na úřadě svých práv.  Sami občané 
místo placených úředníků obcháze-
jí odborníky a zjišťují, jak vlastně 
správně vytvořit zadání a kvalitní 
územní plán.

otevŘený Dopis 
ZAstupitelůM 
MěstA Mělník 

Vážení zastupitelé,
druhým rokem se zabýváme ná-
vrhem nového územního plánu 
Mělníka, který byl zveřejněn v 
prosinci 2015 na webových strán-
kách městského úřadu.

 V lednu 2016 Zastupitelstvo 
Města uložilo pořizovateli územní-
ho plánu - odboru výstavby a rozvo-
je MÚ, ukončit projednávání návrhu 
nového územního plánu. Dále uloži-
lo předložit nový koncept územního 
plánu vycházejícího ze stávajícího 
stavu. 
 K splnění výše uvedeného zadání 
však ani po roce nedošlo a v lednu 
2017 byl zastupitelstvu předložen 
návrh zrušit původní usnesení z led-
na 2016 z důvodů právních pochyb-
ností o oprávněnosti tohoto kroku. 
Po diskuzi zastupitelů navrhl pan 
starosta nové usnesení, které bylo 
následně odsouhlaseno a dalo Radě 
města za úkol zajistit nové pro-
jednání zadání územního plánu  
a předložit tento nový návrh k pro-
jednání zastupitelstvu města.
 Nyní, po několika málo měsících, 
dochází opět ke snaze obnovit (v roz- 
poru s původními usneseními zastu-
pitelstva) pokračování projednání 
návrhu nového územního plánu. 
 Protože patříme mezí širokou 
skupinu občanů, která může být ná-
vrhem nového územního plánu po-
škozena, žádáme vás, naše zvolené 
zástupce, o následující. Seznamte 
se s níže uvedenými skutečnostmi 
a pak zvažte, proč a kým jste opa-
kovaně vyzýváni k pokračování 

projednávání něčeho, co i odborník 
považuje za velkou ostudu. Vaše 
rozhodnutí z ledna 2016 považuje-
me za správné. 
 V tuto chvíli máme stávající plat-
ný územní plán a na tvorbu nového 

je dostatek času. Informace nám 
poskytl uznávaný odborník, vyso-
koškolský profesor, který předná-
ší urbanismus na Stavební fakultě 
ČVUT v Praze, Doc. Ing. arch. Jan 
Mužík, CSc. Sám je dlouholetým 
pořizovatelem územního plánu Li-
toměřic a přirozenou autoritou mezi 
urbanisty.  Zhlédněte na internetu 
krátký videorozhovor, v němž jsme 
mu, my a vaši kolegové zastupite-
lé, kladli otázky k tvorbě územního 
plánu města Mělníka na YouTube 
pod názvem: Územní plán Mělník – 
Rozhovor – Doc. Ing. arch. Jan Mu-
žík, CSc. – 12. 4. 2017

 Docent Mužík se nám vyjádřil 
ke stávající situaci tvorby nového 
územního plánu (dále jen ÚP) v 
Mělníku. Z více jak hodinového 
rozhovoru přinášíme tyto důležité 
poznatky:
1.   Celým procesem se nese nekom-

petentnost pořizovatele i zpraco-
vatele.

2.  Jakýkoliv nový ÚP by měl nava-
zovat na stávající a maximálně 

respektovat určení původních 
parcel. Revoluční změny nejsou 
žádoucí. ÚP není jen papír. Je to 
živý organizmus podobný lidské-
mu tělu. Změny musí být jemné a 
citlivé.

Na stavební fakultu se za uznávaným odborníkem Doc. Ing. arch. Janem Mužíkem, CSc. (uprostřed)  
vypravili Mgr. Roman Roubíček (první zleva), zastupitelé Mělníka Rudolf Kraj, JUDr. Petr Kowanda  
a Ing. Petr Samek.
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 zDnes se účastníte na mělnickém 
náměstí Světového dne vody, a tak 
se nabízí otázka – co vy a voda?
„Dá se říct, že mě voda provází na 
každém kroku. Bydlím v Roudnici 
nad Labem, v jejímž názvu se ob-
jevuje, často jezdím do Mělníka na 
soutoku Labe s Vltavou… Voda nás 
prostě spojuje víc, než si mnohdy 
uvědomujeme. Je zásadní pro naše 
životy, její kvalita pochopitelně 
ovlivňuje i jejich kvalitu. Protože 
jí stále více ubývá, v budoucnu se 
stane strategickou surovinou. Ze-
jména v Africe, z níž část migrační 
vlny směřuje do Evropy. Tím spíše si 
musíme uvědomit, jak je to vzácná 
tekutina, se kterou je potřeba začít 
náležitě hospodařit a také se k ní 
lépe chovat.“

 zO vašem hezkém vztahu k vodě 
svědčí vybudování kašny na veřej-
ném prostranství v těsné blízkosti 
vašeho domova.
„Říkám si – když mohu, proč bych 
nepřispěl městu, v němž žiji!? Kro-
mě této kašny jsem zde nechal vy-
budovat i zvoničku. Myslím si, že 
právě tyto tradiční atributy obcí a 
měst na taková malebná místa patří. 
Není snad nic příjemnějšího, než si k 
nim občas vyjít, setkat se s přáteli a 
popovídat si. Alespoň lidé u nás tak 
činí, z čehož mám upřímnou radost, 
protože to byl můj záměr.“

 zNa Mělnicku se objevuje v 
krátké době opakovaně. Před ne-
dávnem jste navštívil Mělnické 
Vtelno, dnes Mělník. Prozraďte 
něco ze svého programu.
„Po svém krátkém vystoupení na 
zmiňované prestižní oslavě vody 

MichAl hoRáček: 
„psAní se nikDy nevZDáM“

Známý textař Michal Horáček začátkem listopadu loňského roku ohlásil svou kandidaturu na úřad prezi-
denta České republiky. Od té doby křižuje  republiku a diskutuje s občany.

jsem si s chutí prohlédl Senior kom-
plex a setkal se s klienty a zaměst-
nanci tohoto krásného zařízení. 
Krátce nato jsem navštívil místní 
hasiče. K hasičům mám také veli-
kánskou úctu. Podle mého názoru 
by se mělo o nich daleko více ho-
vořit, neboť mají ve společnosti 
zcela nezastupitelné místo. O skvě-
lé práci vynikajících profesionálů i 
členů Sborů dobrovolných hasičů, 
kteří bez nadsázky vždy dělají něco 

Michal Horáček vystoupil před mělnickou veřejností na náměstí Míru. 
Během dne absolvoval náročný program.  

Prezidentský kandidát se setkal s klienty i zaměstnanci Senior komple-
xu. Během svého zhruba hodinového pobytu mezi seniory se zajímal  
o to, jak se ve zbrusu novém zařízení žije...  Foto lot

na víc pro ostatní, jsme se nesčísl-
někrát všichni přesvědčili. Pro pří-
klad nemusím chodit daleko, dobře 
víme, jakou roli sehráli při zdejších 
povodních. Bez jejich pomoci se 
zkrátka neobejdeme. Obě setkání se 
mě velmi líbila a jsem rád, že jsem 
se mohl jak se seniory, tak s hasiči 
setkat. 
 Stejně příjemný byl můj podve-
černí návrat na náměstí mezi účast-
níky Světového dne vody a nakonec 
i beseda s občany v sále restaurace 
Alabama, kde jsem odpovídal na 
otázky ohledně mého ohlášení kan-
didatury na úřad prezidenta a pro-
gramu, kterému bych se v případě 
mého zvolení chtěl věnovat. Zajímá 
mě, jak lidé žijí, co je trápí a jaké 
mají touhy. Potřebuji co nejvíce 
pochopit Česko,  a to se nedá jinak 
udělat, než jezdit a jezdit po nejrůz-
nějších místech po celé republice, 
setkávat se a hovořit s lidmi.“

 z Jak se přihodí, že člověk začne 
uvažovat o kandidatuře na nej-
vyšší státní post?
„Nedá se říct, že by to bylo dílo oka-
mžiku. V posledních letech u mě na-
růstá znechucení a zklamání z toho, 
jak je úřad prezidenta České repub-
liky zastáván. Netýká se to jen pana 
Zemana, ale i předchozího preziden-
ta. Mám o tom jiné představy. Ostat-
ně ústava říká, že první povinností 
prezidenta je zastupovat stát. 
 (pokračování na str. 8)

MěLNíK
Nová naučná stezka  V rámci oslav 
Dne Země ve čtvrtek 20. dubna v pravé 
poledne se uskuteční slavnostní otevření 
nové Naučné stezky. Již od loňského roku 
totiž probíhala realizace projektu „Naučná 
stezka Mělník - Chloumek“. Cílem bylo 
umístit v chloumeckém lese deset infor-
mačních panelů na okraji lesních cest tak, 
aby tvořily jakýsi „okruh“ procházející 
celým komplexem tohoto lesa. Instalova-
né panely budou informovat nejen o pří-
rodních poměrech, flóře a fauně zdejšího 
lesa a okolní krajiny, ale také o způsobu 
hospodaření v něm.
„Čarodějnický rej“ se čtyřnohými přá-
teli  Agility Mělník - Chloumek všechny 
příznivce srdečně zve na 4. neoficiální 
závody pod názvem „Čarodějnický rej“. 
Agility je dynamický sport, který pochází 
z klasického koňského parkuru a v sou-
časné době jeho popularita významně 
roste. Pes se zde učí překonávat překážky 
v předem daném pořadí, co nejrychleji  
a nejprecizněji. Prostě je zaměřen na sys-
tém – dvě těla, jedna mysl. Již tradiční 
„čarodějnické“ setkání se uskuteční na 
Kynologickém cvičišti Mělník - Chloumek 
v sobotu 29. dubna od 9 hodin. 

MŠENO 
Vymetání výfuků  Vítr ve vlasech, 
volnost a svoboda, dvě kola na ráfech, 
rám z trubek a pohoda. Když motor si vrní  
a nepadají trakaře, na tandemu se holka 
sluní, toť sen každého motorkáře. Tak  
zní motto Jawa – Moto – CZ Veterán Clu-
bu Mšeno. Tato parta nadšenců pořádá 
různé akce pro radost a prezentaci svých 
strojů. Sezonu každoročně zahajuje tradič-
ním „Vymetáním výfuků“. A tak v sobotu  
22. dubna dojde k vymetání oněch pavu-
čin po zimě srazem na mšenském náměstí 
Míru v 9.30 hodin. Přesně o desáté od-
startuje spanilá jízda okolím Mšena. Tak 
šťastnou cestu a pohodu i při dalších le-
tošních akcích.

NERATOViCE
Boxer představí svá díla  Rostislav 
Osička, mistr Evropy ve střední váze, se 
představí tentokrát v jiné úloze než-li ho 
znají příznivci tohoto sportu. V posledních 
letech se totiž věnuje i výtvarné činnosti. 
Jeho obrazy, na kterých zachycuje nejen 
boxerské zápasy, ale také tanec nebo 
třeba krajiny a zátiší. Výstavu slavného 
sportovce, který se zúčastnil také po-
pulární soutěže StarDance aneb Když 
hvězdy tančí, bude možno zhlédnout až 
do 29. dubna ve foyeru místního Spole-
čenského domu.
Příprava před letním koupáním  Od 
začátku dubna probíhají kurzy plavání 
rodičů s dětmi. Všichni ti, kteří mají doma 
děti od jednoho do osmi let, se s nimi 
mohou přihlásit na kurz plavání, který je 
zaměřený na záchranu dítěte při pádu do 
vody. Již tradičně ho pořádá místní rodin-
né centrum Myšák, jeho součástí budou 
i lekce sebezáchrany, kdy si účastníci 
vyzkoušejí pohybovat se ve vodě kom- 
pletně oblečení. Není pochyb, že načer-
pané zkušenosti se mohou hodit v nastá-
vajícím letním období. Zájemci se mohou 
hlásit na info@rcmysak.cz. nebo na čísle 
723 589 614. 
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maso.cz s.r.o.
Pomocí telefonu 

777 66 99 90 
si jednoduše objednáte požadované maso či masné výrobky 

a v dohodnutý termín vám bude doručeno na místo. 

Nabízíme zásobování čerstvým masem do obchodů, restaurací, hotelů, jídelen 
a dalších gastronomických provozů i do domácností.

Vše bez zbytečného čekání s podstatnou úsporou peněz.
Jedná se o moderní provoz, který je schválen příslušnými orgány státní správy 

a je pod stálou veterinární kontrolou. Zkušený tým pracovníků s dlouholetou praxí 
v oboru vám ochotně připraví masa vepřová, hovězí i kuřecí,

 stejně jako běžný sortiment uzenářských výrobků.

Rozvoz denně po Mělníku a širokém okolí včetně Českolipska, 
Děčínska, Šluknovska a Liberecka.

 
 
 

Provozovna Mělník, areál přístavu, HALA č.7, příjezd ulicí Nůšařská
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Město veltRusy 
uspělo v soutěži 

ZlAtý eRb
Město Veltrusy se v krajském 
kole soutěže Zlatý erb umístilo  
na 2. místě v kategorii Smart City  
a nejlepší elektronická služba. 
 Oceněna byla jeho nová služba 
Mobilní rozhlas. Městský roz-
hlas totiž už neplní svou funkci 
tak, jako kdysi. Jednak mnoho 
lidí není v čas vysílání doma, a 
jednak rozhlasové vysílání nelze 
pustit znova. Avšak zde se našlo 
řešení. A tím byl mobilní rozhlas, 
do něhož se mohou zdejší občané 
zaregistrovat. Takže mají zprávy z 
radnice nebo o kulturních a spor-
tovních akcích. Výhodou je i to, 
že si mohou vybrat o čem chtějí 
být informováni. Všem jsou však 
povinně zasílány informace o kri-
zových situacích. Díky tomu se k 
obyvatelům dostanou všechny nut-
né informace včas, zdarma a po- 
hodlně. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků se uskutečnilo 30. března 
na Krajském úřadě v Praze. V kraji 
bylo podáno celkem 44 projektů 
ve čtyřech kategoriích včetně ce-
lostátně hodnoceného nejlepšího 
webu s turistickou prezentací.    
 m

ODOLENA VODA
O Vodolskou kapku  Komise pro vol-
nočasové aktivity ve spolupráci s městem 
Odolena Voda pořádají 6. ročník cyklo 
- turistického dne „O Vodolskou kapku“. 
Akce se koná v sobotu 13. května a sraz 
účastníků je od 9 hodin u Klubu Aero. Od-
tud povedou trasy v délce 6, 15 a 25 kilo-
metrů pro pěší turisty a cyklisté se mohou 
vydat až na 50 kilometrovou cestu. Cíl 
bude v 18 hodin u místní sportovní haly. 
Všechny trasy vedou po okolí Odolena 
Vody. Na každého účastníka čeká malá 
odměna za sportovní výkon. 

ROUDNiCE NAD LABEM
Čarodějnice na náměstí  Další ročník 
Celoměstského pálení čarodějnic proběh-
ne v neděli 30. dubna na Husově náměstí. 
V 16 hodin se za doprovodu Dechového 
orchestru mladých a mažoretek DDM 
Trend vydá průvod masek od supermar-
ketu Lidl směrem na Husovo náměstí. 
Zde všechny účastníky čeká bohatý pro-
gram pro děti i dospělé. Na zdejším pódiu 
vystoupí Sváťovo dividlo s loutkovou 
pohádkou, zazpívá zpěvačka Madla a po 
slavnostním zapálením hranice starostou 
města zahrají kapely Bordo a Dokola. Chy-
bět nebudou různé soutěže pro děti, čaro-
dějnická dílnička a samozřejmě i obligátní 
opékání buřtů. 

ROzTOKY U PRAhY
Výjimečný Velikonoční koncert  Tře-
baže jsme Velikonoční svátky již oslavili, 
zdejší Husův sbor CČSH si tyto oslavy 
vzkříšení připomene ještě jednou. A to 
skutečně skvělým způsobem v neděli 30. 
dubna od 15 hodin. V provedení legendár-
ní hudební skupiny CaK Vocal zazní pašijo-
vé písně. Příběh o příchodu Ježíše Krista 
do Jeruzaléma, jeho ukřižování a vzkříšení 
doplní několik písní s citací tohoto tématu. 
Za doprovodu Jany Holmanové – klavír, 
Jakuba Klára – flétna, Viléma Bernáčka 
– violoncello bude si možno poslechnout 
slova Jana Nerudy, Tomáše Vondrovice, 
Barbary Ježkové či Thomase Morea. 

ŠTěTí
Po Vodnáři Ryby  Vznikl zde skutečně 
skvělý nápad jak využít kmene Vánočního 
stromu, který každoročně zdobí štětské 
Nové náměstí. Řezbář David Fiala z nich 
vytvoří sousoší Znamení zvěrokruhu, 
které bude umístěno v areálu věžových 
domů. Po loňském Vodnáři bylo z toho 
letošního stromu vytvořeno znamení Ryb.  
I v dalších letech budou z těchto kmenů 
postupně dotvářeny zbývající znamení.
Holubovo putování Jižní Afrikou.  
Emil Holub patří k našim neznámějším 
cestovatelům, třebaže jeho expedice se 
uskutečnily před více než sto lety. PhDr. 
Marie Imbrová je významná afrikanistka 
a sběratelka afrického umění. Jako býva-
lá diplomatka je rovněž spolupracovnicí 
České televize a Českého rozhlasu a kon-
zultantkou v oblasti politiky, vzdělávání 
a kultury států subsaharské Afriky. Je 
také realizátorkou četných výstav o Emilu 
Holubovi. Ve zdejší Městské knihovně ve 
středu 26. dubna od 16.30 se uskuteční 
její přednáška o charakteru, cílech a vý-
znamu jeho jednotlivých expedicí.

Podle integrovaného povolení může 
SPOLANA a.s., amalgámovou ele- 
ktrolýzu používat do 30. června 
2017. „Společnost už před deseti 
lety věděla, že bude muset změnit 
technologii, a zavázala se upravit 
výrobu do konce letošního března. 
To ale podle našeho zjištění zřej-
mě neprovedla. S další výrobou za 
pomoci rtuti proto nesouhlasíme,“ 
vysvětlil rozhodnutí radní pro oblast 
životního prostředí a zemědělství 
Ivo Šanc. Účelem vydávání inte-
grovaných povolení je především 
zlepšení celkové kvality životního 

kRAjští RADní žáDAjí 
ZAstAvení výRoby chloRu A louhu soDného 

 ZA použití Rtuti v neRAtovické spolAně

v choDči uDRžují stARé tRADice

Rada Středočeského kraje nesouhlasí s prodloužením výroby chloru a louhu sodného amalgámovou elektro-
lýzou ve Spolaně Neratovice, která k tomu používá pro životní prostředí nebezpečnou rtuť. Radní schválili 
zamítavé stanovisko na svém zasedání jako jeden z účastníků správního řízení pro vydání změny integro-
vaného povolení firmě Spolana.  

prostředí a snižování zátěže konkrét-
ními provozy. Tento dokument vydá-
vá Krajský úřad Středočeského kraje 
jako nezávislý orgán, který vede s 
firmou Spolana správní řízení. Ná-
vrh projednal také Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství. „Podle nás 
už existují mnohem dostupnější a še-
trnější technologie na výrobu chloru 
a louhu sodného, třeba membránová 
elektrolýza. Kdybychom se rozhodli 
jinak, bylo by to v rozporu se záko-
nem i zájmy Středočeského kraje a 
jeho obyvatel. Navíc výrobu pomocí 
rtuti povolila Evropská unie jen do 

I v letošním roce chodečské děti o Bílou sobotu si vybíraly zaslouženou 
odměnu po třídenním řehtání. Jen tentokráte roli kaprála místo dívky 
zastával nejstarší chlapec. Po hromadném říkání je podarovaly místní 
hospodyně za službu drobnými mincemi, syrovými vejci a v košíku při-
bývaly i rozličné sladkosti.  JiK

Foto archiv KÚ SČK

konce letošního roku,“ doplnil radní 
Šanc. Společně s Radou Středočes-
kého kraje jsou účastníky správního 
řízení také Město Neratovice, Po-
vodí Labe a ekologická sdružení.  
O prodloužení integrovaného povo-
lení rozhodne Krajský úřad Středo-
českého kraje do konce dubna. 
 TZ, red
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kAteŘinA vAlAchová chce snížit 
nADbytečnou ADMinistRAtivu nA školách

Tam si v doprovodu jejího ředite-
le Milana Němce prohlédla školu, 
setkala se s pedagogy a žáky a na-
hlédla do učeben, v nichž právě 
probíhala výuka anglického jazyka 
a dějepisu. Sympatická politička se 
bez přemlouvání zapojila do výuky 
angličtiny a na závěr předala vyu-
čující Čestné uznaní za příkladnou 
práci. Z rukou ministryně ocenění 
převzali mimo jiné i další pedagož-
ky, ekonomka i žáci. 
 Kateřina Valachová se svým do-
provodem poobědvala ve školní 
jídelně v nedalekém areálu České 
zahradnické akademie Mělník – 
střední škola a vyšší odborná škola 
Na Polabí a poté si prohlédla budo-
vu a zajímala se o odborné činnosti. 
V ní v odpoledních hodinách absol-
vovala besedu se studenty na téma 
Aktuální situace ve školství. 
Krátký pobyt zde ukončila prohlíd-
kou provozu školního vinařství a v 
samém závěru diskutovala s peda-
gogy, nepedagogickými pracovníky 
školy, zástupci zřizovatele  a dalšími 
hosty ve zdejší aule na stejné téma. 
Celodenní program paní Valachové 
vyvrcholil setkáním se členy místní 
ČSSD. Ministryně měsíčníku Měl-
nicko poskytla následující rozhovor.

 zPodle čeho si vybíráte návštěvy 
školských zařízení?
„O mě je celkem známo, že si těchto 
návštěv velice cením. Jezdím po celé 
republice. Zpravidla přicházím ne-
nadále, i když v případě Mělnicka je 
to naopak plánovaný výjezd. Před-
tím jsem navštívila Mladoboleslav-
sko a Benešovsko.  Zde v Mělníku 
se mě velmi  líbila Mateřská škola 

Pohádka i ZŠ Jaroslava Seiferta, 
kde se právě nacházíme. Hlavním 
důvodem mých návštěv bylo neje-
nom vidět vzdělávání dětí, což je v 
mém případě tradiční, ale také oce-
nění práce pracovníků ve školství. 
K tomu jsem byla inspirována při 
nedávném svátku Den učitelů, kdy 
z mých rukou zhruba čtyřicet kole-
gyň a kolegů přebíralo medaile za 
svou vynikající práci. Po skončení 
slavnostního aktu jsme měli možnost  
spolu více hovořit.  V besedě mimo 
jiné zaznělo, že podobných vynikají-
cích učitelů jsou u nás tisíce a já si 
uvědomila, že obsáhnout všech 150 
000 pedagogů, kteří by měli dostat 
stejnou šanci za příkladné dlouhole-
té působení na školách je velmi slo-
žité. Dala jsem si proto za svůj cíl, 
že při návštěvách škol budu oceňo-
vat pedagogy a ostatní pracovníky.  
Zdejší základní škola byla v tomto 
ohledu první, kdy čestné uznání pře-
vzali ostatní zaměstnanci školy.  S 
radostí jsem ocenila paní ekonom-
ku,  vychovatelku a pana školníka. Z 
mého pohledu je to symbolická zále-
žitost -  v návaznosti na již zmíněná 
vyznamenávání 28. března.“

 zBěhem návštěvy jste se zapojila 
do výuky žáků. Jak taková setkání 
s dětmi vůbec hodnotíte?
„Kontakt s dětmi je pro mne vždy 
úžasný. Vnímám při nich zpětnou 
pozitivní vazbu. Na škole J. Seiferta 
jsem kromě dospělých mohla ocenit 
za vynikající výsledky a reprezenta-
ci školy i několik žáků. Líbily se mi 
rovněž rozhovory se žáky I. stupně  
a nahlédnutí do výuky anglického 
jazyka a dějepisu. Co také hodnotím 

velmi kladně,  je pořádání výcviko-
vých kurzů a školu v přírodě. Mile 
mne překvapilo, že to paní učitelky, 
zvládají i v případě prvňáčků. Je to  
velká výzva a patří jim zasloužená 
pochvala. Je skvělé, že ZŠ J. Seifer-
ta je takto otevřena a že ji to takhle 
šlape. Jinak mě žáčkové dávají ob-
čas zabrat.  Nedávno mne přinutili 
s nimi plavat a zkoušeli mne jak ob-
stojím při skládání odznaku sportov-
ní všestrannosti.  Těší mne, že jsem 
doposavad všechny nástrahy zatím 
docela zvládla…“ 

 z Jak je patrno, do škol se ráda 
vracíte. Nedá mi to se vás neze-
ptat, jak vzpomínáte na svoje 
školní léta?

„Nebyla jsem nijak problémový 
žák, a tak se nemá na mne co pro-
valit. (Smích) Jediné co mne napa-
dá,  byla má aktivní účast při vylo-
menině na jedné hodině fyziky, kdy 
jsme na katedře v průběhu pokusu 
sebrali panu učiteli pomůcku a přes 
lavice jsme ji poslali dozadu. Když 
po ní učitel vyhlásil pátrání, v ne-
střeženém okamžiku jsme mu ji opět 
poslali zpět. To, že jsme z toho měli 
velkou legraci, nemusím asi příliš 
zdůrazňovat.“

 zNa první pohled bylo patrné, 
že vás zdejší žáci rádi viděli. Pů-
sobíte velmi mladistvým a sympa-
tickým dojmem a málokdo ve vás 
autoritu ministryně školství mož-
ná viděl!?
„Ráda přiznávám, že děti v mate-
řinkách i na základních školách, 
zejména na I. stupních, si mě ob-
vykle chtějí nechat a mají radost z 
případného dalšího našeho setkání. 
Žáky z devátých ročníků, kteří se zu-
řivě připravují na jednotné přijíma-
cí zkoušky,  jsem se dnes neviděla a 
dost možná, že u nich bych obdiv až 
tolik nesklidila…“ (Smích)

 zA co středoškoláci?
„No jasně, vím kam míříte… Pro 
maturanty se teď aktuálně nic nemě-
ní, chystané změny vstoupí v platnost 
až v roce 2021, takže momentálně je 
nic netrápí. Těším se na opětovné 
zahajování maturit a že si to užijeme 
stejně, jako minulý rok. Kromě toho, 
že jsem zahájila maturity na Gymná-
ziu Na Zatlance, tak jsem s partou 
studentů, kterým je odstartovala, 
šla nakonec na sportovní utkání a 
společně jsme fandili hokejistům při 
zápase Česko – Rusko. Uvidíme co 
se stane letos…“
 (pokračování na str. 8)

Za skvěle odváděnou výuku Čestné uznání  obdržela také učitelka ZŠ 
J. Seiferta Lubov Němcová. Právě její hodinu angličtiny paní Valacho-
vá navštívila.

Ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy Kateřina Valachová v pondělí 
3. dubna navštívila Mělník. Od rána ji 
čekal náročný program, který zahájila 
mezi předškoláky ve zdejší Mateřské 
škole Pohádka. Další její kroky smě-
řovaly mezi žáky ZŠ se speciálními 
třídami a krátce nato do sousední ZŠ 
Jaroslava Seiferta.   
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(dokončení ze str. 4) 
 Soudím, že to má být důstojné, 
elegantní, ve všech směrech na úrov-
ni. Zkrátka, co nejlepší, abychom se 
cítili dobře, když za sebe vysíláme 
svého zástupce kamkoli do světa, 
na kterého se můžeme spolehnout a 
odvede za nás dobrou službu. Aby si 
tam mohli říct, hele ti Češi jsou za-
jímaví a dobří lidé… To se ale zatím 
vůbec nedaří. To je první z mnoha 
důvodů, které bych chtěl změnit a 
proč jsem také ohlásil svou kandida-
turu.“

 zSe svou „misí“ křižuje republi-
kou. Kolik takových setkání máte 
za sebou?
„Přesně to spočítané nemám. Řekl 
bych, že jsem dosud navštívil zhruba 
200 měst a obcí. Na všech místech 
strávím vždy celý den. V této souvis-
losti bych chtěl uvést, že dnem ohlá-
šení své kandidatury (3. listopadu 
2016) jsem zřídil veřejný transpa-
rentní účet. Každý, koho to zajímá, 
se tak může přesvědčit o tom, že si 
kampaň platím výhradně sám a na 
co prostředky vynakládám.“

 zKolik jste utratil?
„K dnešku je to 1 100 tisíc korun. 
Pro zajímavost, stejnou částku stála 
jen třídenní nedávná návštěva prezi-
denta Zemana na Olomoucku. Jen 
s tím rozdílem, že si ji pan Zeman 
nehradil ze svého… Jsem ekonom 
a jakoukoli investici několikrát zvá-
žím, otočím v ruce každou korunu, 
snažím se o co nejefektivnější využití 
svých financí. Stejné povědomí by 

MichAl hoRáček: 
„psAní se nikDy nevZDáM“

měl mít i pan prezident a nespoléhat 
na to, že to někdo za něj zaplatí z 
naší společné kasy.“

 z Jak vaši kandidaturu přijala 
kulturní fronta?
„Kolegové mne vesměs výrazně pod-
porují.“

 zSpousta obyčejných lidí vám 
fandí a ráda by vás viděla na Hra-
dě. Nehrozí však, že v případě va-
šeho úspěchu přijdou o vynikající-
ho textaře?
„Doufám, že ne. Jsem a zůstanu pře-

devším umělcem. Když už mám ně-
jaký ten nápad, dobře vím, jak je to 
vzácné. Dobrých nápadů není až to-
lik a když už člověk nějaký má, musí 
si ho ihned zapsat a potom s ním 
pracovat. Když vás napadne třeba 
v polospánku ve dvě ráno, je třeba 
si to na nočním stolku poznamenat a 
následně rozvíjet. Chci tím jen říci, 
že psaní mne baví a určitě se ho ne-
vzdám, ať se stane cokoliv.“ (Smích)

 zDěkuji za rozhovor. 
 Otto Lokaj

Známý textař se rád setkává a rozmlouvá s lidmi. Této možnosti využil 
i v Senior komplexu v Mělníku, kde ho vřele přijali klienti i zaměstnan-
ci. Na snímku při krátkém rozhovoru s obyvatelem tohoto moderního 
zařízení.

CO SE U NÁS DějE

SLANÝ
Módní salon z dob minulých  Vlas-
tivědné muzeum zahájilo druhou letošní 
výstavu přibližující život našich předků 
s názvem „Ušito slánským na míru“. Po-
zornost je tentokrát věnována módě, což 
jistě zvláště ocení dámská část návštěvní-
ků. Ve výstavní síni v prvním patře muzea 
totiž bude zařízen módní salon! Zájemci si 
tak budou moci prohlédnout různé druhy 
šicích strojů a krejčovských nástrojů či 
pomůcek. Chybět samozřejmě nebudou 
krásné historické kousky z muzejních 
šatních skříní, bohaté kolekce doplňků – 
klobouky, kabelky, šperky a podobně. Ne-
nechte si ujít tuto skutečně pozoruhodnou 
výstavu, která potrvá do 27. května.

VELTRUSY
Co se děje na zámku  Až do konce 
května  je možno shlédnout výstavu foto-
grafa a cestovatele Michala Dobeše jejíž 
vernisáž se uskutečnila 2. dubna v Galérii 
„Na konci světa“. V loňském roce se v 
rámci Mezinárodního dne památek a sídel 
se uvedly slavnostně do provozu hodiny 
na nádvoří zámku. A letos opět v rámci 
tohoto Dne památek, jenž připadá na 22. 
dubna se uvedou slavnostně do chodu je-
jich nové cimbály. A konečně 1. května se 
uskuteční již tradiční sousedské setkání 
kde veřejnost dozví co nového se za po-
slední rok událo na zámku i v jeho okolí.

VELVARY
Malvaňák se chystá na novou sezonu 
 Již první jarní sobotu se sešla u tohoto 
rybníka velká skupina s hráběmi, konve-
mi, kolečky a lopatami na již tradiční úklid 
jeho před začátkem nové sezóny. Shraba-
lo se listí, vyplela bylinková zahrádka, 
opravily zálivové mísy u všech stromů, 
stromy se pořádně prolily, upevnily se 
uvolněné úvazy a děti vysbíraly větvičky 
a papírky. Došlo i na úklid letité skládky 
pod jatky odkud se vyvezly dva valníky 
nepořádku. A plánují se další úpravy. Pře-
devším se již myslí na léto a koupání. Je 
totiž úmysl vytvořit dvě nová mola. Jejich 
výroba a instalace proběhne na dalším 
pracovním setkání 13. a 14. května. 

KLY
Voříškiáda také pomůže  Místní 
hasičské hřiště bude v sobotu 13. května 
patřit psům, koná se tam totiž voříškiáda 
a výstava psů bez průkazu původu. Výtě-
žek ze startovného, které je sto padesát 
korun za prvního a stokoruna za každého 
dalšího psa přihlášeného do soutěže, a z 
dobrovolného vstupného půjde na konto 
spolku Dočasky DeDe.
Den ve vzduchu  A další skutečně 
zajímavou a neobvyklou akci pořádají 
ve zdejší obci o den později. V neděli 14. 
května od 13 do 17 hodin se zde budou 
konat vyhlídkové lety vrtulníkem. Zájemci 
si budou moci vybrat dokonce z několika 
možností. Vyhlídkový let nad obcí Kly či 
nad obcí Tuhaň, oba v ceně 600 Kč anebo 
dražší let nad městem Mělník za rovnou 
tisícovku. Jelikož pilot potřebuje si sesta-
vit přesný letový plán, tak je třeba si let 
zarezervovat nejpozději do pátku 12. květ-
na na tel. 315 624 468. Odlétá se z louky  
u pěší stezky mezi Lomem a Zábořím. 

Žák Matouš Jurman ze ZŠ J. Seiferta z rukou ministryně převzal za 
vynikající  sportovní reprezentaci školy Čestné uznání.  Foto lot

kAteŘinA vAlAchová chce snížit 
nADbytečnou ADMinistRAtivu nA školách

(dokončení ze str. 7)
 zPři oceňování zdejší ekonomky, 

jste slíbila, že se zasloužíte o sní-
žení administrativy. Ta je kritizo-
vána snad na všech školách. Dá se 
takovému slibu věřit?
„Nebojím se tvrdit, že stoprocentně 
ano. Již v této chvíli dobře víme, 
kam zamířit pozornost, kam střelit, 
abychom se přehršle papíru doká-
zali zbavit. Známe „viníky“. Vyžádá 
si to však dílčí změny zákona, ale 
řadu opatření můžeme provést sami, 
např. snížením míry ve výkaznictví  
nebo tím, že jako MŠMT poskytneme 
školám větší metodickou a právní 
podporu. Spousty papírů si zbytečně 
vymýšlíme. Hodně pramení z práv-
ní nejistoty a z právního alibismu.  
Myslím si, že jako právníkovi se mi 
dá v tomto věřit a že dokážu zacílit, 
abychom špatnou administrativu 
dokázali konečně odprásknout.“ 

 zDěkuji za rozhovor.
           Otto Lokaj
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Mělník hlíDAli psi i koně

O titul mezinárodního šampióna při-
jelo soutěžit 35 nejlepších kynologů 
z Policie České republiky, Vojenské 
policie, Městských policií, ale i Ci-
vilních bezpečnostních služeb a ky-
nologických organizací. Psím rasám 
vévodil německý a belgický ovčák, 
buldok, rotvajler, dokonce i Jack 
Russel teriér. 
 K vidění na cvičišti byli psi z 
různých chovných stanic z celé Ev-
ropy. Koně z hipologického odboru 
pražské policie pocházeli s maďar-
ského chovu. Sestava jak se patří na 
zahájení letošní kynologické sezony. 
Psi museli vyhledat v téměř kilomet-
rové stopě, která byla třikrát lomená 
v úhlu, tři předměty, které pachatel 
ztratil na útěku. Toho pak museli 
najít a zadržet nejen za dne, ale stej- Koně překonávají zamořený prostor od dýmovnice Foto LD   

Kynologické sdružení TART CZ Mělník spolu se Sportovním policej-
ním spolkem – Prezídia Praha a pod záštitou starosty města MVDr. 
Ctirada Mikeše tak dali kynologům, ale i miláčkům psů velikonoční 
nadílku už týden předem. 

 Nejlepší byli BENK - BUS-
TER, kterého vycvičil Petr Žižka 
ve VSSK Jiřice, Jiří Brňák s PEPA-
NEM z  PČR Znojmo a Petr Zach, 
který u Vojenské policie v Táboře 
vycvičil RIKIHO. Petr Žižka má 
i nejlepšího „stopaře“, Ladislav 
Huděc ze znojemské policie má nej-
lepšího „obranáře“, který se jmenuje 
KURT. Mělničtí kynologové neza-
pomínají ani na mladé psy ve výcvi-
ku. I pro ně připravili první závody. 
Tady všechny překvapila výborným 
výkonem Pavlína Holečková z Poli-
cie ČR v Lounech, která si suverén-
ně došla pro vítězství se svým HA-
ČEM. Atrakcí sobotního odpoledne 
v areálu Integrované střední školy 
technické v Mělníku byly ukázky 
policistů odboru kynologie a hipo-
logie. Psi se předvedli při hledání 
drog a výbušnin, ukrytých v různých 
předmětech v motoru auta a byli 
perfektní. Policejní koně pak ukázali 
svoji nebojácnost při likvidaci nepo-
kojů třeba při fotbalových utkáních, 
klidní zůstali i v momentech, kdy na 
ně výtržníci házeli různé předměty a 
zastrašovali je transparenty na mani-
festacích. Vrcholem jejich dokonalé-
ho výcviku bylo i překonávání ohně 
a průchod znečištěným prostorem 
dýmovnicí. Jaro v Mělníku začalo 
pro milovníky psů a koní úspěšně.  
 Luboš Lidický 

ný úkol je čekal i v noci. Úkolem 
psovoda se psem bylo i narušitele 
zpacifikovat při výtržnostech na kul-
turních akcích i ve vesnické hospodě 
a zadržet ho, když se snažil utéci z 
eskorty. Těchto náročných a mimo-
řádných výsledků by psi nedosáhli 
bez několikaletého výcviku i v po-
slušnosti. Tam patří klasické povely, 
jako sedni, lehni, klid za pochodu, 
reakce na výstřel z pistole. Pes musí 
na povel rukou i zaštěkat. Musí umět 
aportovat i překonávat i překážky, z 
nichž je nejobtížnější výstup po žeb-
říku a následně přechod kladiny ve 
dvoumetrové výšce. 

zBYNěK ŠNAjDR (ANO 2011), 
zASTUPiTEL A PřEDSEDA FiNANčNíhO VÝBORU MÚ MěLNíK

NA SLOVíčKO S …

„Funkce finančního výboru je roz-
hodně potřebná a přínosná. Musím 
vyzdvihnout dlouholeté zkušenosti  
a odbornost členů FV. Velmi si vá-
žím lidí, kteří jsou ochotni pracovat 
a nabídnout své zkušenosti z oblasti 
financí ve prospěch města. Musím 
ale upřímně přiznat, že před nějakou 
dobou jsem byl rozhodnutý svou čin-
nost ve FV ukončit. Často je pro mne 
totiž demotivující, že i velmi dobré 
a pro město prospěšné doporučení 
FV je v zastupitelstvu smeteno jen z 
důvodu politického zastoupení. Vý-
znam pro město je pak druhořadé. 
Při takových situacích smysl v pro-
fesionalitě FV postrádám,“ přiznává 
bez obalu mělnický zastupitel.

 z Jste téměř v polovině volebního 
období, a tak se nabízí otázka co se 
FV zatím podařilo?
„Povedlo se nám prosadit doporu-
čení FV na refinancování stávajícího 
úvěru. Musím ocenit práci kolegy Jo-
sefa Čelikovského a přínos jeho zku-

šeností z oblasti bankovního sektoru. 
Prosazením refinancování město 
ušetří 1,2 milionu korun. Navíc, díky 
příznivým daňovým příjmům, jsme 
prosadili i jednorázovou splátku ve 
výši 10 milionů, což zkrátí splácení 
úvěru do roku 2020. Považuji to za 
dobrý krok v investici financí z příz-
nivého příjmu daní.“

 zProzradíte co se mu naopak ne-
povedlo prosadit?
„Když vzpomenu na nespočet stě-
žejních doporučení FV, tak toho, co 
se nepovedlo prosadit, je více. Na-
příklad jsme neprosadili dodržování 
rozpočtových pravidel. I přesto, že 
se každý rok zvyšují příjmy do měst-
ského rozpočtu, není město schopno 
dodržet alespoň základní pravidla, 
která jsou nastavena z minulých let: 
investici 40 milionů do údržby měst-
ského majetku, 10 milionů na pro- 
vozní rezervy, nezvyšovat zadluže-
ní města nad 60 milionů. Téměř to 
splňujeme, ale vzhledem ke zvyšují-

cím se příjmům, bychom to měli být 
schopni splnit vždy a automaticky. 
Další problém vidím v malých in-
vesticích nebo minimálně v aku-
mulaci prostředků pro významnější 
investice. Z tohoto důvodu jsme 
chtěli zřídit investiční fond na úče-
lové financování velkých projektů 
a samozřejmě i pravidla na plnění 
a následně čerpání z fondu. Chtěli 
jsme tím zabránit utrácení v méně 
významných a podle nás nepotřeb-
ných akcích.“

 zExistuje něco, z čeho jako před-
seda finančního výboru, máte 
obavy?
„Velké starosti si dělám ze stále se 
zvyšujících nákladů na provoz úřa-
du. Každým rokem jsou přijímáni 
noví zaměstnanci a nebýt dotač-
ních titulů, tak doslova „projíme“ 
příjem. Vedení města může mluvit o 
štěstí, protože se v posledních dvou 
letech příjmově daří. Jsem rád, že 
se daří financovat sport, kulturu a 

investovat do technických služeb. 
Ale až přijde menší ekonomická 
krize, což je otázka času, tak bude 
velmi těžké si odtrhnout od úst.“
 FV

Miloslav Blažek s Ormou repre-
zentoval Policii ČR Kladno

Zastupitel Šnajdr často poukazu-
je na nedostatky ve městě       
 Foto lot
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STRÁNKA
Čistička byla vyčištěna  Jediná obec-
ní kořenová čistírna odpadních vod, která 
funguje ve Stránce, je po každoroční zimní 
údržbě. Ta letošní byla velmi náročná. 
Vlivem silných mrazů uschlé kosatce, 
chrastice a rákos k zamrzlé vodní hladině 
přitlačila vysoká vrstva sněhu, proto rost-
liny nebylo možné posekat. Takže údržbu 
tak museli místní odložit až na předjaří. Ji-
nak bývá zvykem vždy na začátku nového 
roku z plochy kořenové čistírny odstranit 
stařinu, aby rostliny mohly dál plnit svou 
funkci prokysličováním kořenových polí.

NELAhOzEVES
Májová slavnost  V sobotu 13. května 
v 11 hodin vyjede valník s muzikanty, aby 
projíždějíc obcí pozvali všechny občany 
na Nelahozevské máje 2017. Konečným 
cílem bude prostor u místní hasičárny, 
kde bude probíhat po celé odpoledne přá-
telské posezení s dobrým jídlem i pitím. 
K pohodě kromě zmíněných muzikantů 
přispěje i taneční vystoupení žáků zdejší 
Základní školy. Na ně i další nejmladší 
občany bude pamatováno pohádkovým 
představením v kulturním domě, kde jim 
místní ochotníci zahrají pohádku „Per-
níková chaloupka“. Zde i vše vyvrcholí 
od 20 hodin taneční zábavou, na které  
k tanci i poslechu zahraje skupina GLO-
BUS BAND.

MALÝ ÚjEzD
Tlapkou vpřed  I zvířátka v útulcích 
potřebují pomoc. Jednou z takových mož-
ností je již druhý ročník charitativního po-
chodu na podporu opuštěných a týraných 
zvířat. Trasa pochodu povede, podobně 
jako v loňském roce, krásnou přírodou  
v okolí obce Malý Újezd, Jelenice. Okruh 
bude dlouhý 9 kilometrů a je tak vhodný 
nejen pro rodiny s pejsky, ale také s dětmi. 
A pokud někteří svého čtyřnohého kama-
ráda nemají, ale chtěli by se s ním projít, 
mohou si jej „vypůjčit“ právě z útulku.  
A možná dojde i k tomu, že s ním odejdou 
i domů. V cíli všechny čeká občerstvení, 
doprovodný program i pásmo soutěží pro 
děti. Takže v sobotu 13. května ve 13 ho-
din „tlapkou vpřed“! 

KOKOříN
Vláček bude jezdit jinou trasou  Ob-
líbený vyhlídkový vláček Kokořík, který 
od jara do podzimu objíždí zajímavá místa  
v okolí hradu Kokořína o víkendech a 
státních svátcích, 1. dubna vyjel do nové 
sezony. Letos však turisty čeká obměna 
celé trasy. Důvodem je havarijní stav 
silnice vedoucí kolem hradu Kokořín do 
stejnojmenné obce. Nové trasy proto bu-
dou uvedeny na www.kokorin.info i na 
sociálních sítích.

ÚNěTiCE
Festival skotské kultury  Areál 
Únětického pivovaru se rozezní skotský-
mi dudami. A nejen jimi. V sobotu 22. 
dubna se zde uskuteční pravé skotské 
odpoledne. Od 15 hodin vystoupí skupiny 
VintageWine DICK O‘BRASS, Chip&Co  
a samozřejmě Skotští dudáci - Bohemian 
Pipe Band. Chybět nebude ani lukostřelba 
a co by to bylo za skotské slavnosti bez 
ochutnávky té pravé whisky!

 zNěkolik prohřešků řidičů
V sobotu 1. dubna 2017 ráno zasta-
vili dopravní policisté v Mělníku 
v ulici Pražská osobní motorové vo-
zidlo Nissan. Vyzvali řidiče k před-
ložení všech potřebných dokladů 
k řízení a provozu vozu. Následnou 
lustrací zjistili, že čtyřicetiletý řidič 
má vysloven platný zákaz řízení. 
Muže eskortovali na dopravní in-
spektorát, kde mu po provedení 
všech potřebných úkonů sdělili po-
dezření za přečin maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Za mřížemi může skončit až na dvě 
léta. 

 V neděli 2. dubna 2017 v 01.30 
hodin prováděla hlídka Obvodního 
oddělení Lužec nad Vltavou dohled 
nad bezpečností a plynulostí silnič-

ního provozu v obci Nové Ouholice. 
Před nadjezdem u Podhořan zasta-
vila předepsaným způsobem vozi-
dlo Škoda Felicia. Řidič na výzvu 
o předložení všech potřebných do-
kladů k řízení a provozu automobilu 
předložil jen osvědčení o registraci 
vozidla a zelenou kartu, ostatní do-
klady u sebe neměl. Policisté muže 
na místě ztotožnili a podrobili ho 
dechové zkoušce na přítomnost al-
koholu v dechu. Ta byla negativní. 
Orientační test na drogy však šesta-
dvacetiletý řidič odmítl. Policisté mu 
zakázali další jízdu a poučili ho, že 
se dopustil přestupku na úseku toxi-
komanie. Případ bude předán k pro-
jednání a stanovení trestu  příslušné-
mu správnímu orgánu.

 Téhož dne ve večerních hodi-

nách policisté Obvodního oddělení 
Neratovice zastavili v Neratovicích 
v ulici Vojtěšská řidiče vozidlo  
Mitsubishi. Jedenašedesátiletý řidič 
se po předložení všech potřebných 
dokladů podrobil dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu. Přístroj mu 
naměřil v dechu opakovaně více než 
jedno promile. Muž s naměřený-
mi hodnotami souhlasil a lékařské 
vyšetření spojené s odběrem krve 
nepožadoval. Policisté mu na místě 
zakázali další jízdu a zadrželi mu 
řidičský průkaz. Nyní je důvodně 
podezřelý z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na je-
den rok, peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti.
  Mgr. Markéta Johnová, 

mluvčí P ČR Mělník

ZAtAjení náleZu je tRestné
Muž pŘišel o Mobilní teleFon

Pětadvacetiletý mladík při nákupu v jednom z obchodů v Mělníku 
odložil  při výběru zboží do regálu  svůj mobilní telefon a zapomněl 
ho tam. Když se na místo po nějaké době vrátil, telefon již nenašel. 
Neznámý pachatel, který ho našel a ponechal si ho, způsobil majiteli 
škodu ve výši 16 000 Kč. Je nutné upozornit, že pokud nálezce ne- 
odevzdá nalezenou věc nebo jinou majetkovou hodnotu a ponechá si ji, 
dopouští se takovým jednáním přečinu zatajení věci. Za takové jednání 
může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
činnosti.
 Citace zákona č. 40/2009  - trestní zákoník, § 219, odst. 1): „Kdo 
si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné 
hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak 
bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok nebo zákazem činnosti.“

nový nástRoj v boji pRoti šikAně ve školách
Trend šikany se v posledních letech rozmáhá ve všech školních zařízeních, což se negativně projevuje v cel-
kovém výchovném systému. I když proti němu bojuje mnoho preventivních programů, neexistoval dosud 
žádný způsob jejího rychlého odhalení. Avšak nyní se nabízí určité řešení.

www.nntb.cZ

„Nenech to být” je internetový sys- 
tém a mobilní aplikace bojující 
proti šikaně a vylučování z kolek-
tivu na školách po celé republice. 
Tento projekt podpořilo Minister-
stvo školství, mládeže i tělovýcho-
vy. Škola uvede při své registraci 
do systému kontakt na školního 
metodika prevence, kterému bude 
doručen podnět k prověření situa-
ce. Anonymní oznámení o možné 
šikaně lze pak projednat na schůzce 
celého školního poradenského pra-
coviště, přičemž bude stanoveno 
opatření k dalšímu postupu práce s 
třídním kolektivem, případně s po-
tvrzeným agresorem i obětí a jejich 
rodiči. 
 Projekt je v provozu od 26. břez-
na 2017 na webu: www.nntb.cz, 
kde se mohou jednotlivé školy již 
jednoduše zaregistrovat.
 TZ, mar

      PRVNí DUBNOVÝ VíKEND NA SiLNiCíCh
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 Příčkovky Porfix 

      
  slevA

      
 30%

Nivelační hmota Murexin CA20

      
  slevA

      
   25%
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VELEŇ U BRANDÝSA 
Petr Nárožný vzpomíná a vypráví  
Kdo by neznal tohoto skvělého herce, kte-
rý z divadelních prken, filmového plátna i 
televizních obrazovek rozdává radost již 
desítky let. Pan Nárožný je rovněž velmi 
sečtělý, milovník historie a samozřejmě 
i skvělý vyprávěč. V úterý 25. dubna 
navštíví i zdejší sál, aby povyprávěl a 
zavzpomínal na své působení v této bran-
ži. Společníka mu bude dělat redaktor 
a moderátor Českého rozhlasu Robert 
Tamchyna. 

hOROMěřiCE
Závody dětských kočárků  Zní to za-
jímavě? Samozřejmě to není nic výjimeč-
ného. Strollering je určen všem ženám, 
ale i mužům na mateřské či rodičovské 
dovolené, kterým chybí pravidelné spor-
tování, nebaví je každodenní monotónní 
procházky s kočárkem a rádi by tento čas 
využili trochu víc pro sebe. A tak v neděli 
23. dubna 2017 v 15 hodin odstartují u 
restaurace Chotol „Strolleringové závody 
– závody ve sportovní chůzi s kočárkem“. 
Výtěžek ze startovného bude předán je-
denáctiletému Vojtovi Procházkovi, který 
trpí spastickou kvadruparézou a dalšími 
zdravotními problémy. Součástí akce 
bude také doprovodný program. Chybět 
nebude ani občerstvení a účast přislíbila 
zpěvačka Jana Richterová.

OLOVNiCE
„Jestli si to nevěděl, teď už to víš…“ 
Před dvěmi lety oslavila obec Olovnice 
730. výročí první písemné zmínky. Obecní 
zastupitelé chtěli při této příležitosti dát 
obci něco, co jen tak nějaká obec nemá a 
co by případně oslovilo všechny rodáky i 
občany, kteří se do obce Olovnice přistě-
hovali a stali se její součástí. A tak se 
zrodil nápad, nechat o obci složit písničku. 
Oslovili proto známého slánského hudeb-
níka, zpěváka a skladatele Svatopluka 
Švába, který vytvořil text tak, aby pís-
nička co nejvýstižněji zachytila historický 
vývoj obce. A tak nyní má Olovnice svojí 
vlastní píseň dokonce i s videoklipem. 

POSTřiŽíN
Na zahrádce  Pod tímto stručným 
názvem se skrývá divadelní představení, 
které se uskuteční v pátek 21. dubna od 
16.30 v budově zdejšího Obecní úřadu. 
Divadélko KŮZLE tak zve všechny, aby se 
přišli jarně naladit na zahrádkářskou stru-
nu a podívat se na divadlo plné květin a 
dalších rostlin, které krášlí naše zahrádky.

zELčíN
Čarodějnický rej  Rok se s rokem sešel 
a opět se uskuteční tradiční největší čaro-
dějnický mejdan v Zooparku. V neděli 30. 
dubna od 16 hodin se bude slavit příchod 
májového období – měsíce lásky – zapá-
lením očistného ohně a upálení zlé čaro-
dějnice. Návštěvníci se mohou těšit na 
vystoupení Mělnických rytířů, kteří stejně 
jako loni pobaví nejen děti, ale i dospělé. 
Připravena bude i pravá čarodějnická díl-
nička, různé soutěže a spousta zábavy v 
podobě střelby z luku, líté boje na kládě, 
závody v pytlích i další aktivity. 
 mar

školáci si pRohléDli čističku
Ve středu 22. 3. 2017 v rámci Svě-
tového dne vody navštívili žáci 
4. A a 4. B ZŠ Jaroslava Seiferta 
Mělník  čističku vody v Mlazicích  
a vodárnu v Mělnické Vrutici. 
Dozvěděli jsme se,  jak se čistí voda 
pomocí živých organismů. Vidě-
li jsme nádrže, ve kterých plavaly 
různé splašky. Zdálo se nám, že v 
čističce to hodně páchlo. V Mělnic-
ké Vrutici jsme viděli vrt hluboký 
30 - 80 m. Z Mělnické Vrutice teče 
voda až do Kladna. Je to přibližně 
67 km vzdušnou čarou. Při exkurzi 
nám počasí nepřálo, celý den drobně 
pršelo a byla nám zima. Děkujeme 
touto cestou pracovníkům vodárny, 
kteří byli ochotni nás nechat v budo-
vě se usušit a zahřát. Exkurze byla 
zajímavá a moc se nám líbila 
 Žáci 4. A 
 ZŠ Jaroslava Seiferta, Mělník

světový 
Den voDy

RekonstRukce nového Mostu 
nA spADnutí

RouDnice nAD lAbeM 
chystá nové pARkoviště

Podle mělnické radnice se plá-
nuje rekonstrukce nového mostu 
přes Labe na silnici I/16.  Ta bude 
odstartována již 24. dubna.  

Dle sdělení  Ředitelství  silnic a dál-
nic (ŘSD), které celý projekt finan-
cuje, by práce měly skončit koncem 
října letošního roku. Most od svého 
otevření v roce 1991 žádnou kom-
plexní úpravou neprošel. Tomu také 
odpovídá jeho stav. Značné opo-
třebení vykazují vozovka i vlastní 
konstrukce. Po dobu rekonstrukce 
se řidiči mají na co těšit. Mohou 

očekávat  omezení v souvislosti se 
zúžením šířky jízdních pruhů či ky-
vadlově řízenou signalizaci. Během 
několika víkendů dojde dokonce k 
celkové uzávěře (20. - 21. 5, 11. 6., 
15. – 16. 7.,  5. a 27. 8.) 
 Jak prozrazuje M. Schweigstill, 
1. místostarosta Mělníka, ŘSD 
předpokládá, že  v době trvání re-
konstrukce mostu vybuduje okruž-
ní křižovatku v místě stávající ne-
bezpečné křižovatky za mostem 
(Mělník – Nová Ves, Cítov, Bro-
zánky). Objízdné trasy stanoví 
krajský úřad. Již nyní je zcela jasné, 
že tímto opatřením dojde ke zvýše-
nému provozu na starém mostě J. 
Straky. Vjezd však bude povolen 
jen osobním vozidlům. Nákladním 
automobilům  nad 6 tun bude vjezd 
na most zapovězen zcela.  
 Most je v kritickém stavu a jeho 
plánovanou rekonstrukci bylo třeba 
pozdržet až po dokončení mostu 
nového.  Městská a státní policie 
bude na zákaz vjezdu náklaďáků na 
most J. Straky striktně dohlížet. 
 Lot

Již do konce tohoto roku se tak ta-
mější obyvatelé dočkají řešení dlou-
hodobého nedostatku parkovacích 
míst v této lokalitě. Mezi letošní 
připravované investiční akce města 
Roudnice nad Labem je zařazena  
i výstavba parkoviště na sídlišti Hra-
cholusky. To bude umístěno podél 
komunikace v ulicích Neklanova  
a Okružní. Stavba je zásadním kro-
kem řešícím velký problém této 
lokality, která se potýká s dlouho-
dobým nedostatkem parkovacích 
míst. V jejím rámci dojde nejen  
k rekonstrukci stávajících parkova-
cích stání, tvořených položenými 
betonovými panely do zeleně, ale 
zejména k rozšíření stávajících par-
kovacích ploch. Vybudovány budou 
nové chodníky, místa pro přechá-
zení a ty, které slouží k propojení 

parkovacích ploch s chodníkem na 
protilehlé straně komunikace v uli-
ci Neklanova a Okružní získají dle 
návrhu bezbariérovou úpravu. Stá-
vající bezpečnostní situaci pro oso-
by se sníženou schopností pohybu  
a orientace v místech pro přecházení 
zásadně zjednoduší i umístění va-
rovných signálních pásů s hmatovou 
a kontrastní úpravou. Součástí re-
konstrukce je i realizace nového ve-
řejného osvětlení. Výstavbou bude 
vytvořeno plnohodnotné parkoviště 
pro osobní automobily, a tím dojde 
k výraznému navýšení míst ke stání 
v této oblasti. K vyhlášení veřejné 
zakázky došlo na konci minulého 
měsíce. Předpokládaný termín rea-
lizace je pak v období července až 
listopadu 2017.                                                      
 Jan Vancl, tiskový mluvčí

V sídlišti Hracholusky vznikne podél komunikace v ulicích Neklanova 
a Okružní nová rozšířená parkovací plocha.

Foto archiv
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 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

Program

Ukázky řemesel, prodej 
rozmanitých výrobků

Divadélka pro děti, 
kejklíř, koncerty

Sokolníci a dobové 
hry v zahradě

Cimbálovka, lobkowiczké 
víno a dobroty ve sklepení

∞ UKÁZKY KOVÁNÍ KONÍ 
∞ VELKÁ KERAMICKÁ DÍLNA 

VE SKLEPENÍ

Info
Zázemí pro matky s dětmi

Zákaz vstupu se psy

Přijeďte vlakem ČD a získáte 
30% slevu na vstupném. 

(zastávka Nelahozeves – zámek)

Vstupné:
Dospělí 130 Kč, senioři 

a studenti 85 Kč, 
děti 60 Kč.

Děti do 3 let zdarma.

Cena zahrnuje prohlídku 
zámku nebo koncert.

HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ
SLAVNOSTI

29. a 30. DUBNA 2017 
sobota a neděle 9—17 hodin (XV. ročník)

www.zameknelahozeves.cz

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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ZA MiMoŘáDné poZoRnosti MéDií Do 
MělníkA DoRAZil nADMěRný náklAD

   Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu?    Napište nám. 
   Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.    melnicko@melnicko.cz 

České přístavy, a.s. zajišťovaly logistickou podporu tohoto exportního pro-
jektu společnosti ZVU Strojírny Hradec Králové. Obrovský zásobník do 
Mělníka úspěšně dopravila spediční společnost Globe Line Projects s.r.o. Ten 
se již  po krátké přestávce vypravil po vodní labské cestě až do námořního 
přístavu Hamburk, kde ho dále čekala další překládka na námořní loď a poté 
vyrazila do místa určení. red

jAk to buDe s využitíM
vily kARoly?

„Abychom objasnili skutečný stav  
věci, kdy se šíří mnoho mýtů ohled-
ně využití prostor vily Karoly po 

přestěhování knihovny do domu 
služeb, přijala rada města usnese-
ní, kde deklaruje záměr poskytnout 
budovu současné knihovny Základ- 
ní umělecké škole Mělník. Prostory 
se ukazují jako ideální pro potřeby 
jak výtvarného oboru (přízemí bu- 
dovy), tak pěveckých a dalších hu-
debních oborů (výuka bude pro- 
bíhat v patře). Aktuální kapacita 
umělecké školy je nedostačující a 
již nyní musí realizovat část výuky 
v pronajatých prostorách farního 
úřadu. Rozšířením školních prostor 
o Vilu Karolu dojde k smysluplné-
mu a užitečnému využití této nád-
herné budovy, která je i z hlediska 
bezpečnosti, hlukového „smogu“ 
a dispozic nejlepším možným mís-
tem.“

Mgr. Petr Volf,  
2. místostarosta MÚ Mělník

Mělnický přístav, který provozuje společnost České 
přístavy, se v úterý 21. března stal ostře sledovaným 
místem, kam v odpoledních hodinách dorazil 
nadměrný náklad o rozměrech 22 x 5,70 x 6,02 m 
– 110 000 tun. Tím byl zásobník o kapacitě 
420 metrů krychlových pro chemickou 
továrnu v Bělorusku. 

Převoz nadměrného nákladu po českých silnicích nebyl zrovna jedno-
duchou operací. Jak přiznali zástupci spediční společnosti, naši řidiči 
v mnoha případech hladký průběh značně komplikovali. Polský šofér 
si však poradil na jedničku a náklad do Mělníka dovezl bez šrámu. 
     Foto lot

hASiči MAjí NOVOU 
CiSTERNU

Jednotka dobrovolných hasičů 
ve Vehlovicích převzala novou 
velkokapacitní požární cister-
nu na vodu.
 Zaplatí ji z evropských peněz, 
které pro ně vyčlenilo minister-
stvo pro místní rozvoj. Dotace 
přesáhne 6,5 milionu korun. 
Cisterna pro vehlovické hasiče 
byla vybrána coby jeden ze 166 
projektů, které mají vylepšit vy-
bavení pro složky Integrovaného 
záchranného systému.
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kybeRnetický teRoR se týká všech

nevybuchlá Munice stále hRoZí

neMocnice ZískAlA 
DotAci nA pRovoZ lékAŘské 

pohotovostní služby
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo přidělení dotace 

Nemocnici Slaný za účelem provozu pohotovostní služby.

Přidělená dotace ve výši 500 tisíc Kč se vztahuje na zajištění lékařské 
pohotovostní služby pro dospělé, děti a dorost pro kalendářní rok 2017. 
Nemocnice příspěvek vítá, neboť se alespoň částečně pokryjí náklady 
spojené s touto službou. V současné době je nutné projednat poskytnutí 
dotace orgány Města Slaný. Právě z tohoto důvodu bude návrh veřej-
noprávní smlouvy, potvrzující přijetí dotace, předložen ke schválení na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva města Slaný.  red

Třicetiletý muž oznámil v sobotu  
1. dubna 2017 na tísňovou linku 
158 nález nevybuchlých granátů. Se 
svým kamarádem granáty nalezli při 
hledání historických předmětů v les-
ním porostu za obcí Zahájí. Na místo 
okamžitě vyjela hlídka Obvodního 
oddělení Mšeno. Policisté po pří-
jezdu na místo zjistili, že se jedná 

o dva obranné granáty z druhé svě-
tové války. Oblast zajistili, provedli 
všechny potřebné úkony a přivolali 
policejní pyrotechniky. Ti si nález 
odvezli k odborné likvidaci. Policis-
té ve Středočeském kraji velmi často 
řeší případy nálezu výbušnin granátů 
a jiné staré munice. Na místo nepro-
dleně vyjíždějí pyrotechnici, kteří 

ke každému podezřelému předmětu 
přistupují, jako by šlo o nebezpečný 
nález, funkční munici. Zachovávají 
tedy nejvyšší míru bezpečnosti, aby 
při manipulaci nedošlo k explozi. 
Policisté přivolaní na místo nále-
zu, místo v dostatečné vzdálenosti 
zajistí tak, aby byl znemožněn pří-
stup dalším nepovolaným osobám. 
V případech nálezu na odlehlých 
lokalitách, v polích, lesích, tam kde 
není ohrožen život osob a nehrozí 

způsobení škody na majetku, může 
být nebezpečný předmět likvidován 
přímo v lokalitě nálezu. Velmi často 
je však převážen k odborné  likvida-
ci na jiné určené místo.
 Při neopatrné manipulaci může 
dojít k vážným mnohdy smrtelným 
zraněním. Velmi často se stává, že 
pokud osoba přežije, nese si trvalé 
následky celý život. Poznamenány 
jsou tak osudy nejen jednotlivců, ale 
i jejich blízkých.  MJ

při nálezu podezřelého předmětu 
vždy dodržujte následující doporučení:

•  při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak 
nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci 

• ihned volejte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158 
•  prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, 

zejména dětí 
•  nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo 

zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu 
potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem 
lidské ruky 

• nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti 

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz

Už jsme si i trochu zvykli, vlastně 
nám to ani příliš nevadí a nezajímá. 
Tímto způsobem se běžně provádějí 
nekalé obchodní praktiky, aby zdis-
kreditovali dobré jméno produktu 
či společnosti. Katastrofa nastane, 
pokud se obdobná věc objeví v sou-
vislosti z dětskými či podobnými 
produkty nebo se začne konkrét-
ně týkat dokonce nás. Pak nastává 
chaos, zděšení a znechucení… Ne-
dávno se terčem podobného ataku 
stal velmi úspěšný zážitkový areál 
Duhový park CZ. Ten je umístěn ve 
středočeské obci Třebovle přibližně 
20 minut od Prahy směr Kolín. Ná-
vštěvníky areálu tvoří zejména ro-
diče s dětmi, školy, školky a dětské 
domovy a další obdobná zařízení. 
Provozovatelé umožňují dětským 
domovům strávit den plný her a 
soutěží dětem, kterým se nedostá-
vá běžného rodinného života. Těm 
umožní zdarma okusit rodinnou at-
mosféru a bezstarostnost.
 Dovedete si jistě představit, jaké 
jsou reakce lidí, když se chtějí po-
dívat na webové stránky provozo-
vatele Duhového parku a s hrůzou 
zjistí, že se na těchto stránkách na-
chází pornografie nejhrubšího zrna. 
Pokud tuto stránku objeví dospělá 
osoba, vlastně se nic neděje. Možná 

Většina uživatelů internetového prostředí se s tímto pojmem již setkala. Někdo zcela anonymně využije ná-
zev zaregistrované domény s jinou koncovkou dalšího řádu. Namísto test.cz se uvede například test.com…

je znechucena, možná se jí to může i 
zamlouvat.
 Horší je, pokud se na tyto stránky 
podívají děti. Stránky jsou volně pří-
stupné všem, bez jakéhokoliv ome-
zení pro vstup!
 Výtvarné zpracování stránek je 
obdobné jako u originálních stránek, 
a proto je nelze okamžitě od sebe 
rozeznat. Provozované stránky s por-

nem se stejným názvem nejsou ozna-
čeny identifikačními prvky, takže je 
provozovatel pro běžného smrtelníka 
nedohledatelný. Každý, kdo si „tyto 
konkurenční“ stránky prohlédne, je 
mu zcela jasné, že se jedná o podlý 
způsob poškození dobrého jména s 
cílem maximálně škodit. 
 Pokud si stránky s koncovkou 
com prohlédnete detailněji, pak vy-

čtete i přímý lživý atak na provoz 
zážitkového parku.
 Každý normální člověk si myslí, 
že je jednoduché tyto stránky za-
blokovat. Omyl! Neví si s tím rady 
policie, živnostenský úřad, zkrátka 
nikdo…
 Ve virtuálním prostředí se dnes 
pohybujeme téměř všichni. Všichni 
jsme vystaveni stejnému riziku těch-
to parazitů.  Platíme daně a stát by 
nás měl od těchto útoků chránit.  
 Měla byla existovat instituce,  
která se bude výše uvedeným pro-
blémem zabývat a chránit nás, ob- 
čany, stejně tak, jako to bez problé-
mu dokáže, když se na webových 
stránkách propaguje fašismus či an-
tisemitismus. Pakliže to jde v těch-
to případech, musí to přeci jít i při 
ochranně práv právnických i fyzic-
kých osob!?
 Může se totiž přihodit, že i Fa-
cebook vás bude prezentovat vaším 
jménem způsobem, který vám může 
i zcela zničit život.  
 Stát by měl vytvořit organizaci, 
která se bude těmito věcmi zabý-
vat, jež bude schopna technickými 
prostředky vyhledávat a likvidovat  
uvedené činnosti a postihovat tento 
hyenismus nejtvrdšími tresty.  
 Je to jediný způsob jak se podob-
ných zkušeností v internetovém pro-
středí jednou pro vždy zbavit.

     Miloš Hora
tiskový mluvčí Duhový park.cz
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

vZpoMínkový Akt nA uDálosti, 
kteRé je tŘebA si pŘipoMínAt

V roce 2010 na jaře místní Antikva-
riát Želví doupě uspořádal první 
bleší trh i v Mělníku na parkoviš-
ti u náměstí Míru, tehdy ještě ne 
zcela zrevitalizovaném. Akce měla 
obrovský ohlas, a tak akce probíha-
la každý měsíc. Postupem času se 
však frekvence blešího trhu zrych-
lovala, až se ustálila na jeden trh 
týdně po celou sezonu. A to společ-
ně s Mělnickými farmářskými trhy 
na náměstí, pořádanými spolkem 
Světlonoška. 
 Podobně tomu bude i letos. Pod-
mínky jsou dodnes v podstatě stejné 
jako v prvním roce. Nakupující a ná-
vštěvníci neplatí žádné vstupné a od 
prodávajících se vybírá symbolický 
poplatek 50 Kč. 
 Co vše si mohou návštěvníci vy-

brat? Prostě co dům dal. Knížky, 
které někomu překážejí v knihovně  
a jiní je třeba postrádají, různé ná-
dobí, keramiku, oblečení i dětské 
kočárky. Ti nejmladší si zde mohou 
prodat své už nepoužívané hračky  
a za utržené penízky si koupit jiné 
třeba od sousedního prodejce. 
 Jistě skvělá příležitost ke smys-
luplnému prožití dopoledne. Le-
tos se tak sešly poprvé 15. dubna  
a pak každou sobotu až do poslední-
ho, Dušičkového jarmarku. 
 Podrobnosti pro prodejce tel. 777 
648 505, na mailu marketa@zelvi-
-doupe.cz. či na webu www.zelvi-
-doupe.cz/blesaky. 

 Za pořadatele Markéta 
Přerovská, Přátelé Želvy, z.s., 

mar

bleší tRh nA náMěstí 
MíRu již osMýM RokeM

Jistým fenoménem se v řadě měst i větších obcí staly Bleší trhy, které 
přispívají k oživení veřejných prostranství. Ne jinak tomu je i v Mělníku. 

 Soutěžní otázky tak budou vyhlašovány každý první den v měsíci až 
do srpna, a to na webu www.vinobranimelnik.cz/aktuality/soutěže a rov- 
něž na facebooku Mělnického vinobraní. Odpovědi je možno zasílat 
na email soutez@vinobranimelnik.cz nebo na facebook, a to vždy do  
14. dne v měsíci. Slosování správných odpovědí proběhne vždy do kon-
ce měsíce. V letošním roce se bude hrát o třídenní vstupenky na Mělnic-
ké vinobraní 2017. Výherci obdrží elektronickou vstupenku, kterou si  
v den konání akce vymění za handstrip. Všechny správné odpovědi bu-
dou slosovány ve Velkém finále v průběhu září  a výherce získá vyhlíd-
kový let vrtulníkem pro dvě osoby v rámci Vinobraní. 

 zPRVNÍ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA NA DUBEN JE TU! 
 Na Mělníku se v průběhu roku konají ještě další vinařské akce. Nej-
bližší z nich, Vinná noc, se koná 29. dubna 2017. V srpnu kolem svátku 
sv. Vavřince je pořádána druhá vinařská přehlídka. Napište její název a 
kolikátý ročník se letos uskuteční.   red

vyhRAjte 
vstupenky nA 

vinobRAní

Mělnické vinobraní je sice ještě dale-
ko, ale již dnes je příležitost obstarat si 
vstupenky na tuto slavnost vína. Soutěže  
o vstupenky na Mělnické vinobraní 2017 
byly totiž zahájeny od 1. dubna! 

Letos je tomu již 72 let co se v obci Zahájí u Chorušic odehrála událost, 
na níž bychom neměli zapomínat.

PAMÁTNÍK PADLÝCH PARTYZÁNŮ    Foto:archiv autora

V zimě roku 1945 začala v této ob-
lasti působit partyzánská brigáda 
Národní mstitel pod vedením ma-
jora P. A. Kaniščeva. Hlavní náplní 
této skupiny byly především diverz-
ní akce. Právě tato skutečnost a to, 
že se očekával letecký shoz zbraní, 
kterých bylo při stále se zvyšují-
cím počtu členů potřeba, umožnily 
německému velení odhalení pozi-
ce  brigády. Dne 24. dubna 1945 se 
do prostoru Zahájí začali  stahovat 
silné německé oddíly s cílem tuto 
skupinu obklíčit a zničit. Díky včas-
nému varování a zřejmě špatnému 
časovému sladění německých roj-
nic se podařilo brigádě z chysta-
ného obklíčení uniknout. K prudké 
střelbě došlo poté, co se tři členové 
oddílu – komisař Oskar Beneš, ra-
dista N. V. Vybornov a partyzán K. 
A. Andronov rozhodli vrátit zpět do 
úkrytu pod vsí. Dnes se již přesné 
důvody návratu nedozvíme, nic to 
ale  nemění na faktu, že všichni tři 
bojovali s nerovnou přesilou a v 
nerovném boji padli. Místem jejich 
posledního odpočinku je pomník,  
u kterého se každoročně koná pietní 
akt k uctění jejich  památky.
 

Nejinak tomu samozřejmě bude i le-
tos. Obec Chorušice, Město Mělník, 
mělnická organizace Českého svazu 
bojovníků za svobodu a Českoslo-
venská obec legionářská pořádá pi-
etní setkání u pomníku těchto pad-
lých hrdinů ve čtvrtek 22. dubna od 
16 hodin. Součástí vzpomínkového 
aktu bude i ukázka bojové techniky 
ze sklonku II. světové války. Zájem-
ci si tak zde budou moci prohlédnout 
vozidlo německé pěchoty, různé 
typy vojenských motocyklů, palné 
zbraně a další vojenskou techniku, 
jenž zde předvedou členové SPVH  
z Jablonce nad Nisou.
 Pietní akt zahájí koncert decho-
vé hudby Františka Šťastného a po 
položení květin budou proneseny 
slavnostní projevy přítomných hos-
tů. Pro mělnické účastníky bude 
přistaven autobus u Tyršova domu  
a odjíždí se v 15.45.
 Tímto setkáním se připomeneme  
památku nejenom těchto hrdinů, ale 
všech, kteří položili své životy za 
osvobození naší vlasti. Třebaže od 
těchto událostí již uplynula dlouhá 
doba, přesto je nutné si to stále při-
pomínat. Neboť lidská paměť bývá 
někdy bohužel krátká.
 PhDr. Bedřich Marjanko



17   MĚSÍČNÍK MĚLNICKO       INzerCe

2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě, 
po kompletní rekonstrukci.  

V případě zájmu volejte 777 666 393. 

BYTY PRONÁJEM

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

18 +
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Společenská, kulturní a vojensko 
- historická akce se díky svému ak-
tuálnímu poselství pro tradiční přá-
telství a spolupráci národů střední 
Evropy stala událostí i v evropském 
měřítku, jak o tom svědčí zájem 
návštěvníků z domova i z řady ev-
ropských zemí. Letos se uskuteční 
v sobotu 29. dubna a tentokrát bude 
ve znamení řady významných výro-
čí. Uplyne 130 let od narození výše 
uvedeného Karla I. a sto let, kdy se 

zámek Brandýsa nad Labem stal 
jeho osobním sídlem. Dále to bude 
300. výročí narození císařovny a 
královny Marie Terezie, která město 
i zámek také navštívila při své koru-
novační cestě do Prahy. A v nepo-
slední řadě to bude oslava letošního 
prohlášení zámku Brandýsa nad La-
bem národní kulturní památkou. Po 
celý den čeká návštěvníky bohatý 
program, který jistě zaujme nejenom 
zájemce o historii. red

AuDience u kARlA i.
Audience u císaře Karla I. je již tradiční, každoroční historickou akcí, 
při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou 
minulost spjatou s hlavním proudem českých dějin, s královskou tra-
dicí zemí Koruny svatováclavské a s panovnickým rodem Habsbursko 
- Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, kdy zámek patřil posled-
nímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavené-
mu Karlu I.  

slAvnostní oDhAlení sochy 
joseFA švejkA se blíží

Jako vhodný prostor pro umístění 
Švejkovy sochy je považováno mís-
to u Palackého náměstí - na začátku 
„travnatého pásu“ na pěší zóně v Hu-
sově ulici, naproti budově spořitelny, 
před frekventovaným podchodem 
z náměstí do Sokolské ulice. Z to-
hoto místa je totiž přímý pohled na 
obchod kralupského drogisty Jana 
Vaňka, známé postavy z této klasic-
ké Haškovy knížky. Na základě toho 
byla pořádána celá řada akcí, jejíž 
výtěžek byl určen na realizaci tohoto 
díla. A tak se podařilo nasbírat více 
jak půl milionu korun. 
 Umělecké dílo podle návrhu měl-

nického výtvarníka Karla Zemana 
bylo vytvořeno sochařem Albertem 
Králíčkem z Nové Paky. Švejk sedí 
na lavičce s pejskem na klíně a hle-
dí směrem ke zmíněné drogerii. Na 
zemi u lavičky leží psí hovínko pro 
štěstí. Okolo je upravený terén kost-
kovou dlažbou, aby lidé mohli kvůli 
společnému focení snadno přised-
nout. Na základě souhlasné reakce 
Jana Hrušínského se socha podobá 
jeho otci Rudolfu, jenž jej tak origi-
nálně ztvárnil ve dnes již legendár-
ním dvojdílném filmu.
 Slavnostní odhalení se uskuteční 
v sobotu 20. května. BM

Před třemi lety – 26. března 2014, byl na základě iniciativy občanů města ve spojení s vedením
města slavnostně založen „Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech“.

pAMátník se opět otevŘel veŘejnosti
V Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech byla 
v sobotu 1. dubna slavnostně zahájena sezona roku 2017. Památník byl 
po jeho otevření v prosinci loňského roku až dosud v režimu tzv. zim-
ního provozu a veřejnost si ho mohla prohlédnout pouze po předchozí 
domluvě. 

Navštívit ho nově lze od středy 
do neděle od 9.30 do 16.30 hodin.  
O prvním víkendu si místo pro-
hlédlo 160 návštěvníků. Slavnostní 
zahájení letošní sezony po ukonče-
né rekonstrukci památníku Středo-
českým krajem se konalo za účasti 
náměstka hejtmanky pro kulturu  
a památkovou péči Daniela Marka  
a náměstka Martina Kupky, pro ob-
last zdravotnictví. „Památník připo- 
míná hrůzy německé okupace čes-
kých zemí, osobní hrdinství pří-
slušníků domácího i zahraničního 
odboje a potrestání válečných zlo-
činců a kolaborantů. Doufám, že bu- 
de hojně navštěvován mladou gene-
rací, kterou by mohla zdejší expozi-
ce zaujmout, neboť je vytvořena mo-
derním a interaktivním způsobem,“  

řekl během slavnostního zahájení 
Daniel Marek. Expozice není mono-
tematická, přestože je hlavní důraz 
kladen na období druhé světové vál-
ky. Koncepci expozice zpracovali 
přední čeští historici – prof. PhDr. 
Eduard Kubů, CSc., PhDr. Aleš Kýr, 
plk. PhDr. Eduard Stehlík, PhDr. 
Vít Smetana Ph.D. a doc. PhDr. 
Jan Němeček, DrSc. „V multimedi-
ální expozici jsou k vidění původní 
uniformy, osobní korespondence, 
dobové tiskopisy a díky spolupráci 
s Památníkem Pankrác je zde kopie 
pankrácké gilotiny, s níž se během 
období okupace popravovalo či dve-
ře z pankrácké věznice. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout i samopal 
PPŠ - 41 Špagin, pozůstalost po 
buchenwaldském vězni, uniformu 

plukovníka Jaroslava Nováka, který 
byl před válkou velitelem pevnos-
ti Hanička, kámen z appellplatzu z 
památníku Flossenbürg nebo ori-
ginální pamětní desku z domu na 
londýnské Porchester Gate, kde byl 
připravován atentát na zastupující-
ho říšského protektora Reinharda 
Heydricha,“ upřesnila Mgr. Hana 
Závorková, ředitelka Oblastního 
muzea Praha - východ, p. o., jehož je 
Památník národního útlaku a odboje 
součástí. 
 Prohlídka památníku však nemusí 
lákat jen zájemce o válečnou histo-
rii a protifašistický odboj, zaujmout 
může i milovníky architektury a 
historie umění. Historický areál Pa-
nenské Břežany se totiž skládá z 
překrásného barokního zámku, po-
staveného na konci 17. století a uni-
kátní kaple sv. Anny projektované 

slavným architektem barokní gotiky 
Janem Blažejem Santinim - Aiche-
lem. Celkové náklady na opravu 
památníku, tzv. horního zámku, se 
vyšplhaly na více než 52,5 milionů 
korun s DPH. Středočeský kraj na 
tento projekt získal z Regionálního 
operačního programu Střední Če-
chy dotaci ve výši přes 22 milionů 
korun. Záměrem Oblastního muzea 
je podle ředitelky Hany Závorkové 
učinit z místa společenské centrum, 
kde se budou konat nejen besedy, 
přednášky či pietní akce, ale také 
třeba zahradní slavnosti nebo svatby. 
Obnovou za zhruba 20 milionů ko-
run projde také přilehlý park s rozlo-
hou 3,5 hektaru. Novou podobu zís-
kají vodní prvky, cesty, trávníky ale 
i sochy, vázy a oplocení. Hotovo by 
mělo být v průběhu příštího roku.

     TZ, red
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PARKOVACÍ STÁNÍ

 V případě zájmu volejte 777 666 393

     PRONÁJEM
v centru Mělníka u Lidového domu

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ

V případě zájmu volejte 

777 666 393

Cena od 1 770 Kč za měsíc.

v centru Mělníka
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pAnkRác  45 Aneb „cAsting nA popRAvu“

Je konec léta roku 1945. V Ticho-
moří končí druhá světová válka, Ev-
ropa se začíná vypořádávat s jejími 
důsledky. V Československu probí-
há zatýkání nacistických zločinců, 
loajálních Němců, ale také skuteč-
ných i domnělých českých poma-
hačů nacistického režimu. Zatýkání 
a vyšetřování se týká i slavných 
osobností. A tak se v jedné cele Pan-
krácké věznice sejdou kdysi slavné 
herečky a rivalky Adina Mandlová 
a Lída Baarová, dále Hana Krup-
ková, spolupracovnice parašutistů 
výsadku SILVER A, Židovka Julie 
a neznámá žena. Kdo z nich bude 
odsouzen? 
 Stačí k tomu, že Adina Mandlo-
vá natočila za války jeden německý 
film? Že byla Lída Baarová před 
válkou milenkou Josepha Goebbel-
se? Jak se provinila Hana Krupko-
vá, která pomáhala parašutistům? A 
jak přeživší „osvětimského pekla“ 
Julie?  Absurdní to situace!  Co ona 
neznámá? Na scéně tak mezi nimi 
neustále dochází k drobným, ale ob-

čas i trochu ostřejším sporům. Hád-
ky se točí hlavně kolem toho, která z 
dvojice hereček na tom byla se svým 
soukromým životem hůř. Všechny 
čtyři však znervózňuje přítomnost 
oné neznámé, která od svého přícho-
du do cely vůbec nepromluví. Pořád 
jen úzkostně drží své věci v náručí a 
dívá se kamsi do neznáma. Její iden-
tita je utajena zhruba do poloviny 
představení, kdy je odhalena a stává 
se tak nejzajímavější zápletkou celé-
ho dramatu.

 Foto: Švandovo divadlo

Divadelní sál mělnického Masarykova kulturního domu bude svědkem 
skutečně pozoruhodného dramatu.

kDo se bojí viRginie 
woolFové? 

Děj nás zavede na soukromý večírek 
dvou manželských párů působících 
na malé americké univerzitě. Tato 
hra boří mýtus o takzvaném americ-
kém snu, neboť poklidný dialog se 
tu záhy změní v řadu vzájemných 
urážek, jízlivostí a „praní špinavé-
ho prádla“, které ukazuje na vnitřní 
prázdnotu všech zúčastněných. Je 
pozoruhodné, že text, který vznikl 
v šedesátých letech minulého století 
jako absurdní drama, dnes zdaleka 
tolik absurdně nepůsobí. To, co se 
dříve jevilo jako nové a překvapivé – 
drásavý pohled na strukturu vztahů, 

kruté manželské hry, psychické i fy-
zické týrání – dnes již dávno není na 
jevištích tabu. Inscenaci pro Divadlo 
Rokoko připravil podle nového pře-
kladu Jiřího Joska Petr Svojtka a do 
hlavních rolí obsadil Veroniku Ga-
jerovou, Aleše Procházku, Veroniku 
Khek Kubařovou a Viktora Dvořáka. 
Hra v loňském roce obdržela Cenu 
studentské poroty na festivalu Young 
for young 2016.
 Nyní se představí i mělnickým 
divákům v Masarykově kulturním 
domě ve středu 26. dubna od 19 ho-
din. mar

Z PŘEDSTAVENÍ  Foto: archiv divadla

Z PŘEDSTAVENÍ  Foto: archiv umělce

Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních kru-
tých her je sondou do partnerských vztahů. 

Jeho hudební tvorba je žánrově nevy-
hraněná a proto těžko definovatelná. 
Avšak snadno rozpoznatelný je jeho 
osobitý rukopis, který často kombi-
nuje tradiční melodické a harmonic-
ké linie moravského a slovenského 
folkloru s progresivními prvky sou-
časných hudebních směrů, jako je 
rock, r&b, jazz, funky či blues. Texty 
se vyhýbají obecně osvědčeným po-

etickým klišé a místo nich zahrnují 
posluchače přímočarých informací, 
které jednou vyúsťují v překvapivou 
pointu. Vlasta Redl není básník ani 
bavič, je něco mezi tím, potřebuje ke 
svým exhibicím vnímající publikum, 
které má cit pro humor. Podobná at-
mosféra jistě vznikne i ve středu 26. 
dubna od 20.00 v Městském divadle 
ve Slaném. 

DoRAZí vlAstA RéDl 
s kApelou

Skladatel, textař a zpěvák, spisovatel, studiový hráč, aranžér, hudební 
režisér a producent, taktéž autor divadelní a filmové hudby, který se 
podílel na téměř šedesáti albech. To je Vlasta Rédl. 

 Hra Martiny Kinské, kterou uvádí 
na své scéně smíchovské Švandovo 
divadlo, vznikla na základě skuteč-
ných životních událostí jednotlivých 
postav. V hlavních rolích se předsta-
ví Andrea Buršová, Bohdana Pavlí-

ková, Eva Josefíková, Klára Cibul-
ková a Réka Derzsi.
 Jejich herecké výkony jistě ocení 
diváci v pátek 12. května od 19 ho-
din a zároveň se dozvědí jak to vše 
nakonec dopadne. mar

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    
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   Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

Ta byla vytvořena téměř před 20 le- 
ty v komplexu budov bývalého 
venkovského sídla zakladatele klo- 
buckého akciového cukrovaru Kaš- 
para Vopršala. Nový areál muzea na-
lezneme v Lisovicích, části městyse 
Zlonice, nedaleko Slaného. 
 Kromě vystavených exponátů 
nabízí návštěvníkům nevšední záži-
tek. Tím bezesporu je projížďka na 
malodráze s historickou dieselovou 
lokomotivou ze 40. let minulého 
století. Za zhlédnutí však rozhodně 
stojí i modelové kolejiště i výstava 
fotografií a dokumentů věnovaných 
140. výročí zprovoznění Pražsko 

– duchcovské dráhy. O oblíbenosti 
muzea svědčí vysoká návštěvnost. 
Jen v roce 2014 se do něj vypravi-
lo 100 000 turistů. O areál projevili 
v minulosti  zájem i filmaři. Vybrali 
si ho i tvůrci oblíbeného pořadu Čes-
ké televize „Toulavá kamera“, kteří 
předloni zprostředkovali návštěvu 
jeho divákům. Zlonické muzeum 
se stalo prestižním cílem výletníků, 
když před šesti lety získalo turis-
tickou známku č. 1776. Po zimní 
přestávce brány poprvé otevře 22. 
dubna. Navštívit jej potom můžeme 
vždy o víkendech a svátcích (vyjma 
pondělí) od 9 do 15 hodin.  Lot                                                                                                   

NÁMĚTEM GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ TURISTICKÉ ZNÁM-
KY se stala parní lokomotiva někdejšího světového producenta želez-
niční techniky firmy Orenstein. Tento stroj byl v roce 1921 vyroben 
pro cukrovar pražského bankéře Davida Blocha. Vozidlo známé pod 
jménem Ludvík potom sloužilo v cukrovaru v Kopidlně a od roku 2008 
je umístěno ve zdejším muzeu.  Foto archiv muzea

Ovšem účelně zařízený a dobře 
osázený skleník se nám prakticky 
zaplatí během dvou až tří let. Mů-
žeme v něm úspěšně pěstovat rajča-
ta, skleníkové okurky, zimní salát, 
hrnkové květiny a mnoho dalších 
rostlin. 
 Ve skleníku můžeme zahrad-
ničit po celý rok bez ohledu na to, 
zda venku prší, sněží nebo je teplo. 
Dosavadní zkušenosti nám ukazují, 
že každý, kdo skleník má, touží po 
větším. Když se tedy rozhodnete pro 
vybudování zahradního skleníku, 
otevře se před vámi úplně nový svět 
- svět zahradníka. Jistěže budete 
nejdříve začínat s rostlinami nená-
ročnými a snadno pěstovatelnými, 

SKLENíK A PAřENiŠTě
RADY DO zAhRADY

později to zkusíte s náročnějšími, až 
se dostanete k exotickým rostlinám. 
Nejdříve je třeba si vše dobře pro-
myslet a opatřit potřebný materiál 
a teprve potom se pustit do stavby. 
 Užitečnou stavbou na zahrádce 
je rovněž pařeniště. Můžete v něm 
otužovat rostlinky, které byly vypěs-
továny ve skleníku se stálou teplo-
tou, dříve než je vysadíte přímo do 
venkovního prostředí. Do pařeniště 
také můžete vysévat o několik týd-
nů dříve než do volné půdy na ven-
kovních záhonech. Avšak i v letním 
období lze pařeniště využít, zejmé-
na pro choulostivější druhy rostlin, 
jako jsou například okurky, melouny 
a dýně.  Sim

Rozhodneme-li se, že si na zahrádce vybudujeme malý skleník, musíme 
počítat s tím, že i ta nejjednodušší konstrukce bude poměrně nákladná. 

dutin. Datly bychom mohli uvádět 
jako příklad ptačí věrnosti. Mláďata 
se příliš daleko nestěhují, a jakmile 
se jednou vytvoří pár, žije a hnízdí 
spolu po řadu let, často i opakovaně 
ve stejné dutině. Dožívají se přitom 
úctyhodného věku až přes 25 let. Za-
jímavostí je přizpůsobení datlů jejich 
hlavní potravě. Aby se za nimi dosta-
li i do nejužších chodbiček hluboko 
uprostřed kmenů, mají nejen vyztu-
žený zobák zakončený na konci svis-
le seříznutý jako dláto, ale i jazyk 
dvakrát delší než je zobák a zvláštní 
aparát, který umožňuje vypláznout 
jazyk daleko dopředu. Ve spojení 
s lepivými slinami a harpunovitými 
háčky na špičce jazyka jde o doko-
nalý lovecký nástroj. Co můžeme 
udělat pro datla (a další šplhavce) 
„Datel, i jeho příbuzní strakapoudi, 
potřebují k životu staré, odumírající 

LETOŠNíM PTÁKEM ROKU jE NOTORiCKY 
zNÁMÝ „LÉKAř STROMů“ 

„Datel je lesní pták, se kterým se 
můžeme setkávat stále častěji. Jako 
řada dalších druhů, i on si zvyká na 
blízkost lidí a můžeme jej zahléd-
nout i ve velkých městských parcích 
– pokud v nich ponecháme staré 
velké stromy,“ říká Zdeněk Vermou-
zek ředitel ČSO. 
 Datlové jsou přes svou velikost 
– měří skoro půl metru – poměrně 
nenápadní. Jejich nezaměnitelnou 
černou siluetu s červenou čepičkou 
a slonovinově světlým zobákem za-
hlédneme nejspíše v letu, anebo se 
prozradí svým typickým hlasitým 
voláním. Typ lesa příliš nerozhodu-
je, datly nacházíme v nížinných list-
natých lesích i v porostech smrku. 
Podmínkou je jen dostatečný věk 
porostu s dostatkem velkých stro-
mů, které poskytují jednak potravu, 
jednak prostor k dlabání hnízdních 

a mrtvé dřevo,“ vysvětluje Zdeněk 
Vermouzek. 
„Měli bychom se snažit, aby ho byl 
dostatek nejen v lesích, ale i v měst-
ských parcích nebo v zahradách. 
Návštěva datla či strakapouda nám 
totiž napoví, že takový suchý strom 
skutečně žije. Je rájem mnoha druhů 
hub a nejrůznějších brouků, mraven-
ců a jiných bezobratlých, kteří tvoří 
prostřený stůl pro datly, strakapou-
dy, žluny, brhlíky, šoupálky a dal-
ší druhy ptáků.“ Jako spotřebitelé 
bychom pak měli vyhledávat dřevo 
a dřevěné výrobky s certifikátem 

Hlavním posláním Klubu železničního muzea Zlonice je záchrana že-
lezničních exponátů, jejich shromažďování ve Sbírkovém fondu Želez-
ničního muzea Zlonice, budování a provozování stálé expozice.

jE LiBO PROjíŽDKA VETERÁNEM? 
NAVŠTiVTE ŽELEzNičNí MUzEUM 

TiP NA VÝLET

FSC (Forest Stewardship Council, 
www.czechfsc.cz), který zaručuje, 
že dřevo pochází z lesů, kde je dost 
místa i pro datly a další lesní tvory.

Zdroj: http://www.cso.cz
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      MVDR. ALŽBěTY MARADOVÉ
VETERiNÁRNí PORADNA

 zUjali jsme se odrostlého kotěte, které má od samého začátku problé-
my s očima. Ačkoliv mu je několikrát denně čistíme, stále mu slzí. Může-
te nám prosím poradit?
 „Výtoky z očí u koťat bývají nej-
častěji následkem probíhající nebo 
proběhlé infekce jak očí samotných, 
tak i horních cest dýchacích, které, 
zvláště u koček toulavých, útulko-
vých apod. bývají téměř stálicí. Po-
kud stav není komplikován dalšími 
problémy, jako je zarudnutí celého 
oka, zkalení rohovky, rýma, decho-
vé obtíže apod., můžete zkusit použít 
i lidské kapky, jako je oftalmosep-
tonex, uniclophen, opticrom a jiné 
přípravky. Pokud je však problém 
vážnější nebo toto opatření nemá 
efekt, je potřeba absolvovat kontrolu 
u veterináře, oči je nutné důkladně 
vyšetřit a zvolit optimální léčebný 
postup. Některé chronické problé-
my se mohou se zvířetem „táhnout“ 
i do dalších let, výtok z očí k nim ně-
kdy patří.“

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. 

Foto zasílejte ve velkosti minimálně 600 Kb. 

S ostatními tureckými angorami 
má sice mnoho společného, ale 
vzhledem ke zcela separátnímu vý-
voji a určitým odlišnostem v typu 
a zbarvení je považována za samo-
statné plemeno. FIF uznala kočky 
Van v roce 1971. 
 Tato rasa je mohutně stavěna, 
barva koček je vápenně bílá s vý-
razně kaštanově červenými skvr-
nami na hlavě oddělené lysinkami. 

TURECKÁ KOčKA VAN
NAŠi MAzLíčCi SE PřEDSTAVUjí

Pochází z Turecka. Jde o endemickou rasu dlouhosrstých koček (angor), 
která se vyvinula samostatně v okolí zdejšího jezera Van.

Stejnou barvu nalezneme na ocase 
zvířete, který nese znaky žíhání. 
Oči kočky jsou modré, jantarové 
nebo nestejně zbarvené (odd eyed). 
Kočky Van jsou temperamentní, ně-
kdy svérázné a vyžadují zvlášť úzký 
kontakt s lidmi. Jinak se mohou 
změnit ve značně divoké šelmy. Ob-
vykle uznávají pouze jediného pána, 
ke kterému přilnou. O Van se tvrdí, 
že mají rády vodu a že dobře plavou.

dodnes. Květní poupata, známá jako 
ťin jin chua, mají široké využití. 
Osvědčují se při horečnatých sta-
vech. Čistí tělo od jedů.  Plody zi-
molezu jsou však jedovaté a proto je 
nepoužívejte.  L.  japonica je dopo-
ručována pro antibakteriální účinky, 
snižuje tlak krve, působí protizánět-
livě a antispazmoticky.

ziMOLEz 
PříRODNí LÉKÁRNA

Dnes se k léčebným účelům používá 
spíše zimolez japonský (L. japoni-
ca). Poprvé byl zmíněn v roce 659 
n. l., kdy byl považován za jednu z 
nejdůležitějších čínských bylin pro 
tělo. Z květů zimolezu se tradičně 
připravoval sirup, jenž sloužil při 
léčbě silného kašle a astmatu i jako 
diuretikum. Proti kašly se užívají 

Evropský zimolez ovíjivý ( L. periclymenum)  se v historii používal při 
astmatu a nemocech  močového traktu i při porodu. Doporučoval se  
i při léčbě nemocné slinivky, dle receptu se měl užívat ve víně. 

KříŽOVKA
LUŠTěNí S MěLNiCKEM

Rozluštění křížovky: ... kádinkui bolí hlava

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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španělské malíře, jejichž práce zhlé-
dl na expozici v Grand Palais. Po 
návratu domů prosazoval francouz-
ský impresionismus. Pod vlivem 
zážitků z této cesty namaloval svo-
je nejlepší díla (Čtenářka, Sprchy v 
pražském Sokole nebo Na balkóně). 
Jeho obrazy byly vidět na řadě spol-

 (nar. 19. 11. 1875 
Lužec nad Vltavou) 

český malíř, spisovatel a literární 
kritik. 

Byl neúnavným organizátorem vý- 
stavní a ediční činnosti Svazu vý-
tvarných umělců Mánes. Studoval 
filozofii na pražské univerzitě a mal-
bu u profesorů Pirnera a Hynaise 
na Akademii. Inicioval řadu výstav 
francouzského umění u nás. Pří-
kladem lze uvést výstavu Augusta 
Rodina a francouzského moderního 
umění (1902), francouzské grafi-
ky (1903) či děl Edwarda Muncha 
(1904). Publikoval v Radikálních 
listech a Volných směrech, které po-
tom spoluredigoval. Pro ně napsal 
mnoho studií o zakladatelích fran-
couzského moderního umění. V pro-
sazování svých myšlenek měl blízko 
k F. X. Šaldovi. V roce 1900 se vy-
dal na studijní cestu do Mnichova a 
Paříže, kde se účastnil Světové vý-
stavy. Byl oslněn a mocně ovlivněn 
tvorbou soudobé Francie. Obdivoval 

MiLOŠ jiRÁNEK
ŽiLi MEzi NÁMi

Miloš Jiránek – Bílá studie (1910)
        TzV. VRChNOSTENSKÝ PiVOVÁREK 
V MiKOViCíCh jE DOLOŽEN K R. 1540?

 VíTE, ŽE…

Vznikl na panství Boryňů ze Lho-
ty a byl umístěn v panském dvoře.  
Chmel pro výrobu zlatavého moku 
byl pěstován v blízkém okolí.  Jedna 
z chmelnic dokonce vyrostla přímo 
nad dvorem. Vyrobené pivo povinně 
odebíraly krčmy a konzumovali jej 
i poddaní v Mikovicích a v dalších 
obcích panství. K dostání tak bylo  
v Lobči, Dolanech a Otvovicích. Pi-
vovar byl zrušen v roce 1772. Další 
podobné zařízení bylo doloženo od 
roku 1640 v nedaleké obci Olovnice.  
Patřil nejprve místní šlechtě a pak 

císařské komoře, tedy Habsburkům.  
Pivovar, podobně jako jejich veške-
rý jejich majetek na území Českoslo-
venska, byl v roce 1918 zestátněn. 
Vyráběl pivo označené „Olovnické 
tmavé“ a „Olovnické světlé“. Zruše-
ní se dočkal v r. 1950. Také v Nela-
hozevsi a Veltrusech měla vrchnost 
svoje zámecké pivovary. I ty byly 
zrušeny v poslední třetině 19. stol. 
Ve vzdálenějším okolí byly pivovary 
například v obci Vepřek (v 17. stol., 
patřil církvi) a Odolena Voda (v pro-
vozu do r. 1892).

kových výstav, ale také na samo-
statných prezentacích v Topičově 
salonu (1910) či v Mánesu (1911). 
Jeho tvorba byla prezentována i po-
smrtně (1925, 1936, 1952). V mládí 
u něj převládala záliba o literaturu 

a divadlo nad výtvarným uměním. 
Malířství ho však v pozdějších le-
tech zcela opanovalo. Přesto po sobě 
zanechal vedle obrazů i řadu statí a 
knih. Zemřel v Praze 2. 11. 1911.                                                                                                          
 Zdroj: Kdo byl kdo

Do hálkovA DoMu 
ZA FotogRAFieMi

„Moje fotografování má dosti dlou-
hou historii. Fotografoval jsem si 
městské, pražské motivy tajně, tak-
zvaně do šuplíku. V rodné Jihlavě 
v 80. letech jsem objevoval tajemná 
zákoutí, dvorky, ale i krásu pamá-
tek stříbrného města. Tento soubor 
na stříbrném papíru jsem rád vy-
stavoval. Dlouho jako jediný. Ale 
fotil jsem i na diapozitivy a stovky 
snímků převážně dokumentačního 
charakteru mi posloužily při cesto-
pisných přednáškách. Mimo pamá-
tek a umění mě bavila i periferie, 
nevyzpytatelný, vlastní svět skladišť, 
staveb a přestaveb, zpustlých parků, 
dvorků a hřbitovů,“  říká fotograf. 
 Zároveň přiznává, že po pořízení 

chaty v Českém Ráji se více přiblí-
žil k přírodě. Přitom však nepřestal 
cestovat a naopak se vrátil k přednáš-
kové činnosti a organizování výstav. 
„Všem těm tématům jsem zůstal věr-
ný, a tak se dnes paralelně zajímám 
a fotím přírodu, periferii a městskou 
civilizaci i umění. Společným zna-
kem je krása, třeba zvláštní, tajem-
ná, možná jen pomíjivá iluze. Proto 
nepovažuji za nutné vystavit jakýsi 
jednotný koncept, protože v rozma-
nitosti jsem přesvědčen o jednotě. 
Tak, jako ji vidím ve světě, věřím, že 
ji mohu vystavit i v Hálkově domě,“ 
upřesňuje Petr Štěpán. Expozici lze 
navštívit od pátku 28. dubna  do 7. 5. 
2017.     To

Kulturní komise při Radě města Odolena Voda připravuje výstavu fo-
tografií  Petra Štěpána. Ta bude k vidění  v rodném domě Vítězslava 
Hálka na Dolínku. 

   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   
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Fuchsie 292
Voodoo

175 Oleandr
v pěti barvách

Pelargonie 1216 
Mexica granatit
30 druhů převislých

167M
Medvědí česnek

V nabídce celkem 950 kultivarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuvzdorných 

Celkem v nabídce 120 druhů pelargonií 

V nabídce více než 100 druhů bylinek
Balzamíny, Verbeny, Scaevoly, Pařížšké kopretiny, Bacopy a mnoho dalších

Velký výběr balkonévých rostlin

Fuchsie 612 
Bianka

168 Mandevila
v pěti barvách

Pelargonie 1245 
Grandifl orum
v nabídce 20 druhů

162A 
Máta korejská
v nabídce 25 druhů máty

Fuchsie 1028F 
Euruption

151C
Datura - Durman
v nabídce 5 druhů

Pelargonie 1271 
Angelleyes polopřevislé 
v nabídce 7 druhů

056 Surfínie
v nabídce 20 druhů 
plných i jednoduchých

Fuchsie 232 
Pink Garole

199C Begonie 
fuchsiová 20 druhů 
převislých i velkokvětých

Pelargonie 1268 
Zonale
v 48 barvách

196D 
Ženšen pětilistý
bylina dlouhověkosti

Fuchsie 1134F 
Lady in Black
mrazuvzdorná, popínavá

3225 
Chryzantéma zahradní 
v nabídce 30 druhů

Pelargonie 1279 
Antic
v nabídce 4 druhy

072P 
Million Bells
v nabídce ve 12 barvách

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NÁŠ NOVÝ KATALOG 2017 S VÍCE NEŽ 1 500 FOTKAMI

Srdečně Vás zveme k návštěvě a nákupu do samoobslužného skleníku, kde je pro Vás připraven široký výběr 
rostlin ZA SKVĚLÉ CENY a ještě obdržíte při nákupu nad 500,- Kč dárek ve formě speciálního hnojiva.

Zahradnictví Tomáš Petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

Prodejní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin | od 1. 3. - 31. 5. So, Ne, Svátky 9.00 - 14.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ
Navštivte náš nový E-shop na www. fuchsie.cz
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Dále nabízíme trvalky, jehličnany, okrasné keře, drobné ovoce, rododendrony, azalky, jarní cibuloviny, osázené nádoby a další zahradnické potřeby.
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   Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu?    Napište nám. 
   Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.    melnicko@melnicko.cz 

nová MAteŘská školA je pŘipRAvenA
Dne 6. dubna se uskutečnilo v budově obecního úřadu Všestudy slav-
nostní veřejné ukončení akce „Mateřská škola Všestudy“. 
Výstavbu školky podpořil dotací v rámci Programu obnovy venkova Stře-
dočeský kraj z Fondu rozvoje obcí a měst. Spolu s dostavbou a rekonstrukcí 
části budovy pro účely zřízení mateřské školy proběhla také rekonstrukce 
ostatních částí budovy. V té i nadále funguje obecní úřad a místní lidová 
knihovna. Celkové náklady činily 9 281 543 Kč, dotace z rozpočtu Stře-
dočeského kraje činila čtyři miliony korun. Školka s kapacitou 20 dětí by 
měla začít fungovat od nového školního roku, tedy od září 2017. red

Dočká se byšický ZáMek 
ZnovuvZkŘíšení?  

Chátrající barokní dominanta Byšic má nového vlastníka. Za zdmi zubožené kulturní památky se rozběhly první práce vedoucí k jedinému 
cíli: někdejšímu klenotu obce vrátit původní lesk. Do dvaceti let by tu mohl vyrůst například domov seniorů nebo velký společenský sál pro 
obecní akce. 

Můžeme tomuto smělému a odváž-
nému plánu věřit? „Kdybych měl 
zámek kupovat rozumem, tak ho 
nekoupím. Koupil jsem ho srdcem,“ 
říká nový majitel.
 Redakce Byšických novinek po- 
žádala majitele o návštěvu, aby zjis-
tila, jak se věci mají. Na první po-
hled z ulice se zdá, že se v zámku 
nic významného neděje. Opak je 
pravdou.
„Nejdřív se bude odstraňovat ha-
varijní stav, odhadujeme dva roky,“ 
říká Kateřina Miklasová z kanceláře 
majitele zámku. „Je nutné zámek 
vysušit a stáhnout jej kovovými táh-
ly. Střecha je provizorní, plechová, 
na některých místech jsou otvory, 
kudy dovnitř zatékalo. Po odstraně-
ní havarijního stavu bude probíhat 
samotná rekonstrukce,“ doplňuje.  
 Koupit dům není jen tak. Natož zá-
mek, jehož plocha střech je 4 500 m2  
a s rozlohou 2,5 km2 ve třech pa-
trech. Pan Jarý, majitel několika 
stavebních firem a s dlouholetými 
zkušenostmi, koupil byšický zámek 
loni v únoru. Měsíc trval převod na 
katastru, následně pak začali postup-
ně jednat se všemi úřady včetně pa-
mátkového. Studovali dokumentaci, 
hledali v archivech… Než dostali 

všechna potřebná povolení a zjistili, 
jak to chodí, když vlastníte kulturní 
památku, uběhly další tři měsíce. 
„První povolení na udržovací práce 
jsme dostali v červenci,“ líčí paní 
Miklasová. 
 Zásadním úkolem bude obnovit 

porušené zámecké drenáže. „Před-
chozí majitel zámku, který měl sta-
vební povolení na obnovení drenáží 
jedenáct let, odvodnění nikdy ne-
realizoval. Inicioval naopak spor s 
obcí, jehož předmětem bylo zatékání 
vody a údajně i splašků z dešťové 
kanalizace,“ vysvětluje Jana Polá-
ková, starostka obce. O tomto sporu 
se veřejnost několikrát dozvídala z 
televize a tisku. Rekonstrukce kvůli 
značnému narušení obvodových zdí 
průsakem byla prý podle tehdejšího 
statického posudku nereálná včetně 
odkopání okolní zeminy kvůli sana-
ci a izolaci. (zdroj: http://melnicky.
denik.cz/zpravy_region/bysicky-za-
mek-stale-chatra-leta-do-sklepu-te-
cou-sp.html) 
 Půjdou tedy zámecké drenáže 

skutečně obnovit? Odpovídá mi pan 
Jarý: „Co tu zatím dělám? Klasic-
kou údržbu: odkláním vodu od zám-
ku. Vidíte tu díru venku? Tam byla 
ucpaná kanalizace. Začal jsem čistit 
venek, udělal spád od budovy, tudy 
tekla voda do trámů a zdí. Stavebním 
vlhkoměrem jsem na začátku zjistil 
vlhkost čtyřicet procent! A vidíte, už 
to začíná vysychat. Stačilo udělat 
správně spád tak, jak to bylo dřív. 
Staré stavby neměly hydroizolaci, 
tu tehdy neznali. Odvod vody byl od 
zámku a voda odtékala drenážemi. 
Naši předci to měli dobře vymyšlené. 
A já bych je rád vrátil do původního 
stavu.“   Chcete se dozvědět více? 
Čtěte na www.melnicko.cz. Celý 
článek přineseme v příštím čísle.

Dana Mejsnarová, red                  

kDo stojí ZA DevAstAcí objektu?

Osud toho architektonického skvostu je zatím ve hvězdách. V minulosti jeho majitelé do unikátní stavby 
neinvestovali, a tak je její stav žalostný.    Foto BN
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bRAnDýské náMěstí opět ožilo 
FARMáŘskýMi tRhy

nabídek. A v sobotu dopoledne je 
zde možnost si nakoupit navíc i kvě-
tiny, sadbu, pečivo či si pochutnat na 
grilovaných kuřatech. 
 Sortiment trhů se průběžně obmě-
ňuje. Přijďte prodat svoje výpěstky 

či výrobky. Snímkem se vracíme k 
právě proběhlému velikonočnímu 
trhu. Aktuální nabídku sledujte na 
www.trhyfarmarske.cz nebo na Fa-
cebooku Polabské farmářské trhy
 BM

První sobotou v březnu byly opět zahájeny Polabské farmářské trhy 
na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem. 

 zProti čemu se můžeme nechat 
aktuálně očkovat?
„Záleží na tom, kde se zrovna na-
cházíme. Pokud jsme v České re-
publice, doporučil bych očkování 
proti klíšťové meningoencefalitidě 
(KME). Vzhledem k pokročilému 
ročnímu období ale již ve zkráceném 
schématu, neboť jsou již teplejší mě-
síce a lze imunizaci urychlit. Před 
tímto onemocněním se lze chránit 
očkovacími látkami FSME - IM-
MUN a Encepur. Zrychlená očkova-
cí schémata se trochu liší podle typu 
očkovací látky.“

 zZastavme se u doporučovaných 
očkovacích látek?
„FSME - IMMUN ve zrychleném 
schématu aplikujeme po první dáv-
ce za dva týdny a třetí potom za pět 
až dvanáct měsíců. U Encepuru po 
úvodní dávce očkujeme další za 
týden a třetí za dva týdny od první 
dávky (schéma 0,7,21 dní) a čtvrtá 
za devět až dvanáct měsíců. U této 
očkovací látky při zrychlením sché-
matu potřebujeme 4 dávky. Jinak v 
běžném, klasickém schématu očko-
vání, potřebujeme u obou vakcín 
pouze 3 dávky.“

 zCo vůbec je klíšťová meningo-
encefalitida (KME)?
„Je to nebezpečné virové infekční 
onemocnění postihující mozek a 
mozkové blány, ale i míchu a míšní 
nervy.“

 z Jak a kde se jí můžeme naka-
zit?
„Virus KME je přenášen zejména 
klíšťaty, popřípadě komáry nebo i 
alimentární cestou - použitím ne-
dostatečně tepelně zpracovaného 
kravského, kozího nebo ovčího mlé-
ka. Nejčastěji však k nákaze dochází 
přisátím klíštěte. U nás se klíšťata 

Dvakrát týdně si tak mohou zájemci 
nakoupit čerstvé potraviny od míst-
ních pěstitelů i další zboží z domá-
cích zdrojů. Ve středu se proto mo-
hou těšit na mléčné výrobky, maso, 
vejce, poctivé uzeniny, koření, po-
jízdnou kavárnu a mnoho dalších 

vyskytují prakticky všude. Můžeme 
ho chytit i na horách, ale i běžně v 
parku. Při epidemiologickém prů-
zkumu byl zaznamenán výskyt naka-
žených klíšťat třeba na pražském 
Karlově náměstí. Nejvíce zasaženou 
oblastí jsou jižní Čechy v oblasti Vl-
tavy a Lužnice.“

 z Jak se chránit před nakaže-
ním?
„Kromě uvedeného očkování hlavně 
mechanicky. Pokud se chystáme na 
ohrožená místa, je dobré se vhodně 
obléknout. Při volném pohybu v pří-
rodě si vzít raději dlouhé kalhoty a 
dlouhé rukávy. Použít můžeme nej-
různější repelenty.“

 zPříště si řekneme něco o očko-
vání před cestou do zahraničí.
 MUDr. Igor Karen

zEPTALi jSME SE zA VÁS…
NEPODCEŇUjTE VčASNÉ  
A PRAViDELNÉ OčKOVÁNí

pražská 227, 276 01 Mělník, 
tel.: 736 776 265, e-mail: vozabovah@seznam.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod. • So 9-12 hod.

Plánované akce v obchodě

Specializovaný maloobchod  
Hana Vozábová 

29. 4. – Vinná noc
otevřeno celý den od 9 hodin 

3. 6.– Přehlídka 
otevřeno celý den od 9 hodin

Akce na podporu 
Makulky a peťulky

hana Vozábová 
specializovaný maloobchod

s tRhni se ZA nákupy 
kvAlitních pRoDuktů

členy patříme,“ sdělil za pořádající 
sdružení Trhni se, z. s. Petr Nový.  
 K příjemné atmosféře již tradičně 
přispěje bohatý doprovodný pro-
gram.  Děti se mohou těšit na svůj 
oblíbený koutek. Mimo obvyklé 
trhy jsou připravovány i tematické, 
např. Svatomartinské nebo Vánoční 
sousedské trhy. Více na nové webo-
vé adrese www.roudnicke-trhy.cz, 
aktuální informace můžete dále sle-
dovat i na Facebooku nebo Instagra-
mu (roudnicketrhy). red

Po zimní přestávce Husovo náměstí znovu ožilo atmosférou farmář-
ských trhů. Šestá trhová sezona byla zahájena v sobotu 8. dubna a jak 
jinak než tradiční cyklojízdou.
Od tohoto data je opět možné kaž-
dých 14 dní nakoupit čerstvou zele-
ninu, výrobky z kozího mléka nebo 
rybu na sobotní oběd. Trhy nabízejí 
celou řadu možností, a tak si může-
te zajít třeba i na snídani či svačinu. 
„Stále hlídáme kvalitu prodávaných 
produktů, farmáře stále osobně na-
vštěvujeme. Nové zájemce o prodej 
pečlivě prověřujeme a nedovolíme 
zde prodávat nikomu, kdo nesplňu-
je přísná kritéria Asociace farmář-
ských trhů ČR, mezi jejíž zakládající 
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neRAtovice i libiš se v DeRby 
potýkAly s pŘesnou Muškou

ZáRyby nADělily sáZAvě čtyŘku, 
pšovkA pŘibRZDilA kosMonosy

Další kolo fotbalové divize B se postaralo o okresní derby, které obsta-
raly týmy Neratovic a Libiše. Oba se potýkají s krizí. 

Neratovice nevyhrály v posledních 
třech kolech a Libiš čeká na tříbo-
dové vítězství celou věčnost. V pod-
zimním derby dokázaly Neratovice 
vyhrát v Libiši po penaltách a odvézt 
si dva body. Vzhledem k postavení  
v tabulce a výhodě domácího pro-
středí byly tentokrát favorizovány 
Neratovice. Jenže jak už to bývá, 
derby ve většině případů favorita 

nemá. A jak ukázalo sobotní utkání, 
tyto prognózy se naplnily i tentokrát.
 

 zFK Neratovice – Byškovice – 
Sokol Libiš 1:0 po penaltách
Rozhodčí: Šimeček. ŽK: Krejza, 
Ďurinda, Šulc, Regner – Šobr, Po-
řízek, Prieložný, Stibora, Kolísek. 
Poločas: 0:0. Penalty: 5:4.
 
 Fotbalisté Neratovic mají za se-
bou anglický týden. Nejdříve v so-
botu 8. 4. doma prohráli s Velvary 
0:3 a gól nedali ani v Úvalech, kde 
ve středeční dohrávce po bezbran-
kové remíze 0:0 prohráli na penalty. 

Tajně se doufalo, že v derby se proti 
Libiši konečně prosadí, ale zase to 
nebylo to pravé ořechové. K vidění 
byl fotbal, který měl atributy derby, 
ale už popáté v řadě se hráči Nerato-
vic nedokázali v utkání trefit. Nako-
nec v průměrném duelu upadl jeho 
závěr do nervozity, což bylo v po-
slední čtvrthodince korunováno šesti 
žlutými kartami. Na výsledku to ale 
nic nezměnilo, a tak po bezbrankové 
remíze stejně jako na podzim, rozho-
dovaly pokutové kopy. V nich Libiš 

jednu promarnila, zatímco Neratovi-
ce proměnily všechny a mohly si tak 
připsat druhý bod.
 

 zOstatní výsledky 21. kola: Me-
teor Praha – Souš 0:2 (0:1), Brozany 
– Tn Rakovník 1:2 (1:2), Nymburk 
– Štětí 3:2 po penaltách (2:1), Klad-
no –  Nový Bor 1:2 po penaltách  np 
(0:0), Velvary – Chomutov 2:0(1:0), 
Český Brod – Hostouň 2:1 (1:1), 
Úvaly – Mostecký FK 0:2 (0:2). 

pet

Velikonoční víkend přinesl oběma zástupcům Mělnicka radost. Pšovka 
jediným gólem připravila o body Kosmonosy a Záryby nadělily Sázavě 
dokonce čtyři góly, které zajistily také tři body.

 
 1. Nymburk 21 15 3 3 0 52:16 54
 2. Brozany 21 11 6 2 2 48:21 47
 3. Kladno 21 13 3 2 3 43:20 47
 4. Český Brod 21 11 3 3 4 48:22 42
 5. Souš 21 10 2 3 6 36:25 37
 6. Nový Bor 21 5 7 3 6 26:35 32
 7. Tn Rakovník 21 8 2 3 8 28:35 31
 8. Meteorn Praha 21 8 3 0 10 36:26 30
 9. FK Neratovice - Byškovice 21 7 4 1 9 21:31 30
 10. Úvaly 21 8 1 2 10 21:28 28
 11. Velvary 21 7 1 4 9 36:34 27
 12. Hostouň 21 7 2 1 11 23:30 26
 13. Štětí 21 5 1 6 9 28:44 23
 14. Chomutov 21 7 1 2 11 22:30 22
 15. Most  21 4 1 2 14 24:59 16
 16. Sokol Libiš  21 0 2  5 14 15:46 9

 

  1. Polepy 21 16 2 1 2 62:30 53
 2.  Horky n. Jiz.  21  11  2  4  4  43:27  41
  3. Klíčany  21  11  1  4  5  52:25  39
  4. Sokoleč  21  11  2  1  7  52:37  38
  5. Poděbrady  21  9  5  0  7  36:27  37
  6. Velim  21  11  1  1  8  47:30  36
  7. Kosmonosy  21  10  0  5  6  45:32  35
  8. Pšovka Mělník  21  6  6  3  6  38:37  33
  9. Luštěnice  21  9  0  5  7  31:32  32
 10. Čelákovice  21  9  1  1  10  46:46  30
 11. Sokol Záryby  21  8  2  2  9  35:39  30
 12. Divišov   21  7  3  0  11  33:52  27
 13. Sázava  21  7  1  2  11  29:40  25
 14. Kunice   21  4  3  2  12  25:40  20
 15. Dobrovice B  21  3  3  1  14  29:66  16
 16. Říčany   21  3  1  1  16  26:63  12

 zPšovka Mělník – SK Kosmono-
sy 1:0
Branka: 68. Zeman. Rozhodčí: Fej-
far. ŽK: Pokorný, Jindřich – Ba-
žant. Poločas: 0:0.

 Pšovka Mělník dlužila svému 
soupeři z Kosmonos podzimní po-
rážku 2:4, a tak moc snila o povede-
né odvetě. Začala aktivně, na hřišti 
působila fotbalověji a měla více ze 
hry. Jenže prosadit se dlouho neda-
řilo. To se povedlo až po přestávce 
v 68. minutě, kdy se po střele Po-
korného míč odrazil k Zemanovi a 
ten parádní střelou umístil míč do 
soupeřovy branky. 
 Bylo ale sympatické, že i přes 
vedení Pšovka neusnula a měla více 
ze hry i ve zbývajícím čase. Pšovka 
se tak po dvou kolech znovu dočka-

la plného tříbodového zisku.

 zSokol Záryby – Sázava 4:2
Branky: 10. Antoš, 28. Schutz, 64. 
Šašek, 70. Valentin – 52. Svoboda, 
77. Švec. Rozhodčí: Ducký. Bez 
ŽK. Poločas: 2:0.
 
Ještě více spokojeni byli hráči i fa-
noušci Sokola Záryby. Ty hostily 
Sázavu, s níž šlo o hodně důležité 
body. Před zápasem stále neměl ani 
jeden jistotu záchrany. Ta nakonec 
více narostla u domácího celku, 
který šel do vedení po střele Antoše 
už v 10. minutě a ve 28. minutě za-
řídil Schutz dvoubrankové vedení. 
Soupeř v 52. minutě snížil na 2:1, 
ale v 64. minutě vrátil domácím 
dvoubrankové vedení Šašek. 
 A když v 70. minutě Valentin 

zvýšil na 4:1, nikdo už o třech bo-
dech nepochyboval. A to i přesto, 
že hosté v 77. minutě snížili na 
konečných 4:2. V závěrečných mi-
nutách si Záryby už dvoubrankové 
vítězství pohlídaly.

 zOstatní výsledky 21. kola:
 Horky n. Jiz. – Divišov 6:0 (4:0), 
Luštěnice – Polepy 0:1 (0:0), Kuni-
ce – Klíčany 0:5 (0:0), Poděbrady 
– Čelákovice 0:2 (0:1), Sokoleč - 
Velim 0:2 (0:2), Dobrovice B – Ří-
čany 5:2 (2:2).



Zápis 
předškolních dětí 

na školní rok 2017-2018
v Mateřské škole 

Lužec nad Vltavou 
se koná

v úterý 2. 5. 2017 od 9.00 do 11.00 hodin 
a ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 13.00 do 16.00 hodin.

Další informace na stránkách školy: 
www.msluzec.estranky.cz, kontaktní telefon: 777 99 88 19
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Stánek na mělnickém 
náměstí Karla IV. nabízí 
RYCHLÉ CHUTNÉ 
OBČERSTVENÍ.

Vybrat si lze z pestrého sortimentu, jako langoš, 
hamburger, bramborák, hranolky, smažený sýr, řízek, 
ale i alko/nealko nápoje a menu. Novinkou je ledová 
káva. Otevřeno od pondělí do pátku od 9.30 ho 16.30. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 LANGOŠ  Řízek

 brAmbOrák  hAmburGer

 smAžeNý sýr

LedOvá kávANápOje

hrANOLky

jen remizovat a penaltový souboj 
nezvládl.
 Obdobně dopadlo i béčko Nera-
tovic. To doma od Pěčic inkasova-
lo už v první minutě, ale už ve 13. 
minutě vyrovnalo. Ovšem v dalších 
77 minutách už gól nedalo a do-
konce nezvládlo ani penaltový sou-

FotbAlisté tišic viDěli v nelAhoZevsi 
RuDě, tŘi Z nich byli vyloučeni

Druhou pozici si posílil FC Měl-
ník, který doma hostil Bakov nad 
Jizerou. Neměl to snadné, první 
poločas prohrál 0:1, ale ve druhém 
poločase dokázal dvěma branka-
mi Rolence výsledek otočit. Lužec 
setrval na třetí pozici, když v Be-
nátkách s tamní rezervou dokázal 

 
 1. Kly 17 12 2 0 3 51:20 40
 2. FC Mělník 17 11 1 0 5 50:34 35
 3. Lužec n.Vlt. 17 10 0 3 4 43:32 33
 4. Neratovice - Byškovice B 17 9 2 2 4 27:20 33
 5. Dolnobousovský SK 17 10 0 2 5 44:32 32
 6. Nelahozeves 17 8 1 5 3 33:25 31
 7. Stará Boleslav 17 8 1 2 6 45:35 28
 8. Benátky n. Jiz. B 17 6 4 2 5 31:32 28
 9. Pěčice 16 6 2 3 5 42:31 25
 10. Byšice 17 4 4 0 9 24:39 20
 11. Bakov n. Jiz. 16 4 2 1 9 22:31 17
 12. Tišice 17 3 2 2 10 21:42 15
 13. Velký Borek 17 2 3 2 10 24:49 14
 14. Dlouhá Lhota 17 0 1 1 15 19:56 3
 

Další kolo fotbalové I. B třídy posílilo postavení vedoucího kvarteta  
z Mělnicka na čele I. B třídy skupiny B. Prvenství si stále s pětibodo-
vým náskokem udržují Kly, které v okresním derby ve Velkém Borku 
nastřílely soupeři pět branek. 

boj. Zasloužené tři body si připsalo  
i Dynamo Nelahozeves. Ten hostil 
Sokol Tišice, jehož hráči se ve dru-
hém poločas věnovali místo fotbalu 
hrubé hře a slovním urážkám. Za to 
si vykoledovali tři červené karty.
 
Výsledky 17. kola I. B třídy sku-
piny B: 
Stará Boleslav – TJ Byšice 5:1 (1:1) 
Branka TJ Byšice: 19. Zámečník, 
Dynamo Nelahozeves – Sokol Ti-
šice 3:0 (2:0) 34. Mikulychynskyi, 

45. Kratochvíl, 75. Minařík, Dolní 
Bousov – Dlouhá Lhota 3:0 (2:0), 
FC Mělník – Bakov n. Jiz. 2:1(0:1) 
branky FC Mělník: 71. a 81. Ro-
lenc, FK Neratovice - Byškovice B 
– Pěčice 1:2 po penaltách: Branka 
Neratovic: 13. Jína, Benátky n. Jiz. 
B – AFK Eletis Lužec 3:2 po penal-
tách (2:2) branky Lužce: 23. a 45. 
Kučera, Slavia Velký Borek – TJ 
Kly 0:5 (0:4) 25. a 30. Šmíd, 34.  
a 51. Miřatský, 29. Doubek.  
 pet
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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 12. 4. 2017 
uplynuly dva roky 

od úmrtí 
pana Bohuslava Vojtíška

 z Mělníka, 
který by tento rok oslavil 

75. narozeniny. 
Vzpomíná manželka s rodinou.

sezNámeNí
zz Žena středních let, kuchařka s RD 

hledá nekuřáka s ŘP 55-60 let, vzá-
jemná výpomoc, Mělnicko, Kokořín-
sko. Telefon: 736 158 005.

kOupím
zz Knihy nevyhazujte, odvezu, do-

hoda. Telefon: 607 508 050. 

prOdám
zz Prodám kufříkový psací stroj zn. 

Consul, v dobrém stavu. Telefon: 705  
263 176.
zz Prodej selat a prasat, SO 9-12. 

Tel.: 602 281 634. 
zz Prodám pšenici a ječmen, 

1q/400 Kč. Telefon: 315 623 779, 
728 453 463.
zz Prodám letiště, délka 200 cm, 

šíře 190 cm. Jemný květovaný potah, 
barva meruňková. Cena 2000 Kč. Te-
lefon: 721 016 344.
zz Prodám VARI s valníkem, nosnost 

5 t, 3x rotavátor, bubnová sekačka, 
mnoho náhradních dílů a příslušen-
ství. Telefon: 604 17 44 99.
zz Prodám ponorné čerpadlo, 1 rok  

nové. Není ve studni voda. Telefon: 
603 263 390.
zz Prodám brambory, pšenici a ječ-

me. Telefon: 724 775 683.

byTy, NemOvITOsTI
zz Hledám ke koupi byt 3+1 nebo 

3+kk v Mělníku. Telefon: 607 588 
961.
zz Koupím byt na Mělníku v OV 

2+1 nebo 3+1. Nejsem RK a RK pro-
sím nevolat. Telefon: 603 540 363.

přijmeme od září
učitele(ku) ii st. 

(Aj, M, F) 
a učitelku i st.

Absolvent vítán
skuta@zsjm-me.cz, 
tel.: 315 62 30 15, 

602 15 91 91

základní škola 
J. Matiegky
Mělník

6. dubna uplynulo 15 let 
od úmrtí vzácného člověka 

prof. PhDr. Stanislava 
Soukupa DrSc. 

Děkujeme 
za tichou 
vzpomínku. 

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí 

do r. 1970, 
i celé pozůstalosti. 

Platba hotově.
 Telefon: 720 406 817.

Nelkejte, že jsem odešel, 
ten klid a mír mi přejte, 

a vzpomínky jen v srdci svém 
mi stále uchovejte.

---------------
Dne 26. dubna si připomeneme 

3. výročí úmrtí 
pana 

Ladislava Šťastného z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají manželka Květa, 

syn Láďa, vnoučata Ládík, 
Berenika a sourozenci s rodinami. 

zz Koupím starší pivní sklenice, lah-
ve i tácky s nápisy zrušených pivova-
rů. Sběratel. Telefon: 732 170 454

zz Odhad nemovitostí pro dědické 
řízení. Levně. Telefon: 607 588 961.
zz Koupím dům, byt či stavební po-

zemek v okolí Mělníka. Finance mám 
v hotovosti. Tel.: 607 117 727. 
zz Pronajmu baráček 2+1. Telefon: 

724 775 683.
zz TJ Sokol Všetaty pronajme pro-

story v sokolovně po bývalé pizze-
rii „U Matýsků“. Info na telefonu 
606 375 080.
zz Prodám stavební parcelu 844 m2  

v Mělníku – Mlazicích. Telefon: 607  
125 920.
zz Pronajmu hospodu. Telefon: 724 

775 683.
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zz Přímo od majitele pronájem bytu 
2+kk pro dvě osoby. Liběchov, Pražská 
27, nájem 7700 Kč včetně poplatků. 
Zahrada, záhony, vlastní dětské hřiš-
tě a les. Telefon: 602 142 543, email:  
info@givtrade.cz.
zz Prodám RD se zahradou v loka-

litě Štětsko na hranici Kokořínska. 
Možno chovat koně či ovce. Cena 
dle odhadu. Telefon 416 815 051, 
724 307 292. Důvod prodeje – stáří.
zz Pronajmu zahradu, lokalita Měl- 

ník – Blata, bližší info na tel.: 724  
684 135.

zAměsTNáNí
zz Hledám servírku. Telefon: 724 

775 683.
zz Hledám ke spolupráci ve staveb-

nictví kolegu, nejlépe se ŽL. Telefon: 
603 919 866.

růzNÉ
zz První sraz čtyřkolek – Po stopách 

partyzánů. Kde? Živonín u kapličky, 
sobota 29. 4. 2017, od 13.30 do 14.00 
hodin.
zz Daruji za odvoz koňský hnůj. Te-

lefon: 607 212 361, Kly u Mělníka.
zz Na co nestačíte, zavolejte hodi-

nového manžela. Hravě si poradím  
i s elektroinstalacemi a ostatními služ-
bami. Tel.: 737 939 106. 

zz Levně vytvoříme profi webové 
stránky, včetně optimalizace. Volejte 
NON STOP.  Tel.: 728 311 170. 

Výkup starých 
motocyklů 
JAWA a ČZ

Tel. 
602 292 632

NEVYChÁzíTE S PENězi, 
hLEDÁTE MOŽNOST 

PřiVÝDěLKU? PRO  VŠEChNY 
BEz ROzDíLU VěKU!

něMecká FiRMA nAbíZí 
spolupRáci těM, 

kteŘí chtějí pRAcovAt.

řiDičSKÝ PRůKAz 
SKUPiNY „B“ A VLASTNí 

AUTO PODMíNKOU
KONTAKT 

607 706 652, 606 571 233

zz POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 
NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHO-
TOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ. 
TEL.: 728 311 170. 
zz Provádíme kamerové systémy, 

alarmy. Propojení na mobil, PC. Vo-
lejte NON STOP. Tel.: 728 311 170. 
zz Údržba a úprava zahrad, telefon: 

604 207 295.
zz Za vaše staré nebo havarované 

auto dáme dobrou cenu. Ekolikvi-
dace a odtah zdarma. Telefon: 722  
903 916.

POSOUZENÍ 
ZDRAVOTNÍHO 

STAVU STROMŮ
a kácení

František Kabelka, DiS.
776 462 111

Restaurování nábytku 
a starožitností. 

Telefon: 775 099 097
www.restaurovani
-starozitnosti.cz
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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 spoluprác
i s naším partnerem Live Nation exkluzivní vstupenky na koncerty světových hvězd!FOM0417

kód akce

> prodej a servis vozů FORD
> prodej, výkup a komisní prodej použitých vozů všech značek
>servis vozů všech značek již od  290 Kč/hod
>prodej originálních náhradních dílů a příslušenství FORD
>půjčovna a pronájem vozu pro naše zákazníky  
                           

>ŠEKOVÁ KNÍŽKA PLNÁ VÝHOD 
   ZDARMApro majitele starších vozů FORD
>OCENĚNÍ OJETÉHO VOZU ZDARMAAKCE

síť autorizovaných servisů

Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017. 
Uvedenou slevu nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

20%
SLEVA

Stěrače
pro vozy zn. Ford

síť autorizovaných servisů

Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017, 
a to pouze v případě montáže v našich servisech.

10%
SLEVA

Setrvačníky 
Ložiska spojky

pro vozy zn. Ford
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10
SLEVA

Šeková knížka pro věrné záka-

zníkyŠEKOVÁ KNÍŽKA 

PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY
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Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017,
a to pouze v případě montáže v našich servisech.

10%
SLEVA

Setrvačníky
Ložiska spojky

pro vozy zn. Ford
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10
SLEVA

síť autorizovaných servisů

Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017. 

Uvedenou slevu nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

25%
SLEVA

Gumové koberce
pro vozy zn. Ford

INzerCe        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   32

www.senior-komplex.cz       tel.: 777 467 764

 pronájem bytů s pečovatelskou službou v centru Mělníka

  cena od 6 900 kč/měsíc     kompletně bezbariérové
  sociální služby (pomoc pečovatelky)

  okamžité přivolání pomoci 24 hod/denně
  zahrada    parkovací místo


