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Mělničtí ZAstupitelé MAjí v Rukách
buDoucnost obyvAtel ovocné ulice

kontejneRy hyZDí Město

Lidem žijícím v Ovocné ulici v Mělníku dochází trpělivost. Před několika lety se pozemky v lokalitě, která leží mezi Strážnickou ulicí a rych-
lostní komunikací 1/9, změnily ze zemědělské půdy na pozemky určené k zástavbě. Na tom by nebylo celkem nic zajímavého. Město Mělník se  
v posledních letech rozrůstá jak do šířky, tak do délky a mnoho lokalit vhodných k zástavbě již nezbývá. Proto podobné pozemky z realitního trhu 
rychle mizí. Zájemců o vlastní bydlení je stále dost a stavební firmy se snaží zájem uspokojit co nejrychleji. 

Nemůžeme se divit, že v hledáčku 
pro výstavbu rodinných domů se 
ocitla i lokalita nad Ovocnou ulicí. 
Ta čítá v současné době asi 34 ro-
dinných domků a je jasné, že jejich 
majitelé rozhodně nejsou nadšeni 
z toho, že v jejich blízkosti vyroste 
dalších cca 20 novostaveb.
 Problémů, kterých se obyvatelé 
Ovocné ulice obávají, je několik. 
Nyní slouží občanům k dopravní ob-
služnosti, a jako příjezdová komuni-
kace, jejich poměrně úzká ulice, a 
ta není schopna pojmout dopravní 
zátěž dalších obyvatel novostaveb. 
Je jasné, že zmíněná komunikace 
neunese zatížení spojené s dopravou 
stavebního materiálu apod. 
 Ulice sama nemá chodníky, hrají 
si tu děti a dopravní kapacita je na 
samé hranici únosnosti. Podle oby-

vatel je zcela vyloučené, aby se touto 
ulicí vedla nebo sem byla svedena 
těžká doprava do míst budoucího sta-
veniště komplexu rodinných domků. 
 Problém s dopravou se řešil na 
jednání zastupitelů města Mělníka 
zhruba před třemi roky. Podle infor-
mací občanů z Ovocné ulice zastu-
pitelé města přislíbili, že výstavba  
v této lokalitě bude povolena za pod-
mínky, že ke stavebním pozemkům 
a novostavbám povede nově zřízená 
komunikace. S tím se obyvatelé spo-
kojili a věc byla odložena. Nicméně 
rok se s rokem sešel a spolu se změ-
nami územního plánu se k životu 
probudil i projekt výstavby rodin-
ných domů. 
 A najednou se opět objevila otáz-
ka, kudy vlastně bude vedena dopra-
va ke stavebním parcelám? 

Se situací se byl na místě sezná-
mit mělnický zastupitel JUDr. 
Petr Kowanda, který se shodl s 
přítomnými občany na tom, že 
jednosměrná ulice by byla vel-
mi nebezpečná a nevyhovující. 
 Vyslovil se pro zachování dvou- 
směrného provozu a zastává ná-
zor, že město by mělo v místech, 
kde je ulice širší, vytvořit zpev-
něné plochy, aby se auta mohla 
pohodlněji vyhnout. Zcela jedno-
značně je proti tomu, aby příjezd 
k domům (viz výše uvedená plá-
novaná výstavba RD) byl veden 
ulicí Ovocná. Komunikace není 
způsobilá pro neúměrnou zátěž 
způsobenou znásobením provozu 
v celé oblasti. Řešením je podle 
něho vytvoření sjezdu, popřípa-
dě kruhového objezdu na silnici 
I. třídy vedoucí do Liběchova. 
Vzhledem k tomu, že správcem 
silnice I. třídy je ŘSD, domnívá 
se JUDr. Kowanda, že by město 
mělo se ŘSD vstoupit do jednání.  
Prošel celou lokalitu až k želez-
ničnímu přejezdu a pozastavil se 
nad tím, jak je přejezd nepřehled-
ný.  Zmínit je třeba i aktuální stav 
autobusové zastávky ve směru 
do Mělníka. Zastávka je v téměř 
havarijním stavu (dle obyvatel 
Ovocné ulice její nedávné pře-
místění stálo 80 tisíc Kč).
 red

Mělničané si budou muset začít zvykat na nová panoramata města s kontejnery z Číny.

Přijíždíte-li do Mělníka, města vína a turismu, od Kralup nad Vltavou, vítá vás na novém mostě hradba zvět-
šující se hordy plechových kontejnerů s nápisy z celého světa. Co se to děje v Mělníku, ptá se zahraniční turista 
z Holandska, který zde byl před několika lety a žádná kovová monstra zde nebyla. I ubytuje se Holanďan 
v mělnickém kempu v chatičce a během večera ho několikrát vzbudí hlomozící dieselová lokomotiva, šibující 
tam a zpět, v těsném sousedství kempu. Skřípání brzd a hučící diesel, vzdálený několik metrů od kempové 
rekreační chatičky způsobí, že Holanďan již druhý den opouští Mělník, i když zde chtěl původně pobývat tý-
den.  Město Mělník a jeho občané tak přichází o nemalé příjmy. Že tento hluk obtěžuje také množství obyvatel 
města, bydlících na nedalekém sídlišti a v okolí vlečky, je další smutný fakt.

 (více na str. 12)

(pokračování na str. 4)
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ČSSD zažíVá KRizi SVé zNaČKy, Stojí NaD PRoPaStí

oKéNKo StaRoSty 

Sociální demokracie se čtyři měsíce před volbami pokusila o zoufalý krok, který má zvrátit propad jejích 
preferencí. Dosavadní předseda ČSSD se stáhne do pozadí, soustředí se na dokončení mandátu premiéra  
a povede jihomoravskou kandidátku strany. 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

 Volebním lídrem a uchazečem 
o post příštího eventuálního předse-
dy vlády je ministr zahraničí Lubo-
mír Zaorálek, předsedou ČSSD se 
pak formálně stává první místopřed-
seda a ministr vnitra Milan Chova-
nec. Co zastával Bohuslav Sobotka 
doposud sám, bude se v příštích 
měsících dělit mezi tři lídry. Prim 
ovšem bude hrát duo Zaorálek – 
Chovanec a mezi nimi se s největší 
pravděpodobností odehraje i souboj 
o to, do kterých rukou se po volbách 
opět zkoncentruje moc nad stranou, 
jež v příštím roce oslaví 140 let své-
ho vzniku. 
 Problémem celé této riskantní 
operace je však skutečnost, že se 
nejedná o osobní selhání lídrů, jako 
tomu bylo u Zemana či Grosse, kdy 
se pod novým vedením výrazně 
zvedly preference, ale jde poprvé 
o krizi značky. Tedy o krizi sociální 
demokracie jako nositele tradic, na 
nichž strana stála po celou dobu své 
existence. Nyní proto nestačí vymě-
nit předsedu strany, ČSSD musí pro-
jít hlubší změnou, včetně způsobu 
komunikace. 
 Sociální demokracie se dostala do 
situace, kdy musela udělat nějaký 
krok, protože propad jejich prefe-
rencí je dlouhodobý. Zároveň však 
hrozí riziko, že pro voliče může být 
hodně matoucí, kdo je vlastně hlavní 
tváří strany. 
 Před sociálními demokraty stojí 
zásadní otázka. Jakou politiku chtějí 
vlastně dělat? 
 Sobotka se několikrát neúspěšně 
pokusil nastolit modernější, otevře-
nější směr, naposledy po prohra-
ných krajských volbách, kdy hovořil 
o důrazu na mladé voliče. 
 Po tlaku Chovance a spol. však 
velmi rychle otočil a od té doby 
ČSSD zdůrazňuje lidová témata, 
jako je zvýšení platů, ochrana před 
terorismem a kritika přijímání mig-
rantů, kteří tu ani ve skutečnosti ne-
jsou.
 ČSSD chybí chytlavý, srozumi-
telný program. Shrnu v kostce, co 
ČSSD voličům předkládá: „Trváme 
na levicovém programu, hlásíme se 
k EU a NATO, bráníme demokracii 
proti oligarchizaci.“ Nic z toho, jak 
je patrné, voliče za srdce nevzalo. 
 Když ČSSD přišla s daňovou 
progresí, řekl Andrej Babiš jedno-
duše - snížíme daně úplně všem, 
a ČSSD měla po tématu. 
 Pokud jde o prozápadní orien-
taci, tak s ní ČSSD díru do světa 
také neudělá. Myšlenka euroin-
tegrace je v dnešním Česku spíše 

trpěna, než by budila nadšení. Boj 
proti oligokracii sociálnědemokra-
tičtí voliči vlastně vůbec nechápou. 
Ukázalo se to naplno v průběhu 
vládní krize, kdy Sobotkův odpor 
proti Babišovi oceňovali především 
ti, kdo ČSSD nikdy nevolili a volit 
nebudou, zatímco řada dosavadních 
voličů ČSSD naopak pravděpodob-
ně přešla k hnutí ANO. Vypadá to, 
že sociálním demokratům nefunguje 
nic a bohužel se nezdá, že by byli 
schopni do voleb něco kloudného 
vymyslet. 
 Zde je však třeba i říci, že ve stá-
vající Evropě to socialistické strany 
nemají vůbec jednoduché. Stále so-
ciálnější stát se bere jako samozřej-
most, takže když levicová strana 
přijde se zvýšením důchodů či mi-
nimální mzdy, volič zpravidla zare-
aguje jako rozmazlené děcko a říká 
ano, skvěle, ale co tam máte dál? 
Dosavadní levicoví voliči již nepo-
ptávají rozdávače peněz, ale spíše 
někoho, kdo jim dokáže nabídnout 
jistotu v rychle se měnícím světě. 
V různých zemích má podle míst-
ních politických tradic různé podo-
by, u nás jí ale nejlépe reprezentuje 
Andrej Babiš se svým firemním ří-
zením státu. To si volič ze své zku-
šenosti umí představit. Babiš vypadá 
dostatečně nově, netradičně a ener-

geticky, takže slíbí cokoli a lidé mu 
to věří, jednoduše proto, že na rozdíl 
od jiných ještě nestihl ukázat, že to 
nedokáže. Těžko mu nyní, zejména 
ze strany levice, lze úspěšně konku-
rovat. 
 Celkově proti ČSSD vane duch 
doby a ona mu sama nedokáže če-
lit, protože neví, čí vlastně je. Ač 
levicovost je tradičně asociovaná 
energií a progresivitou, ze současné 
ČSSD je cítit zatuchlost a rozklad. 
Stranu samozřejmě není možné ode-
pisovat, může se nakonec zvednout. 
Ale výměna lídra k tomu určitě ne-
stačí. Cesty ke vzkříšení jsou v zása-
dě dvě: buď se naplno přihlásí k mo-
derní západoevropské levici, což je 
cesta komplikovanější a mnohem 
delší a do voleb se to nestihne, nebo 
se přikloní k národoveckému obra-
nářskému typu, jež zosobňuje Ro-
bert Fico, což by mohlo mít rychlý 
efekt a jistě by se to líbilo například 
Milanu Chovancovi, leč je to cesta 
s faustovskými parametry. A pro po-
řádek – ještě je možné nedělat nic. 
ČSSD nyní nezbývá nic jiného než 
dokulhat k volební porážce a doufat, 
že dopadnou alespoň tak, jako fran-
couzští socialisté, tedy jednociferný 
výsledek, a volby nebudou koncem 
strany, bez níž by byl český politic-
ký život zase o něco chudší. 

sloupek 
R o M A n A 
RoubíčkA

SLiBy chyBy
Předvolební sliby už desetiletí v 
Mělníku lákají na nový taneční 
sál. Generace maturantů pořádají 
své školní plesy v hezkých taneč-
ních sálech mimo město Mělník. 
Proč politické garnitury v Mělní-
ku nejsou schopny splnit zadání, 
které má vyřešené kdejaká obec? 
Postavit a provozovat důstojný 
taneční sál. Dříve bylo v Mělníku 
tanečních sálů několik. U Cinků, 
U Beránků, U Havelků v Záložně. 
Postupně zanikly a město nemá 
nic. Vlastně má. Torzo nedosta-
věného Výchovně vzdělávacího 
střediska (VVS) na náměstí Karla 
IV.  Dostavěné části donedávna 
vydělávaly městu peníze. Os-
mihrany u hlavní pošty jsou zko-
laudovanou budovou na zábavní 
centrum. Naproti Lidovému domu 
je budova školicího střediska 
Ford, které městu na nájmu zapla-
tilo za dobu co zde sídlí přes de-
set milionů korun! Bohužel Ford 
odchází, protože město nechce in-
vestovat do oprav a údržby budo-
vy. Chce ji prý zbourat. Možná ne. 
Záleží jak dopadne referendum, 
které bude město stát přes čtyři 
sta tisíc korun  a občané by měli 
sami rozhodnout,  co se s budovou 
stane. Dostavět? Zbourat? Možná 
ne. Protože šalamounské řešení 
by bylo zbourat jen nedostavěnou 
část velkého sálu naproti zdra-
votnické škole a obnovit původní 
uliční čáry novou budovou parko-
vacího domu. Centrum města by 
tak získalo chybějící parkovací 
místa na podporu turismu a oby-
vatel města. A kde by byl taneční 
sál? Nad stávajícím parkovištěm 
v ulici Nová mezi dvěma stávají-
cími zkolaudovanými budovami.  
V podstatě pouze hala na pilotech 
je nejlevnější variantou nového 
tanečního sálu v Mělníku. Drahé 
zázemí toalet a restaurace by vyu-
žíval nový taneční sál v již zkolau-
dovaných osmihranech, kde je vše 
vybudováno. Je to jedna z mož-
ností, podle mne nejpragmatičtěj-
ší. Bohužel, referendum a drahé  
studie architektů takováto úsporná 
řešení nepřinesou.
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ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

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

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

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

rampouchů

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
  úklid a údržba dětských hřišť a pískovišť

ELEKTRO
 opravy a údržba veřejného osvětlení
 práce vysokozdvižné plošiny
 slavnostní výzdoba – osvětlení 

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

 dvora pro osoby a podnikatele
  výškové práce s použitím plošiny

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
  odvoz materiálu a odpadů do sběrného 
 dvora za úplatu
  sekání trávy a údržba zeleně
  ostatní služby – stěhování apod.
  pronájem stánků, parketu a laviček
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  opravy zábradlí
  drobné zednické práce
  čištění okapů a okapových svodů

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz
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MěLNíK 
BUDE TO ZÁBAVA, ALE I POUČENÍ  
Rodinné centrum Chloumek pořádá ve- 
selé odpoledne plné her a soutěží. V ne-
děli 25. června od 13 hodin proběhne 
Dětský den na střelnici Mělník Chlou-
mek. Stejně jako v minulých letech se 
děti mohou těšit na skákací hrad, dětský 
paintball, střelbu ze vzduchovek a lu-
kostřelbu. Připraveny jsou různé dětské 
soutěže pořádané útvarem prevence 
Městské policie Praha a Lesy České re-
publiky. Avšak nebude chybět ani nauč-
ná stezka s vědomostní soutěží. 

BRaNDýS NaD LaBeM 
– ČeLáKoVice 

MUZEJNÍ NOC  Městské muzeum 
v Čelákovicích zve 24. června 2017 
na akci: Muzejní noc a Svatojánská 
divadelní pouť v Čelákovicích 2017. 
Divadelní a historicko-literární program 
u příležitosti 30. výročí od úmrtí Eduar-
da Petišky. Na konání akce se v rámci 
města a regionu podílejí ještě tyto insti-
tuce: Městské muzeum v Čelákovicích, 
Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, Městská knihovna Čeláko-
vice, Spolek přátel čelákovického muzea 
a další. Vstupné: zdarma. 

KoSteLec 
NaD LaBeM

LOUČENÍ SE ŠKOLOU  Ano, je to 
tady. Prázdniny! Ještě pár dní a všichni 
školou povinní si budou užívat zaslou-
ženého volna. A to se musí oslavit. Ma-
minky z Kostelce společně s místním SK 
Labský Kostelec pořádají na fotbalovém 
hřišti „Rozloučení se školou aneb Hurá 
na prázdniny“. V neděli 25. června od 
15 hodin je pro všechny připravena celá 
řada zábavných atrakcí v podobě soutěží 
a her. Chybět nebude tvořivá dílnička či 
skákací hrad. Na všechny čekají rozlič-
né odměny i bohatá tombola. Stánky 
budou nabízet řadu dobrot, samozřejmě 
i se zmrzlinou a cukrovou vatou. Určitě 
se všichni vyřádí rovněž na diskotéce 
a pak…hurá na prázdniny!

RoztoKy u PRahy 
BRATŘI V TRIKU  Ještě do 9. 7. 
můžete navštívit ve Velké výstavní 
síni Středočeského muzea v Roztokách 
u Prahy výstavu s názvem Sedmdesát 
let Studia Bratři v triku. Jedná se o uni-
kátní výstavu mapující 70 let nejúspěš-
nějšího a nejstaršího českého studia 
kresleného filmu, které od svého vzniku 
v roce 1945 vytvořilo více než 1600 fil-
mů různých výtvarných stylů a žánrů. 
Díky legendárním večerníčkovým posta-
vičkám, jako je Krteček, Mach a Šebes-
tová, Křemílek a Vochomůrka nebo víla 
Amálka, si Studio Bratři v triku pamatují 
celé generace. Výstava představuje také 
hlavní osobnosti studia, mezi které patří 
např.: Trnka, Hofman, Miler, Smetana, 
Born  a další. Autorkami výstavy jsou 
Jana Sommerová a Maria Axamitová. 

co Se u NáS Děje Mělničtí ZAstupitelé MAjí v Rukách 
buDoucnost obyvAtel ovocné ulice

poZoR! sMRtelně 
jeDovAté houby

(pokračování ze str. 1)
 Obyvatelé Ovocné ulice se proto 
opět rozhodli zjistit, jak daleko se 
posunula jejich věc. Jaké bylo jejich 
překvapení, když na jednání zastupi-
telstva v květnu t. r. obdrželi pouze 
mlhavé a vyhýbavé odpovědi a in-
formaci, že se dopravní obslužnost  
v Ovocné ulici bude teprve řešit. 
 Toto sdělení ale není pro občany 
diskutované lokality uspokojivé. 
Rozhodli se, že je lepší problémům 
předejít, než řešit následky špatného 
rozhodnutí. Proto byl sepsán ote-
vřený dopis adresovaný hejtmance 
Středočeského kraje Pokorné - Jer-
manové, starostovi města Mělníka 
Mikešovi a mělnickým zastupite-
lům. 
 Položili jsme proto autorům ote-
vřeného dopisu paní Barboře Hore-
šovské a panu Martinu Piechowic-
zovi několik otázek. 

 zMůžete nám přiblížit, z čeho 
plynou vaše obavy? 
„Situace, kterou nechceme v této 
lokalitě připustit, je mj. zvýšení do-
pravní zátěže ve spojitosti s uvažo-
vanou stavbou nových rodinných 
domků. To se týká i navýšení do-
pravy po jejich zabydlení. Uvažo-
vaný návrh zjednosměrnění ulice, a 
tím způsobené zvýšení průjezdů po 
nechráněném železničním přejez-

du „Kamenné závory“ se nám také 
nelíbí. Navíc po této úpravě dojde 
k problémům při výjezdu na komu-
nikaci Českolipská. Ulice Ovocná 
nemá chodníky, je zde zvýšený po-
hyb osob a navíc zde vede značená 
turistická cesta. Nechceme nechat 
ohrožovat ani sebe, ani naše děti - 
prostě komunikace tak, jak je, další 
zatížení dopravou nezvládne. Vše 
bude na úkor kvality bydlení i bez-
pečnosti osob.“ 

 zExistuje nějaké řešení doprav-
ní situace, které by mohlo problé-
mům předejít? 

„Rozhodně ano, dokonce existuje 
několik navrhovaných řešení, která 
by pomohla problém vyřešit.“

 zMůžete je našim čtenářům při-
blížit? 
„Protože nechceme pouze nečinně 
přihlížet tomu, že se okolí našich 
domovů změní v peklo a zároveň 
nechceme nikoho omezovat, ani mu 
kazit podnikatelské záměry, snažili 
jsme se vymyslet přijatelná řešení 
dané problematiky. S těmi jsme také 
seznámili mělnické zastupitele. Mezi 
ty nejdůležitější bezesporu patří 
možnost vést všechnu stavební čin-
nost z komunikace 1/9 a naší ulici 
se dopravou zcela vyhnout. Stejně 
tak by bylo nejvhodnější i veškerou 
další dopravu k rodinným domkům 
- po kolaudaci - opět vést z této 
rychlostní komunikace. Naším cílem 
je navíc zachovat obousměrný pro-
voz v ulici, protože sem ústí všech-
ny výjezdy ze soukromých pozemků 
stávající zástavby a zjednosměrnění 
by nám situaci zkomplikovalo. Záro-
veň bychom rádi dosáhli toho, aby 
na obou koncích Ovocné ulice byly 
zřízeny zpomalovací pásy a osaze-
na dopravní značka „Průjezd za-
kázán“. Domníváme se, že všechna 
tato opatření jsou dostatečně účin-
ná, aby se z naší lokality stala oáza 
klidu.“ 

 z Jak jsem pochopila, nemáte 
problémy s výstavbou nových do- 
mů, ani s jejich budoucími obyva-
teli, ale trápí vás především pro-
blémy, které se dotýkají vašeho 
vlastního soukromí. 
„Ano, nechceme nikomu dělat pro-
blémy, ale rozhodně se nechceme 
nechat od nikoho omezovat, nechce-
me si nechat ničit zdraví a nechceme 
si nechat vzít klid. Vlastně nechce-
me nic jiného, než aby byl zachován 
stávající stav. Každý má právo na 
bydlení podle vlastního vkusu, toto 
právo nikomu neupíráme, ale nene-
cháme si ničit vlastní život. Chceme 
žít v klidu a pohodě, jako je tomu do-
sud.“  DD

Před několika dny jsem upozorňoval houbaře, že se již na některých mís-
tech začíná objevovat vláknice začervenalá a nyní jsem zjistil, že už roste  
i u nás. Pokud houbaříte a sbíráte i lupenaté druhy hub včetně májovek, určitě 
doporučuji se s touto houbou blíže seznámit. Před čtyřmi lety jsem právě na 
Chloumku od velmi nepříjemné otravy uchránil jednu starou paní, pro kterou 
by takováto otrava měla fatální následky. Tehdy jsme tam s kolegy naštěstí 
fotili houby a zahlédli ji, takže jsme byli ve správný čas na správném místě. 
Tato houba způsobuje tzv. muskarinové otravy, které se projevují velmi rych-
le, takže postiženému člověku začne být špatně někdy už během jídla. Otrava 
se projevuje například značným sliněním, přičemž otrávený může vyslinit až 
2 litry slin! Jaroslav Malý (mar)

nA chlouMku v pARku u hŘbitovA
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 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

referent/ka 
úseku lesů, myslivosti a rybářství odboru životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník 
platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

charakteristika vykonávané činnosti:
   zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku agendy lesů, myslivosti a rybářství podle zákona  

č. 289/1995 Sb. o lesích, zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 
 občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let
 úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na obor lesnictví a myslivost
 bezúhonnost   způsobilost k právním úkonům

Požadavky:
 prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
 dobrá znalost práce na PC (Word, excel, internet, e-mail atd.)
 samostatnost, pečlivost, spolehlivost   dobré komunikační a organizační schopnosti
 schopnost týmové práce   řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:
 praxe v oboru
 další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti
 zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. 

uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení a titul uchazeče  datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče  místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu   datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
 a o odborných znalostech 
 motivační dopis 
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
předpokládaný termínu nástupu:  dohodou
termín doručení přihlášky:  23. 6. 2017 do 10:00 hodin
Adresa doručení přihlášky:   Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1,
   276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315 635 430,431

Ing. Zdeněk Studený, tajemník
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co Se u NáS Děje stARostA tišic nAvštívil 
senioR koMplex  

Vzhledem k plánované realizaci výstavby Komunitního domu pro seniory v obci Tišice navštívil Bc. Pavel 
Končel DiS., sám starosta obce, nedávno otevřený Senior komplex v Mělníku Podolí.

 Důvodem návštěvy byl přede-
vším zájem o problematiku umisťo-
vání seniorů do zařízení podobného 
typu a detailní informace ohledně 
šíře poskytovaných služeb a spoko-
jenosti samotných klientů a jejich 
rodin. Projekt tišického domu pro 
seniory počítá zejména s výstavbou 
bytových jednotek, jejichž součástí 
jsou doplňkové služby. Tento typ 
služeb Senior komplex nabízí také, 
ve čtvrtém podlaží budovy. Staros-
ta se tak mohl inspirovat moderní-
mi, prostornými byty s kompletně 
bezbariérovým přístupem, protisk-
luzovými povrchy a kuchyňkou 
s nejmodernějšími spotřebiči. Na-
chází se zde 15 bytů určených pro 
dosud soběstačné osoby, kterým 
jsou nabízeny doplňkové služby, 
jako je možnost okamžitého při-
volání kvalifikovaného personálu 
a zabezpečení zdravotní péče či hy-
gieny. Mezi další služby patří i do-
náška nákupů, jídel, úklidové práce 
a praní prádla. Dále se zde nachází 
lůžková část, která čítá 95 lůžek 
s možností pokojů s jedním až čtyř-
mi lůžky. Obyvatelé komplexu mají 
možnost využívat několik typů spo-
lečných prostor, kde se mohou se-
tkávat se svými příbuznými, přáteli 
a spolubydlícími. 
 Personál komplexu zajišťuje 
kromě perfektních zdravotnických 
a pečovatelských služeb širokou 
škálu doplňkových aktivit, mezi 
které patří manuální kreativní tvo-
ření, tréninky paměti, hraní kuže-
lek, nebo sezónní kulinářské akce, 
aktuálně tvoření pokrmů z jahod. 

Součástí areálu je rozlehlá zahra-
da se zpevněnými cestami, která 
umožňuje obyvatelům jak procház-
ky na čerstvém vzduchu, tak se-
tkávání s rodinami na pohodlných 
lavičkách rozmístěných po celém 
areálu. Objekt splňuje i velice dů-
ležité kritérium v případě pohybu 
osob trpících Alzheimerovou cho-
robou, u nichž existuje významné 
riziko opuštění areálu bez dohledu 
personálu. Budova je za tímto úče-
lem zabezpečena jak ochranným 
plotem, tak i kamerovým systé-
mem, který umožňuje okamžitou 
reakci na nečekané situace. No-
vinkou je venkovní ohrádka se 
dvěma chovnými králíky, o něž se 
obyvatelé i personál vzorně starají, 
a zvířátka jim na oplátku zpříjem-
ňují volné chvíle. Do budoucna se 
plánuje i rozšíření společné ven-
kovní terasy, která má bezbariérový 
přístup a za několik málo dnů bude 
k dispozici i již dokončený velký 
zahradní altán s posezením. Zahra-
da zároveň nabízí mnoho cvičeb-
ních pomůcek, které napomáhají 
udržovat a zlepšovat stav pohybo-
vého aparátu. Interiér celé budovy 
je maximálně funkční, působí ve-
lice příjemně, a navíc je vybavený 
moderními rehabilitačními pomůc-
kami a nábytkem. Rozměrný výtah 
zároveň umožňuje opravdu snadný 
pohyb po celé budově. 
  Komplexní péče, která je v cent-
ru nabízena, je zcela nadstandardní 
a v porovnání se službami státem 
zřizovaných center se jedná o ne-
pochybně vyšší úroveň. I v tomto 

odvětví služeb narazíme na pro-
blematiku financování domů a po-
dobných obytných center. Převážná 
většina domovů pro seniory je pro-
vozována a zaštítěna státem. Státní 
objekty získávají v porovnání se 
soukromými provozovateli vyšší 
dotační příspěvky a soukromí pro-
vozovatelé se tak dostávají první 
roky do významné finanční ztrá-
ty. Jejich záměr se tak dá označit 
za výrazně dobročinný. Pro obce 
a města je současně mnohem vý-
hodnější využívání služeb soukro-
mých center, kterým mohou zasílat 
pravidelné dotace a zajistit obsaze-
nost. Rozdíl příspěvků se pak pohy-
buje v řádech desítek tisíc korun na 
jedno lůžko za měsíc.
 Rozdíl je také zcela patrný při 
porovnání výše nákladů na vytvá-
ření nových lůžek, které se mohou 
pohybovat až do výše dvou milionů 
korun za jedno lůžko. 
 Prohlídku rozsáhlého objektu 
komplexu zajistil JUDr. Petr Ko-
wanda, zastupitel města Mělníka 
a detailní informace o fungová-
ní objektu poskytl ředitel centra,  
Ing. Josef Sedláček. Dle jeho slov 
je do budoucnosti plánováno od-
koupení sousedních pozemků a vý-
stavba výzkumného střediska pro 
výzkum Alzheimerovy choroby 
a zřízení asistenční a odlehčovací 
služby. Případná dotace či finanční 
podpora z řad sponzorů by Senior 
komplexu Mělník umožnila pokra-
čovat ve zdokonalování nabízených 
služeb a je zde vítána.
 Personál působí jako velice 
vstřícný a ochotný. Sestry se plně 
věnují klientům trpícím mnoha 
zdravotními problémy a zpříjem-
ňují jim pobyt v zařízení, jak jen 
je to možné. Výsledek jejich péče 
je zřetelný při pohledu na spokoje-
né obyvatele, kteří v těchto dnech 
tráví velkou část dne na čerstvém 
vzduchu a dle slov vedení se zde 
cítí naprosto bezpečně, a „jako 
doma“. Projekt tišického Komu-
nitního domu je smysluplným pro-
jektem, který zajistí nadstandardní 
péči mnoha obyvatelům. Vzhledem 
k vývoji demografické křivky čes-
ké populace, která jasně ukazuje na 
rapidní zvyšování počtu osob v dů-
chodovém věku, je budování po-
dobných zařízení nezbytně nutné, 
neboť v příštích pár letech budou 
více než potřebná. Záměr staros-
ty obce Tišice je tak zcela logický 
a opodstatněný. Nezbývá doufat, že 
příslušné orgány povolí stavbu ko-
munitního domu v nejbližším mož-
ném termínu.  BB

Na snímku spokojení obyvatelé Senior komplexu. V pozadí diskutující 
ředitel Ing. Sedláček, zastupitel JUDr. Kowanda a starosta obce Tišice 
Bc. Končel.

KRaLuPy NaD VLtaVou 
ZELENEJ ZÁKAL  V areálu koupaliště 
v Kralupech se 8. 7. 2017 koná další, ten-
tokrát 13. ročník hudebního happeningu 
Zelenej Zákal 2017. Vystoupí např. ka-
pely: DEBILL HEADS, DOCTOR VICTOR, 
LETY MIMO, GOTHIGH, ROZKOUŘENEJ 
CIPÍSEK, SYNDROM, RÁJ HOUBAŘŮ, 
DISSECTION, VLASATÝ ŽÁROVKY. 

SLaNý 
DÍVČÍ VÁLKA  Letní kino Slaný uvádí 
30. 6. 2017 od 19. 00 hodin divadelní 
představení – komedii Františka Ringo 
Čecha Dívčí válka. Právě Dívčí válka je 
podle jejího autora nejúspěšnější a nej-
hranější ze všech divadelních her v Čes-
ké republice. Její atraktivnost se skrývá 
především v lehkosti žánru, nadsázce, 
využitých tématech a také v hereckém 
obsazení. Autor sám o této komedii říká: 
„Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – čes-
kému národu „na míru“, jde především 
o jemu blízký styl humoru a oblasti, kte-
rých se dotýká - erotika, politika. Navíc 
jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci 
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších 
žen, kterými naše zubožená vlast dispo-
nuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám 
– tak bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. 
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné 
sály po celé naší republice.“
 
HRY BEZ HRANIC S POŘÁDNOU 
SKLUZAVKOU  V neděli 25. června 
od 12 hodin se na Masarykově náměstí 
ve Slaném poprvé uskuteční celodenní 
sportovně zábavná akce Hry bez hranic. 
Návštěvníci se mohou těšit na soutěže 
o ceny, a především na vodní atrakce 
v čele s obří vodní skluzavkou dlouhou 
150 m. Užít si můžete také bumper balls, 
stolní fotbal nebo bungee running. Obří 
klouzačka je novinkou v Čechách a střed-
ní Evropě vůbec. Jedná se o téměř 200 
metrů dlouhou pozemní klouzačku s na-
fukovacími mantinely. Vede jako jediná 
u nás skrz přírodní terén – od pěkné 
louky po nepěknou džungli. Ale hlavně, 
ať se každý připraví na parádnou jízdu, 
protože to pořádně sviští.

Štětí
SLAVNÁ OPERA NA FILMOVÉM 
PLÁTNĚ  Do kina se chodí na filmy. 
Avšak není tomu tak vždy. Městské 
kino tentokrát zve milovníky umění na 
nevšední hudební zážitek. Z cyklu „Víc 
než film“ uvede ve středu 28. června  
od 21.15 přímý přenos z Královské opery 
v Londýně, kde proběhne uvedení slav-
né opery „Othello“. Světoznámý tenor 
Jonas Kaufmann zde debutuje v hlavní 
úloze v tomto Verdiho klasickém díle. Di-
váci tak uvidí hvězdnou sestavu zpěvá-
ků s vynikajícími duety, vypjatými sóly 
a vzrušujícím sborovým zpěvem. Všech-
ny jistě uchvátí milenecký duet Othella 
a Desdemony, a zvláště pak její dojemná 
píseň „Willow Song“. Diváci si vychutna-
jí toto umělecké dílo v italském originále 
opatřeném českými titulky.
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 Uvedené akce se zúčastnil mimo 
jiné 1. místostarosta pan Mgr. Milan 
Schweigstill a delegovaný zastupitel 
pro územní plán pan Zbyněk Šnaj-
dr. Zájem byl obrovský, setkání se 
zúčastnilo více než 50 blateckých 
a mělnických občanů. Diskuze byla 
věcná, členové spolku a oba výše 
jmenovaní zástupci města odpoví-
dali na mnoho otázek, týkajících se 
nejen uvedeného tématu, ale i celko-
vé situace ve městě, zejména v do-
pravě.
 Velmi pozitivní na této akci bylo, 
že oba pánové přislíbili v tomto 
směru podporu spolku a všech ob-
čanů k návrhu na alternativní řešení 
průtahu na území městské části Bla-
ta. Zástupci spolku pan Jan Lank a 
Michal Štajnc zodpověděli několik 
následujících otázek: 

 zPopište nám váš spolek a jeho 
aktivity?

zrušení propojení komunikace č. 
I/9 na komunikaci plánovaného ob-
chvatu I/9 a I/16 a vyjmutí staveb 
č. 3 a 4 obchvatu I/9 a I/16 města 
Mělníka z Územního plánu města 
Mělníka a nahrazení těchto dvou 
staveb novou trasou od stavby č. 1 
v ose zrušené vlečky „Cukrovar“ s 
napojením na ulici Nádražní. Dále 
byl odbor výstavby a rozvoje úkolo-
ván, aby na každém jednání podal 
zprávu o stavu a postupu činnosti v 
rámci výše uvedených. Tento postup 
považoval spolek za dílčí úspěch v 
jednání. Postupně však tento úkol 
zapadl a nebyl plněn, v současném 
návrhu územního plánu není toto 
usnesení respektováno.“

 zCo vás přimělo ke svolání toho-
to setkání? 
„Vlastní zkušenost se schvalováním 
současného platného územního plá-

nu. Tehdy byl územní plán schvalo-
ván zastupiteli města na Chloumku. 
To byla doba, kdy jsem se poprvé 
dozvěděl jako občan o tom, že na po-
zemky v našem vlastnictví byla umís-
těna komunikace I. třídy. Do té doby 
jsme neměli tušení, že se něco tako-
vého odehrává na úředních deskách 
města Mělníka a zejména Krajského 
úřadu Středočeského kraje. Byla to 
doba, kdy byl přístup k informacím 
prostřednictvím internetu a dalších 
prostředků značně omezen.
 Cílem setkání bylo informovat 
spoluobčany o tom, že se v jejich 
okolí něco děje a případně podat 
pomocnou ruku při uplatňování při-
pomínek k návrhu územního plánu. 
Situaci s návrhem územního plánu 
nelze brát na lehkou váhu, domní-
vám se, že je potřeba dát čas vývoji 
tohoto dokumentu, neboť se jedná  
o strategické rozhodnutí na spoustu 
budoucích let.“

 z Jaký byl průběh setkání?
„Účast na setkání nás mile překva-
pila a utvrdila nás v tom, že obča-
né nejsou plně seznámeni s dopady 
návrhu územního plánu. Vypoví-
dající je fakt, že Blatecká hospoda 
nám nestačila, a lidé museli v jednu 
chvíli postávat venku na chodníku.  
V průběhu setkání, následně po 
něm a ještě v současných dnech 
zodpovídáme individuální dotazy 
přímo dotčených, ale i nedotčených 
spoluobčanů.“

 z Jaká témata byla nejvíce disku-
tována?
„Standardně hlavním tématem v 
městské části Blata je 3. a 4. etapa 
průtahu komunikace I/9 a I/16. Ne-

bylo to ale jediné téma, které chví-
lemi vzbuzovalo emoce. Dále se 
diskutovalo o dopadu rozšiřování 
ekonomické aktivity přístavu, umís-
tění dopravního koridoru na území 
pramenu Světice, necitelném záboru 
pozemků do veřejně prospěšných 
staveb bez ohledu na skutečnou po-
třebu atd. Vrátím-li se k záboru po-
zemků pro veřejně prospěšné stavby, 
konkrétně pro etapy průtahu č. 3  
a 4, tak zjistíme, že v návrhu územní-
ho plánu je 24 rodinných domů, na 
které se vztahuje proces vyvlastnění. 
Podotýkám, že v současném schvá-
leném plánu bylo počítáno s jedním, 
max. dvěma domy. Toto nám přijde 
jako nehorázný zásah do vlastnictví 
dotčených občanů od autora projek-
tu.“

 z Jaký je závěr z proběhlého se-
tkání?
„V první řadě je nutné konstato-
vat, že občané mají zájem o dění v 
prostředí, ve kterém žijí. Toto nám 
potvrdila jejich účast. Je nutné po-
dotknout, že pozvání na setkání bylo 
distribuováno pouze omezeně, vlast-
ními silami a prostředky, za což patří 
dík kolegům z našeho spolku.
 Zúčastnění zástupci města nás 
utvrdili a veřejně vyslovili, že umís-
tění průtahu v městské části Blata 
si nepřejí. V této souvislosti byli ve-
řejně požádáni o zakotvení alterna-
tivního řešení průtahu městem ulicí 
Nádražní do návrhu územního plá-
nu, nikoliv jako územní rezervu, ale 
jako sloučený železniční a silniční 
koridor s veřejně prospěšnou stav-
bou.“
 Průtah vs. životní prostředí

setkání občAnů blAt k návRhu
ÚZeMního plánu

„Spolek vznikl v roce 2009 jako zá-
jmové sdružení k návrhu silničního 
obchvatu, později přejmenovaného 
na průtah silnic I/9 a I/16. Uvede-
ná akce obsahovala rozdělení do  
4 etap. Etapa č. 1 – kruhový objezd 
Pražská  –  kruhový objezd Mlado- 
boleslavská je již realizována a zpro- 
vozněna, etapa č. 4 Chloumecká – 
Průhon, se nachází v současné době 
v projektové přípravě.
 Etapa č. 2 a 3 byly v územním 
plánu občany a spolky připomínko-
vány, zejména městská část Blata 
ohledně trasy v zastavěné části z 
důvodů zhoršení životního prostředí  
a demolicím v uvedeném prostoru.
 V průběhu existence spolku se 
vedlo mnoho jednání na různých 
úrovních. Spolek prosadil v roce 
2011 přijetí usnesení u zastupitel-
stva města, jehož předmětem bylo 

Dne 6. 6. 2017 proběhlo v Blatecké hos-
podě setkání občanů městské části Bla-
ta nad projednávaným návrhem územ-
ního plánu města Mělníka. Setkání bylo 
iniciováno spolkem Průtah vs. životní 
prostředí.

Zleva: diskutující Mgr. Milan Schweigstill, organizátoři setkání Mi-
chal Štajnc, Jan Lank a zastupitel Zbyněk Šnajdr
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ODMÍTL ODBĚR KRVE
 Policisté Obvodního oddělení  
Kostelec nad Labem zastavili 13. 
června v odpoledních hodinách na 
pozemní komunikaci mezi obcemi 
Nedomice a Všetaty řidiče, který 
řídil samojízdný pracovní stroj. Po-
licejní hlídka na místě zjistila, že 
čtyřiadvacetiletý muž má vysloven 
platný zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel. Policisté u mladíka 
provedli dechovou zkoušku. Ta byla 
negativní. Orientační test na drogy 
byl však pozitivní na amfetamin  
a metamfetamin. Řidič byl vyzván 
k lékařskému vyšetření spojenému  
s odběrem biologického materiálu. 
To však odmítl. 
 Ještě téhož dne v podvečer poli-
cisté muži sdělili podezření z pře-
činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Za řízení pod 
vlivem návykové látky ho potrestá 
v přestupkovém řízení  příslušný 
správní orgán, kterému policisté pří-
pad předají.

DLUŽÍ NA VÝŽIVNÉM 
 Policisté Obvodního oddělení 
Neratovice sdělili, ve zkráceném 
přípravném řízení, podezření z pře-
činu zanedbání povinné výživy os-

Soutěží chce Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy přiblížit pro-
vozy zajímavých výrobních firem, 
ukázat dětem, jaké profese jsou nyní 
potřeba a přilákat je ke studiu těch 
potřebných oborů. Také jim chce zá-
bavnou formou umožnit zasoutěžit 
si a případně si v některých firmách 
něco vyrobit. 

 zCo všechno můžete ve firmách 
vidět? 
Pojďte se se svými dětmi podívat, 
jak se vyrábí ručně broušené sklo 
nebo jak vznikají skleněné dekorač-
ní předměty a i varné sklo; nechte 
dětem vyzkoušet některou z ručních 
technik – plstění, keramiku, tkaní 
apod,;  je možné, že ani rodiče neví  
jak na to.  Víte, kde všude se u nás 
v kraji vyrábí komponenty na auto-
mobily? Umíte si poradit s renovací 
starých kovových předmětů? Víte 
odkud se berou plastové obaly - ke-
límky a kyblíky, ze kterých konzu-
mujete oblíbené potraviny? Věděli 
jste, že postele, které najdete na JIP 
v nemocnicích, vyrábí firma z vaše-
ho okolí a také že kloubní náhrady, 
které vyrábí další významná firma 
operují lékaři pacientům po celém 

matřicetiletému muži z Kladenska.
 Ten od února 2012 až do současné 
doby řádně neplní svou vyživovací 
povinnost na svého nezletilého syna, 
který byl svěřen do péče matky. Po-
dezřelý muž je matce dítěte povinen 
přispívat 2 000 Kč  měsíčně. Na vý-
živném do současné doby dluží část-
ku 128 000 Kč.

PROKOPL DVEŘE 
NA SLUŽEBNĚ

 Nejprve slovně napadali obsluhu 
obchodu, následně i přivolané poli-
cisty - podezřelý osmačtyřicetiletý 
muž a sedmačtyřicetiletá žena před 
jednou z prodejen v Neratovicích 
slovně napadali obsluhu prodejny. 
Chovali se agresivně, a to i na zasa-
hující hlídku. Na výzvu k předložení 
dokladů, tj. prokázání totožnosti, ne-
reagovali. Vůči hlídce byli agresivní 
a nespolupracovali. Oba byli zjevně 
pod vlivem alkoholu. Muže nakonec 
policisté převezli na místní policej-
ní služebnu a zde opilec pokračoval 
ve svém běsnění. V čekárně prokopl 
dveře v jejich spodní části, přítomné 
policisty slovně urážel a vyhrožoval 
jim. Následně musel  být  agresor 
umístěn do policejní cely.
 Za neuposlechnutí výzvy a poško-

zení majetku bude případ postoupen 
k dořešení  přestupkové komisi 
Městského úřadu v Neratovicích, 
kde ve správním řízení hrozí oběma 
pokuta do výše 10 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ POLICIE
 Policie ČR znovu upozorňuje 
občany, aby zabezpečili lépe svůj 
majetek! Neuzamčené a volně pří-
stupné prostory jsou velkým láka-
dlem pro nenechavce. Převážně 
garáže, zahradní domky, kůlny jsou 
magnetem pro zloděje. Je dobré in-
vestovat do pořádného zámku. Čas, 
který zloděj potřebuje k překonání 
zámku, vyplývá z jeho bezpečnost-
ní třídy. Je logické, že pachatelé 
volí raději objekty, do kterých se dá 
vniknout rychle a za pomoci jedno-
duchého nářadí. Protože prakticky 
neexistují bezpečnostní garážová 
vrata, je moudré chránit garáž elek-
tronicky. Doporučujeme magnetic-
ká a pohybová čidla napojená na 
domovní alarm. Od věci není také 
zabezpečení věcí uvnitř. Vhodné 
je použít samostatné zajištění se-
zónních pneumatik, jízdních kol, či 
motocyklu.
 Mgr. Markéta Johnová, 

mluvčí P ČR Mělník

poZnáváMe fiRMy ve 
stŘeDních čechách

Prázdniny jsou za dveřmi a mnoho rodičů přemýšlí, kam se podívat 
a jaká místa navštívit.  Chtěli byste něco zajímavého zažít společně se 
svými dětmi? Navštivte středočeské firmy v rámci soutěže Poznáváme 
firmy ve středních Čechách.  

histoRický Most čeká náRočná opRAvA
„Starý“ mělnický most J. Straky patří k významným technickým pa-
mátkám. Jedná se nýtovaný most, který byl postaven těsně před dru-
hou světovou válkou a nahradil tak svého předchůdce z roku 1888. 
Avšak nyní se již nachází velmi špatném technickém stavu. 
 Městu Mělník se podařilo získat dotaci ve výši 50 026 382 Kč na jeho 
generální opravu. V jejím rámci bude kompletně zrekonstruována nosná 
ocelová konstrukce mostu včetně vozovky a chodníků na obou stranách 
mostu, dále veřejné osvětlení a zábradlí. Rekonstrukce bude zahájena 
hned, jakmile bude dokončena na podzim letošního roku rekonstrukce 
nového mostu. Spoluúčast města bude činit cca 2 miliony korun.  mar

z DeNíKu PoLicie ČR

světě? A mnoho dalšího se dozvíte 
při návštěvách firem v rámci sou-
těže Poznáváme firmy ve středních 
Čechách.    
 Soutěž probíhá do konce prázdnin 
pro rodiče s dětmi, poté je možné 
firmy navštívit společně se školou 
v rámci exkurze. Ukončení soutěže 
je dne 30. 11. 2017. 

 z Jak se do soutěže zapojit?  
Na webu www.khkstrednicechy.cz 
je připravena brožura, kde si přečte-
te pravidla soutěže a podrobné in-
formace o soutěžících firmách. Dále 
si stáhněte pdf – Hrací karta. Hrací 
karty jsou také k dispozici v někte-

rých Infocentrech – v Brandýse n. 
L., Mladé Boleslavi, Kladně, Nym-
burku, Berouně, Kolíně, Příbrami, 
Poděbradech, Mělníku, Rakovníku, 
Kutné Hoře.  Hrací kartu vezměte 
s sebou do firmy, za každou návště-
vu obdržíte razítko s datem návště-
vy.  Platné karty postupují do sloso-
vání a v prosinci budou vylosovány 
3 hlavní ceny pro nejpilnější sběra-
tele a 3 „ceny útěchy“. Připraveny 
jsou opravdu zajímavé ceny. 
 Více na webu www.khkstred-
nicechy.cz nebo tel: 702 020 489 
Vladislava Šizlingová,  sizlingova@
komora.cz.                                                            

co Se u NáS Děje

RouDNice NaD LaBeM 
ČTEME DĚTEM  Čtení pro nejmenší 
děti probíhá v dětském oddělení roud-
nické knihovny každou druhou středu. 
Děti naslouchají hlasitému čtení paní 
Zdenky Eidkumové, prohlíží si knížky, 
hrají si v dětském koutku. Maminky mo-
hou vybrat knihy, které se dětem líbily. 
Pro dospělé je připraveno občerstvení. 
Další čtení proběhne 14. a 28. června od  
10. 00 hodin. Vstupné se neplatí. 
PRÁZDNINY V GALERII  V minulém 
roce se zde plně osvědčily prázdninové 
programy. Z toho důvodu se vedení Gale-
rie moderního umění rozhodlo v nich vol-
ně pokračovat. Ve čtvrtek 13. července se 
zde od 17 hodin uskuteční Letní jazzový 
koncert. Poslední červencový čtvrtek od 
16 hodin zdejší prostory opět navštíví 
lektorka Simona Němcová, která ve své 
přednášce posluchače zasvětí do volného 
pokračování výtvarného cyklu Asijská 
dílna na téma „Základy tušové malby 
SUMI-E II“. Kromě toho zde ve dvou ter-
mínech proběhnou Letní výtvarné dílny, 
a to vždy jeden týden v červenci a další 
týden v srpnu. Dílny jsou určené malým 
i velkým školákům (od 6 do 15 let), kteří 
mají rádi výtvarnou tvorbu a umění. Na 
Letní výtvarné dílny je možno se přihlásit 
na adrese: galerieroudnice@gmail.com, 
či na tel. 416 837 301. Během všech dní 
mohou děti absolvovat dílny na různá 
témata.  Celý program na www.galerie
-roudnice.cz.

MŠeNo 
Na plovárně s muzikou  Sobota 24. 
června bude patřit folku, country a blue-
grassu. V areálu zdejšího krásného kou-
paliště se uskuteční XIII. ročník festivalu 
„Plovárna 2017“. Od 15 hodin se všem 
zájemcům o tento hudební žánr předsta-
ví několik kapel, které to skutečně letně 
rozjedou. Těšit se tak všichni mohou na 
Trativod, Mariána Kořínka a ASM, Wo-
mackles, Petra Kúse a Fámy či SUNNY 
SIDE. A jelikož bude jistě žízeň, tak jsou 
k dispozici produkty hned čtyř pivovarů. 
Kromě „domácího“ Parostrojního pivo-
varu z Lobče se bude jednat o pivovary 
z Kunratic, dále Pivovárek Na kopečku či 
Cidre od Bacha. Pamatováno je i na děti, 
které mají vstup zdarma a čeká na ně 
kromě skákacího hradu i celá řada soutě-
ží. Prostě to bude skvělé letní odpoledne. 

VeLtRuSy  
VÝSTAVA RŮŽÍ  Přivoňte si, potěšte 
své oko a hlasujte pro tu nejkrásnější 
růži. Asi stovka těchto půvabných květin 
z českých růžových sadů, ale také od jed-
notlivců, se nastěhuje do zámecké oran-
žerie, kterou můžete navštívit během 
soboty a neděle na zámku Veltrusy. Při-
lehlá loučka se promění v drobné tržiště, 
nebudou chybět ani dílny a doprovodný 
program v podobě hudebních i divadel-
ních vystoupení. Kdy? 24. 6. 2017 – 25. 
6. 2017 od 10.00–17.00 hodin. Nenech-
te si ujít tuto nevšední akci. 
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co Se u NáS Děje

oDoLeNa VoDa
„VODOLSKÁ KAPKA“ OPĚT LÁMA-
LA REKORDY  V sobotu 13. května 
proběhl již 6. ročník cykloturistického 
pochodu Vodolská kapka. Počasí přálo, 
a tak asi i díky tomu, jako už každoročně, 
byl zase překonán rekord v počtu účast-
níků. Letos jejich počet stoupl o 218, což 
je zatím nejvyšší nárůst v historii Vo-
dolské kapky. Celkem se tedy pochodu 
zúčastnilo 928 lidí. Jedinou „vadou na 
kráse“, vzhledem ke zvýšenému počtu 
účastníků, byla ta skutečnost, že prostě 
došly skleněné kapky, jenž měl obdržet 
každý účastník. Pořadatelé tuto chybič-
ku však napravili, kapky přiobjednali 
a tak všichni ti, kteří místo kapky dostali 
kartičku, si je mohli později vyzvednout 
na městském úřadě. 
MÁME ZLATO  Chlapci ze ZŠ Vítěz-
slava Hálka se stali volejbalovými šampi-
óny 3. ročníku Sportovní ligy základních 
škol o Pohár ministryně školství. O vítě-
zích se rozhodlo ve dvoudenním turnaji, 
který se konal 1. a 2. června v liberec-
kých halách Dukly a Technické univerzi-
ty. Turnaje se zúčastnila nejlepší školní 
družstva z celé naší republiky v kategorii 
staršího žactva. Blahopřejeme!

NeRatoVice
Občané hodlají uctít památku Fran-
tiška Palackého  „Otec národa“. 
Tak se kdysi říkalo tomuto uznávanému 
historikovi, spisovateli a organizátorovi  
veřejného kulturního a vědeckého života. 
K uctění jeho památky se každoročně 
koná mše a vzpomínková akce u jeho ro-
dinné hrobky v Lobkovicích. U příležitosti 
140. výročí jeho narození se v loňském 
roce ustavil přípravný výbor Spolku pro 
zbudování Kamenné knihy podle návr-
hu sochaře Kurta Gebauera. Předsedou 
spolku se stal docent Václav Liška, který 
je současně předsedou historického Sva-
toboru, spolku, který právě spoluzaložil 
František Palacký. Dalšími členy jsou 
především občané Neratovic a Lobkovic. 
Akademický sochař Kurt Gebauer patří 
mezi významné české umělce. Pro Nera-
tovice uspořádal v roce 1996 sochařskou 
dílnu Oživené město, při které vznikl i ná-
vrh památné knihy. Představitelé tohoto 
spolku tak vyzývají i ostatní občany, aby 
se staly rovněž členy, a přispěli tak ke 
zdárnému výsledku celého projektu.
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN S HASIČI  Také 
v Neratovicích si nejmladší občané školou 
povinní oslaví nadcházející konec školní-
ho roku. K této oslavě mohutně přispějí 
hasiči, jejichž místní sbor jim uspořádá 
skvělé sobotní odpoledne. A tak 24. červ-
na od 13 hodin proběhne v Kostomlat-
ského sadech celá řada různých soutěží 
a her. Chybět nebude ani pestrý kulturní 
program, a to by nemohli organizovat ha-
siči, aby nechyběla barevná pěna. Na své 
si však přijdou i „dospěláci“, pro něž je od  
19 hodin připravena videodiskotéka. Bě-
hem celého dne i večera bude pro všech-
ny zajištěno i občerstvení. A potom… 
hurá na prázdniny! 

pŘehlíDkA AteliéRu Donát

schválen ZáMěR výstAvby 
koMunitního DoMu pRo senioRy

Mělnická podnikatelka Hana Vozábová je důvěrně známá mezi ženami, které mají rády zajímavé, nevšední 
či luxusní modely. Její prodejna oděvů a spodního prádla přináší neustále něco nového. 

Pokud odhlédneme od možných zdravotních a sociálních problémů, které mohou každého z nás potkat, je 
člověk nejvíce odkázaný na pomoc okolí v období dětství a následně v seniorském věku.

Již několik let organizuje zajíma-
vé akce spojené s módou, líčením 
a vším tím, co každou ženu baví 
a těší. První červnovou sobotu se 
v obchodě na Pražské ulici zavíralo 
až v pozdních večerních hodinách, 
konala se zde módní přehlídka. 
  Organizační maratón kolem po-
slední přehlídky je dávno pryč, tak 
jsme paní Vozábovou vyzpovídali. 
Jak jste spokojená? Přinesla pře-
hlídka očekávané výsledky? Líbi-
ly se nové modely? „S průběhem 
přehlídky jsem spokojená, byla to 
už druhá větší akce na nové adrese. 
Vloni se přehlídka konala 1. června, 
u příležitosti slavnostního otevření 
nové prodejny.“
  Organizovat přehlídku je náročné 
po všech stránkách, a proto pomá-
hají s přípravou i realizací projektu 
přátelé a sponzoři. Paní Hana při-
znává: „Pokud chci, aby všechno 
klapalo tak, jak je potřeba, nemůže 
to jeden člověk zvládnout. Přede-
vším velký dík patří módnímu Atelié-
ru Donát, který zajistil pro přehlídku 
všechny modely. Dále poděkování 
patří salónu Detail Mělník za per-
fektní účesy a líčení modelek, kvě-
tinářství Jaroslav a Štěpánka Hobí-

O tom, že obec Tišice podporuje 
děti, nemůže být pochyb. Velké in-
vestice putují pravidelně do zdejší 
školy i školky. Přispívá se na spor-
tovní a kulturní aktivity, na školy 
v přírodě a mnoho dalšího.
 Tišice však mají velkou tradici 
i v péči o seniory. Již od devade-
sátých let zde fungovala obecní 
pečovatelka a následně tuto službu 
převzala Farní charita Neratovice, 
která zajišťuje pro nesoběstačné 
seniory služby sociální i zdravotní. 
Obec pravidelně podporuje Klub 
seniorů, finančně přispívá na obědy 
pro nemohoucí seniory, z posled-
ních aktivit pro seniory lze jmenovat 

Mělnický zastupitel JUDr. Kowanda si ve svém diáři našel čas, aby  
alespoň na chvíli přišel přítomné pozdravit.

kovi za jejich květinovou výzdobu. 
Součástí přehlídky bylo i pohoštění, 
které připravili Martin Růzha, Kafe 
Mělník a vinařství Kraus. Mediál-
ním partnerem byl měsíčník Mělnic-
ko. Za profesionální snímky děkuji 
Fotoatelieru Mělník.“
  Na závěr jsem Haně Vozábové 
položila dvě důležité otázky. Kolik 

přednášku o bezpečnosti a distribuci 
reflexních pásků pro zvýšení bez-
pečnosti na komunikacích. V rámci 
rekonstrukcí obecních budov a ko-
munikací se snažíme vytvářet bez-
bariérové komunikační vstupy. 
 Ovšem nejzásadnější počinek 
v rámci péče o seniory je jistě záměr, 
který byl schválen na posledním za-
sedání obecního zastupitelstva.
 Obec v loňském roce získala ne- 
udržovaný pozemek bývalého so-
kolského hřiště (ul. Sokolská) a hle-
dala jeho smysluplné využití. Po 
pečlivém vyhodnocení se zastupi-
telé usnesli, že na tomto pozemku 
vyroste Komunitní dům pro seniory.

hostů na přehlídku přišlo a jaký byl 
výtěžek?  
 „Musím s radostí konstatovat, 
že přehlídky se zúčastnilo více než 
dvě stě hostů a na dobrý účel jsme 
mohli přispět částkou 20 000 Kč,“ 
s úsměvem uzavírá naše povídání 
paní Hana.  
 DD

Mělo by se jednat o soubor minimál-
ně deseti bytových jednotek, každá 
o velikosti cca 44 m². Součástí kom-
plexu bude i společenská místnost, 
kde se budou moci scházet obyva-
telé tohoto areálu, možné tu bude 
pořádat i další kulturně společenské 
akce pro ostatní občany obce.
 Všechny přístupy budou bezba-
riérové, bytové jednotky uzpůsobe-
né i pro vozíčkáře a samozřejmostí 
budou i zahrádky k jednotlivým 
bytovým jednotkám. Okolí bude 
dotvářet parková úprava a stání pro 
automobily.
 Primárně by toto zařízení mělo 
sloužit seniorům, kteří se ocitnou 
v tíživé životní situaci. Zájemci bu-
dou muset splňovat určité podmín-
ky, například trvalé bydliště v obci 
a věk minimálně 62 let. 
 V tuto chvíli je zhotovena studie 
zmíněného záměru, následně bude 
vypracován projekt a pokusíme se 
samozřejmě získat na tuto akci dota-
ci. Samotnou realizaci ovšem bude 
muset ještě odsouhlasit zastupitel-
stvo obce. Na základě předběžných 
informací věřím, že by se celý pro-
jekt mohl zrealizovat do pěti let.
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(dokončení ze str. 1)
 Je záhadou, proč samospráva  
města Mělník nevyužila právo 
účastníka řízení při stavebních po-
voleních vystavených mělnickým 
stavebním úřadem na rozšiřování 
kontejnerového překladiště v Měl-
níku a nesnažila se blokovat rozšiřo-
vání překladiště.  
 Když mnohaletý bojovník proti 
rozšiřování překladiště, mělnic-
ký patriot a bývalý místostarosta 
Martin Pecina, navštívil květnové 
zastupitelstvo a vcelku kultivovaně  
a věcně informoval zastupitele o 
jeho boji proti překladišti, byl odmě-
něn o přestávce do omylem zapnu-
tých mikrofonů komentářem staros-
ty města. 
 Zeptal jsem se Martina Peciny, 
co říká na zadání nového územního 
plánu, kde se uvádí na straně 10, že 
se má zóna přístavu ekonomicky 
rozvíjet o další aktivity?
„Všechno je to velká lumpárna“, 
začíná rozhovor Martin Pecina a po- 
kračuje: „Protože hovořit o eko-
logizaci mělnického přístavu, po-
užiji-li slova majitele překladiště, 
pana Černého, tak je to opravdu 
veliká lumpárna, protože všichni 
víme, že přístav už dávno není pří-
stavem, vzhledem k nízké hladině 
vody v Labi a špatné průchodnosti 
Labské cesty už téměř neslouží vůbec 
dopravě, jak bylo zamýšleno původ-
ně, ale  z přístavu je překladiště ple-
chových kontejnerů. A jestli se někdo 
domnívá, že nebude součástí oné Ze-
manovské hedvábné stezky, tak bude 
a bude velmi významnou součástí. 
Před lety mně projektanti, kteří pro-
jektovali majiteli panu Černému toto 
překladiště, na schůzce říkali, ať my, 
mělničáci, s tím něco uděláme, že 
v civilizované Evropě není možné, 
aby vzniklo tak obrovské překladiště 
v přímé návaznosti na lidská obydlí. 
Toto překladiště bude v budoucnu 
nesmírně obtěžovat život lidí na Měl-
níku. Kamionovou dopravou, vlaky, 
hlukem z toho překladiště. My tady 
v Mělníku jsme stále hluší a slepí, 
myslíme si, že někdo zařídí naše ži-
voty za nás, tak jak jsme byli zvyklí 
za minulého režimu. Ono to však tak 
není. Původně měli být kontejnery 
jen na takzvaném poloostrově u ba-
zénu přístavu. 
 Podívejte se nyní z mostu, kde 
všude jsou teď roztahány. Ať mi ni-
kdo netvrdí, že to není jedna velká 
lumpárna. Že nikdo nedostává za 
to, že vlastně skrytě podporuje tyhle 
aktivity. Jde tu o velké peníze. Na-
víc mně připadá, že stávající vedení 
radnice si hraje na velké ekology, 
do nového územního plánu zanáší 

kontejneRy hyZDí Město

volby Do ZAstupitelstvA 2018
Dle našeho nezávislého předvolebního průzkumu (1000 hlasujících) by nejvíce hlasů získali komunisté těsně 
následováni hnutím ANO. Na dalších místech by se umístila ČSSD a Mé město. Výsledky dalších politických 
stran a sdružení byly zanedbatelné.

Budoucí možná koalice by tedy 
vznikla z těchto čtyř subjektů. Z nich 
by vzešel i budoucí starosta. Kdo by 
to byl, nám možná napoví výsledky 
další ankety, která právě probíhá na 
našem webu www.melnicko.cz.
 Z dostupných informací vyvozu-
jeme, že hnutí ANO bude nomino-
vat jako svého kandidáta na starostu 
majitele stavební firmy pana Zbyňka 
Šnajdra, který je předsedou Finanč-
ního výboru města Mělníka a v za-
stupitelstvu odvádí výbornou práci.
Jako lídr do příštích voleb za ČSSD 
připadá v úvahu pouze Milan Ně-
mec, který posledních osm let z po-
zice krajského radního a posléze 
i statutárního zástupce hejtmana, 
udělal pro Mělník více, než kdokoli 
jiný. Milan Němec na Mělníku také 
dlouhá léta působí jako ředitel zá-
kladní školy.
 Za KSČM je jediným možným 
kandidátem mělnický rodák Rudolf 
Fidler, který působí v zastupitel-
stvu města již druhé volební období 
a jako předseda Kontrolního výbo-
ru často poukazuje na nedostatky 
v práci současné koalice. Rudolf 
Fidler má i přes svou příslušnost 
ke KSČM výraznou podporu veřej-
nosti. Zde se jasně ukazuje, že lidé 
na komunální úrovni nerozlišují, ke 
které straně kdo přísluší, ale spíše 
posuzují konkrétního politika podle 
jeho postojů a přínosu pro město.
 Lze očekávat, že Mé město bude 
opakovaně reprezentovat současný 
starosta města Mělníka Ctirad Mi-

keš. Oblíbený starosta by tak tento 
post obhájil již potřetí. To se v novo-
dobé historii dosud nikomu nepoda-
řilo.
 Volebním lídrem Mělničanů, 
jejichž volební preference nejsou 
(alespoň podle naší ankety) příliš 
přesvědčivé, by měl být současný 
místostarosta, zkušený pořadatel 
kulturních akcí, Petr Volf.
 ODS tentokrát s největší pravdě-
podobností bude jako kandidáta na 
starostu nominovat Tomáše Martin-
ce, což je logické vzhledem k jeho 
působení ve funkci předsedy oblast-
ního sdružení ODS a jeho letošní 
kandidatuře do Poslanecké sněmov-
ny.
 TOP 09 po odchodu charisma-
tického Milana Schweigstilla, vel-
mi oblíbeného pedagoga, bude jen 

těžko za něj hledat náhradu. Nej-
pravděpodobnějším lídrem bude její 
předseda Tomáš Vojta.
 Milan Schweistil, aby zúročil svůj 
obrovský volební potenciál, bude 
muset vytvořit vlastní sdružení, po-
případě se postavit do čela Starostů 
a nezávislých, pokud kandidátku za 
Starosty a nezávislé nesestaví někdo 
jiný.
 V případě vzniku nového politic-
kého subjektu by se nám v jeho čele 
velmi líbil např. bývalý místosta-
rosta Martin Pecina. Ten na posled-
ním zastupitelstvu 22.5.2017 znovu 
prokázal, že je vynikajícím rétorem 
s hlubokou znalostí problematiky 
města Mělníka.
 Naše právě probíhající anketa 
napoví, jaký by mohl být pravděpo-
dobný výsledek. Red 

rádoby významné biokoridory, které 
nikdo nepožaduje, jen obtěžují obča-
ny. Ale na druhou stranu vedení rad-
nice podporuje rozvoj tak obrovské 
průmyslové zóny překladiště, kterou 
tady vidíme. Která se vlastně už ne-
omezeně rozšiřuje z původně urče-
ných ploch daleko dál.
  A to mi tedy opravdu nesedí, jest-
liže prohlašuji, jaký jsem ekolog, jak 
je důležité kulturní dědictví Mělní-
ka a jeho obyvatel, ale pak udělám 
všechno pro to, abych ten Mělník 
likvidoval množstvím kontejnerů, 
nákladních automobilů a vlaků? Já 
přestávám, byť už nějaký věk mám 
a v politice jsem se pohyboval, tomu 
současnému vývoji rozumět.“ 
 Rozhovor zaznamenal 

Roman RoubíčekMělnický občan Martin Pecina dlouhé roky poukazuje na podivně ti-
ché, bez protestu radnice, plíživé rozšiřování překladiště v Mělníku.

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

(nemoci ledvin)

MUDr. Katarína Rajčanová
Rohelova 2596, Mělník (sídliště Střed – vedle čistírny)

I BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Lékař ordinuje 

Po od 14.30, Ut od 14.00, St od 14.00
Po-St 7.00-11.00 sestra, volat po 9.00 hodině 

Po-St 7.00-9.30 laboratorní odběry EKG, spirometrie,
napojení na Holterův tlakový monitor

- na vyšetření se objednejte telefonicky ve výše uvedeném čase
- po telefonické dohodě je možné vyšetření i v sobotu

tel.: 315 695 611, 605 748 821 
       

Smluvní pojištovny:
CPZP, ZPMV ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

VZP, VOZP, 

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

 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
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kDo se bouŘí pRoti RADníM?
Nový územní plán v Mělníku nepřestává vyvolávat emoce. Desítky ob-
čanů zavítaly za měsíc vystavování nového územního plánu do redakce 
Mělnicka a mohou si hlavy ukroutit. Prosazované biokoridory skrz za-
stavěné město nechápou majitelé garáží a stavebních parcel, které jim 
jsou tak znehodnoceny. Nesmyslné změny stavebních parcel na zeleň, 
prosazované vedením města tam, kde historicky žádné vinice nikdy 
nestály, budí rozpaky a poškozují mnoho slušných občanů Mělníka, 
mnohdy již v důchodovém věku. Proč radní neohlídali v návrhu pře-
hnanou šíři ochranného pásma komunikací, které teď blokují mnoha 
lidem jejich stavební pozemky, zůstává záhadou.

Bývalý státní zaměstnanec, dnes důchodce, sedmdesátiletý Oldřich 
Eder ukazuje stavební parcely, které má nachystané pro svá vnoučata. 
Dnes, jak říká, mu je chce někdo změnit na zelené plochy, aniž by ho na 
to předem upozornil, nebo s ním o čemkoliv jednal.  Tyto parcely Pod 
Sirotčí prý nikdy vinicemi nebyly.

Paní důchodkyně Zdeňka Vrábelová o své pozemky přišla za komu-
nistů. Když jí byly její parcely po rodičích navráceny a staly se z nich 
stavební pozemky, těšila se, že je přenechá dětem, aby si v Mlazicích 
postavily rodinné domy. Všude okolo nad Kamennými závorami  již 
rodinné domy stojí. Teď se dozvěděla, že má znovu o stavební parcely 
přijít, protože se z nich má stát zeleň. „Je to lumpárna“ říká, „nechápu, 
proč mi vedení města chce měnit stavební pozemky na vinice, které zde 
stejně desítky let nejsou!“

O berlích a těžkou chůzí se přišel do redakce Mělnicka podívat na nový 
územní plán pětasedmdesátiletý František Hégr se svoji manželkou. 
Zjistil, že přes jeho garáž je plánován nový biokoridor. Pomohli jsme 
panu Františkovi vyplnit připomínku, kterou se může bránit proti zne-
hodnocení svého majetku. Dříve pan František pracoval jako sklepmi-
str u mělnických vinařů. Na náš dotaz, co říká na násilné obnovování 
zaniklých vinic v novém územním plánu, nám řekl, že by se spíš město 
mělo starat o stávající stojící vinice, které jsou zanedbané, jako napří-
klad ta na Kradlově při výjezdu z Mělníka směrem na Kelské Vinice. 

Vyslechli jsme za měsíc vystavová-
ní návrhu nového územního plánu 
Mělníka v redakci Mělnicka mnoho 
kritických vět na současné vedení 
radnice. Většinou obyčejní pracující 
občané, mnohdy již v důchodovém 
věku, neumí pochopit, že desítky let 
byl v Mělníku územní plán spolehli-

vým vodítkem, jak bude s jejich ma-
jetkem nakládáno. Bylo jasné, kde 
jsou parky, tedy takzvaná veřejná 
zeleň, kde jsou stavební parcely pro 
výstavbu na bydlení a kde jsou par-
cely pro podnikání. Změny se děly 
vždy citlivě a výjimečně, a to vždy 
pouze v opodstatněných případech.

 Nikdo nechápe, proč teď a na-
jednou je razantně a necitlivě pře-
kreslována mapa Mělníka? Proč 
jsou obtěžovány stovky občanů, 
aby chodily na úřad s připomínka-
mi k pochybnému návrhu nového 
územního plánu. Proč chce někdo 
blokovat rozvoj města a pod zá-
minkou ochrany přírody bere lidem 
jejich stavební parcely schválené 
k výstavbě ve stávajícím platném 
územním plánu?
 Navštívila nás kupříkladu 91 letá 
šarmantní dáma Marie Tenglerová 
a postěžovala si, že jí její stavební 
parcely na Neuberku chce někdo 
změnit na zeleň. Všude okolo se 
již prý staví domy. Pomohli jsme jí 
tedy sepsat připomínku na stavební 
úřad, aby se mohla smysluplně brá-
nit.  Přišla se na nás podívat i Betti-
na Lobkowicz, vlastnící v Mělníku 
vinice. Při pohledu na návrh nové-
ho územního plánu kroutila nevě-
řícně hlavou, protože vinice jsou 
tam prý zakresleny i v místech, kde 
prý nikdy nestály. Návrh územního 
plánu prý musel kreslit někdo, kdo 
si ta místa nikdy osobně neprošel. 
Dalšími návštěvníky naší výstavky 
stávajícího a chystaného územního 
plánu bylo mnoho občanů vlastnící 
garáže u STK. Přes ně totiž vede po-
dél bývalé vlečky plánovaný nový 
biokoridor, který má spojovat zele-
ní potok Pšovka a park Na Polabí. 
Tato možná na první pohled krásná 
myšlenka naráží na fakt, že zne-
hodnocuje majetek mnoha majitelů 

garáží, kteří si je v potu tváře stavěli 
svépomocí.  Pomohli jsme tedy ob-
čanům v důchodovém věku Jiřímu 
Vlčkovi a Jiřímu Havlínovi, aby při-
pomínkou bránili svůj majetek. Oba 
shodně tvrdili, že nepotřebují novou 
zeleň, ale nová parkovací místa pro 
sídliště Sportovní, kde jsou tyto ga-
ráže jedním z mála možných řešení, 
kde parkovat. Nám tuto myšlenku 
potvrdil docent architekt Jan Mu-
žík, který upozorňuje, že Mělník 
nepotřebuje propojovat zelení uvnitř 
města, ale potřebuje propojit ven do 
krásné přiléhající krajiny Kokořín-
ska a Polabí.  
Kdo jsou tedy ti lidé, kteří se bou-
ří proti radním a jejich nereálným 
návrhům v novém územním plá-
nu? Podle našeho zjištění převážně 
obyčejní, slušní, poctiví lidé, kteří 
mnoho let žijí v Mělníku a důvěřu-
jí městu, protože do jeho katastru 
svěřili mnohdy celoživotní úspory. 
Mnoho z nich nakoupilo v dob-
ré víře pro sebe, nebo pro své děti 
stavební parcely, nebo nemovitosti 
a teď musí chodit po úřadech a psát 
připomínky, aby se ubránili zlovůli 
znehodnotit jejich majetek. 
 Samo vedení města již uvažuje 
o novém zadání územního plánu, 
protože je zjevné, že množství při-
pomínek a kritiky návrhu nového 
územního plánu je neúnosné. Ptáme 
se tedy, jestli si politici na radnici 
nemohli ušetřit ten chaos a obtěžo-
vání občanů?
 Roman Roubíček



15    MĚSÍČNÍK MĚLNICKO       INzerCe

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD 
TESCO LETŇANY HLEDÁME:

• VYCHYSTÁVAČE ZBOŽÍ 
PRO ZÁKAZNÍKY

• PRACOVNÍKA ROZVOZU 
ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte nás přímo v obchodech Tesco nebo v sekci 
Kariéra na www.itesco.cz nebo na tel.: 601 122 453.

19028_IK_nabor_Melnicko_100x133_v01.indd   1 23.05.17   15:42

Nový majitel 

řeznictví „Na Blatech“ 
(Kokoří�nská ul., Mělní�k) nabí�zí�:

 pestrý sortiment uzenin  svačiny
 vepřové, drůbeží� maso, hovězí� maso 

z mladých býků
 Vše od českých chovatelů.

Letní nabídka:
  marinovaná masa na gril

  uzené vepřové kýty, naložené vepřové kýty
  uzené krůty, naložené krůty

Každou středu a každý pátek 
ke každému nákupu za 600 Kč 
zdarma 400 g salámu Vysočina.

Akce:

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

Přijďte vyzkoušet 
manikúru, pedikúru, 

gelové nehty 
nebo líčení. 
Nově otevřeno. 

ráda za Vámi přijedu 
a připravím Vás na svatbu 

a další akce. 


Anna Švejcarová, 
Na Samotě 200, Velký Borek, 

telefon: 731 316 077 facebook: 
gelove nehty-Anna Švejcarova

Hovorčovice 
2. září 2017  

Veterán Dech, 
8. ročník závodů 

(pionýr, moped, babeta, 
kola, koloběžky, 

tříkolky). 
Začátek ve 12 hodin, k tanci 

i poslechu hrají� Petrovi 
natěrači a Kungpao Cowboys. 

Ví�ce hledejte na internetu.    
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

Josef Níč se narodil v obci Živonín 
v roce 1892. Stejně, jako mnoha dal-
ších lidí, se ho v dospělosti dotkla 
hospodářská krize a nezaměstna-
nost, proto odchází do Francie, kde 
nachází místo v loděnicích v Mar-
seille. Jeho osudem zamíchá 2. svě- 
tová válka. Jako dobrovolník se hlá-
sí do československé bojové jednot-
ky. Ve věku 47 let se stává druhým 
nejstarším vojákem jednotky. 
 Následně se Josef Níč přesouvá 
do Afriky, aby absolvoval vojenský 
výcvik, později odjíždí do Anglie 
a vzhledem ke svému věku se stává 
spojařem. S vojenskou jednotkou 
prochází Francií, Belgií, Němec-
kem, až na naše území. Jeho další 
osudy už jsou spíše nejasné. Dolo-
žena je jeho demobilizace a návrat 
domů do Živonína. Za odsloužené 
služby – jako veterán – dostává mís-
to vrátného na Ministerstvu zdra-
votnictví. Už za půl roku je však 
nalezeno jeho mrtvé tělo v kolejišti 
jednoho pražského nádraží. Ofici-
álně je jeho smrt prezentována jako 
sebevražda. Možná však existují in-
dicie, že tomu tak být nemuselo. 
 Pohřben je se všemi vojenskými 
poctami, ale do společného hrobu. 

MáLeM zaPoMeNutý hRDiNa 
Na SLoVíČKo S FRaNtiŠKeM NoVáKeM

Každá obec má své dříče, intelektuály, 
umělce i hrdiny. Pokud se najde někdo,  
kdo je ochoten se jejich osudy zabývat, 
veřejnost se o nich nejspíš dozví. Existují 
však lidé, kteří by si pozornost a ocenění 
zasloužili, a přesto zůstávají jejich osudy 
zapomenuty. Naštěstí se tak nestalo v pří- 
padě Josefa Níče. 

V roce 1989 jsou jeho kosterní pozů-
statky exhumovány a pietně uloženy 
na Olšanských hřbitovech. 
 Protože je důležité rozkrývat osu-
dy lidí, kteří bojovali a umírali za 
tuto zemi, začal se o životní pouť 

Josefa Níče zajímat František Novák 
ze Střem. Jeho úsilí se naplnilo právě 
8. května 2017. V zastoupení rodi-
ny Níčovy, převzal z rukou ministra 
obrany MgA. Stropnického, při osla-
vách osvobození na Vítkově, pro Jo-

sefa Níče - in memoriam - „Záslužný 
kříž III. stupně“. 
 Jak to bylo s oceňováním Josefa 
Níčeho od jeho rodné obce a od Li-
dových novin přineseme v příštím 
čísle. 

Ministr obrany Martin Stropnický na společném snímku se všemi oceněnými veterány. Právě z jeho rukou převzali vyznamenání lidé, kteří 
neváhali k obraně své vlasti nabídnout to nejcennější - vlastní životy. Bohužel těchto hrdinů postupně ubývá, je proto důležité nezapomínat na 
jejich zásluhy. František Novák (druhá řada třetí zleva).

ZAjíMAvá výstAvA hRAček
Až do 1. října probíhá v Muzeu a Pojizerské galerii Se-
mily výstava Dřevěné hračky, která zaujme nejen ty nej-
mladší návštěvníky, ale i jejich rodiče a zvláště prarodiče. 
Dřevěné hračky mají v lidské historii tisíciletou tradici. 
Ostatně dřevo – velmi dostupný a příjemný materiál - je 
používáno dodnes. 
Muzeum a Pojizerská galerie Semily má ve svých sbírkách 
velké množství zajímavých exponátů. Většinou pocházejí 
z tohoto regionu, největším výrobcem dřevěných hraček byla 
firma TOFA. Název vznikl spojením anglických slov TOys 
a FActory, tj. „továrna na hračky“. Vystavené hračky předsta-
vují jen zlomek produkce této továrny, za dobu svého trvání 
zde vzniklo velké množství typů. K vidění budou rovněž hrač-
ky ze sbírek Oblastního muzea Praha-východ a nové, velmi 
nápadité hračky žáků Vyšší odborné školy uměleckoprůmys-
lové a střední uměleckoprůmyslové školy sídlící v Praze 3 na 
Žižkově. Nebude-li zrovna přát počasí, je tu vhodná  příležitost 
zajímavě využít prázdninový den. Avšak, kdo to nestihne v létě, 
má možnost i později, neboť výstava potrvá až do 1. října. 
 mar
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Pan Jaroslav Hobík nad čerstvě osázeným betonovým květináčem, který 
by měl občanům Mělníka přinášet více radosti a potěchy pro oko.

Po třech týdnech se na květináče  
na náměstí Karla IV. dívá příjem-
něji. 

Myslete nA pRevenci i po pADesátce

ZAhRADnictví jARoslAvA hobíkA 
neustále Mile pŘekvApuje 

30 % žen ve věku kolem padesátky má potíže mluvit o gynekologických obtížích. Přitom se řada z nich dá snadno odstranit, a právě v tomto ob-
dobí je třeba důsledné zdravotní prevence. Na otázky týkající se prevence odpovídal MUDr. Radek Havlas, primář gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice Mělník.

 z Proč by měla žena po padesátce chodit 
na preventivní prohlídky?
„Nejen žena po padesátém roce věku by 
měla chodit na preventivní prohlídky. Pro-
hlídky by měly absolvovat všechny ženy od 
18 let nebo od zahájení pohlavního života. 
Problémem je spíše to, že ženy po vyhasnu-
tí menstruačního cyklu nepovažují za nutné 
gynekologa navštěvovat. Přitom právě toto 
věkové období je nebezpečné pro vznik ná-
dorových onemocnění, a to včetně nádorů 
zhoubných – tedy rakovinných ženského po-
hlavního ústrojí. Z tohoto důvodu je preven-
ce nesmírně důležitá.“

 zCo ženy, které z nejrůznějších důvodů 
odkládají návštěvy lékaře? Mohou přijít 
bez obav, objednat se samy bez dalších 
doporučení?
„Gynekologa stejně jako praktického lékaře 
mohou ženy navštívit bez doporučení jiného 
specialisty. V případě, že nejsou registro-
vány, nebo když dlouho (pět či více let) na 
gynekologii nebyly, je lepší se na termín pre-
vence telefonicky objednat. Pro případ, že už 
gynekolog, kterého navštěvovaly, nepracuje, 
nebo když mají problém s registrací, je mož-
né využít naší ambulance v přízemí budovy 
gynekologicko-porodnického oddělení Ne-
mocnice Mělník.

 zCo obnáší běžná pravidelná preventiv-

ní prohlídka na gynekologii?
Běžné gynekologické vyšetření, ultrazvuko-
vé vyšetření ženské pánve, cytologický stěr, 
eventuálně vyšetření prsu. 

 z Jaká další vyšetření ženě po padesátce 
poradíte a doporučíte? 
Kromě výše uvedeného bych ještě doporučil 
mamografické vyšetření prsu. 

 z Jak často by měla žena docházet na 
pravidelnou prevenci a co vše je hrazeno 
z pojištění?
Frekvence běžného vyšetření je 1x ročně, 
v rámci kterého se provádí již výše zmiňo-
vané ultrazvukové vyšetření ženské pánve, 
cytologický stěr, eventuálně vyšetření prsu. 
To vše je hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění. Vyšetření nejsou nijak časově ná-
ročná, obvykle zaberou něco málo přes dva-
cet minut. 

 zNabízíte v rámci prevence i služby, kte-
ré by přispěly k vyššímu komfortu žen? 
Ano, z poskytovaných služeb mohu napří-
klad zmínit kurzy zaměřené na posilování 
pánevního dna. Co ale podle mého názoru 
významně přispívá k celkovému komfortu 
našich pacientek, je možnost objednávání se 
na konkrétní čas návštěvy, uživatelsky přívě-
tivé prostory, celotýdenní dostupnost léka-
ře v ambulanci a 42,5 hodinová ordinační 
doba.

MUDr. Radek Havlas, primář gynekologicko
-porodnického oddělení Nemocnice Mělník.

Neposedný zahradník pan Jaroslav 
Hobík, sídlící v Mělníku na náměstí 
Karla IV., překvapil už loni na pod-
zim, když s panem Jiřím Olšákem 
z Fitness Siesta opravili obrubníky 
a vyplenili a nově osázeli zelený os-
trůvek na náměstí Karla IV. Letos ke 
konci května svolal pan Jaroslav Ho-
bík dobrovolné brigádníky na osáze-
ní betonových květináčů na náměstí 
Karla IV. a v přilehlé ulici Tyršova. 
Přišla desítka dobrovolníků, někteří 
s dětmi.  

 Cílem bylo namísto starých od-
kvetlých alpinek osázet pelargonie, 
afrikány, a později doplnit narcisy  
a tulipány. „Aby Mělník celý rok kve-
tl a byl veselejší a příjemnější pro 
život“, říká skromně pan zahradník 
Jaroslav Hobík.  Práce byla provede-
na zdarma. Materiál uhradilo město 
Mělník, které se zavázalo betonové 
květináče častěji a vydatně zalévat. 
A já dodávám za všechny občany 
Mělníka – moc moc děkujeme!
 Roman Roubíček
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kRonikáŘ je ZáRoveň viZionáŘ  

 z Jak dlouho pracujete jako kro-
nikář města? 
„Už 4 roky. Kronikářem jsem byl 
jmenován v dubnu 2013.“ 

 zCo vlastně obnáší práce spoje-
ná s vedením kroniky? Kde hle-
dáte materiály a kdo rozhoduje  
o tom, co je vhodné zaznamenat  
a co ne? 
„Činnost kronikáře si většinou lidé 
pletou s prací historika. Historik 
bádá v minulosti a kronikář zapisuje 
současnost. A v tom je velký rozdíl. 
Psát kroniku na vesnici je poměrně 
jednoduché.  Tvořit kroniku města je 
však náročnější, protože v takovém 
městě, jako je Mělník, se toho děje 
opravdu hodně. Jako kronikář se 
musím zajímat o veškeré dění. Mu-
sím navštěvovat mnoho akcí, které 
se zde konají, abych o nich dokázal 
do kroniky napsat. Sleduji i proměny 
města, co se kde bourá a staví, kde 
se otevřela nová prodejna, nebo re-
vitalizoval park. Materiály si větši-
nou hledám sám. 
 Přede mnou zde 15 let žádný 
kronikář nefungoval, a tak mělničtí 
úředníci nebo pořadatelé akcí stále 
nejsou zvyklí nato, aby mě sami od 
sebe informovali o tom, co se na 
Mělníku zajímavého děje nebo chys-
tá. Za ty roky, co jsem kronikářem, 
se to jen velmi pomalu mění. Stále 
si myslím, že těch, kteří informace 
poskytují, je velmi málo. A o tom, 
co zaznamenám do kroniky, rozho-
duji sám. Vybírám podle toho, jestli 
ta, či ona informace bude třeba za 
padesát let budoucí badatele zají-
mat. Kroniku pak ještě připomínku-
je vedoucí odboru kultury i tisková 
mluvčí města a schvaluje RM, která 
svým usnesením prohlásí kroniku za 
oficiální úřední dokument.“ 

 z Jak vlastně vypadá současná 
kronika – vedete záznamy v elek-
tronické podobě, nebo ji tvoříte 
klasickým zápisem do knihy? 
„Když jsem se stal kronikářem, tak 
jsem navštívil Státní okresní archiv 
Mělník a nechal si ukázat současné 
kroniky z jiných měst a obcí. Podle 
nich jsem se rozhodoval, jaká forma 
zápisů a provedení mi bude vyhovo-
vat nejvíce. Do ručně psané kroniky 
se nesmí nic vlepovat ani vkládat, 
a právě to bylo důvodem, proč jsem 
se rozhodl psát na počítači, protože 
je možné do textu vložit fotografie, 
které více událost přiblíží. Po dopsá-
ní textu za celý rok nechám kroniku 
vytisknout na speciální archivní pa-
pír s dlouhou trvanlivostí, váže se do 
pevné vazby a vytvoří se tři identické 
originály. Jeden zůstává na radnici, 

Pan Martin Klihavec je, i přes své mládí, výraznou osobností města Mělníka. Od roku 1997 sbírá staré měl-
nické pohlednice a podílel se na dvaceti výstavách věnovaných historii města. Na základě těchto aktivit se 
stal jednoznačně nejžhavějším adeptem na post mělnického kronikáře.

druhý odevzdávám do SOA v Mělník, 
(tam jsou uloženy i všechny starší 
výtisky kronik) a třetí je určen pro 
kronikáře.“  

 zVíte, kolikátým v pořadí jste 
městským kronikářem? 
„Podle mého pátrání jsem 23. kroni-
kářem. Přede mnou bylo v minulosti 
9 samostatných kronikářů a jeden 
kolektiv třinácti pracovníků kultur-

    Navštívili jste zajímavá místa? chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

Na snímku pan Martin Klihavec, současný kronikář města Mělníka.

ního domu, který psal kroniky v 80. 
letech 20. století.“

 z Jaké zápisy tvoříte nejraději? 
„Nejraději zaznamenávám do kroni-
ky nové akce, které se v našem městě 
konaly poprvé. Protože mě zajímá 
proměna města, snažím se zachytit 
výrazné stavební počiny v daném 
roce. Jako sběratel věnuji na konci 
kroniky prostor informacím, které 

pohlednice nebo knihy o Mělníku 
za uplynulý rok vyšly, jaké byly vy-
dány nové turistické suvenýry (např. 
skleničky, magnetky, kalendáře…). 
Zapisuji běžné informace - kolik 
stály základní potraviny a jaké bylo 
počasí.“ 

 z Jaká jsou úskalí současného 
kronikáře? 
„V naší práci nás asi nejvíce omezu-
je zákon na ochranu osobních úda-
jů, který zakazuje uvádět jakékoliv 
jmenné seznamy obyvatel, naroze-
ných dětí nebo majitelů jednotlivých 
nemovitostí. A přitom právě tyto in-
formace jsou v současnosti nejčastě-
ji vyhledávané ve starých kronikách, 
protože mnoho lidí si v poslední 
době sestavuje rodokmen a pátrá po 
svých předcích. Tyto údaje se však 
už budoucí generace v dnešních kro-
nikách nedočtou.“ 

 zPotřebujete ke své práci nějaká 
školení, kurzy apod. Existuje vů-
bec něco takového? A jste v kon-
taktu s jinými kronikáři? 
„Jsou školicí agentury, které pořá-
dají kurzy pro začínající kronikáře, 
kde je seznámí s  legislativou a růz-
nými metodami vedení kronik. I já 
jsem již absolvoval takový kurz, kde 
nám zkušený kronikář vše vysvětlil  
a předvedl ukázky několika kronik.  
A co se týká kontaktu s jinými kroni-
káři - díky tomu, že jsem v roce 2015 
připravoval knihu „Mělnicko na 
starých pohlednicích“, tak jsem se 
seznámil s mnoha kronikáři z obcí v 
okolí Mělníka. Setkáváme se na růz-
ných kulturních akcích a na setkání 
kronikářů z mělnického okresu, kte-
ré pořádá Regionální muzeum Měl-
ník, kde si vzájemně vyměňujeme 
zkušenosti.“  

 zDěkuji Vám za rozhovor.   DD                                                                                  

 I tento rok si budou účastníci vy-
bírat z pěti pěších tras a dvou cyk-
lotras. Trasy pro pěšáky jsou dlouhé 
od 10 do 50 kilometrů. Nejdelší z 
nich vychází z mělnického vlakové-
ho nádraží a vede přes Chloumek k 
rybníku Harasov. Od něj vystoupá 
na skály a pokračuje nad Kokořín-
ským dolem k hostinci U Grobiá-
na. Dále pokračuje do vsi Kokořín 
a kolem hradu sestoupí na Dolinu. 
Z ní se vrací po Máchově cestě do 
vsi Lhotka. Ze Lhotky pokračuje po 
žluté značce kolem skalního bytu do 
cíle v Blatecké hospodě. 
 Trasa měřící 36 kilometrů jde 
spolu s nejdelší trasou kolem rybní-
ku Harasov do Kokořínského dolu  

a jím se vrací do vsi Lhotka a ko-
lem skalního bytu do cíle. Trasa v 
délce 25 kilometrů vede k rybníku 
Harasov a odtud po Máchově cestě 
do Lhotky a dál do cíle. Pěší trasa 
v délce 14 kilometrů je neméně za-
jímavá a vede po červeně značené 
Máchově cestě do Lhotky a zpět se 
vrací po žluté značce do cíle. Všech-
ny trasy jsou vedeny kolem skalního 
bytu ve Lhotce, a tak si jeho prohlíd-
ku nenechte ujít. Nejkratší pěší tra-
sa je jen na 10 kilometrů a provede 
vás hořínským parkem k plavebním 
komorám. Z nich je hezký pohled 
na mělnický zámek a chrám svatého 
Petra a Pavla.
 Cyklotrasa na 40 kilometrů je ve-

poZvánkA nA Mělnický hRoZen
V sobotu 24. června 2017 pořádají mělničtí turisté již 34. ročník dálko-
vého a turistického pochodu Mělnický hrozen. 

dena z Mělníka - proti proudu říčky 
Pšovky - do Lhotky a dále Koko-
řínským údolím ke hradu Kokořín. 
Delší cyklotrasa – pro zdatné – je 
dlouhá 70 kilometrů a zavede účast-
níky pod Mšenské a Jestřebické po-
kličky.
 Každý, kdo absolvuje zvolenou 
trasu, získá v cíli tradiční kovový 
odznak akce - letos ve vínové barvě, 
také diplom a sladkou odměnu.
 Na závěr důležité údaje: start po-
chodu je v sobotu 24. června od 6.30 
do 10.00 hodin, a to na mělnickém 
vlakovém nádraží. Cíl je také tra-
diční - v Blatecké hospodě do 18.00 
hodin. 
 Na procházku letním Kokoříns-
kem i půvabným okolím Mělníka 
zvou mělničtí turisté.
 Jan Soukup
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HERNA 
BAR

MĚLNÍK - LIDOVÝ DŮM, NOVÁ ul. 209 /13

HLEDÁME BARMANKU! (barmana) info 608 306 608
MINISTerSTVO FINACÍ VArUJe:

„Účastí na hazardní hře může vzniknout  závislost!

18 +
NON – STOP
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oRientální tAnec A jeho fÚZe  jiM učARovAly 

Fotka připomíná uplynulý ročník festivalu Tajemný Orient na zámku v Roudnici. Foto: Dušan Štraus z Je pravda, že studio funguje už 
od roku 2005?
Přikývla na souhlas: „Opravdu fun-
gujeme již 12 let a mohu potvrdit, že 
zájem o orientální tanec neopadá.“ 
(Taneční studio Caravana, které se 
usídlilo v budově knihkupectví Ro-
tunda v Roudnici n. L., registruje ta-
nečnice ve věku od 8 do 66 let, od za-

čátečnic až po pokročilé - pozn. red.)
 zV čem spatřujete takovou vý-

jimečnost pro našince nezvyklého 
hobby?
„Orientální tanec přináší ženám 
uvolnění a pohlazení a má i terape-

utické účinky. Navíc je vhodný pro 
všechny věkové kategorie...“

 zZjistili jsme si, že jste odborni-
ce na svém místě - mistryně ČR 
v klasickém orientálním tanci i v 
show bellydance?

„Nic z toho není zadarmo... za vším 
je práce, která je ale velikou záli-
bou.“

 zZadostiučiněním jsou pro vás i 
další úspěchy, o kterých jsme se 
dočetli v celostátním tisku. Ne-
škodilo by, kdybyste je i čtená-
řům našeho regionu připomněla?
„Jako sólistka vystupuji na různých 
tanečních festivalech a show u nás, 
ale i v zahraničí. Tanečnice studia 
Caravana běžně vystupují na růz-
ných akcích v regionu (plesy, firem-
ní akce, apod)i mimo něj. 
 V současné době je před námi 
nejdůležitější akce roku – 11. roč-
ník tanečního festivalu Tajemný 
Orient, který pořádáme 24. 6. 2017 
na zámku v Roudnici. Zúčastní se 
ho špičky české i slovenské taneč-
ní orientální scény a samozřejmě  
i členky roudnického studia Cara-
vana. 
 Sobotní program vypukne v 16.30  
na nádvoří roudnického zámku 
otevřenou taneční scénou. Večer-
ní program začíná v sále v 18.30 
přehlídkou večerních a svatebních 
šatů a od 19 hodin pak hlavní ta-
neční show.“

 zPravidelně konáte soustředění 
v Krkonoších, o které je mimo-
řádný zájem. Jeho program?
„Samozřejmě převážně taneční. Kro- 
mě výuky tance je ale čas i na turis-
tické vyžití účastníků.“

 zA otázka na závěr. Co říkáte 
tomu, že se váš koníček stává i ko- 
níčkem všech tanečnic studia Ca-
ravana?
„Opravdu mám velkou radost, že 
se všemi členkami trávíme volné 
chvilky smysluplně a rády!“

 zDěkuji za rozhovor.  
 Mojmír Strachota

MuZeuM plné ARcheoloGů 
Žákům 3. B ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník se dějí občas podivné věci, mají-li kouzelné sluchátko jako ve 
známém kresleném příběhu. 
 V mělnickém muzeu se jeho pro-
střednictvím přenesli do prostředí 
archeologického naleziště, aby si 
vyzkoušeli „muzejnickou profesi“ – 
archeologa. 
 Malí výzkumníci tak pilně vymě-
řovali, značili a zakreslovali objekty, 
v zemině objevovali a čistili nálezy. 

Odhadnout dle indicií jejich původ, 
skládat keramické úlomky, či po-
pisovat střepy si ten den otestovala 
také 4. A. ze ZŠ Jaroslava Seiferta. 
Za odměnu získali všichni osvědčení 
mladého archeologa a čokoládový 
zlaťák. Týdenní projekt Den s ar-
cheoložkou Alenou Veselou a mu-
zejní pedagožkou by mělo absolvo-
vat více než čtyři sta dětí. 

Mgr. Jitka Králová

Všechny nálezy je 
třeba vždy důkladně 
očistit. 

Můj nález. Vidíte, co 
držím v ruce? Starý 
vojenský knoflík.

 Foto: J. Králová

Mít koníčka  – to je výhra v nejlepším slova smyslu. Potřebuje-li si jeden odpočinout, jde si zasportovat, jiný sedne ke známkám či si zajde  
„zatrsat“apod. O tanečním roudnickém studiu Caravana jsme se dozvěděli náhodou. Bavili se o něm školáci. Osmiletí: „Přijďte se podívat, když 
jste zvědaví“, hodila nám rukavici holčina a nasměrovala nás kam! Zvedli jsme ji a nelitujeme. Průvodkyní se nám stala zakladatelka studia  
Caravana PhDr. Jana Polívková.



21   MĚSÍČNÍK MĚLNICKO        INzerCe

 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

referent/ka 
vodoprávního úřadu odboru životního prostředí

Místo výkonu práce:  Městský úřad Mělník 
platové zařazení:   10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

charakteristika vykonávané činnosti:
   zajišťuje komplexní výkon agendy dle zákona 254/2001 Sb., o vodách
   zajišťuje výkon státní správy jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu
   zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodo-

vodech a kanalizacích 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
   fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 

občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let
   vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání   bezúhonnost     způsobilost k právním úkonům

Požadavky:
   prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
   dobrá znalost práce na PC (Word, excel, internet, e-mail atd.)
   samostatnost, pečlivost, spolehlivost    dobré komunikační a organizační schopnosti
   schopnost týmové práce    řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:
   praxe v oboru    další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti
   zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. 

uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
   přesné označení výběrového řízení      jméno, příjmení a titul uchazeče
   datum a místo narození uchazeče    státní příslušnost uchazeče
   místo trvalého pobytu uchazeče     číslo občanského průkazu 
   datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
   strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
 a o odborných znalostech   motivační dopis 
   výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
   ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
předpokládaný termínu nástupu:  dohodou
termín doručení přihlášky:  23. 6. 2017 do 10:00 hodin
Adresa doručení přihlášky:   Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1,
   276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315 635 430,431

Ing. Zdeněk Studený, tajemník
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   chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

soutěž o nejheZčí ZAhRáDku
Starosta obce Malý Újezd tímto vyhlašuje soutěžní anketu, která hledá 
nejkrásnější rozkvetlou zahrádku, předzahrádku či balkón. Místo musí 
zkrášlovat obec, z tohoto důvodu je podmínkou jeho viditelnost z ulice. 
Do soutěže se mohou zapojit všichni zahrádkáři a milovníci květin v Ma-
lém Újezdu, Jelenicích a Vavřinči. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích.  
A to o nejhezčí zahrádku či předzahrádku, a o nejhezčí balkón. Předklá-
dání snímků v digitální podobě probíhá od 1. května 2017 až do 1. dubna 
2018. Hodnotit se bude estetické hledisko, kompoziční uspořádání a origi-
nalita. Vyhlášení vítězů se uskuteční v rámci Pálení čarodějnic 2018.  mar

  Na skvrny od borůvek musíte opatrně, rychle, ale s rozmyslem. Barev-
né skvrny je nutné čistit co nejdříve. Nejúčinnější je šťáva z citronu – 
skvrnu potřete polovinou citrónu, necháte chvilku působit a přeperete 
ve vlažné vodě s trochou prášku. Fleky z koberce zase dostanete za 
pomoci vlažné vody a trochy čpavku. Citrón pomůže i na zašpiněnou 
pusu, zuby a prsty

  Na již zaschlou šťávu pomůže zředěný peroxid vodíku 
  Někdy prý k vyčištění oblíbeného trička pomůže i to, že jej vložíte na 

několik hodin do mléka a potom vyperete 
  A ještě jedna rada jak na skvrny – pomůže vinný ocet nebo kyselina 

citronová
  Babské moudro praví, že průjem zastaví nejlépe právě sušené borůvky 

Borůvky také umí natropit pěknou neplechu. Šťáva z bo-
růvek dokáže způsobit velké problémy. A jak si s tím po-
radit? Ty úžasné černomodré bobule miluje snad každý. V sezóně, která se již 

rychle blíží, se jich na stáncích, v obchodech a kolem cest prodá neuvěři-
telné množství. Jediné, co může odradit, je jejich cena. Pokud se bez nich 
v sezóně neobejdete, nezbude než je osobně nasbírat nebo za drahý peníz 
koupit. Já, při své lenosti, dávám přednost té druhé možnosti. 

Borůvky můžeme jíst samostatně, 
vhodné jsou do dortů, knedlíků a ko-
láčů. Tyto sladko - trpké plody jsou 
plné tzv. antioxidantů, a proto pozi-
tivně působí na naše tělo ve všech 
směrech. Zejména prababičky je 
sbíraly a sušily a potom je využívaly 
při průjmových obtížích, na zklidně-
ní žaludku, při zánětech močových 
cest. Borůvky jsou také zdrojem 
mnoha vitamínů a ovocných cukrů. 
Zlepšují prý noční vidění, posilují 
imunitní systém a chrání před sta-
řeckou demencí.
 A jeden bonus na závěr – ledové 
osvěžení v podobě receptu na bo-
růvkový ledový koktejl.

 zPotřebovat budeme: 
6 – 8 – 10 lžic borůvek, stejné množ-
ství zmrzliny – nejlepší je vanilková, 
2 lžičky moučkového cukru a ledové 
kostky – podle chuti. 

 zPostup: Nejprve je nutné bo-
růvky umýt a nechat okapat, potom 
je rozmixujeme spolu se zmrzlinou a 
cukrem. Koktejl se podává ve vyso-
kých sklenicích s nahrubo drceným 
ledem. Ke konzumaci se hodí lžička 
nebo brčko.   

BoRŮVKy 
DoBRé RaDy Do KuchyNě

ČeRNá jeŘaBiNa
(aRoNia MeLaNocaRPa)

PŘíRoDNí LéKáRNa

Květenství jsou bílá, pilovité listy 
se na podzim zbarvují do oranžovo 
- rudého odstínu. Kromě toho, že 
je to vzhledově krásný strom, kte-
rý lze využít v sadovnictví, je také 
užitečný. V lidovém léčitelství se 
využívají především plody – malé 
malvice, se svíravou, tříslovitou pří-
chutí. Mají blahodárný vliv na krev-
ní oběh, snižují hladinu cholesterolu 
v krvi i krevní tlak. Doporučují se 
proto při arteroskleróze. Prospěšné 
jsou dokonce i při cukrovce – ob-
sahují totiž přírodní sorbit (sladidlo 
vhodné i pro diabetiky). Obsahují  
i komplex účinných látek podporu-
jících imunitní systém, především 

železo, jód, mangan. Dozrávají před 
polovinou léta, (pokud se však sklízí 
přezrálé, po prvních mrazících, je-
jich chuť je méně tříslovitá a sladší). 
 Plody jeřábiny je možné mrazit, 
aniž by se z nich cenné látky ztrati-
ly. Malvičky obsahují až 60% šťávy, 
která se dá využít na přibarvování 
světlých vín, různých nápojů, šťáv  
a na výrobu potravinářského bar-
viva. Z plodů černého jeřábu jsou 
výborné kompoty, zavařeniny, vína 
a šťávy, dají se sušit, jsou trvanli-
vější, nepodléhají snadno plísni, ani 
hnilobě.
 Kromě různých čajů a nálevů lze 
jeřabinky i kandovat – recept na tuto 
nevšední pochoutku poslala paní  
Z. Šulcová od Mšena.

 z  Postup je jednoduchý: 
Omyté jeřabiny vložte do porce-
lánové mísy, zalijte horkým sva-
řeným cukrem (1 kg cukru na 1/2 
litru vody) a uložte do chladu. Ná-
sledujících 8 dní budete sirup slévat  
a převářet tak, aby se postupně vy-
vařil. Potom bobule v troubě usušte. 
A zdravé mlsání je na světě. 

Tomuto druhu jeřabiny se lidově říká také temnoplodec nebo černý je-
řáb a tento název zcela přesně vystihuje podobu plodů – tmavých mal-
viček. Mnohem známější je možná strom nebo keř pod názvem arónie. 

 Víte, že…

Kostel svaté Ludmily v Mělníku je 
jednolodní barokní stavba původně 
z roku 1585. Je pojmenován po sv. 
Ludmile – o ní čerpáme informace 
především z pozdějších legend. Na-
rodila se pravděpodobně v roce 860. 
Díky manželskému svazku s prvním 
přemyslovským knížetem Bořivo-
jem stála u samých počátků českého 
státu. Na svět přivedla 6 dětí, stala se 
zakladatelkou vládnoucí dynastie a 
snažila se ovlivňovat i soudobou po-
litickou situaci za vlády svých synů 
Spytihněva a Vratislava. Význam-
nou roli sehrála při výchově vnuka, 
budoucího knížete Václava. Protože 
měla spory se svou snachou Draho-

              Ke KoSteLu SVaté LuDMiLy Se Váže LegeNDa?
K místu, kde stojí kostel, se váže legenda o kněžně Ludmile, kterou po 
přijetí křestu, jako křesťanku, nechtěli místní mělničtí pohané vpustit 
do města, proto byla nucena přespat na tomto místě. 

mírou, odstěhovala se na svůj hrad 
Tetín, kde ji v noci z 15. na 16. září 
921 přepadli členové Drahomířiny 
družiny a uškrtili ji jejím závojem. 
Při vraždě nesměla být prolita krev, 
aby Ludmila mohla být v budoucnu 
prohlášena za svatou. Písemné pra-
meny uvádějí, že k vraždě došlo nej-
spíše z politických a náboženských 
důvodů. Ludmila byla původně po-
hřbena na Tetíně. Roku 925 nechal 
kníže Václav přenést ostatky své 
babičky do svatojiřské baziliky na 
Pražském hradě. Ludmila byla vel-
mi zbožnou ženou a po svém sva-
tořečení se stala patronkou vinařů, 
babiček a matek. 

 Kostel sv. Ludmily byl v roce 
1639 – za třicetileté války – poni-
čen Švédy a opraven až skoro po 40 
letech chátrání. Opravy ale už byly 
vedeny v barokním stylu. Další re-
konstrukcí prošel kostelík počátkem 
a koncem 20. století. 
 V kostele se nachází kazatelna 
s vyobrazením čtyř svatých otců  
z roku 1699, hlavní oltář s obrazem 
sv. Ludmily pochází z roku 1746.
 Kolem kostela se rozkládal hřbi-
tov – dnes je zde parková plocha s 
dřevěnou  zvonicí z let 1906 -1907, 
se zvonem z roku 1598 – tedy nej-
starším zachovaným v zvonem  
v Mělníku. Zvonice je pokryta šin-
delovou střechou a byla sem přene-
sena z národopisné výstavy v roce 
1895. Jejím autorem je architekt An-
tonín Wiehl.  
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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 velikosti minimálně 600 Kb. 

ČeSKoSLoVeNSKý VLČáK 
NaŠi MazLíČci Se PŘeDStaVují

Jedná se plemeno psa, které vzniklo křížením německého ovčáka a kar-
patského vlka. 

Počátky plemenitby se vztahují k 
roku 1955, kdy se pohraniční stráž 
snažila o vytvoření vlastního slu-
žebního plemene. Pes měl mít vlčí 
vzhled a povahové vlastnosti slu-
žebního psa. První štěňata kříženců 
přišla na svět v roce 1958. 
 Československý vlčák opravdu 
vzhledem připomíná vlka, srst je 
rovná, většinou stříbřitošedého zbar-
vení, s výraznou vlčí maskou na ob-
ličeji. Dorůstá výšky kolem 65 cm a 
dosahuje váhy do 30 kg. 
 Využíván je jako univerzální pes 
k hlídání, je naprosto ideální pro 
služební výcvik. Mezi jeho nejvý-
raznější vlastnosti patří zejména 
poslušnost, odvaha, výborný čich. 

      MVDR. aLžBěty MaRaDoVé
VeteRiNáRNí PoRaDNa

 zNáš křeček má na kůži suchá loupavá místa a mám pocit, že mu řídne 
kožíšek. Hodně se drbe a v srsti má výrazné lysiny. Čím to může být 
způsobeno? 

Lysiny v srsti, načervenalá kůže a 
časté drbání může být způsobeno 
pravděpodobně infekcí kůže a para-
zity. Problémy mohou působit ale i 
alergie nebo nevhodná strava. Určit 
přesnou příčinu potíží vám pomůže 
jedině veterinární lékař. Pokud má 
křeček pouze úbytek srsti a přitom 
se nedrbe, nemá loupavá místa na 
kůži, může to být projev stáří. Hod-
ně křečků s přibývajícím věkem srst 
ztrácí.
 Pokud se ale zvířátko často a 
urputně drbe (postižená místa jsou 
kolem uší, čumáčku a v oblasti zad), 
může se jednat také o roztoče – prav-
děpodobně svrab. Je to nakažlivá 
svědivá a snadno přenosná nemoc, 
kterou mohou přenášet jiní nakaže-
ní křečci nebo také seno obsahující 
roztoče. Svrab je onemocnění způ-
sobené roztočem – zákožkou svra-
bovou. Pokud se opravdu jedná o 
svrab musíte postižené zvířátko co 
nejdříve oddělit od ostatních a z kle-
ce odstranit seno a nahradit je jiným 
stelivem. 
 Dále je nutné vyhledat veterináře, 
který odebere malou část postižené 

kůže, a pozná tak, zda se skutečně 
jedná o svrab. Neléčený svrab může 
zapříčinit úhyn postiženého zvířát-
ka. 
 Dalším problémem kůže může 
být například i plísňové onemocně-
ní, způsobené špinavou, plesnivou 
nebo vlhkou podestýlkou. Rozvo-
ji plísní napomáhá dusno, vlhko, 
nadbytek tepla a moč. Prevencí je 
naopak dostatečná čistota a přístup 
vzduchu, nikoliv však průvan.  
 Přesnou příčinu potíží vašeho 
zvířete však s jistotou určí pouze 
veterinární lékař. Neváhejte s jeho 
návštěvou. 

K cizím lidem je velmi nedůvěřivý. 
Hodí se spíše pro zkušeného pána, 
vyžaduje pohyb a práci, rozhodně 
se nehodí do bytu - na svou samotu 
totiž upozorňuje hlasitým vytím. 

osudů zasáhla 2. světová válka – v 
době protektorátu nesmí z rasových 
důvodů vystupovat, protože je po 
otci poloviční židovkou. Po válce, 
v roce 1947, nastupuje v Hudebním 
divadle Karlín. Zde se potkává s No-
vým, Werichem a Burianem. Roku 
1958 opouští divadlo a nastupuje 
dráhu estrádní umělkyně.  
 V roce 1966 je titulována zaslou-
žilou umělkyní. Ještě v 90. letech 
vystupuje a udivuje svou vitalitou a 
životním elánem. 
 Zemřela v květnu 1996 v Praze, 
ve věku 83 let a je pochována ve 
společném hrobě s dalšími českými 
herci. 

Ljuba Hermanová, vlastním jmé-
nem Luběnka Hermanová, česká 
herečka, muzikálová a operetní 
zpěvačka, se narodila 23. 4. 1913 
jako druhé dítě manželům Her-
manovým v Neratovicích a její 
tatínek pracoval jako státní úřed-
ník na dráze ve Všetatech. 

 Rodina se v roce 1924 stěhuje do 
Prahy, kde Ljuba studuje klasické, 
později reálné gymnázium. Studuje 
francouzštinu, hru na klavír, vystu-
puje v Hudebním divadle v Nuslích. 
Studia na konzervatoři nedokončí, 
přesto získává angažmá v Národním 
či Švandově divadle. Na divadelních 
prknech se pohybuje v Brně, Brati-
slavě, Paříži či Vídni. 
Ve třicátých letech 20. století už pa-
tří mezi nejpopulárnější herečky a 
zpěvačky a stává se hvězdou Osvo-
bozeného divadla, kde vystupuje 
po boku V + W - na základě těchto 
úspěchů se začíná objevovat i ve fil-
mech - např. Peníze nebo život.  
Jak v profesním, tak v osobním ži-
votě je velmi přelétavá, za svou 
kariéru měla desítky krátkodobých 
angažmá a byla 4x vdaná. Do jejích 

LjuBa heRMaNoVá
žiLi Mezi NáMi

KŘížoVKa
LuŠtěNí S MěLNicKeM

Rozluštění křížovky: .... zakázat něco jiného

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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co PRoSPíVá žiVotu
NaPSaLi NáM…

V druhé polovině května se uskutečnil pod vedením paní Vítové ozdravný 
zájezd členů SPCCH kardiaků Mělník do Sloupu u Nového Boru. V tuto 
dobu zde příroda hýří barvami, vše kvete, pastva pro oči i duši. Paní vedoucí 
zajistila též návštěvu malebného Kryštofova údolí. Zde jsme viděli krásný 
hodinový orloj, v muzeu betlémy a staré hračky. Při návštěvě Nového Boru 
jsme měli možnost přes skleněnou stěnu kavárny AJETO pozorovat práci 
sklářů a v muzeu vidět jejich výrobky.
 Naše těla byla v neustálém pohybu: ráno rozcvička, dopoledne i odpoled-
ne vycházky, jeden večer jsme protančili. Páni kuchaři se postarali o kulinář-
ské hody.
 Naše duše pookřály krásou přírody, těšili jsme se pohledem na upravené 
roubenky. Vytvořila se dobrá parta lidí, kteří se těší na další zájezd v roce 
2018. Jana Hurtová

pojďte s náMi Do poháDky
Pestrobarevné obrázky a výrobky ze 
všech ročních období, panenky šité 
s maminkami i tvz. dotazníky „Jaká 
je moje maminka?“ vytvořené dětmi 
z Mateřské školy Pohádka můžete 
vidět ve vstupních prostorech Regi-
onálního muzea Mělník. Vernisáž, 
při které vystoupili předškoláci ze 
školky na Slovanech i z pobočky 
Sportovní, zahájila výstavu „Pojďte 
s námi do Pohádky“. Ta bude k vidě-
ní do 25. 6. Otevřeno denně kromě 
pondělí 9-17 hodin.

jaRo, Léto PoDziM, ziMa V PoháDce je VžDycKy PRiMa!

Mělnický vRkoč opět RoZZáŘil Město
Jako každoročně i letos druhý červnový víkend Mělník rozkvetl pestrými barvami lidových krojů a rozezněl 
se lidovou hudbou a písničkami. Setkání dospělých i dětských folklorních souborů nejenom z Čech, Moravy 
a Slezska, ale i ze zahraničí… Ano, to byl Mělnický Vrkoč!

Mělník mohl opět hostit celou řadu 
folklórních souborů nejen ze všech 
koutů naší vlasti, ale i ze Slovenska, 
Kanady a Korejské republiky.
 Všechna ta sláva vypukla v pátek 
9. června od 10 hodin v divadelním 
sále Masarykova kulturního domu 
koncertním vystoupením pro míst-
ní školy. V odpoledních hodinách 
probíhala na náměstí Míru krátká 
představení jednotlivých soubo-
rů a uskutečnil se zde absolvent-
ský koncert žáků MŠ Pod Vrchem. 
Vlastní slavnostní zahájení 19. roč-
níku se odehrálo v Masarykově kul-
turním domě od 19.30 hodin.
 V sobotu město zaplnil tradič-
ní krojovaný průvod  a odpoledne 
náměstí Míru patřilo všem účin-
kujícím. Celý program slavnostně 

V muzeu se snoubí historie a současnost. Jeho zdi už viděly nejeden 
projekt, ve kterém jsou hlavními účinkujícími děti. S každým dalším 
takovým počinem vzrůstá jistota, že se vlastní budoucnosti nemusíme 
bát. Dík za nevšední nápady a zajímavé práce patří všem pracovníkům 
muzea.  Foto: J. Králová

vyvrcholil tanečním večerem v pro-
storách zdejšího kulturního domu, 
kde kromě tanečních produkcí bylo 
možno účastnit se výuky swingu či 
irských a korejských tanců.
 Neděle přinesla další zážitky. Na 
radničním dvoře se uskutečnilo fol-
klórní matiné a odpoledne se soubo-
ry představily na Svatotrojické pouti 
na Chloumku. Atmosféru skvěle do-
plnil Antonínský jarmark.

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

stŘechy MilAn 
provádím klempířské, 

pokrývačské a stavební 
práce. 

telefon: 721 666 245. 

obec tišice zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. 
č. st. 20, jehož součástí je stavba rodinného domu  
čp. 35, pozemku parc. č. st. 19, jehož součástí je stav-
ba bez čp., jiná stavba (dílna) a příslušných nemovi-
tostí v k.ú. chrást u tišic, obec tišice, kraj středočeský  
za následujících podmínek:

1)  Minimální cena k podání nabídky činí: 2 890 000 Kč

2)   Zájemce se přihlašuje do nabídkového řízení písemnou 
přihláškou v českém jazyce, v níž uvede: 

 a)   kontaktní údaje na sebe (jméno a příjmení nebo název 
zájemce, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla, jiná 
kontaktní adresa, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa, 
datum narození nebo identifikační číslo)

 c) navrženou cenu nemovitosti
 d) podpis účastníka nabídkového řízení
 e)  zájemce v přihlášce prohlásí, že uznává bez výhrad všech-

ny podmínky takto stanovené pro tento způsob prodeje

3)  Způsob podání nabídky: zalepená obálka označena „ceno-
vá nabídka U Kapličky 35 – neotvírat“.

4)  termín a místo k podání nabídky: do 28. 8. 2017 do 17.00 
hodin, Obecní úřad Tišice, M. Podvalové 334, 277 15 Tišice.

  Místo a čas otevírání obálek a vyhodnocení nabídek:  
30. 8. 2017 v 16.15 hodin kancelář starosty na Obecním úřa-
dě Tišice. Otevírání obálek provede tříčlenná komise jmeno-
vaná starostou obce (zúčastnit otevírání obálek se mohou 
pouze uchazeči, kteří podali včas nabídku).

Základní kritérium pro výběr zájemce bude cena nabídky.
5)  Prodej vybranému uchazeči podléhá schválení zastupitel-

stvem obce Tišice na veřejném zasedání.

6)  platební podmínky:
  V den podpisu kupní smlouvy, uloží kupující smluvní částku 

do notářské úschovy. Notář pořídí zápis o úschově, kde bude 
přesně stanoveno, za jakých podmínek uvolní smluvní část-
ku protistraně.

7)   zájemci nebude poskytnuta žádná úhrada nákladů spoje-
ných s jeho účastí v nabídkovém řízení a zaslané nabídky ne-
budou vráceny.

8)   Kupující uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru 
nemovitostí.

9)   Veřejná prohlídka objektu proběhne 21. 6. 2017 v době od 
16.00 do 17.00 hodin. Případně je možné sjednat individuál-
ní prohlídku v pozdějším termínu.

10)  Obec Tišice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů 
 a prodej zrušit.            
  Bc. Pavel Končel, DiS.
   starosta 

nabízím
pronájem pole 

– 9 ha v k. ú. cítov
 od října 2017 

bližší info: 
valsa@valsa.cz

   Nová služba v redakci týdeníku Mělnicko  –  kopírování a4, a3 černobílé i barevně.  
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Úspěchy DěvčAt v seDle

Dutch socceR youth cup 2017

Děvčata z Jezdeckého klubu Mělník se na českých kolbištích letos pre-
zentují skvělými výsledky. Od února každý víkend vybírají závody  
s tou největší konkurencí, aby byly motivovány k maximálním výkonům,  
a přesto velmi často obsazují přední místa a vítězí.

 Není výjimkou, že jeden víkend 
ovládnou i sedm soutěží. Díky tomu 
už všechna mají splněna kvalifikační 
limity pro účast na mistrovství ČR 
ve svých kategoriích a jsou vpředu 
v žebříčcích prestižních seriálů - na-
příklad v seriálu Channel star. 
 Nejmladší, jedenáctiletá Karolína 
Prušáková, je druhá v Pony youn-
ger. Na pátém místě je dvanáctiletá 
Aneta Červená. Patnáctiletá Veroni-
ka Beníšková je čtvrtá v Little pony, 
stejně jako její vrstevnice Markéta 
Miková v Pony older. V tomto se-
riálu - v kategoriích pro velké koně 

v kategorii dětí - vede třináctiletá 
Eliška Hasnedlová a Aneta Červená 
si drží čtvrté místo. Kategorii junior 
s velkým náskokem ovládá Markéta 
Miková a třetí je šestnáctiletá Denisa 
Ryndová.
 Děvčata se s velkými koňmi i le-
tos zaměřují na extraligu parkurové-
ho jezdectví - Český skokový pohár. 
Pro zrušení Martinického kola se 
bohužel Markéta Miková a Aneta 
Červená mohly zúčastnit pouze jedi-
ného kola, které se konalo poslední 
květnový víkend v Hradištku u Sad-
ské, jako Velká cena Kolína. Zde za-

Markéta Miková

Denisa Vegrichtová

Zúčastněné týmy ze států: Francie, Německo, Anglie, Skotsko, Belgie, Finsko, Česká republika, Holandsko

 27.- 28. 5. 2017 se konal v Ro-
tterdamu mezinárodní turnaj pod ná-
zvem „DUTCH SOCCER YOUTH 
CUP 2017“, kterého se také zúčast-
nil klub „FC Mělník z.s.“ A to rov-
nou s dvěma kategoriemi (mladší 
žáci a starší přípravka).
 27. 5. 2017 odehráli mladší žáci 
zápasy v základní skupině D na hři-
šti SVS, kde neztratili ani jeden bod 
a postoupili do nedělní finálové sku-
piny s bilancí 6:1.
 28. 5. 2017 odehráli finálovou 
skupinu H na hřišti SV Ommord, 
kde se potkali s vítězi ze sedmi zá-
kladních skupin a vedli si znameni-
tě. Poslední zápas ve skupině pro-
hráli s pozdějším vítězem turnaje, 

týmem First Touch 04 (Anglie), a to 
znamenalo, že si zahrají zápas o 3. 
místo na turnaji, ve kterém podlehli 
2:1 holandskému týmu DHC.

 zMladší žáci „FC Mělník“ obsa-
dili 4. místo z 28 mužstev.

 zZákladní skupina D
SVS (Holandsko) 2:1
VVGZ (Holandsko) 2:0
VV Hillegersberg (Holandsko) 2:0
 

 zFinálová skupina H 
 (1.- 8. místo)
Celtic Boys Club (Skotsko) 1:0
Dreamteam Academy (Holand.) 2:0
First Touch 04 (Anglie) 2:3

zářila Markéta Miková, když po ro-
zeskakování finálové soutěže Czech 
junior cup obsadila druhé místo, za 
loňskou vítězkou Annou Novak, a 
drží si díky tomu v žebříčku mlad-
ších juniorů čtvrté místo. Aneta „je 
ve hře“ na dvanáctém místě.
 Denisa Vegrichtová letos prvním 
rokem patří věkem do kategorie 
mladých jezdců, zaměřuje se tedy na 
speciální soutěž pro jezdce do 25ti 
let. Té se podařilo vyjet na Velkou 
cenu Brna pouze na finálovou sou-
těž, kde obsadila sedmé místo a na 
něj navázala v Hradištku v drama-
tickém rozeskakování místem tře-
tím, hned za jezdci o šest let „zku-
šenějšími“, Barborou Tomanovou a 
Jiřím Zwingerem, což ji posunulo na 
čtvrté místo ve výsledkové tabulce 
seriálu. Mest.

 zO umístění (o 3. místo)
DHC (Holandsko) 1:2
 

 zKonečné pořadí:
1. First Touch (Anglie)
2. DZC 68 (Holandsko)
3. DHC (Holansko)
4. FC MĚLNÍK (ČR)
5. Celtic Boys Club (Skotsko)
6. Schoonhoven (Holandsko)
7. Barcelona Soccer Schools 
 (Holandsko)
8. Dreamteam Academy 
 (Holandsko)
Turnaje se i zúčastnila i starší pří-
pravka klubu FC Mělník, která měla 
těžký los v základní skupině na hři-

šti SVS. Pořadatelé jim přisoudili 
týmy Sparta Rotterdam „A“, s kte-
rým prohrála 3:0. Ve druhém zápa-
se si spravila chuť s domácím muž-
stvem SVS a vyhrála 1:0 a ve třetím 
zápase, ve kterém šlo o postup mezi 
nejlepší, podlehli 1:0 týmu Spartaan 
20. Po této prohře kluci nastoupili 
v neděli do skupiny o 13.-16. místo, 
kde narazili na North Somerset F.D. 
„B“ (Anglie), SV DSO (Holandsko)  
a Spartu Rotterdam „B“ (Holand-
sko). V této skupině si kluci vedli 
herně na výbornou, ale jejich sou-
peři hráli agresivní fotbal na hranici 
faulu. A na tomto turnaji tomu dali 
zelenou. Ve skupině  kluci vybojo-
vali 1 bod, který stačil na konečné 
16. místo z celkového počtu 24 
družstev, která se turnaje zúčastnila.

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    
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   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   

CHCETE ZHUBNOUT 
DO PLAVEK?

PŘIJĎTE DO NATURHOUSE 
MĚLNÍK!

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

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

a bylin, které podporují hubnutí a čištění těla

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

Kde nás najdete?
NATURHOUSE Mělník, 
Palackého 17 
(ulice známá jako Prasečák).  
Více informací a objednávky 
na tel. 727 933 403 
a na www.hubnuti-melnik.cz 
a www.naturhouse-cz.cz.
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SK Liběchov - oddíl stolního tenisu uspořádal tradiční Májový turnaj. Do tělocvičny míst-
ní ZŠ přišli nejen domácí hráči, ale také hráči z Neratovic, Všetat, Kralup a Nelahozevsi. 
Hrálo se skupinovým systémem na šesti stolech ve třech kategoriích.V kategorii nejmladšího 
žactva bojovalo o nejlepší umístění šest dětí, mladších bylo sedm a starších devět. Sportovní 
zápolení bylo ukončeno po třech hodinách  a na stupně vítězů vystoupili nejlepší hráči, kteří 
obdrželi medaili, diplom a malou drobnost. A kteří to byli?

Májový tuRnAj

 zNejmladší žactvo: 
1. Kebrle J. (Nelahozeves)
2. Luc Duc Tuan (Nelahozeves)
3. Ryšavý J. (Liběchov)
4. Filip A. (Všetaty)

 zMladší žactvo:       
1. Kovařík T. (Neratovice)
2. Schweizer T. (Kralupy)
3. Žitník S. (Neratovice)
4. Pokorný D. (Liběchov)

 zStarší žactvo:        
1. Štibinger M. (Nelahozeves)
2. Strnadová K. (Liběchov)
3. Kotrč J.  (Nelahozeves)
4. Jaskolla P. (Liběchov)

Tentokrát výsledkem 5:0 porazi-
ly v okresním derby Sokol Tišice. 
Navíc už v sedmém utkání sezony 
nastřílely Kly pět a více branek. 
Další okresní derby se hrálo v Měl-
níku, kde domácí FC hostil rezervu 
FK Neratovice Byškovice. Ta sice 
v úvodu druhého poločasu snížila 
na 2:1, ale FC Mělník si v samot-
ném závěru zajistil třetím gólem 
vítězství za tři body. 
 Zástupcům Mělnicka se ale da-
řilo i na soupeřových hřištích. Lu-
žec přivezl „povinné“ tři body od 
poslední Dlouhé Lhoty a Byšice 
uhrály remízu 2:2 v Bakově nad 
Jizerou. Ovšem druhý bod po pe-
naltovém rozstřelu už nepřidaly. 
Bez vítězství tak kromě Dynama 
Nelahozeves v Pěčicích a Tišic na 
trávníku TJ Kly zůstala i Slavia 

Velký Borek. Ta sice uhrála doma 
bezbrankovou remízu proti rezervě 
Benátek, ale v penaltách neuspěla. 
 

 zVýsledky 24. kola I. B třídy 
skupiny B: 
TJ Kly – Sokol Tišice 5:0 (1:0) 
7. a 86. Šmíd, 55. Hyka, 80. a 90. 
Miřatský, Pěčice – Dynamo Nela-
hozeves 5:0 (2:0), FC Mělník –  FK 
Neratovice Byškovice B 3:1 (2:0) 
8. a 35. Veselý, 90. Janda – 51. Le-
marie, Bakov n. Jiz. – TJ Byšice 3:2 
po penaltách (1:1) 23. Kmoch, 74. 
Zámečník, Dlouhá Lhota – AFK 
Eletis Lužec 1:2 (0:1) 17. Hrdlík, 
47. Uher, Slavia Velký Borek – 
Benátky n. Jiz. B 0:1 po penaltách 
(0:0), Dolní Bousov – Stará Bole-
slav 1:4 (1:2).
 (pet)

Závěr sezony už klepe na dveře i ve fotbalové krajské I. B třídě skupi-
ny B. V ní prakticky celou sezonu kralují Kly, které svůj jistý postup 
okořenily dalšími pěti brankami. 

kly okoŘenily svůj postup DAlšíMi 
pěti bRAnkAMi

 
 1. Kly 24 18 2 0 4 81:25 58
 2. Pěčice 24 14 2 3 5  79:34 49
 3. FC Mělník 24 15 1 0  8 68:48 47
 4. Neratovice B  24 12 3 3  6 37:28 45
 5. Benátky n. Jiz. B  24 10 5 2 7 47:38 42
 6. Lužec n. Vlt. 24 13 0 3 8 54:54 42
 7. Dolní Bousov  24 12 1 3 8 56:49 41
 8. Stará Boleslav  24 12 1 2 9 68:54 40
 9. Nelahozeves 24 10 1 6 7 43:37 38
 10. Tišice 24 7 2 2 13 37:61 27
 11. Bakov n. Jiz. 24 5 4 1 14 34:58 24
 12. Byšice 24 5 4 1 14 32:60 24
 13. Velký Borek 24 4 4 3 13 31:69 23
 14. Dlouhá Lhota  24 0 1 2 21 27:77 4

fk pšovkA opět poŘáDá sinco cup
Již tradičně na konci června pořádá fotbalový klub FK Pšovka Měl-
ník turnaj v malé kopané pro širokou veřejnost. Letos je to již pátý 
ročník známého a oblíbeného Sinco cupu. 
Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní hráči – (i hráčky) - nejen 
dospělí, ale i dorostenci. Jsou zváni všichni fanoušci, a také každý, kdo 
má chuť posedět s přáteli, zafandit si a dát si něco dobrého k jídlu a pití - 
to přece patří k fotbalu.

 zKdy: v sobotu 24. 6. 2017 od 9.00 hodin. 
 zKde: v areálu FK Pšovka. 
 zKontakt: Petr Dušek - 606 779 517. Těšíme se na vás.
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neRAtovice pŘeskočily MeteoR, 
libiš uhRálA boD s ÚvAly

 
 1. Brozany 28 18 6 2  2 66:26 68
 2. Nymburk 28 17 4 4  3 66:31 63
 3.  Český Brod 28 16 3 3  6 60:33 57
 4.  Kladno 28 14 4 2 8 50:34 52
 5.  Souš 28 14 3 3  8 43:30 51
 6.  FK Neratovice Byškovice 28 11 5 2 10 30:35 45
 7.  Meteor Praha 28 12 4 0 12 50:37 44
 8.  Velvary 28 12 2 4 10 45:38 44
 9.  Nový Bor 28  7 7 3 11 31:48 38
 10.  Rakovník 28 10 2 3 13 35:41 37
 11.  Úvaly 28  9 3 2 14 26:37 35
 12.  Hostouň 28  9 2 3 14 34:42 34
 13.  Chomutov 28 10 2 2 14 33:39 33
 14.  Most 28 7 1 5 15 37:68 28
 15.  Štětí 28 5 1 6 16 34:74 23
 16.  Libiš 28  2 2 717 22:54 179

 

SoKoL LiBiŠ – SK úVaLy 
1:2 Po PeNaLtách

 zBranky: 35. Dušek – 23. Moud-
rý. Rozhodčí: Plzák. ŽK: Kolísek, 
Pořízek – Doležal. Poločas: 1:1. 
Penalty: 5:6.
 
 Po podzimní porážce v Úvalech 
2:3, kde Libiš dokonce vedla 2:0, 
chtěl domácí Sokol potvrdit tříbo-
dové vítězství ve Štětí před týdnem 
a do soupeře z Úval se zakousl 
s chutí. Na domácím celku bylo 
vidět, že touží po dalším vítězství, 
ale šance proměňovat se nedařilo 
využít. Naopak to byl soupeř, který 
se ve 23. minutě dostal do vedení. 
Jenže Libiš se nenechala zahanbit. 
Neustále se snažila branku soupeře 
zdolat a povedlo se to ve 35. mi-
nutě. Do druhého poločasu se tak 
šlo znovu za nerozhodného stavu. 
V něm se oba celky snažily utká-
ní rozhodnout, o zajímavé šance 

nebyla nouze, ale ani jeden tým, 
přestože šance měl, se už v normál-
ní hrací době nedokázal střelecky 
prosadit. Na řadu tak přišel opět 
penaltový rozstřel, v němž byl po 
základní sérii znovu stav nerozhod-
ný, a tak se rozhodlo až v té další, 
kdy Libiš gól nedala, zatímco Úva-
ly ano a odvezly si tak i druhý bod.
 

NoVý BoR – FK NeRa-
toVice ByŠKoVice 1:2
 zBranky: 86. Černý – 16. Kozák, 

49. Ďurinda. Rozhodčí: Dujsík. 
ŽK: Kubeš, Černý – Regner. Po-
ločas: 0:1.
 
 Neratovičtí jeli k soupeři s jedi-
ným cílem. Nahradit zbytečnou do-
mácí ztrátu s Hostouní před týdnem 
(0:1). Jediné, co je utěšovalo, že na 
podzim nadělili Novému Boru pět 
branek, a tak věřili, že ani ze hřiš-
tě soupeře se nebudou vracet bez 

bodového zisku. A stalo se. Ne-
ratovice začaly od prvních minut 
aktivně a už v 16. minutě dostaly 
šanci změnit skóre, když kopaly 
pokutový kop. Ten proměnil Ko-
zák, který poslal hosty do vedení.  
I přes další šance, se stav v prvním 
poločase už nezměnil, ale ihned po 
přestávce zaúřadovaly Neratovice 
podruhé. Ve 49. minutě Ďurinda 
přesnou střelou poslal Neratovi-
ce do dvoubrankového vedení. To 
udržely až do 86. minuty, kdy Nový 

Bor snížil, ale vyrovnat mu Nera-
tovice už nedovolily. Tímto vítěz-
stvím se znovu posunuly na šestou 
pozici před pražský Meteor, který 
prohrál v Českém Brodu.
 

 z  Ostatní výsledky 28. kola: 
Kladno – Velvary 0:1 (0:1), Mos-
tecký FK – Štětí 7:1 (4:0), Tn Ra-
kovník – Souš 1:2 (1:1), Český 
Brod – Meteor Praha 1:0 (0:0), Bro-
zany – Nymburk 3:2 (2:2), Hostouň 
– Chomutov 3:0 (1:0).

Víkendové 28. kolo fotbalové divize B přineslo našim zástupcům čty-
ři body. Podstatně lépe si vedly Neratovice Byškovice, které dokázaly 
vyhrát v Novém Boru 2:1. Sokol Libiš, který se už smířil se sestupem, 
doma vydoloval bod proti Úvalům, když za stavu 1:1 penaltový roz-
střel nezvládl. 

Jako každý rok to byla velká po-
dívaná, na lyžaře čekala spousta 
záludných úkolů, překážky z větví, 
pití piva na „ex“ a hod tenisákem do 
pusy sněhuláka. Nechyběly ani ori-

ginální masky. Chlapi zazářili jako 
hokejisté i jako roztomilé baletky. 
Maskám se nevyhnula satira, stejně 
jako minulý rok, kdy běžci ztvárni-
li balisety, na Mělníku známé jako 

Mělničtí běžkAŘi opět nA DlAžbě
Pivo, sněhulák a běžky na dlažebních kostkách mělnického náměstí Míru neodmyslitelně patří k červnové sobotě na Mělníku, a to již 24 let. Ka-
ždý, kdo si ze sebe umí udělat legraci, zde nesmí chybět. Dne 17. 6. si přišli na své běžkaři, zdatní popíječi piva i děti v maskách.

„schweigstillky“. Letos reagovala 
na současnou politickou situaci sku-
pina běžců v maskách starosty Cti-
rada Mikeše. 
 Aleš Kvasnička svou výhrou os- 

Závodu na běžkách se zúčastnil i kandidát na úřad prezidenta MUDr. Marek Hilšner.

lavil zlatý hattrick. Kateřina Švi-
hlová, která běžela za ,,Kajínkovu 
nemilost“, vybojovala první místo v 
ženském běhu. Celý večer zakončil 
Vladimír Mišík & ETC, který svý-
mi legendárními texty dojal všechny 
generace posluchačů. 
 Celá akce se opět vydařila. Spo-
jením sportu, piva, hudby a zábavy 
vznikla skvělá atmosféra, která od-
startovala kulturní léto na Mělníku. 
Těšíme se na příští ročník!
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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

PRODÁM
zz Prodám pěkný zabijačkový vál,  

rozměry 110x75 cm. Telefon: 733 508  
669.
zz Samice králíků k užitkovému 

chovu, telefon: 315 671 129 Mělník.
zz Prodám dvě kola, holandskou se-

dací soupravu a dvě skříňky pod TV. 
Telefon: 607 254 500.
zz Prodám zahradní kolečko a kár-

ku. Levně. Telefon: 720 251 353. 

VZPOMÍNÁME

Dne 18. 6. 2017
jsme si připomněli 

desáté výročí od úmrtí 

pana 
Arnošta Wertheima 

z Mělníka. 
Stále vzpomíná 

manželka 
s rodinou.  

Bylo to všechno tak rychle a sbohem 
nemohla jsem vám říct, nebuďte smutní 

a možná jednou budem zase žít. 

Dne 16. 6. 2017 uplynulo 15 let, 
co zemřela maminka, babička, 

prababička a praprabačička 

paní Věnceslava Chaloupková 
z Mělníka – Pšovky. 

Děkujeme přátelům a známým, 
kteří vzpomenou s námi. 
Dcera a syn s rodinou.

Dne 16. 6. 2017 
uplynulo 18 let, co nás navždy opustil 

náš drahý tatínek, dědeček

pan Václav Popelář 
z Tuhaně. 

V našich srdcích zůstává stále s námi. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte spolu s dcerou a rodinou. 
Děkuji. 

Dne 17. června 2017 
uplynulo 17 let
od odchodu mé 
milé maminky 

paní 
Miloslavy Janurové 
roz. Pulkrábkové 
z Mělníka. 

Prosíme o tichou vzpomínku. 
Syn Ivan s rodinou. 

Čas plyne, nevrátí,
co vzal. 
Zbyla jen vzpomínka 
a v srdci žal. 

Dne 30. 5. 2017 
uplynulo 12 let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček 

pan František Ševčík z Vrbna. 
S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Prázdná jsou místa,
 kde zazníval Tvůj hlas. Však vzpomínka 

na Tebe zůstane navždy v nás. 

Dne 7. června 2017 uplynulo 9 let 
od úmrtí našeho syna, bratra 

Martina Zeleného. 
Stále vzpomíná rodina. 

Dne 30. 6. 2017 
uplyne 5 let, 
co nás navždy opustil 

pan Jan Tříska 
z Kel. 
Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. 

Děkujeme za tichou vzpomínku. 

zz Prodám pšenici a ječmen, 1q/400 
Kč, dále slámu, 1 balík za 10 Kč. Tele-
fon: 721 023 774.
zz Prodám kufříkový psací stroj 

zn. Consul, v dobrém stavu. Telefon: 
705 263 176.
zz Prodám rohovou čalouněnou la-

vici, dvě židle a jídelní stůl. Telefon: 
606 860 392.
zz Prodám větší přívěsný vozík, 

bez TP. Cena dohodou. Telefon: 720  
251 353.

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

Telefon: 606 860 392.
zz Prodám knihy – letecké bitvy 2. 

světová válka, stíhači, RAF a podobná 
témata. Cca 50 Kč za kus, i jednotlivě, 
seznam zašlu. Telefon: 720 251 353.

KOUPÍM
zz Koupím srovnávačku s prota-

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

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

hoda. Telefon: 607 508 050. 
zz Prodám CD a kazety, žánr dechov-

ky a heligonky. Telefon: 720 251 353.
zz Koupím historický motocykl, 

může být i nekompletní, nebo jen díly. 
Telefon: 608 773 933
zz Koupím československé dukáty a 

jiné zlaté mince. Telefon: 778 080 060.

BYTY, NEMOVITOSTI
zz Pronajmu panelový byt 2+kk 

v ulici Zádušní, Mělník. Cena celkem 
9500 Kč. Telefon: 725 811 903.
zz Pronajmu dlouhodobě garáž za 

Kauflandem. Cena 600 Kč za měsíc. 
Telefon: 721 913 909.
zz Hledám ke koupi byt 3+1 nebo 

3+kk v Mělníku. Telefon: 607 588 961.
zz Odhad nemovitostí pro dědické 

řízení. Levně. Telefon: 607 588 961.
zz Prodám stavební parcelu o roz-

loze 844 m2 v Mělníku - Mlazicích. 
Telefon: 607 125 920.
zz Koupím dům, byt či stavební po-

zemek v okolí Mělníka. Finance mám 
v hotovosti. Telefon: 607 117 727. 
zz Koupím byt na Mělníku v OV 2+1 

nebo 3+1. Nejsem RK a RK prosím 
nevolat. Telefon: 603 540 363.

ZaMěSTNÁNÍ
zz Hledám asistentku na práci 

v PO-PÁ – vaření, úklid, psaní dopi-
sů a pro práci na PC. Mělník, telefon: 
722 554 449 nebo 315 621 204. 

přijmeme
pomocného technic- 

kého pracovníka
na údržbu zeleně a jiné 

pomocné práce na brigádu 
do 31. 10. 2017. 

Podmínka: evidence na Úřadu 
práce minimálně tři měsíce. 

Telefon: 315 623 015.  
minimálně 3 měsíce. 

základní škola 
J. Matiegky
Mělník

kvalifikovanou učitelku 
na i. stupeň Zš. 

Anglický jazyk výhodou. 
Nabídky s přiloženým 
životopisem zasílejte 

na email: 
skola.vtelno@seznam.cz

zŠ a MŠ 
Mělnické Vtelno
přijme 
od 1. 9. 2017 

přijmeme 
od 1. 9. 2017 

vychovatelku 
do školní družiny 
na poloviční úvazek 

Kontakt: 
storch@zsjm-me.cz, 

telefon: 737 327 972.

základní škola 
J. Matiegky
Mělník

zz Provádíme kamerové systémy, 
alarmy. Propojení na mobil, PC. Volej-
te NON STOP. Telefon: 728 311 170.  

 Základní� škola a mateřská 
škola Všetaty – okres Mělní�k, 

pří�spěvková organizace 
přijme: 

učitele/učitelku 
matematiky a tělesné 
výchovy a učitelku MŠ. 

Jen kvalifikované. 
Nástup 1. 9. 2017, 

bližší� informace na telefonu 
315 696 416 nebo pište 

na email: info@zsvsetaty.cz.

Seriózní� půjčka 
pro klienty s pravidelným 

měsí�ční�m pří�jmem
 až do 200 tisí�c korun. 
Telefon: 732 170 454.
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ŘIDIČE sk. C 
na denní rozvozy PB lahví 

do regionů 
Střední a Severní Čechy

PŘIJME

nadstandardní plat. ohodnocení

28.000 - 33.000,- Kč

Životopis zasílejte na
 tomecek@tomegas.cz

TOMEGAS s.r.o.
plnírna PB lahví Mělník

Info na tel.: 602 149 149

PŘIJME

nadstandardní plat. ohodnocení

21.500 - 25.000,- Kč

Životopis zasílejte na
 tomecek@tomegas.cz

TOMEGAS s.r.o.
plnírna PB lahví Mělník

Info na tel.: 602 149 149

OBSLUHU
 plnící linky PB lahví.
Nabízíme dobře placené 

a dlouhodobé zaměstnání

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti. 
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

zz Přijmeme strážného (důchodce) 
do Tišic. Nejlépe z Tišic a okolí. Noč-
ní směny. Telefon: 776 446 793. 
zz Firma HILL Systems s.r.o. se 

zaměřením na truhlářskou výrobu 
přijme zaměstnance na pozice truh-
lář a  brusička, pro výrobní závod ve 
Vavřinči. Telefon:  602 280 574  nebo 
email: horacek@hillsystems.cz 
zz Hledáme pracovitou a usměvavou 

týmovou kolegyni na pozici úklidové 
práce/pokojská. Náplň práce: každo-
denní úklid a úprava ložnic, koupelen, 
pokojů a chodeb. Úklid společných 
prostor, pracovního zázemí a externích 
prostor hotelu, příprava prádla pro 
prádelnu. Požadujeme: pečlivost, spo-
lehlivost, potravinářský průkaz, praxi 
v oboru (výhoda) a dobrou fyzickou 
zdatnost. Nabízíme: pracovní doba dle 
dohody nebo po-pá 6.00 – 14.30 hod., 
práci na HPP nebo VPP, závodní stra-
vování a personální nápoje zdarma, 
příjemný kolektiv. Vaše životopisy za-
sílejte na email: prace@ludmila.cz.

SlUžBY
zz POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 

NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHO-
TOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ. 
TELEFON: 728 311 170. 
zz Levně vytvoříme profi webové 

stránky, včetně optimalizace. Volejte 
NON STOP.  Telefon: 728 311 170. 
zz Na co nestačíte, zavolejte hodi-

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

OSlaVY, JUBIlEa



PŘIDEJ SE K NÁM DO TÝMU

kariera@carent.cz
+420 725 096 532

Českolipská 3332 Mělník

HLEDÁME 
servisního technika, autoklempíře a autoelektrikáře

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
   indikovaná zdravotní a ošetřovatelská péče na lůžku
   individuální přístup ke klientům
   plně hrazeno zdravotní pojišťovnou +420 603 880 454 

naslednapece@nemocnicemelnik.cz

Mělnická zdravotní, a. s., 
Bezručova 715, 276 01 Mělník

  nemocnicemelnik  

   www.nemocnice-melnik.cz

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
   možnost využití nadstandardních rehabilitačních balíčků
   možnost umístění na nadstandardních pokojích
   respitní péče (v případě, že se chystáte na dovolenou, 
   zastoupíme vás v péči o vaše nejbližší)

KONTAKT


