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NOVÝ KLUB V MĚLNÍKU TRNEM V OKU
Více se
dočtete na
str. 9 a 15

MÍSTOSTAROSTY VOLFA A VEDOUCÍHO POLICIE

Martin Küblbeck podniká v Mělníku sedmnáct let. Po čtyřletém působení v baru PRAVDA
v městském objektu zvaném Amerika ve zdejší Tyršově ulici mu byla zrušena podnájemní
smlouva a od nynějška provozuje svůj podnik v nedalekém domě Modrá hvězda.
„Mělníkem se přetřásá kauza Modrá hvězda a neadekvátní reakce místostarosty Petra Volfa a vedoucího
dopravně preventivní skupiny Městské policie Mělník Petra Limprechta
na lednovém zasedání mělnického
Zastupitelstva, které bych přirovnal
doslova k eskamotérským vystoupením. Nebojím se je označit za lživá
tvrzení,“ říká na úvod následujícího
rozhovoru rozladěný podnikatel.

volně jsem Ameriku opustil kvůli
tomu, že jsem nebyl s Městem Mělník – vlastníkem objektu, v přímém
smluvním vztahu. Tím byla společnost s ručením omezením, jež mu dlužila nájem za šest měsíců. Za dobu,
kdy byla v provozu, jsem ji postupně
vybudoval za všechny svoje peníze v
uznávaný, renomovaný podnik nejen
v tomto městě, ale v celém Středočeském kraji. Naši barmani se úspěšně

RADNICE HÁŽE KLACKY POD NOHY
ZNÁMÉMU PODNIKATELI. OBSTOJÍ PŘED KRITIKY?!

DRUHÉ KOLO KOTLÍKOVÝCH
DOTACÍ STARTUJE

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách by mohl Středočeský kraj
přispět prostřednictvím dotací z EU téměř 52 miliony korun.
Radní na jednání 9. února 2017 odsouhlasili vyhlášení II. kola krajské
výzvy programu s názvem „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018“.
Program takzvaných kotlíkových dotací ve středních Čechách
kraj realizuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
„Rada kraje schválila návrh na
vyhlášení druhého kola kotlíkových
dotací. Pokud projekt zastupitelé
schválí, budou mít majitelé rodinných domů ve Středočeském kraji
možnost až do roku 2018 čerpat

příspěvek na výměnu zdrojů tepla
na pevná paliva. Celkem bychom
na toto druhé kolo mohli získat
z Operačního programu Životní
prostředí 51,78 milionu korun,“ informovala Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského
kraje.
Návrh rady musí nyní odsouhlasit krajské zastupitelstvo. Až
poté, co tak zastupitelé učiní a po
zveřejnění dotačního programu
a výzvy na úřední desce, budou
moci občané žádat o dotaci, tj.
zhruba v polovině měsíce dubna.
(dokončení na str. 8)

zzDobře zaběhnutý provoz jste ze
zavedené adresy přesunul jinam.
Můžete prozradit z jakého důvodu?
„Většina lidí se mylně domnívá, že
důvodem našeho odchodu bylo plánované bourání objektu. To ovšem
není pravda. Kdyby záleželo na mě,
PRAVDU bych neměnil. Nedobro-

účastnili prestižních mezinárodních
soutěží, z nichž přiváželi nejvyšší
ocenění, kterými se může u nás pochlubit jen málokdo. Myslíte, že se
podobný podnik opouští!? Skutečným důvodem našeho předčasného
odchodu je laxní přístup vedení města, které má lví podíl na tomto stavu.“
(dokončení na str. 9)

P. U. N. K.
PÍŠE NA MĚLNICKOU RADNICI

Chátrající a nikdy nedostavěná budova „Amerika“ v těsné blízkosti
mělnického náměstí Karla IV. má být již v příštím roce zbourána. Na
vzniklé ploše má vzniknout park i parkovací stání a dokonce i hřiště.
Současné vedení radnice chce úpravu tohoto prostoru stihnout do konce
svého mandátu.

VIZE PROMĚNY PROSTORU

PODOBNÉ FRONTY PŘED ÚŘADY SVĚDČÍ O NEBÝVALÉM
ZÁJMU OBČANŮ.
Foto iDNES

Od 1. 1. 2017 jsou spuštěny speciální
webové stránky http://www.melnik.
cityupgrade.cz/, kde může veřejnost
podrobně prozkoumat celý návrh.
„Budeme rádi za veškeré podněty od
vás, občanů, které můžete zasílat na
e-mail: kontakt@cityupgrade, případně je můžete sdělit telefonicky na
739 415 901. Na uvedeném telefon-

ním čísle získáte případně i další informace k návrhu. Studie bude znovu
projednávána v komisích a podnětné
návrhy veřejnosti budou posouzeny
odborníky a případně zapracovány
do konečné verze studie,“ vzkázal
před časem Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka.

(Více na str. 8)
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AKTUÁLNĚ

CO se u nás děje
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV

V Clubu Pohoda zazní jižanský rock 
Zdejší prostory totiž budou patřit legendární kapele The Cell, která letos oslaví
patnáct let svého působení. Skupina má
za sebou stovky vystoupení na pódiích
u nás i za hranicemi. V roce 2009 se vydala na svůj první zámořský výlet – tehdy
absolvovala turné klubových koncertů
v americké Louisianě. The Cell také pravidelně vystupují jako předskokani slavnějších kolegů, z nichž možno jmenovat
například ZZ Top, The Sweet či Smokie.
Návštěvníci, kteří sem v pátek 24. února
zavítají si jistě užijí skvělý večer.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Hudba v myšlenkách Masarykových
 Letos na podzim si připomeneme osmdesáté výročí úmrtí tohoto prvního československého prezidenta. Tuto skutečnost
si bude možno připomenout pásmem
hudby a mluveného slova i v kulturním
domě Vltava v pondělí 20. února od 19
hodin. V pořadu zazní skladby českých
a slovenských autorů od 19. století až
po současnost (A. Dvořák, L. Janáček,
B. Martinů, I. Zelenka, J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další). Vybraná hudba
plynule navazuje a pojí množství citátů
i významných životních momentů T. G.
Masaryka, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov
a činů.

MĚLNÍK

„Minipárty“ v Masarykově kulturním
domě  Minipárty je zábavná talk show,
která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty.
Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba
moderátora, komentátora a baviče Karla
Šípa, který dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Ve volném
dialogu proberou umělecké začátky této
ikony českého humoru, jeho zážitky ze
studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická.
Specialitou tohoto pořadu je, že se mohou
zapojit i diváci se svými dotazy na oba
protagonisty. A ne jinak tomu bude i ve
čtvrtek 23. února od 19 hodin.
Fond pomůže majitelům historických
nemovitostí  Chátrání budov, zejména
těch historických, je palčivý problém mnoha českých i moravských měst. Mělničtí
zastupitelé si jsou vědomi nutnosti jejich
obnovy, neboť by byla škoda přijít o překrásné staré budovy a ztratit něco z jejich
krásy i historické hodnoty. Z tohoto důvodu město zřídilo Fond regenerace města,
který nyní vyzývá majitele nemovitostí,
aby podali své žádosti na Městský úřad
Mělník, a to přímo na oddělení památkové
péče. Zájemci o dotace by tak měli učinit
od 20. února do 31. března letošního roku.
V prvním kole rozdávání dotací plánuje
město přerozdělit částku 700 000 korun.
Dotace budou poskytovány majitelům
nemovitostí, a to zejména na stavební
obnovu nemovitostí včetně případného
restaurování. Dotace se však týkají jen
mělnické památkové zóny. Postupně by
se však měly rozšířit i na další území.

OKÉNKO STAROSTY
ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ K PŘÍMÉ DEMOKRACII
Události, které se v posledních dnech a týdnech odehrávaly a jistě ještě budou mít své pokračování na české
politické scéně, ukazují na začátek velmi tvrdé a nevybíravé politické kampaně, a to jak do voleb do Poslanecké sněmovny, tak na post prezidenta ČR.
Různá prohlášení, jako byl loňský
„Týden občanského neklidu“, jejímiž tvářeni byli Vojtěch Dyk a Jiří
Bartoška, více a více rozdělují naši
společnost na povýšeneckou tzv.
„Pražskou kavárnu“ a „Bodrý venkov“. Prezidentské volby před čtyřmi lety urychlily tento proces, kde
jednotlivé názorové proudy přestaly
mezi sebou diskutovat. Nediskutuje
se, jen se překřikuje a na informačních sítích se vzájemně mezi sebou
jednotlivé skupiny ubezpečují, že
přece pravda je na jejich straně a že
je třeba ukázat těm tzv. ignorantům,
jak to je. Takový stav je pro naši společnost velmi nebezpečný. Smířit se
s ním znamená cestu do záhuby. Je
třeba se osobně zasazovat o jeho
překonání. Intelektuální faleš údajně
lepší společnosti a údajně přízemní
hospodářské hrubiánství spodních
deseti miliónů jsou pouze dvě strany
téže mince. V celém Česku přece žijí
lidé, kteří přemýšlejí svou hlavou,
cítí se svobodní a respektují elementární lidské hodnoty. A na obou stranách domnělého příkopu lze nalézt
jednotlivce či skupiny, kteří bohužel
slušní nejsou a povyšují své vlastní
zájmy nad zájmy celku a bez zábran
porušující zákony, které tento zájem
vyjadřují a chrání.
V širším kontextu snahy o jednorázovou očistu společnosti výzvou k
eventuální občanské neposlušnosti
spíše vyvolává skepsi už již tak unavené, otrávené a mlčící většiny a posilují význam alternativních hnutích
či čirých populistů. Vždyť tzv. pražská kavárna, vedena dobrými úmysly se stává užitečnými idioty, kteří
dál dezintegrují politickou scénu a
posilují roli Andreje Babiše jako jediného lídra, který dokáže šmahem
vyřešit nahromaděné problémy. Jednotlivé tradiční strany se vzájemně
osočují, vedou dlouhé monology a

nemají zájem o konstruktivní dialog. Snad jen společný zájem všech
politických stran zabránit či výrazně
znepříjemnit hnutí ANO pokračovat
v nastolené cestě k volebnímu vítězství bylo tím správným, potřebným
dialogem.
Politici zaběhnutých politických
stran si stěžují, že volič je náchylný
k populismu, přičemž si za vše mohou sami. Stávající politické strany
totiž zapomněli na skutečnost, že se
jim podařilo za 25 let naší společnost homogenizovat a udělat z voleb
formální akt. Odvozovali od voličů
svou legitimitu, ale nesnažili se do
fungování státu zatáhnout širokou
veřejnost. Občanská společnost byla
sprosté slovo.

(dokončení na str. 4)

MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta Mělníka

KRAJ ZAŽÁDÁ O PŮL MILIARDy
NA ZAJIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Kraj i letos požádá u Ministerstva dopravy o dotaci, díky níž bude zajištěna regionální železniční doprava v plném rozsahu i tento rok.
Výše účelové dotace a podmínky
vycházejí z uzavřeného Memoranda o zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou na roky
2010-2019. „Jsem ráda, že Středočeský kraj může na základě uzavřeného Memoranda požádat o účelovou dotaci i pro letošní rok. Měla by
dosáhnout výše 500 milionů korun
a významným způsobem nám pomůže stabilizovat rozsah krajem objednávané regionální drážní dopravy,“
uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.
Středočeský kraj má s Českými
dráhami uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě
na dobu určitou do 30. listopadu
2019 (u některých úseků až do roku

2024), přičemž kraj jako objednatel
dopravy je povinen dopravci hradit
prokazatelnou ztrátu. „Ta je kryta
ze dvou zdrojů. Jedním je krajský
rozpočet a druhým získaná státní
dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou.
Přičemž dvě třetiny úhrady jdou
z rozpočtu kraje a zbývající část je
hrazena dotací,“ upřesnil radní pro
oblast dopravy František Petrtýl. Na
každý kalendářní rok se o účelovou
dotaci žádá samostatně a do 15. února následujícího roku je potřeba dotaci zúčtovat se státním rozpočtem.

red

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZŠÍŘIL SVÉ SLUŽBY

V minulém roce byla provedena změna úředních hodin Městského úřadu v Roudnici nad Labem.
Od února mají občané možnost se s příslušným úředníkem po domluvě setkat a vyřídit své požadavky i mimo tento vymezený čas. Aktuální úřední hodiny Městského úřadu Roudnice nad Labem jsou stanoveny v pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hod. a v úterý a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod.
V pátek byl úřad veřejnosti otevřen kratší dobu již v minulosti
a loňská změna zavedla jeho úplné uzavření. Nyní je nově jednání
mimo tyto úřední hodiny možné na
základě domluvy s příslušným pracovníkem. Jedním z impulsů pro
oficiální zavedení této změny bylo
i hodnocení úřadu našeho města
agenturou pro podporu podnikání

a investic CzechInvest. „V soutěži
„Město pro byznys“ byl hodnocen
přístup města směrem k podnikatelské sféře. Jedním z hodnocených bodů je úřední doba úřadu,
kde jsme obsadili čtvrté místo ze
šestnácti hodnocených. S tímto výsledkem jsme se nespokojili a chtěli
své služby občanům zkvalitnit,“ vysvětlil tajemník úřadu Mgr. Pavel

Chaloupka. Nyní si tak mohou ti
z vás, kterým nevyhovuje vymezený čas, na základě telefonické
nebo emailové domluvy s příslušným úředníkem, domluvit jednání
i mimo čas vyhrazený úředním
hodinám. Tato možnost je platná
i pro pátek s tím, že je třeba využít
vchodu z Riegrovy ulice.

Jan Vancl, tiskový mluvčí
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inzerce

ve znění
pozdějších
předpisů (obecní z
Tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona
č. 312/2002
Sb.
o úřednících samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent/ka ochrany přírody a krajiny
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:

Městský úřad Mělník
9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

	Komplexní zajištění výkonu státní správy ve správním území obce s rozšířenou přenesenou působností
na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
	Rozsah činnosti je z větší části uveden v § 77 tohoto zákona. Významnou část agendy tvoří
také stanoviska a vyjádření k záměrům a stavbám z pozice dotčeného orgánu státní správy.

Zákonné 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
	vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské 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  vysokoškolské vzdělání
	další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti
	zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2006 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: doba určitá, zástup za MD a RD
Předpokládaný termín nástupu: duben 2017
Termín doručení přihlášky: 17. 2. 2017 do 10 hodin
Adresa doručení přihlášky:
Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník
Ing. Zdeněk Studený, v. r.
tajemník městského úřadu
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z regionu

CO se u nás děje
MŠENO

Slzy smíchu Stanislava Zindulky 
Filmoví či televizní diváci si jej vybaví
především jako velkého herce malých
rolí. V polovině osmdesátých let jej proslavila role „srágorky“ Josefa Pumplně
v seriálu Vlak dětství a naděje. V roce
2001 získal Českého lva za nejlepší
mužský herecký výkon ve vedlejší roli
za ztvárnění své další životní role Edy
ve filmu „Babí léto“. „Slzy smíchu“ je
tak poutavé a veselé vyprávění o tom,
proč a jak se k divadlu dostal, o tajemném a žertovném zákulisí, o kostrbatých
začátcích i o tom, koho na své divadelní
pouti potkal, co všechno se mu přihodilo
a hlavně o tom, co jsou to slzy smíchu
a jak často tekly proudem. Humorná
celoživotní procházka po prknech, která
znamenají svět, ale nejen o nich se uskuteční v hale zdejšího Domova seniorů ve
čtvrtek 23. února od 14 hodin.

OSUD PLAVEČÁKU V RUKOU ZASTUPITELŮ
V polovině ledna byli členové Zastupitelstva města Roudnice nad Labem společně s dalšími v rámci komentované prohlídky provedeni prostorami rozestavěného areálu roudnického krytého plaveckého bazénu,
kde již od loňského léta probíhá rekonstrukce.
O dalším průběhu prací mají rozhodnout již na svém únorovém zasedání.
V rámci rekonstrukčních prací byly,
po odkrytí stropních panelů, zjištěny zásadní nedostatky a to zejména
v provedení původní izolace hlavního bazénu. Setkání zahájil místostarosta Ing. František Padělek, který
přítomným přiblížil stávající situaci.
„Stávající izolace je bohužel nedostačující. Průsaky bazénu, dle prove-

deného statického posudku, narušily
jeho železobetonovou konstrukci.
Pokud chceme rekonstrukci provést
pořádně, pak nám nezbývá, než rozšířit projekt a investovat nejen do
malého, ale i do velkého bazénu,“
vysvětlil místostarosta.
Zastupitelé byli celým areálem
provedeni jak vedoucím stavby, tak
projektanty a využili možnosti nejen na vlastní oči vidět aktuální stav,

NERATOVICE

Masopust u zámku  Již popáté pořádá občanské sdružení Lobkovice před
zdejším zámkem pravou masopustní
veselici. V sobotu 25. února zde po celý
den bude probíhat pestrý program. Vystoupí šermíři i artisté, zazní hudební
produkce, děti čekají různé soutěže i živá
zvířátka. Otevřena bude i výstavní expozice na zámku. Nebudou chybět stánky
s nejrůznějším zbožím a občerstvením.
Ochutnat bude moci každý zabijačkové
speciality či produkty polní kuchyně.
A samozřejmě k masopustu patří masky,
které budou po zásluze odměněny.

ROUDNICE NAD LABEM

Proč lidé válčí  Války jsou bohužel
pořád stálou součástí dějin lidstva. Jejich příčiny jsou různé. Podílí se na nich
mocenská posedlost, což je směs struktury osobnosti, mocenské závislosti,
osobních a skupinových sebeklamů a
stupidity, stejně jako iracionální, zejména
náboženské důvody. Avšak jedno mají
společné, přinášejí neskonalé lidské utrpení, zmařené životy a nenávratné škody
v oblasti kulturního dědictví. Riziko válek
se v současnosti zvyšuje díky růstu populace, klimatické změně, postižení půdy
či nedostatkem kvalitní vody. Nedílnou
součástí je i koncentrace moci a majetku.
O této skutečně aktuální problematice se
bude zabývat přednáška neuropatologa,
spisovatele a publicisty MUDr. Františka
Koukolíka, která se uskuteční v Galerii
moderního umění ve čtvrtek 2. března od
17 hodin.

ŠTĚTÍ

Chuť do života s Halinou Pawlowskou  Toto talkshow oblíbené spisovatelky a moderátorky pod skutečně
výstižným názvem „Chuť do života“ pojednává o vzrušení, lásce, katastrofách
a spoustě různých hlupáků či nadutců,
kteří si plně zasluhují, abychom se jim
společně smáli. A samozřejmě také o jídle! Protože: „Všechno je putna, jen když
nám chutná...“ O pravdivosti těchto slov
se bude moci každý přesvědčit ve zdejším
Kulturním středisku ve čtvrtek 23. února
od 19 hodin.

ale i zeptat se odborníků na detaily
potřebné k dalšímu rozhodování.
„Projekt s analýzou aktuálního
stavu, návrhem řešení této situace
a jeho finanční rozvahou byl vyhotoven 27. 1. 2017. Dohodli jsme se
proto na posunutí termínu zasedání
Zastupitelstva města na 15. 2. tak,
aby měli všichni čas se seznámit
s detaily. Je třeba se zodpovědně
rozhodnout o případném rozšíření
investice do rekonstrukce plaveckého bazénu, abychom se nemuseli
obávat krizové situace, která by při
dalším narušování nosné konstrukce mohla nastat,“ doplnil Padělek.
Zastupitelstvo by tak o dalším osudu krytého plaveckého bazénu mělo
rozhodnou již v polovině února tak,
aby mohla být kompletní rekonstrukce dokončena do konce tohoto
roku.
 Jan Vancl, tiskový mluvčí MÚ

Maškarní ples
pro dospělé

ZASTUPITELÉ ZVAŽUJÍ rozšíření rekonstrukce krytého bazénu
a vydali se na obhlídku. Na snímku první zprava starosta Roudnice nad
Labem Vladimír Urban. 
Foto archiv

Líbezničtí skauti zvou všechny
své spoluobčany na netradiční
Maškarní ples ve stylu 60. let á la
Pomáda, který se uskuteční v sobotu 4. března od 20 hodin v nové
hale Na Chrupavce. K tanci a
poslechu bude hrát skvělá kapela
pod příznačným názvem Hvězdný prach. Těšit se každý může na
vyhlášení nejlepšího kostýmu,
bohatou tombolu a také na diskotéku, která bude na programu po
půlnoci. 
red

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ K PŘÍMÉ DEMOKRACII
(dokončení ze str. 2)
Politici ve své aroganci začali naznačovat občanům: „...jednou za 4
roky máte právo nás volit a pak si
budeme dělat to, co chceme a když
se vám to nebude líbit můžete udělat
reparát, ale až při dalších volbách.“
Z tohoto důvodu současný model
liberální demokracie přestává být
důležitý. Voliči nabyli oprávněný
pocit, že volby nepotřebují, protože
volební hesla jsou stejná, prázdná,
nic neříkající a programy stran obehrané floskule. Občan je přesvědčen,
že strany programově lžou a nebo
v čele stran stojí naivní lidé, kteří nevědí jaká je realita. Zvolený zástupce
nemá povinnost se zodpovídat svému voliči, ale své straně, která ho
nominovala.
Pro voliče dnes strany představují takové neefektivní, neprůhledné
a snadno uplatitelné, zkorumpované
a nedemokratické mezičlánky, že je
odmítá. Toto není skutečně chyba
voliče, těch spodních deseti milionů. To je selhání celé zastupitelské
demokracie reprezentovanými právě

těmito politickými stranami. Populista dobře ví, že jeho sliby a zejména
jednoduchá řešení jsou pouze řeči,
ale lidé dnes potřebují v tomto složitém světě věřit, že se přece jen něco
dobrého stane. Stratégové politických stran na rozdíl od přirozených
populistů si nechtějí připustit, že chování jejich voličů je výrazně emotivní a v mnoha případech i iracionální.
Tento přístup je dán podstatou
člověka. Mozek člověka má totiž
specifický frontální, tedy přední lalok mozku, který nám dává unikátní možnost přemýšlet o tom, o čem
jsme zrovna přemýšleli. To znamená, že hlavní funkce mozku člověka
je neustálé porovnávání mezi tím, co
je, co známe a co kdo slibuje. V současné době mozek z pohledu programů, hesel a politických kampaní
nemá co porovnávat. Programy jsou
podobné a obsahově sterilní. Mozek
si vybírá podle toho, co mu alespoň
potenciálně nabídne více slasti nebo
více jistoty. V mozku se produkuje
dopamin, krmič pozitivních pocitů, což samozřejmě tvoří závislost.

Mozek si upřednostňuje, aby jednou
za čas dostal alespoň malou dávku
tohoto dopaminu a to i za cenu, že
se po zbytek doby nudí. Tato postfaktická společnost, kdy je vážně
prezentováno, že existuje něco jako
alternativní fakta vůbec nepřináší
potřebné podněty a očekávání. Společnost mílovými kroky směřuje od
zastupitelské k přímé demokracii.
Pro občana pocit, že konečně mohu
přímo ovlivňovat chod společnosti
a můj zastupitel v případě, že neplní
sliby tak může být i odvolán, je tím
potřebným impulsem a možná i jistotou. Tomuto procesu nelze objektivně zabránit. Politickým stranám
a hnutím nezbývá nic jiného, než
pokusit se nově oslovit voliče, získat jeho důvěru, a to určitě s jinými
osobnostmi a lídry. Prvním krokem
je potlačení vlivu ústředních a krajských výborů stran na výběr kandidátů a jako ve Francii dát možnost
si vybrat lídra od sympatizantů dané
strany.

MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta Mělníka
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maso.cz s.r.o.
Pomocí telefonu

777 66 99 90

si jednoduše objednáte požadované maso či masné výrobky
a v dohodnutý termín vám bude doručeno na místo.
Nabízíme zásobování čerstvým masem do obchodů, restaurací, hotelů, jídelen
a dalších gastronomických provozů i do domácností.

Vše bez zbytečného čekání s podstatnou úsporou peněz.
Jedná se o moderní provoz, který je schválen příslušnými orgány státní správy
a je pod stálou veterinární kontrolou. Zkušený tým pracovníků s dlouholetou praxí
v oboru vám ochotně připraví masa vepřová, hovězí i kuřecí,
stejně jako běžný sortiment uzenářských výrobků.

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

Provozovna Mělník, areál přístavu, HALA č.7, příjezd ulicí Nůšařská
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ROZTOKY U PRAHY

Koncert komorního orchestru  Již
potřetí do Historického sálu zdejšího
zámku zavítá Komorní orchestr Dvořákova kraje. Toto hudební těleso je složené
z hráčů na smyčcové nástroje, kteří
pocházejí z Kralup nad Vltavou, Roztok,
Slaného, Veltrus a Prahy. Uměleckým
vedoucím orchestru je prof. Václav Mazáček, dnes již emeritní člen České filharmonie. Orchestr vznikl na podzim roku
1976 v Kralupech nad Vltavou. Od svého
založení uspořádal orchestr téměř šest
set vystoupení, na kterých provedl kolem stovky různých skladeb světových
mistrů baroka, klasicismu, romantismu,
avšak do svých vystoupení pravidelně
zařazuje také díla soudobých autorů. Návštěvníci tohoto koncertu, který proběhne
v neděli 19. února si odnesou hluboký kulturní zážitek.

ROZŠÍŘENÁ ČISTIČKA SLOUŽÍ
OBCÍM CECEMÍNSKA
Čistička odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 2011
a na níž se postupně napojily obce Dřísy, Ovčáry, Nedomice a Sudovo
Hlavno se dočkala rozšíření.

SLANÝ

Svatý Valentýn nejenom pro zamilované  V tento den neslaví jenom zamilovaní, ale všichni ti, kteří darují knihu.
Projektu „Daruj knihu“ se letos již pošesté
zúčastní lidé po celém světě. Každý tak
může darovat nové knihy, a to několika
způsoby. Buď přímo někomu z kamarádů
či v rodině nebo je přinést třeba do čekárny dětského lékaře, případně věnovat dětskému domovu, dětskému nemocničnímu
oddělení či nějaké charitativní organizaci.
Do kampaně se zapojuje i slánská knihovna a nabízí možnost darovat knížku jejím
prostřednictvím. Zájemci tak mohou knížky přinést přímo sem a ona už zajistí, aby
se dárky k lidem dostaly. Aby případní
dárci měli více času, knihovna se neomezí
pouze na 14. únor, ale prodlouží tuto možnost až do konce měsíce.
Oblíbený zpěvák nabídne své hity 
Jakub Smolík má na svém kontě více
než 25 alb a patří k českým interpretům
s největší fanouškovskou základnou.
Koncerty doprovázeny jeho skupinou
a vokalistkami jsou obohaceny nejedním
zážitkem, humorem i jevištní zábavou.
Tímto způsobem ještě více umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že
jeho představení není jen běžný koncert,
avšak i zábavné show. Při poslechu hitů,
jako „Až se Ti jednou bude zdát“, „Ave
Maria“, „Jen blázen žárlí“ či „Prý chlapi
nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce.
Ne jinak tomu bude i ve čtvrtek 2. března
v Městském divadle.

Slavnostního otevření nové čističky odpadních vod se v pátek 20. ledna zúčastnili starostové dotčených
obcí. Úvodního slova se ujala starostka obce Dřísy Ivana Frajová (první zleva), aktu přihlíželi Mgr. Lenka
Houdková, starostka Sudova Hlavna, PhDr. Marie Kaufmann, zastupitelka SČK a Mgr. Martin Kupka,
náměstek hejtmanky SČK. 
Foto lot
Svazek obcí Cecemínsko (SOC)
získal individuální účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství
„Svazek obcí Cecemínsko – zlepšení kvality vypouštěné odpadní vody
z ČOV“, díky níž bude navýšena
její kapacita. Ta byla již v loňském
roce beznadějně naplněna, a tak řada
nemovitostí nemohla být na stáva-

jící zařízení napojena. Proto SOC
zpracoval projekt, zahrnující úpravy
technologie, jako doplnění hrubého
předčištění a nové dmychadlo. Proto
ze svozové nevyužívané nádrže byla
vytvořena nádrž vyrovnávací, jež
slouží v době špičky. Tím se zvýšila
kvalita vypouštěné odpadní vody do
Hlavnovského potoka a zároveň se
nepatrně zvýšila i kapacita čistírny.

ODOLENA VODA

Ples v Opeře  Kulturní komise při Radě
města Odolena Voda pořádá pro všechny
dámy a pány „Městský ples v Opeře“.
Konat se bude v sobotu 25. února od 19
hodin v restauraci Opera v Dolínku. Na
plese k tanci i poslechu zahraje Taneční
orchestr OH Band. Hosté se rovněž mohou těšit na slavnostní předtančení a samozřejmě i bohatou tombolu. Není ani
třeba zdůrazňovat, že společenský oděv je
podmínkou. Prostory budou po celou dobu
nekuřácké a kyvadlová doprava je v rámci města zajištěna. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v informačním středisku
Městského úřadu a v Městské knihovně.

O provoz čističky se živě zajímaly Ing. Radka Kratochvílová, starostka
obce Lhota a Mgr. Houdková, starostka Sudova Hlavna.

To umožní další napojení nemovitostí včetně novostaveb v těchto
obcích. Ani to však zdaleka nestačí,
se vloni SOC pustil do projektu na
intenzifikaci ČOV s cílovým stavem
4000 EO.
Po realizaci se tak na ni připojí
i sousední Lhota: „Intenzifikace nás
bude stát 48 milionů korun. Společně s výstavbou kanalizace v obci
Lhota a dostavbou kanalizační sítě
v Dřísech a Nedomicích jsme v polovině ledna letošního roku požádali
o dotaci Státní fond životního prostředí. Celková cena akce se vyšplhá
na 98 mil. Kč, z toho spoluúčast činí
zhruba 35 mil. Již nyní jsou některé obce zatíženy dluhy z předešlých
staveb tlakové kanalizace a takto vysoká spoluúčast je značně finančně
omezí. Pokusíme se požádat o dotaci na spoluúčast z Fondu životního prostředí Středočeského kraje
(pokud bude vyhlášena). Rozšířená
ČOV bude poté sloužit našim pěti
obcím,“ říká starostka obce Dřísy
Ivana Frajová.
Svazek obcí Cecemínsko v minulosti zrealizoval pět projektů, které se mu podařilo úspěšně dokončit
díky dotačním titulům. Rozšíření
čističky, která byla v pátek 20. ledna
slavnostně uvedena do provozu za
účasti náměstka středočeské hejtmanky Mgr. Martina Kupky a zastupitelky SČK PhDr. Marie Kaufmann, spolufinancoval kraj částkou
1 200 000 korun.
To
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VOLEJTE NA ČÍSLO:

728 311 170
VY JEŠTĚ NEZÁLOHUJETE?
řešení od 6 800,-

již od 9 990,3 ROKY ZÁRUKA

NOTEBOOKY
od

SERVIS, PRODEJ
PC A NOTEBOOKŮ

TVORBA
WEBOVÝCH STRÁNEK

10 190,-

ŘEŠENÍ A SPRÁVA
POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

728 311 170
podpora@pocitace-pohotovost.cz
www.pocitace-pohotovost.cz
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P. U. N. K. PÍŠE NA MĚLNICKOU RADNICI

VELTRUSY

Milli Janatková představí své práce
 Tvorba této všestranné umělkyně se
odehrává v širokém prostoru vytyčeném
hudbou, výtvarným uměním a tancem.
Autorka se ve své výtvarné oblasti věnuje především malbě, akvarelu a volné
grafice – vícebarevnému linorytu. Její
grafické listy vznikají z akvarelových
skic a záznamů z přírody. Její práce bude
možno si prohlédnout na výstavě v prostorách Městského úřadu. Její vernisáž
se uskuteční ve čtvrtek 2. března od 18
hodin. Jak bylo již zmíněno, Milli Janatková se věnuje i hudbě. A tak po vernisáži se uskuteční i koncert této umělkyně,
ve kterém představí svůj hudební projekt
“Klid, prosím!”, navazující na její debutové autorské album „Proměna“.

VELVARY

Město bude mít nový městský rozhlas
 Ten stávající je již velmi zastaralý
a špatně slyšitelný. Navíc je zaveden
pouze po městě a v části Velká Bučina. To
by se mělo v letošním roce změnit, neboť
ho nahradí nový bezdrátový v širší dosažitelnosti. Město obdrží dotaci 3 miliony
korun z Operačního programu životního
prostředí na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Velvary“.
Systém nového bezdrátového rozhlasu
řeší vysílač včetně převaděče a vysílací
pracoviště na Městském úřadě, umístění
osmdesáti venkovních přijímačů a reproduktorů a jejich připojení ke zdroji energie
ve všech částech města včetně Velké
Bučiny, Ješína a Malé Bučiny.

CÍTOV

Pozvánka na slavnost masopustu 
I zde zdaleka nezůstávají pozadu v pořádání tradičních akcí našich předků. Místní zájmové spolky pořádají v sobotu 25.
února masopustní rej. Samozřejmě nebude chybět obligátní masopustní průvod
masek za doprovodu muziky a tanečního
souboru Jarošovci z Mělníka, který se
vydá od Obecního úřadu ve 13.15. Dále
bude připravena pravá zabijačka s tradičními výrobky, které budou k zakoupení společně s ostatním občerstvením po
ukončení masopustního průvodu na hřišti. Večer proběhne masopustní zábava
v kulturním domě, kde k tanci i poslechu
zahraje skupina LARGO.

HLAVNÍ NÁHLEDOVÁ
STUDIE
(dokončení ze str. 1)
Studie, která byla prezentována
včetně 3D modelům široké veřejnosti má svoje příznivce i odpůrce. Ne vše se líbí zbrusu novému
okrašlovacímu spolku P.U.N.K.
(Park – Ulice – Náměstí – Krajina),
jehož členové vedení radnice, zastupitelům i zpracovatelům studie City
Upgrade adresují otevřený dopis.
„Myslíme si, že se jedná o největší
zásah do podoby historického centra města za posledních 40 let a bylo
by vhodné znovu otevřít debatu s občany města, jakožto hlavními uživateli budoucího prostoru. Nechceme
rozporovat již proběhlou architektonickou soutěž, ze které vzešla vítězně
právě kancelář City Upgrade, ale
rádi bychom se, jako občané města, kteří se s uvedeným prostorem
dostávají do každodenního kontaktu, touto cestou vyjádřili k několika
problémovým bodům, na které jsme
ve studii narazili. Myslíme si také,
že město Mělník podcenilo zájem
veřejnosti o dané téma a troufáme si
tvrdit, že v případě současné studie
by se mnoho prvků setkalo u občanů

s nepochopením. Proto bychom také
rádi otevřeli debatu o dané problematice a nejlépe iniciovali nové,
široce inzerované setkání s představiteli města, občany a architektonickou kanceláří. Věříme, že ve spoluprací se skupinou Mělník Debatuje a
o.p.s. MEKUC, by se tato případná
debata mohla konat na půdě Masarykova kulturního domu a s jejich
pomocí by účast byla jistě vyšší, než
na předchozích setkáních,“ uvádí se
v dopise nového spolku. V něm zmiňují kupříkladu úmysl vybudovat
v samém středu města sportoviště:
„Vnímáme tento konkrétní prostor v
centru města jako nevhodné místo k

DRUHÉ KOLO KOTLÍKOVÝCH
DOTACÍ STARTUJE
(dokončení ze str. 1)
„Proti předchozím výzvám se tentokrát podmínky pro získání dotace poněkud mění. Peníze musí

KLIENTŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
SLOUŽÍ NOVÝ AUTOMOBIL

ŘEPÍN

Jede se na muzikál  Obecní úřad
pořádá v neděli 19. března zájezd do
pražského divadla Broadway na muzikál
„Mýdlový princ“. Účastníci zájezdu se
tak mohou těšit na vynikající herecké
i pěvecké výkony. V této muzikálové
komedii se silnými lidskými příběhy
rovněž zazní již nesmrtelné hity Václava
Neckáře, jako například „Lékořice“ či
„Čaroděj Dobroděj“. Zájemci se mohou
přihlásit do 28. února na Obecním úřadě.
Pro milovníky tohoto žánru je to skvělá
příležitost i z toho důvodu, že dopravu
zajišťuje obec zcela zdarma a lístky na
představení jsou za poloviční cenu.

utváření sportovišť či prvků jako fitness koutek či lezecká stěna.
Namísto složitých variant sportovišť by mohla posloužit multifunkční mlatová plocha, na které je
možné hrát například pétanque, kuželky nebo kuličky. Dalším potenciálním problémem by mohl být hluk
ze sportovišť (křik, hlasitá hudba),
který by mohl obtěžovat a být zdrojem konfliktů a nepříjemností pro
návštěvníky bistra, úředníky v okolních budovách či rodiny s dětmi,“
připomínkují ve svém otevřeném
dopise členové okrašlovacího spolku P. U. N. K. Celé znění na www.
melnicko.cz
red

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou se pyšní novým automobilem. Vozový park obohatil vůz tovární značky Dacia Dokker Van,
který bude sloužit terénním službám. Tento automobil byl z 95%
financován Středočeským krajem a celkové náklady na jeho pořízení
činily 300 940 korun.

být podle Evropské komise použity
pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná
čerpadla nebo i na kotle na tuhá
paliva, které ale spalují výhradně
biomasu. Na rozdíl od prvního kola
kotlíkových dotací je nyní vyjmuta
možnost pořídit si dotovaný uhelný kotel, plynový kotel nebo kotel
kombinovaný, v němž je možné topit vedle obnovitelného paliva také
palivem fosilním. Nebude tak možné
již žádat o doposud hojně dotované
kombinované kotle na uhlí a dřevní
pelety,“ upozornil Ivo Šanc, radní Středočeského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství.
Zastupitelé by o schválení dotací
na 2. kolo kotlíkových dotací měli
rozhodovat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, které
se uskuteční 7. března 2017 od 10
hodin. „Z vlastní zkušenosti vím,
že na znečištění ovzduší zejména v
menších obcích a městech se nejvíce podílejí lokální topeniště. Tedy
sousedé, kteří mají zastaralé kotle
na uhlí. Očekávám, že o kotlíkové
dotace určené na pořízení nových
ekologických zdrojů tepla bude opět
velký zájem a program tak pomůže
zlepšit životní prostředí ve středočeských městech a obcích,“ doplnila hejtmanka Jaroslava Pokorná
Jermanová.
red
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NOVÝ KLUB V MĚLNÍKU TRNEM V OKU
MÍSTOSTAROSTY VOLFA A VEDOUCÍHO POLICIE

POHLED DO INTERIÉRU BÝVALÉHO KLUBU PRAVDA V „AMERICE“. 
(dokončení ze str.1)
zzTakový přesun provozu není
jistě levnou záležitostí…
„Je likvidační. Přijdete nejen o investici, ale i o práci, tedy o všechno.
Na vystěhování jsem měl pouze 24
hodin a odnesl jsem si jen to, co jsem
stačil zabalit. Kdyby město bylo dobrým hospodářem, včas reagovalo na
narůstající dluh, nemuselo by k podobné situaci vůbec dojít. Nejenom,
že místo v Amearice bylo totálně vykradeno, zeje prázdnotou, provozující společnost byla vytunelována a
její majitelka, která dluží na nájmu
městu okolo půl milionu korun, dnes

mentálně těžko odhadnutelné. Zatím
Město Mělník dělá všechno proto,
aby mi podnikání pěkně znepříjemnilo, vyjma pár zastupitelů, kteří se
přišli podívat a zajímali se o moje
působení přímo na místě, oproti
panu Volfovi, který se naopak snaží
jen poukazovat na uměle vyvolané
problémy a vědomě mate veřejnost.“
zzCo vám radnice vyčítá?
„Klub je umístěn v domě naproti Informačnímu centru. Podle místostarosty Volfa návštěvníci našeho klubu
prý znečišťují okolí IC, zvracejí a kálejí na fasádu, vyhazují sklenice od
nápojů a podobně. Trnem v oku je

KDO MÁ VLASTNĚ PRAVDU? POLICIE HLEDÁ
DŮVODY K OMEZENÍ PROVOZU KLUBU?
paradoxně spokojeně na Mělníku
podniká vesele dál. Město jen tiše
přihlíží nejen tomu, že byl prostor
zdevastován, ale tři měsíce po skončení nájmu si údajně nebylo schopno
tento prostor převzít.“
zzOtevřel jste podnik na novém,
zcela unikátním místě. Jak se vám
v něm daří?
„Musím v prvé řadě přiznat, že se mi
tento prostor velmi líbí a dle mého
názoru je zcela jasně nejkrásnější ve
městě. Jak se mi v něm povede je mo-

jí i vstup na vozovku, který zase kritizuje Petr Limprecht. Dle jeho slov
zde dochází ke konfliktním situacím,
nepříjemným zejména pro řidiče,
strážníci prý musejí kvůli udržení
pořádku monitorovat prostor u vstupu v době jeho otevření jednou kamerou MKS, která jim bude scházet
na jiném místě a přiznal, že v počtu
městských strážníků to není možné
dlouhodobě vydržet. Dále bylo poukázáno na komplikace v případě
případné evakuace atd.“

zzVy jste se s žádným projevem
vandalismu u Infocentra nesetkal?
„Kromě uvedeného „házení sklenic od nápojů“, kdy jsme v jednom
případě náhodného návštěvníka,
který hodil půllitr s pivem označili,
si ničeho nejsem vědom. Mimo jiné
do dneška za mnou nikdo kompetentní nepřišel, abychom viníka
konfrontovali a mohlo by s ním být
třeba zahájeno správní řízení. Pan
Limprecht volá po udržování veřejného pořádku a když sami označíme
přestupce, neboť nebyl zaznamenán
kamerou, nedovede si s tím poradit.
To, že kolem běžně jezdí auta mimo
předepsanou rychlost a ohrožují
chodce po úzkých chodnících, nezajímá nikoho.“
zzUvádíte, že není dne, aby vám
nebyla do podniku poslána nějaká
ta kontrola.
„Cílem kontrol je v tomto případě
jasná represe. Mají za úkol mi jednoznačně znepříjemnit podnikání.
Jak si jinak vysvětlit, že v minulosti,
kdy tady fungovala celou řadu let vinárna, nebyla zkolaudována kuchyně a nikomu z kontrolních orgánů to
nevadilo?“
zzKritizován jste také za to, že
návštěvníci podniku kouří venku,
hlučí a nemají k dispozici popel-

Foto MK
ník ani odpadkové koše!?
„Jsme nekuřáckým klubem, za to, že
lidé chodí kouřit ven nenesu přeci
odpovědnost. Umístění košů po městě je v gesci radnice. Jsem zvědav na
to, jak vyřeší, až za pár týdnů vejde
v platnost protikuřácký zákon, když
dnes je problém vypořádat se s jedinci s cigaretou u jednoho podniku...“
zzPřesto se svojí vize, vybudovat
opět vyhledávaný klub dobrým
jménem, nevzdáváte?
„Jsem přesvědčen, že se Modrá
hvězda opět stane vyhledávaným
místem nejenom pro Mělničany,
ale hosty z blízkého i širokého okolí včetně turistů. Věřím, že se mi
podaří znovu vybudovat zařízení s
dobrým jménem, jako tomu bylo v
případě PRAVDY a budeme respektovaným podnikem. Tento výjimečný
prostor si to rozhodně zaslouží. Lidé
se sami musejí přesvědčit o tom, že
nemusí být všechno pravda, co se o
našem klubu Modrá hvězda povídá
a píše. Místo toho, abych měl čas na
práci, musím řešit spoustu nesmyslů, které mne zdržují a otravují život.
Přesto doufám, že najdeme s městem
společnou řeč. Já jsem rozhodně
otevřený plodné diskuzi.“
zzDěkuji za rozhovor.
 Lot

Seifertovy Kralupy JIŽ PODVAADVACÁTÉ
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava
Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie
a přednesu Seifertovy Kralupy.
Literární soutěž je určena všem
občanům ČR bez omezení věku
a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených
do 30. 6. soutěžního roku) a nad
18 let bez omezení. Do soutěže lze
přihlásit jednotlivé básně i cykly.
Podmínkou je zaslat maximálně 200
původních, dosud nepublikovaných,
česky psaných veršů, elektronicky
nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu
sonetu.
Soutěž je anonymní, a proto práce
nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou

obsahovat: tři neoznačené exempláře
a neporušenou, zalepenou obálku,
ve které bude čtvrtý exemplář se
jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou
údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli
v přiložených básních, které budou
ve formátu doc nebo pdf. Zaslané
práce se nevracejí.
Vítězné práce vybrané odbornou
porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy
Kralupy 2017.
Uzávěrka je: 31. 5. 2017.
 Aleš Levý

Práce zasílejte na adresu:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
„Seifertovy Kralupy“
k rukám A. Levého
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
V případě dotazů kontaktujte:
A. Levý, tel. č. 778 772 635,
e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz
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CO se u nás děje
MĚLNICKÉ VTELNO

Ordinace dětského lékaře otevřena 
Nedostatek dětských lékařů je vážný celorepublikový problém, který trápí i větší
města. Obnovení dětské lékařské péče
v Liběchově, Mšeně a Mělnickém Vtelně se mnoho měsíců věnovalo vedení
všech jmenovaných obcí, krajské zastupitelstvo i vedení kolínské nemocnice.
V obnovených ordinacích působí pediatři
z dětského oddělení v Kolíně, kteří zajišťují komplexní preventivně zdravotní
péči v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost. Provoz v Mělnickém Vtelně byl
zahájen 3. února a ordinace se nachází
v areálu u základní školy.
Dramatické rodinné odpoledne  Slavení masopustu zde proběhne poněkud
v jiném duchu. Návštěvníci Kulturního
centra Kostel totiž budou moci v sobotu
25. února prožít celé odpoledne s divadelními představeními. Vystoupí současní i bývalí žáci zdejší Základní školy sdruženi v Dramatickém kroužku Kulturního
centra pod vedením Ivo Šormana a herci
pražského Divadla Neklid. Na programu
budou samozřejmě pohádky. Nejprve to
bude „Rošťacká pohádka“, v níž vystoupí děti 1. stupně ZŠ, následovat budou
autorské pohádkové hry Ivo Šormana
„Jak se Kašpar ženil“ a veselá „Loupežnická pohádka“ s písničkami.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Ples chovatelů  Plesová sezona vrcholí, a tak i Základní organizace Českého
svazu chovatelů v Dolních Beřkovicích si
dovoluje pozvat všechny zájemce o společenskou zábavu na Ples chovatelů. Proběhne v restauraci Na Knížecí v sobotu
18. února od 20 hodin. Na všechny čeká
bohatá tombola a ke skvělé zábavě přispěje hudební skupina PEPETO.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Ať žije masopust  Tradičně se na
přelomu února a března koná ve Lhotce
masopustní průvod. Masky a přihlížející se scházejí kolem jedné hodiny odpolední za starým mlýnem v Hleďsebi.
Odtud vyráží v masopustním průvodu
směrem do Lhotky, zastaví se skoro
u každého stavení, kde zpívají a veselí
se. Ve Lhotce na návsi pak zakončí svou
pouť v pozdních odpoledních hodinách.
Průvod je pro všechny, kdo mají rádi
zábavu a do Lhotky si najdou cestu.
Nejinak tomu bude i letos, a to v sobotu
4. března.

VRAŇANY

Zvony, zvonaři a zvoníci  V sále
místního hostince Old Kent Svijany se
v pátek 17. února od 18.30 uskuteční
přednáška skutečně zajímavého hosta.
Mgr. Tomáš Stařecký je hlavním
zvoníkem katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě. Je rovněž
zakladatelem spolku Pražští zvoníci
svatovítští, s nimiž si zazvonil v řadě
zemí všech světadílů. Návštěvníci se tak
dozvědí nejenom vše o zvonech na sv.
Vítu, ale mnoho dalších zajímavostech z
tohoto oboru.

ZIMNÍ SOUTĚŽ NA SOCIÁLNÍ SÍTI INSTAGRAM MÁ VÍTĚZE

S posledním lednovým dnem byla ukončena zimní soutěž pro
všechny příznivce fotografování a sociální sítě Instagram.

Do soutěže bylo zařazeno 31 fotografií a
celkový počet „lajků“ se vyšplhal na rekordních 1392 započitatelných hlasů! Na
úspěšné autory čekají zajímavé ceny, které
jim budou předány z rukou starosty Petra
Holečka. Všechny fotografie si lze prohlédnout zde: https://www.instagram.com/
mestokralupy/
Pořadí:
1. Tomáš Hellebrand (368 hlasů)
2. Simona Roubková (73 hlasů)
3. Lukáš Hodík (65 hlasů)
4. Stanislav Boháč (60 hlasů)

Životní podmínky 2017
- výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční
na území celé České republiky v 11
460 domácnostech, z nichž se 6 710
zúčastnilo šetření již v předchozích
letech. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní
šetření probíhá v době od 4. února
do 28. května 2017 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení še-

tření Životní podmínky 2017 a které
jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve

všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu
§ 16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.

red

V zámecké kapli vyhlásí
Sportovce roku 2016

Po celý leden probíhala anketa o nejlepší sportovce města Brandýsa
nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování bylo oddělené pro veřejnost, jehož se zúčastnili jednak
obyvatelé města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a jednak členové
místních sportovních klubů či zástupci a trenéři jednotlivých sportovních
klubů. Bylo vyhlášeno celkem sedm kategorií: žactvo – jednotlivci do 14
let, dorost/junioři – jednotlivci do 19 let, dospělí – jednotlivci, kolektiv
mládeže do 19 let, kolektiv dospělých, nejlepší trenér a osobnost do síně
slávy. Vyhlášení vítězů se uskuteční v průběhu slavnostního večera v kapli
brandýského zámku ve čtvrtek 23. února. 
red

NANGA DUBÁ PŘIVÍTAL TURISTY Z MĚLNICKA
Již dvaačtyřicet let turisté z Mělnicka připravují tradiční zimní akci
Přechod Nanga Dubá. Tento kopec o nadmořské výšce 458 metrů,
vzdálený 7 kilometrů od města Dubá, najdeme na mapách těsně za
hranicemi Středočeského kraje pod názvem Nedvězí.
Tak i letos zamířil autobus s mělnickými turisty spolu s kolegy
z Neratovic a Kralup do opravdu
zimní krajiny Kokořínska. Mělničtí
si letos vybírali ze čtyř pěších tras.
Nejdelší na 20 kilometrů začínala ve
vsi Kokořín. Další na 14 kilometrů
vycházela z Jestřebic, trasa dlouhá
12 kilometrů začínala v Dobřeni.
A nejkratší trasa dlouhá 10 kilomet-

rů vycházela ze Střezivojic. Všechny
trasy se díky dostatečné sněhové pokrývce daly absolvovat i na běžkách.
Na vrcholu Nedvězí obdržel každý
účastník odznak akce, letos v červené barvě, diplom a otisk vrcholového razítka. Z vrcholu bylo vidět
jen nejbližší okolí. Město Dubá,
Velký Beškovský kopec, Vysoký
vrch a hřeben Houseckých vrchů

s Vrátenskou horou. Jižním směrem
byla vidět Supí hora a Vršina. Z vrcholu Nedvězí pokračovali účastníci do Střezivojic, kde v hospůdce
Bouda je již tradiční cíl akce. Na
vrchol Nedvězí vystoupalo celkem
130 účastníků. I přes omezený výhled se tradiční akce líbila, a tak již
očekávají 43. ročník, který se bude
konat v závěru ledna 2018. Mělničtí
účastníci děkují mělnické provozovně ČSAD za dopravu účastníků
a personálu střezivojické Boudy za
připravené občerstvení.
Jan Soukup
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ZASTUPITELÉ Kralup nad Vltavou SCHVÁLILI NĚKOLIK
INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2017 ní škole v ulici Gen. Klapálka pro- zahrad, a to v objektu na nábřeží
V roce 2016 byla ukončena I. etapa
rekonstrukce povrchů na Palackého náměstí. V další etapě, která se
bude realizovat v roce 2017, dojde
k vybudování nové komunikace
mezi Palackého nám. a Žižkovou
ulicí (v prostoru hotelu Praha a pivovarské spilky) a k vybudování
parkovacích míst podél této komunikace včetně zeleně.
V rámci II. etapy se mohou občané těšit na zcela nový vodní prvek, a to kombinaci kašny ve tvaru
obdélníku se schody a několika
vodotrysky (v prostoru současné pivovarské zdi). S demolicemi budov
v centru se bude pokračovat i v roce
2017, nejprve dojde k demolici pivovarské spilky vč. Ležákových

sklepů a demolici bytových domů
v Žižkově ulici, na které Město podalo žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. V roce 2017
se dočkají nových povrchů i některé komunikace, a to komunikace
V Uličce u Lidového náměstí, dále
pak nová komunikace v lokalitě Na
Skalách v Lobči a U Studánky v Zeměchách. Nejen na nový povrch,
ale i na navýšení kapacity parkovacích míst, se mohou těšit občané
poblíž ulice Štefánikova. I ve školách bude v létě rušno. V Základní
a mateřské škole v ulici Třebízského dojde k rozšíření školní družiny,
a tím i k navýšení kapacity dětí.
V areálu školy bude opravena část
oplocení školní zahrady. V Základ-

Dotační akce
Město podalo v roce 2016 žádost o dotaci na níže uvedené projekty. Pokud
na ně získá finanční prostředky, budou v roce 2017 realizovány.
	Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě 1
	Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad
Vltavou
 Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 504,
Kralupy nad Vltavou
 Snížení energetické náročnosti BD Chelčického 687,
Kralupy nad Vltavou
 Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou
 Bezbariérový chodník Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
 Bezbariérový chodník 28. října, Kralupy nad Vltavou
 Demolice bytových domů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad Vltavou
 Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou
 Regenerace sídliště - Kralupy nad Vltavou, sídliště V Zátiší, I. etapa

běhne velká rekonstrukce kuchyně
vč. pavilonu družiny. Vznikne zde
nová moderní kuchyň, která umožní
elektronickou evidenci objednávek
obědů, urychlí výdej obědů a hlavně bude splňovat hygienické normy.
V současné době je ve velmi špatném technickém stavu, na její provoz je vydána výjimka hygienickou
stanicí. Díky rekonstrukci vznikne
v 2. nadzemním podlaží nová třída
družiny. Ani Základní škola Václava
Havla se nevyhne stavebním pracím.
Zde dojde k opravě přípojky horkovodu, a to z důvodu rekonstrukce
hlavního řadu. Ve školkách v Lobečku se opraví části oplocení školních

J. Holuba a v ul. Dr. E. Beneše. Zde
je oprava vyvolána rekonstrukcí
horkovodu prováděnou společností
Tamero Invest, s.r.o. Dále proběhnou menší akce, a to oprava přípojky horkovodu do kulturního domu,
obnova historické hřbitovní brány,
protipožární nátěry malé haly v areálu zimního stadionu, kde vznikne
nová horolezecká stěna. S těmito
investičními akcemi budou spojená
nejrůznější omezení.
Lenka Moravcová,
referentka oddělení rozvoje
města, odbor realizace investic
a správy majetku MěÚ
Kralupy nad Vltavou

PTAČÍ CHŘIPKA
V KOSTELCI NAD LABEM

Krajská veterinární správa po Středočeský kraj potvrdila výskyt viru ptačí chřipky
H5N8 u neregistrovaných malochovatelů
v Kostelci nad Labem, v sousedních Zárybech a v Hlásné Třebáni.
„Ohnisko v Kostelci nad Labem se nám podařilo zlikvidovat již v sobotu 3. února. Celkem
šlo asi o 20 kusů ptactva, především slepice
a kachny,“ informoval ředitel středočeské Krajské veterinární správy Otto Vraný.
O ohnisku v Hlásné Třebani se veterináři dozvěděli v sobotu večer. Virus
se objevil opět v malochovu a zlikvidováno musí být dohromady asi 50 kusů
slepic a kachen. Podle informací Krajské veterinární správy bylo v pondělí 5.
února v obou lokalitách vyhlášeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Veterináři také apelují na drobnochovatele, aby
zamezili styku svých chovů s volně se pohybujícím vodním ptactvem. Novým ohniskem se stala i obec Záryby. Ve zdejším chovu jsou slepice, husy,
kachny, perličky a krůty v počtu 160 kusů.Vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5.
red

KRAJ PODPORUJE PROTIDROGOVOU PREVENCI
Zajímá vás drogová problematika a způsoby jejího řešení? Ústecký
kraj nechal zhotovit spoty prezentující dostupné druhy sociálních služeb protidrogové prevence.
Filmové spoty prezentují pět skupin sociálních služeb protidrogové prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Konkrétně se jedná o služby kontaktních center, terénních programů, služby
následné péče, odborné sociální poradenství a terapeutické komunity. Cílem této aktivity je informovat veřejnost o dostupných sociálních službách
protidrogové prevence a objasnit jejich základní smysl laické veřejnosti.
V závěru spotů jsou uvedeny kontakty na služby v Ústeckém kraji. Videa
s dalšími informacemi jsou dostupná přímo na stránkách http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/ a Youtube odkazech uvedených
níže.
zzKontaktní centra
https://www.youtube.com/watch?v=FExW91MbB4Y&feature=youtu.be
zzOdborné sociální poradenství
https://www.youtube.com/watch?v=crRR9Cq04DQ&feature=youtu.be
zzSlužby následné péče
https://www.youtube.com/watch?v=_kHJCQndHTU&feature=youtu.be
zzTerapeutická komunita
https://www.youtube.com/watch?v=bRQK1emTcvw&feature=youtu.be
zzTerénní programy
https://www.youtube.com/watch?v=icyPD69vC5c&feature=youtu.be

red
(zdroj: Ústecký kraj)
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CO se u nás děje
KLY

Kelské filmové pátky  Každý měsíc se
v zasedací místnosti Obecního úřadu koná
filmová projekce. V režii Kristiny Pokorné
se vždy od 18 hodin uskuteční promítání
filmu, zabývajícího se problematikou současné společnosti. Desátého března to
bude snímek „Gayby Baby“ na téma homosexualita a rodičovství. O měsíc později, 21. dubna, film „Manželka za 50 ovcí“
o postavení žen v Afghanistánu. Ožehavým tématem se zabývá film o uprchlících ze Sýrie „Plavba“, jenž bude uveden
12. května. A konečně poslední předprázdninové promítání se uskuteční
9. června filmem „Krev v mobilech“
o tom, jak konzumní společnost podporuje
válečný konflikt v Kongu.

KONĚTOPY

Ta naše písnička česká  Jistě… je
hezká. O tom se přesvědčí všichni, kteří
v pátek 10. března večer zavítají do sálu
zdejší obecní hospody. Je pro ně připraven zábavný písničkový pořad zpěvačky
a trumpetistky Dany Vajcové Herzigové
a Tomáše Bartáka s těmi nestárnoucími
hity. Zazní zde takové šlágry, jako „Tereza“, „Tam za vodou v rákosí“, „Pramínek
vlasů“, „Život je jen náhoda…“ a mnoho
dalších, které dokáží pohladit na duši.
Komik Tomáš Barták pořad ještě opepří
svými hláškami a skeči. Po celé představení jsou promítány na pozadí obrázky,
které jsou součástí soutěže o krásné
ceny. K ještě většímu zpestření programu v úvodu vystoupí mladí hasiči se
svým tanečním programem.

NELAHOZEVES

Zámek možno navštívit i nyní  Hrady a zámky v tomto období uzavřely své
brány a čekají na jaro. Avšak na zdejší
zámek je možno si udělat výlet i v zimě.
Až do 25. března je pro veřejnost otevřen každou sobotu od 9 do 17 hodin.
Dospělí si mohou prohlédnout zámeckou expozici „Pohled do šlechtického
interiéru rodiny Lobkowiczů“ a pro malé
návštěvníky jsou připraveny oblíbené
dětské prohlídky „Život šlechtice od dětských střevíčků“. Ty seznámí děti s tím,
jak se žilo na zámku v dávných dobách
a jak se bavili či jakými strastmi procházeli mladí šlechtici a šlechtičny a je pro
ně připravena i dílnička, která se koná
dvakrát denně – v 11 a 14 hodin.

TUHAŇ

Všichni do průvodu!  Obec Tuhaň
a Hospoda „U Bílého Žida“ pořádají v sobotu 25. února „4. masopustní průvod“.
Přesně v půl druhé odpolední se maškary za doprovodu harmonikáře Václava
Hrušky vydají z návsi na obchůzku celou obcí a na Červená Píska. Cestou se
samozřejmě zastaví v řadě stavení, kde
se občerství, odmění se zpěvem i tancem
a naberou síly na další putování. Vše vyvrcholí v 19 hodin Masopustní merendou ve výše uvedené hospodě. Netřeba
ani zdůrazňovat, že po celý den bude na
návsi zajištěno občerstvení v podobě
grilovaného masa či zabijačkovýchh
dobrot. 
mar
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DEFIBRILÁTOR SLOUŽÍ V ODOLENÉ VODĚ
V sobotu 25. ledna převzali starostka města Hana Plecitá a zástupce velitele městské policie Jiří Šlechta automatizovaný externí defibrilátor.
Přístroj jim předal náměstek
hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (první zprava)
a ředitel Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje Martin Houdek. Defibrilátor slouží k
obnově správné činnosti srdce.
Tyto přístroje jsou určeny pro
širokou veřejnost, v cizině jsou
rozmístěny běžně. V ČR jich
ale zatím není mnoho, v našem
regionu jich doposud bylo k dispozici jen 65 kusů a dnes díky
Středočeskému kraji jejich počet stoupl o dvacet nových. Kraj
je pořídil ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou v
celkové hodnotě cca 3,5 milionu
korun.
red

TŘÍKRALOVÁ SBÍRKA UKONČENA
LETOS NEJVYŠŠÍ VÝNOS V HISTORII

Na konto Tříkrálové sbírky, která v oblastech, kde působí Farní charita Neratovice letos přistálo 108 689 Kč.
V samotných Neratovicích se vybralo 17 302 Kč.
„Velké poděkování patří všem, kteří posedmnácté. Letošní výnos je sou- postižením, seniory, matky s dětmi
jste vlídně přijali koledníky a při- časně také nejvyšší v historii, do- v tísni a další. Většina vykoledovaspěli jakýmkoliv finančním obno- sáhl 100 422 897 Kč (z toho 1 220 ných prostředků zůstává v regionu,
sem. Poděkování patří i studentům 085 Kč tvoří výnos dárcovských kde byly vybrány. Záměry, na které
Gymnázia Františka Palackého v SMS zaslaných během Tříkrálové- se v daném roce vybírá, jsou přeNeratovicích a všem šikovným dě- ho koncertu). Výtěžek sbírky bude dem oznámeny. Výnos letošní sbírtem ze Základní školy v Libiši, které rozdělen podle předem daného klíče ky se tak rozdělí mezi více než osm
sbírku podpořily oblečením na Tři a podpoří několik stovek projektů. set záměrů.
krále,“ uvádí se v prohlášení Farní Z největší části tradičně putuje na
Zhruba desetina výtěžku každocharity Neratovice.
podporu lidí v nouzi žijících na úze- ročně připadne na rozvojové proCelostátní Tříkrálová sbírka se mí ČR. Jde o různé formy pomoci jekty v zahraničí (např. na udržení
v první polovině ledna konala již pro nemocné, osoby se zdravotním zdrojů obživy nebo vzdělávání),
případně zůstane jako rezerva pro
humanitárních katastrof.
PO VELVARSKÝCH KOMUNIKACÍCH NIŽŠÍ RYCHLOSTÍ!? případ
„Výsledek sbírky svědčí o veliké
Město chce zklidnit dopravu v některých částech města. Ukazuje se,
štědrosti našich spoluobčanů. Chci
že řidiči ne všude respektují dopravní situaci např. v okolí školy a dále
proto poděkovat každému, kdo do
např. v Malovarské ulici směrem k rybníku a vjezdu na cyklostezku.
Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká
Lukáš Curylo, ředitel pořádající orV Bezručově ulici, kde je vchod do školy, se chystá nové uspořádání dopraganizace Charita Česká republika.
vy, se kterým budou občané včas seznámeni, souhlas příslušných orgánů je
„Díky získaným penězům můžeme
již na úřední desce. V Malovarské ulici nebylo napoprvé povoleno snížení
pomoci řadě jednotlivců a rodin,
rychlosti v okolí nového dětského sportovního hřiště. Po jednání s Policií
kteří se ocitli v obtížné životní situČR - DI Kladno podalo město svou žádost znova. V areálu rybníku bylo živo
aci. Současně jsou pro nás závazjak v létě při koupání, tak v zimě při bruslení nebo celoročně při rybolovu
kem, který musíme naplňovat účinnebo při kulturních akcích. „Situaci chceme řešit „dopravní zónou“, která
ným zmírňováním utrpení doma
by zde měla snížit rychlost na 50 km/hod. a upozorňovat na chodce i cyklisty
i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.
až po vjezd na cyklostezku do Ješína,“ říkají představitelé města. red, ls

Lot

NA STAVBU STŘEDNÍCH ČECH POPUTUJÍ KRAJSKÉ PENÍZE

Finanční částkou ve výši půl milionu korun hodlají středočeští krajští radní podpořit vypsání soutěže
a udílení ceny „Stavba Středočeského kraje 2017“. Částka bude, po jejím projednání zastupitelstvem, poskytnuta Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství.
Cílem soutěže, kterou hodlá Středočeský kraj vypsat společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, pod
záštitou odborných organizací pro stavby provedené výhradně ve Středočeském kraji a pro stavební díla ze všech
oborů stavitelství, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury.
„Chceme tím popularizovat dobré příklady stavitelství, podpořit kvalitní realizace staveb na území středních Čech
a zároveň ocenit snahu investorů, projektantů i dodavatelů těchto pro dnešní dobu unikátních a zajímavých stavebních projektů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Organizátorem soutěže bude Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství, která je zároveň organizátorem celostátní soutěže Stavba roku. „S nadací bude uzavřena
smlouva o poskytnutí finanční dotace, která bude hrazena z krajského rozpočtu,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro
oblast kultury a památkové péče Daniel Marek. 
red
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VLÁČKY OVLÁDLY REGIONÁLNÍ MUZEUM

Další železniční hračky mohou obdivovat návštěvníci expozice Regionálního muzea Mělník. V polovině ledna byla výstava reinstalována
a opraveno kolejiště s historickým vláčkem. Takže už jezdííí!

denky v naší dětské dopravní kanceláři ČSD. Nejen děti mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v
malé dílně, kde si mohou sestavit
modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ. Novodobé
stavebnice Merkur je také možné v

muzeu zakoupit. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Miroslava Smahy a Michala Widenského,
kteří jsou autory výstavy. Otevřeno
denně kromě pondělí 9 - 12 a 12.30
- 17 hodin.
Kristýna Frelichová

MĚLNICKÁ ŠKOLKA
ZVONEČEK SLAVÍ 50. LET
Příběh půlstoletí jedné mělnické mateřské školky můžete zhlédnout ve
vstupních prostorech Regionálního muzea Mělník.

Expozice je věnována historickým
modelům a soupravám plechových
vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z
let 1890 – 1980. Setkávají se zde
hračky světových výrobců železnic první poloviny 20. století, firem
MÄRKLIN Göppingen a BING
Norimberk, společně s produkcí železničních hraček československých
firem INVENTOR (MERKUR) Police nad Metují, TIOKA (IKARIA)
Brno, ZBROJOVKA Vsetín, BORA
Bor u Tachova atd. Od firmy INVENTOR (MERKUR) zde můžete
vidět všechny typy vyráběných lokomotiv i vozů od počátku výroby
v roce 1933 až do 80. let 20. století.

Mezi nově vystavené exponáty
patří vláčky značky PIKO, nejstarší
mašinka od firmy Stella Krnsko pochází ze 40. let 20. století. Součástí
prohlídky expozice je předvádění
jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště s
elektromagnetickými signály a návěstidly, budovami nádraží, osvětlenými nástupišti, železničními
mosty a dalšími stavbami.
Zajímavostí je zejména dokonalý
systém osvětlení kolejiště dobovými lampičkami z třicátých let 20.
století. Také se můžete dozvědět,
jak funguje například tzv. ternion
nebo komposter na kartonové jíz-

SENIOR TAXI ZA DESET KORUN
O prvního ledna letošního roku se senioři po pětašedesátce a držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi mohou svézt taxíkem. Přesně řečeno vozem
SENIOR TAXI.
Za jednu jízdu po městě od pondělí do pátku, od 7.00 do 16. 00 hodin a od
16.00 do 20.00 hodin na Volnočasové aktivity, zaplatí ze svého pouhých
deset korun. Speciálním taxi se lze po předchozí objednávce přepravit z
místa bydliště na Masarykovo nám. a Mariánské nám., do nemocnice, polikliniku, ke svému lékaři či poštu, ale i na hřbitov, do místních supermarketů, domů s pečovatelskou službou či do městských komunitních center,
na akce Volnočasových aktivit pro seniory a další instituce a zdejší úřady.
red

733 163 938

helpdrive@email.cz

Ve středu 8. února zde byla zahájena výstava 50. let s MŠ Zvoneček, která
mapuje vývoj této školky, jak jinak než hravou formou. Obdivovat můžete
nejrůznější výtvarné projevy dětí, pobavit se nad průpovídkami dětí i paní
učitelek, které vešly do dějin či zavzpomínat nad starými fotografiemi a
srovnat je se současnými. Slavnostní vernisáž přivítala i 2 bývalé ředitelky
Zvonečku dříve MŠ „elektrárenské“ Libuši Cibochovou a Zdenu Rýdlovou, kterým poblahopřál i starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš (na snímku uprostřed). Výstava potrvá do 5. března.

red

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO – nejčtenější regionální noviny, zcela zdarma do vašich domácností.
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CHRÁNĚNÁ KULTURNÍ PAMÁTKA NA PRODEJ!?
Zámek v Přerově nad Labem je státem chráněnou kulturní památkou. Jedná se o dvoupatrovou renezanční stavbu s půdorysem pravidelného čtyřúhelníku o stranách 45x45 metrů. Do
současnosti se zachovalo jihovýchodní křídlo.
Nad schodištěm je nevysoká osmiboká věž se stanovou střechou. Zámek je obklopen vodním příkopem,
přes který vede klenutý kamenný
most. V přízemí je kaple sv. Salvátora a v prvním patře rytířský sál
s velkým krbem. Uvnitř budovy
zámku jsou zachovány gotické a renezanční ostění a krby.
Podle historiků je zámek velmi
cennou památkou a to zejména díky
malovaným omítkám. Sgrafita v takovéto podobě se na takhle velké
ploše vyskytují v České republice
pouze ojediněle. Jsou zde spojeny
jak biblické, tak i světské motivy.
Rada Středočeského kraje se rozhodla 20. října 2014 schválit záměr
na odkoupení zámku v Přerově nad
Labem a prvotní informaci o jeho
využití. Spolupráce s městem se
rozjela velmi slibně. Obec potvrdila nabídku ke spolupráci v oblasti
péče o zeleň, která zámek obklopu-

je. Pro provoz celého komplexu by
byla důležitá nejen revitalizace parku, ale i výstavba parkoviště, kterou
by obec zrealizovala. Zastupitelstvo
Středočeského kraje pak 8. prosince
2014 schválilo rozpočet kraje, kde
je v Plánu investic na nákup zámku
v Přerově nad Labem částka 20 milionu Kč. Dne 16. prosince 2014 Rada
Středočeského kraje schválila koncepcí využití zámku, která by měla
sloužit jako příloha přihlášky do připravovaného výběrového řízení.
Nová Rada Středočeského kraje
se však rozhodla po dvou měsících
své krajské vlády v těchto dnech revokovat rozhodnutí o koupi zámku.
Nevíme, jaké důvody vedly novou
Radu Středočeského kraje k tomuto
rozhodnutí. Důvody bude vysvětlovat nový radní pro oblast kultury
Středočeského kraje pan Marek na
příštím krajském zastupitelstvu.
Pokud se jedná pouze o finanční

důvody, můžeme se
v budoucnu dočkat
toho, že budou prodány i další Středočeské památky, jako
například Památník
Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, regionální muzeum v Jílové u Prahy, Hornické muzeum v Příbrami,
Památník Karla Čapka ve Staré Huti
u Dobříše a další. Zároveň musíme
konstatovat, že obory jako kultura,
sport, zdravotnictví a školství jsou
vždy ztrátové. Závěrem snad jediné,
že toto rozhodnutí nové Rady Středočeského kraje vůbec nedisponuje s koncepcí Středočeského kraje,
kde se mimo jiné píše: „Kraj by měl
připravovat návrhy dlouhodobých,
střednědobých a prováděcích plánů
a programů k zachování a obnovy

kulturních památek v kraji a připravovat materiály k usměrňování kulturně výchovného využití kulturních
památek.“
Pokud se však památka prodá
soukromému vlastníkovi, není zaručeno, že ten o ní bude pečovat
a příležitost získat tuto památku se
nemusí již nikdy v budoucnosti opakovat.

Klub zastupitelů ČSSD

Středočeského kraje

zároveň si mohou prostřednictvím
poptávkového formuláře objednat,
co potřebují. Pokud si nejsou jisti,
mohou zanechat na sebe kontakt
a naši pracovníci se s nimi spojí
k dořešení jejich záležitosti. Na každém kroku totiž uživatele provází
možnost nás kontaktovat, třeba právě zanecháním telefonního čísla,“
vyzdvihuje jednu z nových vymožeností webu Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.
Zároveň upozorňuje na další novinku, uživatelé webu se mohou přihlásit k odebírání aktualit o produk-

tech a službách či zasílání termínů
odstávek prostřednictvím elektronického newslettru nebo formou SMS.
„Věřím, že se nové webové stránky
budou uživatelům líbit. Neustále
se snažíme naše služby vylepšovat.
Záleží nám na tom, aby naši současní i budoucí zákazníci měli teplo
opravdu bez starostí. Nová podoba
webu s řadou užitečných funkcionalit k tomu určitě přispěje,“ uzavřel
Radim Sobotík.
Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ
pro severní a střední Čechy

ČEZ NA NOVÉM WEBU

Oddělit informace o společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., od prodejní
části webu a také zlepšit dostupnost pro stále se zvyšující počet uživatelů internetu prostřednictvím mobilních telefonů
a tabletů; to je hlavní smysl čerstvě
redesignovaných stránek
www.cezteplarenska.cz.

Výsledkem je od 1. února srozumitelně prezentovaná a kdekoli dostupná nabídka servisních informací, produktů i služeb. Nová podoba
webových stránek ČEZ Teplárenské především přináší uživatelům
kvalitní služby v on-line prostředí.
„Lidé dnes chtějí informace přesně v okamžiku, kdy řeší své osobní
záležitosti. Nový web je pro ně zárukou, že se k potřebné informaci
dostanou pohodlně i z mobilního telefonu, stejně jako kdyby byli u stolního počítače,“ říká Pavel Foršt, vedoucí skupiny on-line komunikace
Skupiny ČEZ.

Web je podle něj plně přizpůsoben pro jakékoliv mobilní dotykové
zařízení. Jasně odděluje informace
o produktech a službách od informací o společnosti ČEZ Teplárenská. Informace o společnosti, volných místech a sekci pro dodavatele
uživatelé nyní naleznou pod odkazem „O společnosti“. Podstatnou
změnu ve své struktuře pak doznala
produktová část webu. Konkrétně
rozdělením produktů a služeb do tří
hlavních kategorií – 1. teplo a chlad,
2. dodávky zařízení, 3. služby. „Uživatelé tak lépe naleznou všechny
potřebné informace k produktům,

Hledáte nevšední prezentaci, chcete se podělit se svými zážitky, radostmi, starostmi? Napište nám.

melnicko@melnicko.cz
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VYBRALI JSME ZA VÁS
NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVA NA WWW.MELNICKO.CZ

NOVÝ KLUB V CENTRU MĚLNÍKA PŘIDĚLÁVÁ STAROSTI
MÍSTNÍM LIDEM I STRÁŽNÍKŮM
Klub Modrá hvězda, který byl nedávno otevřený těsně pod náměstím Míru, se podle mělnické radnice rozjel až příliš zostra. Veřejnost i městská
policie si od prvních dní jeho provozu stěžují na hluk a narušování veřejného pořádku.
Nový klub leží v suterénu domu přiléhajícího k hlavnímu mělnickému
náměstí. Vstupuje se do něj po schodech přímo z vozovky ulice, po které
musí projet každé auto směřující do
historického centra města. „Samozřejmě tam dochází ke konfliktním
situacím. Je to pro řidiče strašně
nepříjemné,“ řekl vedoucí dopravně
– preventivní skupiny městské policie Mělník Petr Limprecht. Klub,
který se prezentuje jako soukromý,
ale jenž do svých útrob láká širokou
veřejnost, se přitom nachází přímo
proti městskému turistickému informačnímu centru.
„V provozovně je zakázáno kouřit, a tak všichni chodí ven, kde ale
nejsou žádné popelníky ani koše na
odpadky,“ konstatoval Limprecht.

Mladí alkoholem posilnění návštěvníci klubu podle strážníků navíc
u zdí nedávno rekonstruovaného
centra vykonávají velkou potřebu,
zvracejí nebo na její fasádu házejí
sklenice od nápojů. „Takovouhle výkladní skříň pro turisty nechceme,“
posteskl si místostarosta Mělníka
Petr Volf. Strážníci kvůli udržení
veřejného pořádku u klubu musejí
prostor kolem jeho vstupu v době,
kdy je klub otevřen, monitorovat
jednou z kamer městského kamerového systému, která jim proto schází
na jiných místech.
„Snažíme se to mít podchycené,
aby hlídka mohla rychle reagovat
a abychom toho mohli co nejvíce ochránit,“ vysvětlil Limprecht.
„Je ale otázka, zda v počtu, který

máme, to dokážeme dlouho vydržet
a uhlídat. Z naší strany je to velký
problém,“ míní. Kromě vandalismu
a příliš hlučné hudby, která se z podzemního klubu line, podle radnice
mohou hrozit jeho návštěvníkům i
obyvatelům okolních domů další nebezpečí. Radnice se netají strachem
z případného požáru. „Vzniká tady
oprávněná obava, zda protipožární
opatření umožní náhlou evakuaci.
Uvědomujeme si, že situace může být
i velmi kritická,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš. „Situace je komplikovaná nejen z hlediska veřejného
pořádku, ale ještě více pro nájemníky bydlící v bytech nad klubem,“
konstatoval starosta. O potížích s novým klubem, jehož osazenstvo si za
pouhý měsíc jeho existence stačilo

udělat řadu nepřátel, se jednalo i na
lednovém zastupitelstvu. „V této záležitosti problémy řešíme a budeme
pokračovat dál, jak nám živnostenský zákon a zákon o městské policii
umožní,“ prohlásil Mikeš.
Nájemníci domu sami by podle
něj rovněž měli vyzvat hygieniky,
aby uskutečnili měření hluku a na
jeho základě informovali, zda zařízení tohoto typu a rozsahu může být v
bytovém domě vůbec provozováno.
„Je to asi běh na delší trať,“ míní
starosta Mikeš. „Snažíme se vytvořit
podmínky, aby nedošlo k zneužívání,
ale pořád trošičku taháme za kratší
provaz. To zařízení je v soukromém
prostoru a tváří se jako soukromý
klub,“ dodal.

Jiří Janda

Stabilní logistická společnost hledá pro posílení svého týmu pracovníky na pozici

OBCHODNÍ REFERENT SKLADOVÉ LOGISTIKY MĚLNÍK
● Zajišťuje průběh jednotlivých obchodních případů
● Vede skladovou evidenci zboží u jednotlivých obchodních případů a zajišťuje provedení inventur dle požadavku zákazníka,
informuje zákazníka průběžně o stavu a pohybu uskladněného zboží.
● Zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravy dle požadavku zákazníka, včetně příslušných služeb
● Vyřizuje reklamace služeb, zpracovává škodní zápisy
● Vyřizuje korespondenci, eviduje a archivuje dokumenty,
korespondenci a příslušné materiály střediska, poptávky, nabídky, faktury
a doklady související s každým jednotlivým obchodním případem.
● Vystavuje veškeré potřebné doklady související s požadovanou mezinárodní
přepravou zboží /CMR, CIM, dodací listy, certifikáty ke zboží atd.
● Zpracovává interní evidenci jednotlivých obchodních případů, uskladněného
a přeloženého zboží v rámci pravidelné měsíční evidence.
● Zodpovídá za oprávněnost a věcnou správnost přijatých nákladových faktur střediska a provádí jejich likvidaci.
● Zpracovává cenové nabídky požadovaných služeb a podklady pro návrhy obchodních smluv
● Provádí průběžnou fakturaci jednotlivých přidělených obchodních případů na základě zpracovaných podkladů,
a zodpovídá za správnost výnosových faktur střediska dle přidělených obchodních případů
● Sleduje úhradu pohledávek v rámci přidělených obchodních případů.
České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 276 01 Mělník,
kontaktní osoba: sl. Janíčková, tel: 00420 724 023 025, kontaktní email: janickova@czechports.cz

Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?

melnicko@melnicko.cz
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POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ DOSTALI I ÚSPĚŠNÍ
STUDUJÍCÍ VĚZNI VE VINAŘICÍCH
Dnešní pololetní vysvědčení neprožívali jen školáci. Týkalo se i některých odsouzených ve věznici Vinařice,
kteří navštěvují zdejší střední odborné učiliště. Vysvědčení studentům předala hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová.
„Ráda bych tímto všem místním studentům pogratulovala ke skvělým
výsledkům i píli, chuti a energii, které do studia věnují. Je chvályhodné,
že čas strávený v nápravném zařízení věnují studiu a možnostem posunout se dál. I díky tomu je vidět, že

se chtějí po skončení trestu zařadit
do normální společnosti,“ řekla
hejtmanka po skončení slavnostního
předávání vysvědčení.
Střední odborné učiliště Vinařice
vytvořilo ve spolupráci s vedením
věznice Vinařice ojedinělý projekt.

Škola je mimořádně úspěšná v pomoci vězňům k návratu do běžného života. Soukromá škola, která
je neziskovou organizací, nevybírá
školné a intenzivně využívá nejmodernější technologie financované
z dotačních programů Ministerstva

HEJTMANKA PŘEDÁVALA VYSVĚDČENÍ. Nová hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová na snímku
po slavnostním předání vysvědčení vězňům. Na snímku zleva Miroslav Hadrava, ředitel věznice, Karel Vodička, ředitel místního učiliště a Luboš Beránek, zástupce ředitele věznice ve Vinařicích. Foto archiv SČK

školství, mládeže a tělovýchovy
i Středočeského kraje. Střední škola
má přes 300 žáků, většina z nich je
klienty pedagogicko psychologické
poradny (PPP) nebo speciálně - pedagogického centra (SPC), zřizovaného školou a využívá moderní
didaktické techniky i současné dostupné prostředky pro inkluzivní
vzdělávání. „Při vyšetřování žáků
v PPP a SPC využíváme ve Vinařicích pro diagnostiku nejmodernější
psychologické a speciálně - pedagogické metody,“ uvedl ředitel školy
Karel Vodička.
Kromě vyšetřování vlastních
žáků pedagogicko psychologická
poradna spolupracuje i s řadou mateřských, základních a středních škol
v Kladně, Slaném a v dalších okolních obcích. Škola je zapojena do
ověřování jednotných závěrečných
zkoušek. Dosud zde získalo výuční
list 1184 žáků – vězňů. Škola velmi
těsně odborně spolupracuje s řadou
akademických autorit ve vzdělávání, především v romistice, školství,
s odborníky na psychologii dospělých i dalšími neziskovými organizacemi. „Naši pedagogové se neustále
průběžně vzdělávají a zvyšují si svou
kvalifikaci. Pro ilustraci mohu uvést
třeba skutečnost, že všichni naši učitelé absolvovali speciálně pedagogické vzdělání na UJEP v Ústí nad
Labem,“ doplnil ředitel Vodička.
„Ráda bych tímto poděkovala všem
pracovníkům místní školy za jejich
práci. Věřím, že jejich úsilí ocení
především odsouzení,“ popsala své
dojmy na závěr návštěvy hejtmanka.

TZ

VÝSTAVA V ROZTOKÁCH PŘIPOMENE TRAGICKÉ OKAMŽIKY
POSLEDNÍCH DNŮ VÁLKY
V polovině dubna 1945 vypravili nacisté z koncentračního tábora v Litoměřicích
vlakový transport s vězni. Tento tábor byl vytvořen z bývalých dělostřeleckých kasáren jako pobočka KT Flossenbürg v květnu roku 1944.

Jeho vězni pracovali v nelidských podmínkách v podzemní továrně Richard pod Radobýlem, kde se vyráběly součásti motorů do tanků a také pro rakety V-2. Koncentračním
táborem prošlo na 14 000 vězňů a podle odhadu více jak 4 500 se jich nedočkalo konce
války.
Česko - německý projekt Vojenského historického ústavu a KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sleduje cestu tohoto transportu, která vedla přes Lovosice, Kralupy, Roztoky, Prahu
a Olbramovice až do jihočeského Velešína, kde se vězni dočkali 8. května osvobození.
Na základě této skutečnosti vznikla výstava pod názvem „Transport smrti: Litoměřice – Velešín“, která zasazuje příběh tohoto transportu do širšího historického kontextu.
Zároveň si všímá i konkrétních aktérů těchto událostí - vězňů, dozorců i civilních obyvatel - a jejich jednání a osudů. Tematizuje fenomén pomoci transportovaným vězňům ze
strany železničních zaměstnanců i obyčejných civilistů, otázku poválečného vyrovnání
se s pachateli trestných činů i obraz těchto událostí v naší kolektivní paměti.
Výstava, která byla slavnostně otevřena 25. ledna v Historickém sále roztockého zámku, potrvá do 30. dubna.
mar

STRÁŽNÍ VĚŽ KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V LITOMĚŘICÍCH
Foto: archiv autora

Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.

melnicko@melnicko.cz
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BYTY  PRODEJ
2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě,
po kompletní rekonstrukci.
Cena: 1 560 000 Kč, daň z nabytí hradí kupující.

V případě zájmu volejte 777 666 393

PODKROVÍ  PRODEJ
Prodám
do osobního vlastnictví
podkroví bytového domu
včetně bytu 4 +1.
Dům se nachází poblíž centra
Mělníka v klidné lokalitě,
je třípatrový, zděný.
V ceně je zahrnut projekt
na vestavbu čtyř bytů po 60 m2,
s platným stavebním povolením.
Cena 3 650 000 Kč
(daň z nabytí hradí kupující).

V případě zájmu volejte 777 666 393
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AKTUÁLNĚ

GYMNAZISTÉ SE PŘEDSTAVUJÍ V KULTURNÍM DOMĚ

V úterý 17. ledna tohoto roku se uskutečnila v hudebním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku slavnostní vernisáž výstavy výtvarných
a fotografických prací studentů zdejšího Gymnázia Jana Palacha.

Foto lot
O PRÁCE STUDENTŮ MĚLNICKÉHO GYMNÁZIA JE ZÁJEM. Slavnostní vernisáže se kromě široké
veřejnosti zúčastnili i představitelé radnice v čele se starostou C. Mikešem (druhý zprava).

Foto Dagmar Prajznerová

(Ne)Abstrakce mělnické výtvarnice
Mělnická kavárna Želví doupě se 2. února zcela zaplnila hosty vernisáže výstavy
prací Aidy Líhové Legnerové, kterou
otevřel starosta města MVDr. Ctirad Mikeš.
Tato komorní výstava mělnické výtvarnice ukazuje poněkud jiný úhel její tvorby,
tentokrát to není barva a sny, ani lyrika
a knižní ilustrace, ale struktura přírodního,
většinou nebarveného nebo jen lehce zabarveného papíru, jehož vrstvení a násobení
tvarů dává vzniknout jejím neabstraktním
abstrakcím. Je tak otázkou, zda jde více
o kresby, asambláže či o trojrozměrný prostor na dvojrozměrné ploše. Často tvoří
z ručního papíru, který si autorka připravuje sama.
Až do konce března mohou návštěvníci,
třeba u dobré kávy, posoudit nakolik je tyto
(ne)abstrakce osloví. 
mar

AIDA LÍHOVÁ LEGNEROVÁ

Foto: Martin Klihavec

Po úvodu starosty MVDr. Ctirada
Mikeše a Mgr. Milana Schweigstilla, 1. místostarosty, se v kulturním
programu představil pěvecký sbor
školy, který přítomné potěšil jazzovými písničkami a recitací básní
předních českých autorů – Jiřího
Žáčka a Karla Sýse.
Po jejich citlivém přednesu plném zaujetí se již mohli návštěvníci
vernisáže nerušeně věnovat vystaveným dílům. Někoho zaujaly precizně provedené „portréty“ motýlů
a jiného hmyzu, jiný se obdivoval
snovým rybám a dalšího potěšily
fantazií hýřící ex libris. Všichni pak
shodně ocenili nápaditost studentů
při tvorbě vlastního písma a vyjádřili obdiv na uměleckou dovedností
fotografů, kteří jim poodhalili dosud
utajené krásy Mělníka. Kdo se kvůli
špatnému počasí na vernisáž nedostal, nemusí litovat, že fotografické
a výtvarné práce studentů Gymnázia
Jana Palacha neuvidí. Výstava totiž
potrvá v mělnickém MKD až do 23.
února. 
jč

DIVADLO DĚTEM NABÍDNE TŘI POHÁDKY
A KARNEVALOVÝ REJ

Již 45. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
„Divadlo dětem“ nabídne pohádková představení s bohatým
doprovodným programem. Ta se odehrají v MKD v Mělníku.
Nejprve DS vrátilo štěstí“ malí diváci uvidí v ne- s vodníkem Josefem Tečeto a hejkaKarel Čapek děli 26. února od 15 hodin.
lem Hurdálkem.
z Děčína uveO týden později 5. března to bude
Třetí představení se uskuteční 12.
de pohádku o pohádka „Ježibaby z Babína“ v po- března, kdy zavítá soubor z Nerak r á l o v s t v í , dání souboru A-Z Divadlo Milovice. tovic a dětem předvede v pohádce
kde ve sklepení zámku vytéká pra- Děti se tak budou moci dozvědět jak „Oslí kůže aneb Nebojíš se prinmen živé vody. Když se jí někdo v lese Babíně, kde žijí dvě ježiba- cezničko?“ že pravá krása může být
napije, zapomene na všechny své by Klotylda a Matylda, hledá štěstí očím skryta. Totiž den svých osmstarosti a je rázem veselý a šťastný. vandrovník Martin. Ježibaby mu náctých narozenin si princeznička
V království vládne hodný a laskavý namluví, že jsou zakleté princezny, přečte poslední vůli královny matky,
král a trocha vody ze šťastného pra- které když Martin vysvobodí, dosta- z níž se dozvídá, že se má brzy vdát
mene se najde pro každého, kdo ji ne půl království a jednu z nich za za bohatého a mocného krále ze soujen trochu potřebuje. Všichni jsou tu ženu. Aby je osvobodil, musí Martin sední země. Avšak s hrůzou zjistí, že
spokojení a šťastní až do chvíle, kdy babám sloužit a postarat se o vylíh- král je sice moudrý a bohatý, ale zato
se objeví zlá hraběnka Hrabivka.
nutí dračího vejce. Vše naštěstí na- starý! Za pomoci své kouzelné kmoPohádku „Jak se do království praví Martinova milá Barunka spolu třenky vymyslí tři záludné úkoly,

které ji mohou od svatby zachránit.
Ovšem ani to moudrého krále nezaskočí. Sotva král všechny úkoly vyplní, utíká princeznička v převleku
z oslí kůže na strastiplnou cestu, aby
vynucenému sňatku unikla.
A 19. března vše vyvrcholí karnevalovým rejem pojatým jako hravé
představení, kdy se děti vydají společně se Sněhurkou do pohádkového
světa plného princů, princezen, ale
i čarodějnicí nebo draků. Zatancují
si na královském plese, zasoutěží si
např. o nejlepšího pohádkáře a na
závěr každý dětský účastník obdrží
malou odměnu.
MB
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inzerce

PARKOVACÍ STÁNÍ

PRONÁJEM

v centru Mělníka u Lidového domu
V případě zájmu volejte 777 666 393

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Cena od 1 770 Kč za měsíc.

V případě zájmu volejte

777 666 393

v centru Mělníka
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ZÁMEK OTEVŘEL BRÁNY NOVÉ SEZONĚ
Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu měr a vah a především
navštívit edukační prohlídkový
okruh „Aristokracie: začátek konce“, který je nově doplněn o výstavu věnovanou hraběti Arnoštu
Chotkovi. Výstava „Arnošt hrabě
Chotek - Voják, šlechtic, dvořan“,
která byla poprvé otevřena poslední
lednovou sobotu, je malým připomenutím předposledního majitele
veltruského zámku z rodu Chotků,
od jehož úmrtí uplynulo 24. ledna
tohoto roku přesně 90 let. „Ve dvou
místnostech bude k vidění například
Arnoštova posmrtná maska, hůlka,
kterou mu na památku věnovala
španělská královna, nebo hulánská
čapka, s níž pravděpodobně bojoval u Hradce Králové,“ upřesňuje
autor výstavy Jakub Jukl.
Výstava je doplňkem edukačního
okruhu „Aristokracie: začátek konce“ a potrvá do 17. dubna 2017. Prohlídkový okruh je pak věnován posledním majitelům zdejšího panství,
Carymu a Livii Chotkovým, které
sem pozval právě hrabě Arnošt Chotek. Kolik váží libra, co je to látro
nebo jak velký je žejdlík, se návštěvníci mohou dozvědět na dlouhodobé výstavě „Váhy, míry, závaží na
zámku vám ukáží.“ Ta je věnována
historii měr a vah v Českých zemích
v kontextu vývoje habsburské monarchie. Nechybí ani část věnovaná
využití měřidel na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.
Zámecký okruh a výstavy budou
otevřeny od ledna do konce dubna
vždy o víkendech. Poté se otevírací
doba rozšíří o dny v týdnu a přibudou i další okruhy, jako výstava historických kočárů, cykloprohlídka

Zámek Veltrusy - Ostrov po krátkém lednovém odpočinku opět otevírá veřejnosti své brány. Letošní sezona byla zahájena v sobotu 28. ledna 2017 a zámek se
tak zařadí mezi několik objektů pod správou Národního památkového ústavu,
které zahajují provoz již během zimy.

Foto archiv
po romantickém parku nebo projížďka koňským povozem.
Státní zámek Veltrusy - Ostrov
se nachází 25 kilometrů severně
od Prahy nedaleko města Kralupy
nad Vltavou. Jeho historie sahá do
roku 1704, kdy se Václav Antonín
Chotek rozhodl v těchto místech
postavit lovecký zámeček, který se
postupem času rozrostl do dnešní
podoby. K této vrcholně barokní
budově od architekta Giovanniho
Batttisty Alliprandiho přiléhá čestný dvůr uzavřený alegorickými sochami čtyř ročních dob a dvanácti
měsíců z dílny Matyáše Bernarda
Brauna.
V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let
významný podíl na utváření zámeckého areálu o rozloze téměř
300 hektarů. Po několika povod-

MAŠKARY VYRAZÍ
V PRŮVODU CHODČÍ

O poslední možnou sobotu v masopustě, 25. února, vypukne masopustní rej v Chodči. Po šprýmovné úvodní žádosti k udělení svolení k všeobecnému veselení a taškařicím se vydá průvod masek, vedený laufrem,
od domu k domu.
Muziku doprovodí střídavě ma- jako brůna, kobyla, slamák, bába
sopustní popěvky i rozverné hláš- v nůši, smrťák a mnohé další, které
ky maškar komentující návštěvu budou překvapením až při zahájení
v jednotlivých staveních. Zde se akce. Připravuje se posezení s tanmohou všichni těšit na domácí na- cem, hudbou, zpěvem a hodováním
pečené dobroty i kapku něčeho pro s koblihami, zelňáky, božími mizahřátí. Každé zastavení přinese lostmi, karásky a dalšími pochouttanec hospodyně s medvědem pro kami z ploten zdejších hospodyněk.
povzbuzení plodivé síly, hašteři- Nebude chybět volba nejoriginálvé výstupy šejdířek či předvídání nějších masek. Akci, podporující
osudu z úst prostořeké neoblomné návrat k tradicím, připravuje spolek
cikánky. Úplatu za drobné služby Aktivní Chodeč za vydatné pomoci
budou na svém okolí mámit žid, mnoha dobrovolníků a příznivců.
doktor a třeba i kominík. Do průvo- Průvod vychází od kapličky v 10
du se chystají i další tradiční masky hodin.
JiK

ních se zámek a velká část místního
parku ocitly na říčním ostrově, kde
se nacházejí i v současnosti. Areál
prošel významnou změnou za působení třetího majitele panství Jana
Rudolfa Chotka. Ten zde vybudoval
přírodně krajinářský park, který se

nakonec proměnil v okrasný statek.
Romantická zákoutí s pavilony jsou
tak střídána pohledy na užitková
pole, sady nebo pastviny. Od roku
1802 se ve zdejší oboře chová také
daněk skvrnitý.

Romana Indrová Semelková
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Město Veltrusy, ASPV, AFK, Obec baráčníků a RC Havránek pořádají

V E LT R U S K Ý

S O B OTA

PUST

ÚNOR

MASO
od 9.00

2017

ZABIJAČKOVÉ HODY a ukázka staročeské zabijačky na hřišti
AFK Veltrusy (Řeznictví Kohout a synové)

10.00

shromáždění masek na náměstí a PRŮVOD ulicemi města
za doprovodu kapely (KRALUPSKÁ DECHOVKA)

11.30

příchod průvodu na hřiště AFK

11.30–13.30

PŘEHLÍDKA MASEK, sportovní a dovednostní SOUTĚŽE
pro děti i dospělé, vyhodnocení maškar – 1. cena uzené selátko

15.00

dětský masopustní KARNEVAL v sokolovně (RC Havránek)

Všichni jste srdečně zváni!
Každá maškara obdrží zdarma na hřišti černou polévku.
Masopust

2016 podporují:

Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz
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VALENTIN SE ZABYDLUJE V NAŠICH
SRDCÍCH I DOMOVECH
modlil, až jej Bůh vyslyšel a syn se
zázračně uzdravil. Rétor se po tomto
skutku nechal se svou domácností, třemi žáky a synem městského
prefekta od Valentina pokřtít. Římští
senátoři Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz
byl žalářován a sťat. Bývalí žáci
biskupa přenesli tělo na pohřebiště
při Via Flaminia. Odtud byly ostatky přemístěny na oltář pozdějšího
kostela sv. Valentina v Terni. Přesné datum světcova skonu je nejisté.
Mohlo se tak stát v roce 269 či 270
nebo 273.

Svatý Valentin byl pravděpodobně
katolický kněz nebo biskup, který
zemřel mučednickou smrtí. Kdy byl
svatořečen není přesně známo. Stalo
se tak zřejmě v raném středověku,
neboť je zapsán ve Zlaté legendě ze
13. století a v chrámových kalendářích 14. století včetně českých. I kolem jeho životopisu panují nejasnosti. Mělo jít o Římana urozeného
původu. Na biskupský stolec v Terni
zasedl asi v roce 203. Do Říma ho
prý povolal rétor Kratón, aby léčil
jeho syna. Valentin se za chlapce

JAK TO VŮBEC BYLO?
Tělo sv. Valentina bylo podle jedné
z verzí pohřbeno v římských katakombách, nad nimiž byla o století
později vystavěna bazilika. Jiná hovoří o tom, že tak bylo učiněno
v Terni. Část světcových ostatků se
již ve středověku dostala na mnohá místa po Evropě. Většinou šlo
o fragmenty kostí. Ať už to je jakkoli, jisté je, že jeho jméno je dnes
vzýváno zamilovanými.
O Den zamilovaných se přičinil
vládce Říma Claudius II., který zakazoval svým vojákům, aby se zasnubovali a ženili. A právě Valentin
navzdory císařovým zákazům mla-

dé páry tajně oddával. Čtrnáctého
února byl nakonec za svou činnost
popraven.
Svátek však může být odvozen
i od svátku pastýřského boha Luperca (ochránce manželství a rodiny). Za starověkého Říma se v jeho
předvečer do „uren lásky“ vkládaly
lístky se jmény dívek. Mladí muži
potom z „loterie lásky“ tahali svou
milenou. S tímto svátkem je spojeno
hodně pověr. Jedna z nich uvádí, že
když si svobodné děvče vezme za
manžela chlapce, kterého 14. února spatří jako prvního, bude s ním
v manželství šťastná.
OSTATKY SVĚTCE
MÁME I V PRAZE
Unikátní objev se ukázal před 15
lety v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.
Při prohlídce tamního depozitáře
byly nalezeny čtyři monstrancové
relikviáře, pocházející z původní barokní výzdoby kostela, jež byly podle všeho odstraněny při regotizaci
chrámu v letech 1885 – 1903. I když
nenesly stopy žádného poškození,
na první pohled bylo patrno, že prošly v minulosti neodbornými opravami. Objevené relikviáře se poté
ocitly v péči restaurátorů. Právě oni
zjistili, že jeden ukrývá lidskou lopatku! Už to bylo unikátní, neboť
v podobných případech relikviáře
v našich kostelích obsahují jen malé
kůstky nebo jejich zlomky, mnohdy
mikroskopické velikosti. Kdy a jak
se do Čech vzácná relikvie dostala se dnes již stěží dozvíme. Podle
odborníků mohla být do barokního
relikviáře přenesena z daleko starší
schránky na úschovu ostatků světců.
Planá nemusí být ani domněnka, že
celou kost sv. Valentina získal někte-

rý z „obchodníků“ ostatků svatých,
které po celé Evropě rozeslal ve své
době nejznámější z jejich sběratelů – Karel IV. Lopatka sv. Valentina
byla podle všeho zakoupena v Itálii
a pochází z již výše zmíněné římské
baziliky.
PŘEVZATÁ TRADICE
ZDOMÁCNĚLA I V ČECHÁCH
V Anglii se na sv. Valentina posílali
anonymní milostná psaníčka. Jejich
příjemce měl uhodnout odesílatele.
Ve Francii, Belgii a také v Americe
se zase volili Valentin a Valentina
roku, kteří pak žili celý rok coby
snoubenci. K obyčeji patří obdarovávání dívek drobnými dárky,
květinami a cukrovím. Uznávaného světce uctívají miliony lidí po
celém světě. V Čechách tomu ještě
před pár lety tak nebylo. Svátek sv.
Valentina je ostatně mnohými vnímám dodnes jako převzatá tradice
na hony vzdálená české mentalitě.
Oblibu získává spíše u mladé generace, které vděčí za stále větší popularitu. Stranou nestojí ani vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla, do níž
letos poputují zamilované páry na
Arcidiecézní pouť snoubenců. Ta se
uskuteční v sobotu 18. února, v odpoledních hodinách proběhne poutní
mše svatá a bude vystavena i unikátní světcova lopatka.
To

RELIKVIE SV. VALENTINA objevíme na mnoha místech v Evropě.
Vedle baziliky v Terni, kde odpočívají jeho ostatky, vzácnou upomínkou se mohou pochlubit svatostánky v Německu, Rakousku, Polsku,
Francii, Velké Británii, Irsku i v České republice. Bazilika sv. Petra a
Pavla na pražském Vyšehradě se zařadila mezi ně. Relikvie sv. Valentina u nás najdeme i ve Svatovítské pokladnici na Pražském hradě (byla
vložena do gotického relikviáře) nebo na Karlštejně.
Foto archiv

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

ROSTLINY PRO ZIMNÍ ZAHRADU

Klimatické podmínky ve velké hale, v zimní zahradě nebo v nevytápěném skleníku obvykle vyhovují i některým náročnějším rostlinám exotického původu. Máme na mysli nejen okrasné dřeviny, ale i některé
trvalky, které by venku naší zimu nepřežily.
zzPALMY
Palmy jsou rostliny věkovité a mnohé z nich rostou tak pomalu, že se
dají pěstovat po řadu let v květináčích nebo v jiných nádobách jako
pokojové rostliny. Bez obav si tedy
jimi můžeme ozdobit i zimní zahradu či jinou vhodnou místnost.
Snad nejvíce rozšířenou takto pěstovanou palmou je Trachycarpus
fortunei, pravděpodobně i proto, že
snáší slabší mrazy. Pochází z jihový-

chodní Asie, ale roste hojně také ve
Středomoří, kde dorůstá výšky až 12
metrů. Z vláken, které obalují kmen,
vyrábějí domorodci rohože, lana
a jiné výrobky. Kmen je zakončen
vrcholovou kšticí leskle zelených
listů, složených vždy asi z padesáti lístečků. V zimě potřebuje tento
druh teplotu 5 - 12 stupňů a dostatek
čerstvého vzduchu.
zzDRAČINKY
Dračinky (Cordyline) mají protáhle

Přírodní lékárna

špičaté listy a často se mylně označují za palmy, ačkoli s nimi vůbec
nejsou příbuzné. Do zimní zahrady
se hodí především dva chladnomilné druhy pocházející z Austrálie
a Nového Zélandu. Cordyline australis dorůstá ve své vlasti výšky až
10 metrů. V mládí se může pěstovat
jako hrnková rostlina. Má až 1 metr
dlouhé a asi 4 cm široké mečovité listy. Cordyline indivisa má až
1,5 m dlouhé a 15 cm široké listy
a převislé květenství. Oba druhy se
dají snadno vypěstovat ze semene.

BYLINKY DO KAŽDÉ ZAHRÁDKY
Mnoho známých a dnes trochu zapomenutých aromatických bylinek k nám do střední Evropy přinesli ze Středomoří benediktinští mniši. Středověké zahrádky u klášterů byli přímými předchůdkyněmi zahrádek našich prababiček.
Několik rad k pěstování a uchování
bylinek:
 S pěstováním bylinek můžeme
začít kdykoliv. Některé bylinky (řeřichu, cibulovou nať a pažitku) můžeme nejlépe začít pěstovat v zimě.
 Pěstování v bytě má několik výhod. Bylinky místnost prozáří a jsou
ozdobou. Když je potřebujeme,
máme je vždy po ruce a hezky voní.
 Na zahrádce stačí pro bylinky
upravit malý záhonek. Při výsadbě
dbáme na to, aby byly vystaveny
slunečnímu záření.
 Na balkoně bylinky nejlépe prospívají v porézních nádobách z pálené hlíny. V květináčích z plastu
může docházet k přemáčení a uhnívání rostlinek. Bylinky milují dostatek slunce, ale přesto je na jižním
okně balkonu musíme chránit před
největším poledním horkem.
 Bylinky jsou nejaromatičtější
čerstvé. Raději je stříháme staršími
nůžkami, než abychom je trhali.
 Pokud bylinky sušíme, tak opatrně ve stínu v tenké vrstvě nebo v sušičce. Uchováváme je v dobře uzavřených neprůhledných nádobách
ne déle než 1 rok.
 Sušené bylinky drtíme až těsně
před použitím, jen tak zachováme
aroma.
 Zelené bylinky můžeme zmrazit.
Do misky na led namačkáme pokrájené bylinky, zalijeme vodou a necháme zmrazit. Pak kostky ledu vyklepneme a každou zvlášť zabalíme
do alobalu a dáme do sáčku. Sáček
vložíme do mrazničky.
 Zelené bylinky můžeme také nakládat do kvalitného oleje nebo octa,

které pak využíváme při
přípravě salátu.
zz Řeřicha setá
- Lepidium sativum, pochází z Malé
Asie a Severní Afriky. Ve středověku byla velmi oblíbená a věřilo se,
že čistí krev. Císař Karel Veliký byl
velkým ctitelem řeřichy a na jeho
příkaz musela být pěstována na
všech statcích.
Řeřicha je velmi nenáročná
brukvovitá rostlina. Venku se vysévá opakovaně od dubna až do
podzimu. Vysévá se hustě, protože
se sklízí velmi jemné rostlinky v děložním stavu. Je náročná na vláhu.
Může se opakovaně vysévat každý
týden. Pěstujeme ji na záhonku i na
okenním parapetu. Sklízí se se-

střiháním mladých rostlinek, které
mají výšku 6 - 8 cm. Má výbornou
chuť, kterou připomíná ředkvičky.
Zásadně ji nevaříme, ale přidáváme
ji do hotových pokrmů: do salátů,
pomazánek, polévek, bylinkových
omáček, na obložené chlebíčky, na
vařené brambory a jiné.
Řeřicha obsahuje značné množství vitaminů C, B a dalších. Silně
posiluje imunitu. Má vliv na tvorbu
krve, léčí nachlazení, ovlivňuje činnosti žlučníku, močových cest a jater.

veterinární poradna

Fatsia japonica
V zimě jim stačí prostředí kde nemrzne a kde mají dostatek světla.
zzARÁLIE
Arálie je poměrně chladnomilná
dřevina, dorůstající v Japonsku výšky až 5 metrů. Botanické pojmenování Fatsia japonica připomíná její
východoasijský původ. Má nápadně
lesklé pěti až devíti laločné listy na
dlouhých řapících, až 40 cm široké.
Mladé výhony i listové řapíky jsou
zpočátku hnědě obrvené, později
lysé. Zajímavé květenství se skládá
z mnoha okolíků drobných bílých
kvítků, ale arálie kvete, až když je
opravdu dospělá. Obvykle kvete na
podzim. Po odkvětu vytváří modročerné bobule. Optimální teplota pro
přezimování je 6 - 10 stupňů.
zzKAMÉLIE
Kamélie je vynikající okrasná dřevina vhodná pro velkou halu, zimní zahradu či nevytápěný skleník. Známe
ji především jako oblíbenou hrnkovou květinu. Při správném způsobu
pěstování vytrvale kvete, nejčastěji
v únoru a březnu. Květy vyrůstají
na velmi krátkých stopkách v úžlabí listů. Původní druh Camellia japonica pochází z Japonska a Koreje
a dorůstá tam výšky až 15 metrů. Pro
zimní zahradu nebo studený skleník
se zvláště hodí kříženec Camellia
x williamsii Donation s bohatstvím
velkých poloplných světlerůžových
květů.
sim

MVDr. Alžběty Maradové
zzUvažujeme o kastraci našeho kocoura, kterému
je nyní necelých osm měsíců. Nevíme, zda je to
možné anebo se musí počkat až pohlavně
dospěje. Můžete nám poradit?
„Kastraci u kocoura doporučujeme. Ohledně vhodného věku se stále vedou učené diskuze. My zůstáváme zastánci provádění kastrace co nejblíže dovršení 1 roku věku zvířete,
neboť jsme se opakovaně setkali u kocourů
kastrovaných dříve, s obstrukcí močových
cest. Proto upřednostňujeme provádět zákrok až u větších odrostlejších zvířat, jistě
však najdete i oponentní názory. Pokud to
stav nutně vyžaduje, lze kastraci provést
i dříve.“

Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko? Hledáme schopné dopisovatele.
melnicko@melnicko.cz

Napište nám.
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Naši mazlíčci se představují
ALJAJŠSKÝ MALAMUT

Jeho jméno je odvozeno od Mahlamiutů (resp. Mahlamutů) – příslušníků eskymáckého kmene sídlícího v zátoce Kotzebue na SZ Aljašky.
Uvažuje se o jeho spřízněnosti s dalšími severskými plemeny, jako jsou
sibiřský husky, samojed, grónský pes či labradorský husky, případně
aljašský husky.

Chcete se podělit s vašimi
chovatelskými úspěchy?

Pošlete nám fotografie svých
domácích mazlíčků, bez ohledu
na druh a rasu zvířete.
Rádi je otiskneme.
V krátké charakteristice zároveň
uveďte jeho jméno a stáří, případně,
váš největší chovatelský
výsledek. Foto zasílejte ve velkosti
minimálně 600 Kb.
Email: melnicko@melnicko.cz

Napsali nám…
„Ačkoliv jsem nikdy nepatřila k chovatelům koček, zcela nedávno jsem si pořídila kotě. Dnes je Panu Zrzavému osm měsíců
a pomalu se mu „zapalují lýtka“. Je to skvělý společník nejenom nám, ale
i naší fence, s níž je velký kamarád. Na fotografii se zajímá o myš, tentokrát
však o tu k počítači…“

J. Mělník

Plemeno je ceněno pro obrovskou
sílu a vytrvalost, poslušnost, inteligenci a lovecké schopnosti. Je náročné na prostor a výcvik, vyžaduje
časté a dlouhé procházky a intenzivní cvičení. Pes, určený ke skupinovému tažení těžkých saní na velké
vzdálenosti v extrémních polárních
podmínkách. Jako plemeno byl
uznán až ve 20. století, např. v USA
v roce 1935. Dobře se snáší s jinými
psy - pokud s nimi vyrůstal či dostal
zavčas příležitost si na ně zvyknout,
i příslušníky rodiny.
Malamuti si získali velkou slávu
společně s dalšími saňovými psy
při výzkumu Arktidy a Antarktidy.
Největší prestiž však jim a blízce
příbuzným huskyům přinesl závod

se smrtí známý jako Velký běh do
Nome, který se odehrál v roce 1925.
Tehdy uprostřed mimořádně kruté zimy vypukla epidemie záškrtu,
která hrozila pokosit tisíce lidí, převážně dětí. K jejímu potlačení bylo
zapotřebí sérum, které však ve městě nebylo k dispozici v dostatečném
množství. Dostatečné zásoby séra
mohla železnice dopravit nejblíž
do Nenany. Jakožto jediné schůdné
řešení byla shledána štafeta psích
spřežení, která by sérum do Nome
z Nenany dopravila. Vzdálenost
1085 km urazila za neuvěřitelně
špatného počasí (teplota po většinu
cesty v rozmezí −40 až −52 °C, vál
extrémně silný blizard) za necelého
5 a půl dne. 
(Zdroj: wikipedie)

MALAMUT JAKO CELOŽIVOTNÍ LÁSKA

Spokojená chovatelka
se štěnětem
Foto archiv
Tomuto uhrančivému psímu plemenu před třiceti lety propadla
i Lenka Juhaňáková z Mělníka:
„Zajímám se o ně již od počátku jejich chovu v Čechách. Má historie s
nimi se začala psát v roce 1985, kdy
jsem poznala pana Soukupa, který
měl Aljašské malamuty importované
z Aljašky a zařadila se do pořadníku
na štěně. Bohužel fenka nezabřezla.
Nevzdala jsem to a v roce 1987 si
přivezla svého prvního vysněného
malamutího kluka jménem Dag od
Půlnočního slunce. Jeho rodiče pocházeli z chovu pana Soukupa, tudíž
po importovaných psech. Dag byl
druhý Aljašský malamut, který žil
zde na Mělníku. Prvním byl Gentleman del Monte Libora Otáhala,“
říká nadšená chovatelka. Ta o svého
Daga přišla v jeho šesti letech. Jak
přiznává, dalšího malamuta, jenž zasáhl do chovu v ČR jako krycí pes,
získala v roce 1995: „Přišel k nám

na Vánoce, jednalo se o černobílého psa Elkahoo Dream Navarama.
První fenkou u nás byla šedobílá
Aniuk Kakortok Aleutia, zvaná Wendy. Pocházela z první inseminace
zmrazeným spermatem v ČR. O čtyři
roky později jsem založila chovatelskou stanici Aljašských malamutů
Snowy Queen a odchovali jsme dva
vrhy štěňátek.“
Dnes její chovatelská stanice čítá
tři Aljašské malamuty, dva psy a
jednu fenku. Nejstarší jedenáctiletý
Lupino Lupus of Navarama Mal je
šampion ČR, Polska, Junioršampion
ČR, Klubový Junioršampion a nositelem řady dalších cen. Jde o velmi úspěšného jedince, který vyhrál
spoustu výstav a pyšní se mnoha
oceněními, zasáhl do plemenitby nejen u nás, ale i v Evropě. Jeho dědeček je TOP Aljašský malamut USA:
„Nejvíce si cením jeho vítězství na
Mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích, kde byl vyhlášen Nejkrásnějším mladým psem výstavy –
BIS Junior. A dále druhého místa na
soutěži Šampion šampionů ČR, kde
byl Reserve Best in Group (BIG).
Je to výjimečný pes a jsem ráda,
že jsem jeho majitelkou,“ přiznává
uznávaná chovatelka. Ani její druhý pes, sedmiletý Ohitekah Boy of
Navarama Mal „Indy“, se nemá rozhodně za co stydět. I když na svém
kontě nemá prozatím tolik titulů,
je to mazel, který doplňuje skvěle
smečku. V té najdeme i jedinou fenu
Eileen Květ Aljašky „Anny“, jež je z
ryze českého chovu (je vnučkou jejich černobílého Elkahoo a tudíž pokračuje v linii chovatelské stanice).
Se svými malamuty se paní Lenka

účastní nejen výstav, kde jsou velice
úspěšní, ale rekreačně cvičí i agility: „Jezdíme spolu na kole, v zimě
zapřaháme do spřežení k saním, a
ještě spousty dalších aktivit. Prostě
se snažíme, aby naši malamuti byli
šťastní, a tím pádem i my. Letos slavím 30 let jejich chovu a nikdy jsem
nelitovala svého rozhodnutí pro toto
plemeno. Byla a je to má srdeční záležitost a po celý život zůstanu věrná
jejich rozesmátým tvářím,“ prozrazuje na závěr spokojená chovatelka
z mělnické Snowy Queen kennel.

Lot

Lupino Lupus
of Navarama Mal (11 let)

MĚLNICKÁ CHOVATELKA LENKA JUHAŇÁKOVÁ (vlevo) nedá
na toto výjimečné plemeno dopustit. Se svými chlupáči dosahuje stejně
výjimečných úspěchů. Na snímku s nejlepší veteránkou Eileen Květ
Aljašky.
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TIP NA VÝLET

POLOKOULE V HLEDÁČKU HVĚZDÁŘSKÉHO DALEKOHLEDU
Městská hvězdárna ve Slaném je specializované kulturní zařízení, jehož
cílem je popularizace a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných
přírodních a technických věd. Hvězdárna tuto činnost zajišťuje zejména pořádáním odborných a populárních přednášek, seminářů, exkurzí, filmových večerů a veřejných astronomických pozorování. Současně se vzdělávací náplní vyvíjí hvězdárna odbornou činnost v rozsahu
svého působení.
Budova hvězdárny je dominantou
severní části města s výhledem na
Slánskou horu, kostel Nejsvětější trojice a historické jádro Královského města Slaný. Během let
1994 - 1996 prošla kompletní rekonstrukcí a od začátku září 1996
byla slavnostně otevřena pro veřejnost. První rok provozu zařízení
potvrdil nebývalý zájem návštěvníků, kdy ji vyhledalo téměř 2 000
osob. Během následujících šesti let
unikátní objekt navštívilo zhruba
12 000 lidí. Není se co divit, neboť
se postupně zlepšovala nabídka služeb. Byla zavedena pevná otevírací

doba, obnovil se obvyklý cyklus
pravidelných přednášek a filmových
večerů a začaly pracovat dva ročníky astronomického kurzu. V roce
2000 byl zakoupen nový dalekohled,
který splňuje požadavky na vlastní
vědecký program hvězdárny. Láká
zajímavým programem předškoláky
i žáky základních i středních škol,
kterým je určena řada poutavých
pořadů. Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší, jimž patří pohádky Povídání
o sluníčku, Jak kometka šla do světa
a další programy. Vybrat si mohou
i jejich starší kamarádi z pořadů
Měsíc u krejčího, Výlet do vesmí-

žili mezi námi

FRANTIŠEK MAJZLER

I v roce 2016 hvězdárna v rámci Evropské noci vědců připravila speciální program. Stejně jako v minulém roce se prezentovala na samostatném stanovišti v budově slánského gymnázia.
Foto archiv MHS
ru, Země jako planeta... Hvězdárna
však pochopitelně nezapomíná ani
na dospělé a mládež, pro které připravila mimo jiných akcí kupříkladu
přednášky Měsíc – sen a skutečnost,
Pán prstenců, Snění o vzniku vesmíru či připravovaný vánočně ladění
pořad Mystérium hvězdy betlémské,
v němž se mohou vydat za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusit
se poodhalit její tajemství. Obvyklá

prohlídka hvězdárny trvá přibližně
30 minut a je možné ji absolvovat
výhradně v doprovodu odborných
průvodců.
Městská hvězdárna ve Slaném je
otevřena: říjen - březen: úterý - pátek 19 – 21, duben - srpen: úterý pátek 21 – 23, září: úterý - pátek 20
– 22 hodin. (V týdnu od 20. – 24. 2.
2017 bude však zavřeno).
Lot
(Zdroj: MHS)

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

křížovka

rodinách. Na doporučení Bedřicha
Smetany byl angažován coby koncertní mistr v Prozatímním divadle v
Praze. V roce 1883 stanul v čele orchestru Národního divadla v Praze.
Publikoval v hudebních časopisech,
zpracoval životopisy Josefa Suka
a Antonína Dvořáka. Spoluzaložil
jejich památníky v Křečovicích,
Kralupech a Zlonicích. Majzlerovou ženou byla Ema Sáková (1850
– 1925), operní pěvkyně ND v Praze. František Majzler zemřel 14. 4.
1920 v Praze. 
(Zdroj: Kdo byl kdo,
aut. Miroslav Sígl)

Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu.

Rozluštění křížovky: ... falšuje váš podpis.

nar. 6. 12. 1848 Čečelice
hudebník
Hudební nadání u malého Františka objevil správce čečelické obecní
školy Jan Honys, který provozoval
chrámovou hudbu a za svou činnost
byl vyznamenán císařským záslužným stříbrným křížem s korunkou.
Majzler absolvoval pražskou konzervatoř a hudbě se začal věnoval
natrvalo. Nejprve jako učitel hudby
v Benešově, Berouně a Kralupech
nad Vltavou, v nichž řídil pěvecký
sbor Fibich a v Minicích dělnický
kroužek, později ve šlechtických

Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz
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RADIm VIZVÁRY UKÁŽE, CO ZNAMENÁ PANTOMIMA
Pantomima není tak častým hostem v mělnickém Masarykově kulturním domě. Avšak tentokrát se představí v absolutní špičce. Zavítá sem známý český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf Radim Vizváry, který patří mezi jedny z nejvýraznějších mezinárodně
uznávaných osobností současného mimického divadla v Evropě.
Jeho umělecký
záběr zahrnuje
pestrou škálu od
klasické pantomimy
k butó, od fyzické komedie až po současné mimické
divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se
nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní cestou.
Svou uměleckou práci představil už téměř v celé Evropě, v USA,
Asii a Africe. Je spoluzakladatelem mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse,
uměleckým šéfem domácího

uskupení MIME PRAGUE, ředitelem mezinárodního festivalu
MIME FEST a uměleckým šéfem
mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře „Komedianti
v ulicích“. Má za sebou spolupráci
s mnoha pražskými i mimopražskými divadly, z nichž možno jmenovat
Národní divadlo v Praze, Městské
divadlo Mladá Boleslav, Městské
divadlo Kladno, Klicperovo divadlo v Hradci Králové a samozřejmě
Divadlo na Zábradlí. Diváci jej také
mohli vidět ve filmech Jsem brána,
kde ztvárnil hlavní roli či Klauni
v roli studenta Adama. Je držitelem

mnoha ocenění u nás, v Evropě nebo
USA. Vyučuje v Centru současného
cirkusu Cirqueon a na katedře pantomimy Hudební a taneční fakulty
AMU v Praze. Převážně v zahraničí,
ale i doma vede workshopy na prestižních školách a festivalech. Pravidelně vyučuje i v Německu, Polsku,
Itálii a ve Finsku.
Mělnickým divákům představí
v pondělí 27. února klasická i současná, poetická i komická díla. Přesvědčí se tak, že smát se i plakat mohou bez jediného Radimova slova…
Prostě uvidí, co znamená pantomima. 
BM

MISS ROSIE A JEJÍ GANG SVÉ určitě POSLUCHAČe POTĚŠÍ
O tom, že jablko nepadlo daleko od stromu se jistě přesvědčí návštěvníci Swingového večera v mělnickém Masarykově kulturním domě.
Tradičně první středu v měsíci
1. března zde totiž vystoupí Rozálie
Havelková se svojí skupinou Miss
Rosie a její gang. Není snad ani
nutné představovat jejího otce muzikanta, skladatele a herce Ondřeje

ROUDNICE NAD LABEM

KONCERT
K OSLAVÁM

Kino Sokol u příležitosti 850.
výročí první písemné zmínky o
městě uvádí 1. března od 18.00
hodin KLÁROVO KVARTETO
HRAJE ZNÁMÉ OPERETNÍ
MELODIE.
Spoluúčinkují sólisté ND v Praze Štěpánka Heřmánková – soprán a Milan Vlček – tenor. Pořadem provází a také zazpívá Barbora Klárová. Vstupné 150 Kč.
Předprodej v Infocentru a v prodejně SAZKA ve Špindlerově ul.

Havelku či babičku, známou herečku Libuši Havelkovou.
Zřejmě po slavném otci zdědila
Rozálie hudební a taneční vlohy.
Zpívá, hraje na harmoniku a od
dětství se věnuje flamengu. Na filmovém plátně se mihla v muzikálu
F. A. Brabce V peřině a na televizní
obrazovce se poprvé objevila v záznamu inscenace Městského divadla Mladá Boleslav Zločin v Posázavském pacifiku jako pouliční
zpěvačka.
Před časem založila výše uvedenou tuto skupinu, v níž působí i její
nevlastní bratr Vojtěch Havelka,
který zpívá a hraje na kytaru. Kromě obou sourozenců na kontrabas
hraje Josef Mikulka a za piánem
sedí Mirek Lacko. Jejich repertoár
je tvořen jazzovými a swingovými
písněmi z let 20., 30. a 40. let minulého století, takže své posluchače
mají rozhodně čím potěšit i pořádně
nažhavit.
mar

Palackého 134/9, Mělník
osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
 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: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:45
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil
Děkujeme našim klientům za důvěru,
přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
Mělnicko
- nejčtenější regionální noviny.
dobré zdraví a všechno nejlepší v novém roce 2017.
Těšíme se na další setkání v naší kanceláři v Mělníku,
Palackého 134/9.
Evžen Zavadil, obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s.

ROZÁLIE AVOJTĚCH HAVELKOVI

Foto: archiv skupiny

Příběh Otýlie Vranské
Velmi zajímavá přednáška proběhne v pondělí 20. února od 18 hodin
v malém sále Společenského domu v Neratovicích, kterou pořádá
Četnická stanice Lobkovice. Vražda Otýlie Vranské ve třicátých letech
minulého století vzbudila velký ohlas ve veřejnosti, ale i v tehdejším
tisku.
Pravděpodobně i proto, že její tělo
Vedoucí Správy sbírek Muzea
bylo rozřezáno, uloženo do kufrů Policie v Praze Mgr. Radek Galaš
a posláno dvěma vlaky na Sloven- společně s bývalý šéfem oddělení
sko. Řadu let se k ní tisk vracel vražd pražské kriminálky si poa dokonce i v současnosti, v době drobně prostudovali spis Vranské
kulatých výročí spáchání, se o ní a výsledkem jejich práce je de facto
mnohokráte psalo. Mezi občany, objasnění případu, které je tématem
ale i novináři tak vznikla řada teorií přednášky. Přednáška Mgr. Galaše
o pachateli. Jako zajímavost lze při- je vzhledem k drastickým záběrům
pomenout, že se zmínka o ní objevi- určena pouze pro posluchače starší
la i v proslulém normalizačním se- osmnácti let.
riálu „30 případů majora Zemana“.
red

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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BILANCUJEME PODZIMNÍ ČÁST KRAJSKÝCH
FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ (3)
ZÁSTUPCŮM MĚLNICKA SE PODZIM I. B TŘÍDY POVEDL, DO PRVNÍ PĚTKY SE VEŠLY ČTYŘI TÝMY
V našem třetím díle fotbalového bilancování se podívejme, jak vypadal
podzim v krajské I. B třídě skupiny B, ve které bojuje o mistrovské body
hned osm týmů z mělnického regionu.
zzTJ Kly
Po uskutečnění fuze se Sokolem
Ovčáry se poprvé v I. B třídě představily TJ Kly a role nahraditele za
Ovčáry se zhostily skvěle. Podzim
dokonce vyhrály, když se skórem
38:16 nasbíraly 31 bodů. Vstup do
nové soutěže byl skvělý. Vítězství
4:1 v Bakově, 2:1 doma s FC Mělník, 2:1 po penaltách v Dolním Bousově a debakl Velkému Borku 6:1
přineslo nováčkovi 11 bodů. Zastavil je až zkušený Nelahozeves, kde
prohrály 1:3, a Stará Boleslav. Ta
zdolala Kly vysoko 4:0. Ovšem od
osmého kola už zase byly na vítězné
vlně. V Byšicích dokonce nastříleli
osm branek. Ziskem dalších 18 bodů
si upevnily podzimní primát.
zzAFK Eletis Lužec, Dynamo Nelahozeves
Jestli byl letos někdo překvapením
soutěže, pak to byl Lužec. Tento
tým se minimálně v posledních deseti letech umísťoval ve spodní části tabulek, často hrál i o záchranu.
Letošní podzim však zvládl skvěle,
když především v domácím prostředí exceloval. Vyhrál všech šest
utkání za tři body a když přidal i 10
bodů z venku, usadil se s 28 body
na překvapivém druhém místě. Jen
jeden bod za Lužcem zaostává Dynamo Nelahozeves, jehož postavení
naopak žádným překvapením není.
Už také proto, že v posledních letech Dynamo dokazovalo, že v I. B
třídě k elitním týmům patří. Oběma
týmům se začátek sezony nepovedl.
Zatímco Lužec prohrál na úvod v
Dolním Bousově 1:3, Nelahozeves v
úvodních dvou zápasech jen remizoval a v penaltách ztratil i druhý bod.
Dočkal se ale ve třetím kole, kdy
mu byl soupeře právě druhý Lužec,
kterého porazil těsně 1:0. V dalších
zápasech se už oběma týmům spíše
dařilo a zaslouženě se ocitly na „medailových“ pozicích.
zzFC Mělník
Zlepšení proti podzimu z minulé
sezony zaznamenal i FC Mělník.
Zatímco tehdy nasbíral 14 bodů, v
letošním podzimu byl o devět bodů
lepší. Pomohly k tomu především
domácí zápasy, v nichž zaznamenal
maximum 18 bodů a soupeřům nastřílel 25 branek. Venku se už tolik
nedařilo. Jednou vyhrál za tři body
a jednou po penaltách, a to na lepší
umístění nemohlo stačit. I tak mohl
být FC Mělník spokojen.

zzFK Neratovice – Byškovice B
Zlepšení proti loňskému podzimu
zaznamenalo i béčko Neratovic. To
nasbíralo 16 bodů, ovšem v tom letošním podzimu bylo o sedm bodů
lepší. I Neratovice B to doma uměly. Nedokázaly bodovat jen jednou,
už ve druhém kole proti rezervě
Benátek. Pak už se stal neratovický
stadion nedobytnou tvrzí. A když
přivezly ze hřišť soupeřů deset
bodů, pak jejich podzimní postavení v tabulce je zasloužené.
zzSokol Tišice, Slavia Velký Borek, TJ Byšice
S podzimním vystoupením tyto tři
týmy příliš spokojeny nebyly. Přeci jen se ocitly blízko sestupovému
ohrožení. Především Slavia Velký
Borek, která sice na první body
dosáhla ve třetím kole proti Sokolu
Tišice, když ho porazila 1:0 až po
penaltovém rozstřelu. Dokázala porazit Dlouhou Lhotu 3:2 a přivézt
dva body i z Bakova n. Jiz. Jenže
pak přišla série porážek a pád až na
předposlední místo. Podstatně větší
naději mají na záchranu Byšice (16
bodů) a Tišice (15).
Oba celky mají zatím slušný
náskok před předposledním Velkým Borkem a poslední Dlouhou
Lhotou, ale dovolit si v jarních odvetách bodové domácí ztráty rozhodně nemohou. I na jaře se bude
hrát o 39 bodů, takže ohrožení stále
existuje. Jaké bude fotbalové jaro
v I. B třídě, o tom se začneme přesvědčovat už o víkendu 25. a 26.
března, kdy jarní odvety I. B třídy
budou zahájeny.
pet

zzPodzimní tabulka
1. Kly
2. Lužec
3. Nelahozeves
4. Stará Boleslav
5. FC Mělník
6. Dolní Bousov
7. Neratovice B
8. Benátky n. Jiz. B
9. Pěčice
10. Byšice
11. Tišice
12. Bakov n. Jiz.
13. Velký Borek
14. Dlouhá Lhota

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
7
7
7
7
6
4
5
4
3
3
1
0

2
0
1
1
1
0
2
3
0
2
2
2
2
1

0
1
4
1
0
2
1
2
3
0
2
1
1
1

2
3
1
4
5
4
4
4
5
7
5
7
9
11

38:16
33:23
25:12
36:27
35:29
33:27
19:16
26:28
35:26
17:31
17:26
15:23
20:41
15:39

31
28
27
24
23
23
23
20
18
16
15
14
8
3

zzTabulka doma
1. FC Mělník
2. Lužec
3. Kly
4. Nelahozeves
5. Stará Boleslav
6. Dolní Bousov
7. Neratovice B
8. Benátky n. Jiz. B
9. Pečice
10. Bakov n. Jiz.
11. Tišice
12 Velký Borek
13. Byšice
14. Dlouhá Lhota

6
6
6
8
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7

6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
2
1
1
0

0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
0
2
1
1
1
2
2
3
2
4
4
6

25:12
20:8
20:5
16:8
19:14
15:11
10:4
15:14
21:12
9:13
7:7
8:19
6:20
8:18

18
18
17
17
14
14
13
12
10
9
8
6
5
1

zzTabulka venku
1. Kly
2. Byšice
3. Nelahozeves
4. Stará Boleslav
5. Lužec
6. Neratovice B
7. Dolní Bousov
8. Pěčice
9. Benátky n. Jiz. B
10. Tišice
11. Bakov n. Jiz.
12. FC Mělník
13. Velký Borek
14. Dlouhá Lhota

7
7
5
7
7
7
6
7
6
7
6
7
6
6

4
3
2
3
3
2
3
2
1
2
1
1
0
0

1
1
1
0
0
2
0
0
2
0
1
1
1
1

0
0
2
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0

2
3
0
3
3
3
3
3
2
4
4
5
5
5

18:11
11:11
9:4
17:13
13:15
9:12
18:16
14:14
11:14
10:19
6:10
10:17
12:22
7:21

14
11
10
10
10
10
9
8
8
7
5
5
2
2

BRUSLENÍ NA NÁMĚSTÍ V SAMÉM CENTRU MĚSTA
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se rozhodlo zpestřit svým občanům možnost sportování v zimě
a na Masarykově náměstí bylo instalováno mobilní zimní kluziště o rozměrech 12×24 metrů, na němž mohou
občané města i okolí.
Zajímavou nabídku lze využívat až
do neděle 5. března 2017, vždy od
8.00 do 20.00, s tím, že mezi 8.00
až 14.00. Kluziště je přednostně určeno pro bruslení škol, školek a organizací. Mobilní kluziště je tvořeno
klasickým ledem vyráběným z externího přívodu vody pomocí důmyslného systému chladicích trubek s
vysokou efektivitou, což mj. znamená, že kvalitní led je udržitelný až do
venkovní teploty +15° C na přímém

slunci. Led bude udržován v pravidelných intervalech (9.30 až 10.00,
13.30 až 14.00, 16.30 až 17.00 a po
ukončení bruslení ve 20.00) pomocí
minirolby a po dobu provozu kluziště bude zajištěno občerstvení. „V minulých dvou letech se nám podařilo
vybudovat tři sportovní hřiště pro
děti v různých lokalitách našeho
dvojměstí. Tímto dalším sportovištěm chceme podpořit sportovní aktivity ve městě také v zimním období,

a to nejen dětí, ale také dospělých, a
pevně věřím, že kluziště bude hojně
využíváno všemi našimi obyvateli,“
říká starosta města Vlastimil Picek.
Jde o základ multifunkčního hřiště,
které by v případě zakoupení bylo
umístěno v některé z klidových zón
města, kde by byl již zajištěn celoroční provoz. Další informace včetně provozního řádu a rozpisu škol
jsou zveřejňovány na webu města a
na FB stránce města. Zdena Tichá
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Neratovickým stolním tenistům domácí
stoly nesvědčily

Stolní tenisté v krajských soutěžích družstev tentokrát odehráli jen jedno kolo a třeba přiznat, že se neratovickým celkům nedařilo. A to měly
výhodu domácích stolů.

zzKrajská I. třída
Výsledky 16. kola: Přezletice – TJ Aero Odolena Voda 2:10 (čtyřhry 1:1)
body Odolena Vody: Hudečková 3, Bochňák 3, Hendrych 2, Kulíšek 1, TJ
Neratovice B – Krchleby 5:10 (čtyřhry 0:2) body Neratovic: Dvořák ml. 3,
Dvořák nejml. 2, Sadská C – Zruč n. Sáz. B 10:7, Libice n. Cidl – Velký
Osek 10:3, Mnichovo Hradiště B – Kutná Hora 10:7, Mladá Boleslav B –
Kolín C 10:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krchleby
Ml. Boleslav B
Mn. Hradiště B
Kutná Hora
Kolín C
Libice n. Cidl.
Aero Odolena Voda
Sadská C
Zruč n. Sáz. B
Neratovice B
Velký Osek
Přezletice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
13
10
9
8
8
8
6
4
4
2
1

0
2
1
1
4
3
2
0
3
0
1
1

2
1
5
6
4
5
6
10
9
12
13
14

148:75
154:91
136:98
132:124
132:110
135:118
128:116
126:133
122:139
98:149
74:150
75:157

42
41
31
28
28
27
26
18
15
12
7
4

V divizi měly Neratovice za soupeře souseda z tabulky TTC Kladno a
bylo jasné, že kdo vyhraje, posune
se do neutrálních vod. To znamená
na sedmé místo, které sice neznamená posun mezi elitu pro play off,
ale i dočasnému vyhnutí se play
out, tedy bojům o záchranu. Jenže
Neratovice tlak soupeře nezachytily a prohrály 5:10. V krajské I. třídě neuspělo ani béčko Neratovic,
které hostilo vedoucí Krchleby. Po

prohraných čtyřhrách sice Jan Dvořák ml. snížil na 1:2, ale pak přišla
série pěti prohraných singlů a vedení soupeře 7:1. Neratovicím se sice
ještě podařilo zásluhou mladých
Dvořáků korigovat na 5:8, ale byli
osamoceni. Jejich spoluhráči Michal a Sauer na body nedosáhly, a
tak k další změně výsledku už dojít
nemohlo. O tu se v poslední dvouhrách postaral soupeř.
pet

zzStředočeská divize
Výsledky 16. kolo: TJ Neratovice – TTC Kladno 5:10, Sadská B – Sadská A
7:10, Brandýs n. Lab. – Říčany 6:10, Příbram – Hořovice 10:8, Lochovice –
TSM Kladno 10:8, TTC Kladno B – Roztoky 9:9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sadská A
Říčany
Hořovice
Příbram
Brandýs n. Lab. B
TTC Kladno B
TTC Kladno A
Roztoky
Neratovice
TSM Kladno
Lochovice
Sadská B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
9
9
9
9
7
7
8
6
5
4
1

1
4
1
1
0
3
2
2
1
4
3
0

4
3
6
6
7
6
7
6
9
7
9
15

143:98
144:98
134:106
132:118
131:95
127:119
117:123
124:115
105:137
131:132
96:144
58:156

34
31
28
28
27
24
23
20
19
19
15
3

BASKETBALISTY MĚLNÍKA POSLALA
JEDINÁ PORÁŽKA Ke DNU TABULKY

Basketbalový krajský přebor mužů měl opět na programu dvojkolo zápasů, ale R&J EBC Mělník odehrál jen jeden zápas. V 17. kole měl totiž
volno. K jedinému utkání se vydal do Mladé Boleslavi, které patří zatím
třetí místo.
Oba celky se snažily dobře pracovat především v obraně, zatímco útoky tak
trochu vázly. Snad i proto v prvních dvou čtvrtinách padlo shodně jen 29
bodů a vždy byla úspěšnější Mladá Boleslav. Ta si do poločasu vytvořila dvanácti bodový náskok. Po přestávce už Mělník působil pod košem soupeře
aktivněji, ve třetí části nastřílel 18 bodů, ale stejně úspěšná byla i Mladá Boleslav. Přesto dokázal Mělník aspoň jednu čtvrtinu vyhrát. Tu poslední, která
byla na střelbu obou týmů chudá. Padlo v ní je 25 bodů a i když Mělník ji
dokázal vyhrát o tři body, stačilo to jen na korekci výsledku. A protože ostatní
týmy měly na programu dvě utkání, stalo se, že při vyrovnanosti v soutěži
klesl mělnický tým až na předposlední místo.
zzKRAJSKÝ PŘEBOR – MUŽI
AŠ Mladá Boleslav B – R&J EBC Mělník 64:55. Body Mělníka: Rajnoch
14, Herma 12, Onderka 11, Vališ 9, Kvasný 7, Verbíř 2. Fauly 13:15. TH:
10/6:4/1. Čtvrtiny: 17:12, 18:11, 18:18, 11:14.
Ostatní výsledky 17. kola: Mladá Boleslav B – Benešov B 54:43 (23:23),
Příbram – Réma Nymburk 78:88 (47:43), Beroun B – Kolín B 65:77 (37:35).
Ostatní výsledky 18. kola: Pečky – Český Brod 80:67 (35:34), Beroun B –
Réma Nymburk 78:57 (44:29), Příbram – Kolín B 73:70 (32:31).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réma Nymburk
Kolín B
Ml. Boleslav B
Benešov B
Příbram
Pečky
Beroun B
BK R&J EBC Mělník
Český Brod

15
15
14
15
15
14
15
14
15

12
12
12
6
5
6
5
5
3

3
3
2
9
10
8
10
9
12

1120:892
1008:835
1022:763
922:994
1114:1148
942:1041
980:1129
882:949
893:1132

27
27
26
21
20
20
20
19
18
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NĚKDEJŠÍ TRENÉR OVČÁR MÁ POD
DROBNOHLEDEM TALENTOVANÉ FOTBALISTY
Fotbal nepřestal mít nikdy rád. Lásku k němu navíc umocnil koncem minulého století stejný nadšenec, prezident Sokola Ovčáry Stanislav Ondrák,
který Luboši Kořínkovi nabídl, aby převzal otěže mužstva, které v té době hrálo okresní přebor Mělnicka.
zzMimochodem, nebyl jste jenom
teoretik?
„Jako hráč jsem začínal dost pozdě,
a to v necelých třinácti letech, protože jsem se musel nejprve zbavit nepříjemných astmatických problémů.
První zápasy jsem odehrál v Kostelním Hlavně, kde byli skvělí funkcionáři i zázemí!“
zzKdy jste s aktivní fotbalovou
kariérou skončil?
„V třiadvaceti, ne kvůli astmatu,
ale kvůli zranění, které jsem utrpěl
jako hráč Sokola Ovčáry ve Slaném
(zranění kolene – pozn. aut.). Ortopedie v té době ještě nebyla na takové úrovni, abych se po operaci mohl
vrátit na hřiště!“
zzV úvodu již bylo naznačeno, že
se fotbalu věnujete i nadále. Svého
času jste se nechal zlákat majitelem ovčárské kopané Stanislavem
Ondrákem. Nabídl vám taktovku?
„Věci se tehdy měly jinak. Naopak
jsem to byl já s přáteli, kteří jsme za
Slávkem Ondrákem zašli, jestli by
nebyl ochoten klubu pomoci a on
naši výzvu vzal za svou. Vzhledem k
tomu, že i v mužstvu byl sezonu od
sezony zajímavější vztah ke jménu
Sokola, vzniklo v Ovčárech to, co
pak bylo cílevědomou prací všech
dosaženo – dokonce i šance zakopat
si 2. ligu!“
zzO tuto příležitost jste si řekli
dobrými výsledky v ČFL?
„To nemohu s odstupem času hodnotit, protože nedlouho po postupu

do ČFL jsem v Sokole skončil.“
zzA začal jste se věnovat něčemu,
co jste možná ani sám nečekal.
Oslovila vás pražská Slavia, zda
byste se nevěnoval její přípravce?
„Nemusel jsem se dvakrát rozmýšlet. Byla to skutečně zajímavá možnost všestranného růstu. Práce s
předškoláky rozhodně není žádná
legrace. Kdo ji bere na lehkou váhu,
může nadělat spoustu nenapravitelných škod!“
zzJe mládežnická kopaná vaší srdeční záležitostí?
„Ano, je a skutečně natolik, že jsem
založil fotbalovou akademii Aligator, abych mohl všem těm klukům
předávat v jejich dalším růstu, pokud možno co nejzásadnější poznatky z tréninku i praxe!“
zzKdyž jste skončil v Edenu, přišla obratem nabídka z prvoligových Teplic?
„Na Stínadlech jsem se věnoval jak
mladším, tak i starším žákům. Byla
to další, slovy těžko popsatelná zkušenost. Konečně ten, kdo se psychikou kluků v pubertálním čase zabývá, ví, že v otázkách motivace nejde
o jednoduchou věc. Stačí menší klopýtnutí, nezdar, v mnoha případech
pak je psychika a sebevědomí dole
a není to jen o dialogu, ale o schopnosti ponořit se až na dno klukovské
duše...“
zzDá se nějak porovnat působení
v Edenu, na Stínadlech s působením v ovčárském Sokole?

Foto

Luboš Kořínek 
„Určitě. Všichni zodpovědní nebrali i sebemenší problémy na lehkou
váhu, tedy ani v Sokole, kdy Sláva
Ondrák chtěl po mužstvu zodpovědný přístup, a to jak v trénincích, tak
i samotných utkáních!“
zzNeškodilo by čtenáře upozornit
na to, co představuje již zmíněná
Kořínkova Fussball Akademie
Aligator? Co se stalo, že Luboš

VOLEJBALOVOU CESTU ZA ZÁCHRANOU
OBSTARALO DERBY NERATOVIC S KRALUPY
Po odehrání bojů v základní části krajského přeboru I. třídy volejbalistek se soutěž rozdělila na dvě nadstavbové části. Zatímco ve finálové skupině nemá Mělnicko svého zástupce, ve skupině o záchranu bojují hned dva
týmy.
A hned v úvodním dvojkole postavil domácím Neratovicím. Ovšem v od- tém setu dovolily Kralupům jen
los proti sobě ženy Neratovic a Kra- vetné části začaly Kralupy opět 15 bodů a zápas opět vyhrály rozdílup. Už tabulka napověděla, že fa- skvěle. Neratovice se před dokona- lem dvou setů.
voritkami budou děvčata Neratovic lou obranu Kralup nebyly schopny zzVýsledky 1. a 2. kola skupiny
a na palubovce se to v sobotu i po- prosadit a uhrály jen 16 bodů. Jen- o záchranu: TJ Neratovice – TJ
tvrdilo. Ovšem v obou zápasech ne- že v dalším průběhu už Neratovice Kralupy 3:1 (19, -20, 22, 20) a 3:1
byly začátky pro Neratovice snadné. zápas zcela ovládly. Zlepšily se ve (-16, 18, 17, 15), Mladá Boleslav –
První set úvodního duelu sice všech herních činnostech, ve čtvr- Tuchlovice 0:3 a 0:3.
pet
Neratovice dovedly k vítězství, ovšem ve druhém Kralupy zabojovaly.
1. Roztoky B
10
9
1
27:8
26
Dařil se jim útok na síti, dobře blo2. Tuchlovice
10
5
5
20:16
17
kovaly a vítězstvím 25:20 dokázaly
3.
Neratovice
6
5
1
17:5
16
srovnat na 1:1. Vyrovnaný duel byl
4. Kralupy
10
2
8
12:27
5
k vidění i ve třetím a čtvrtém setu,
5.
Ml.
Boleslav
8
1
7
3:23
2
v nichž koncovka přeci jen patřila

Foto: archiv
Kořínek přešel z českého do německého fotbalu?
„Akademie funguje v západoněmeckém Bonnu. I když by se mohlo
zdát, rozhodně jsem nesběhl. Před
dvěma roky jsem dostal nabídku absolvovat tříměsíční praxi. Ne pouze
v Bonnu, ale i v Leverkusenu, Mönchengladbachu a v Kolíně n. R. Byla
to samozřejmě zajímavá příležitost
seznámit se s tím, jak se dělá mládežnický fotbal u sousedů, čtyřnásobných mistrů světa. Tak nějak se
to seběhlo a naše spolupráce, nepochybuji k oboustrannému prospěchu, funguje a pokračuje dodnes!“
zzJak taková spolupráce funguje?
„Tak, že se konají fotbalové kempy
i u nás, např. v Nymburce, při nichž
dochází k vzájemnému propojení
Aligatora s německými mládežnickými školami. Z toho mám pochopitelně radost a vůbec bych se
nezlobil, kdyby se rok od roku víc a
víc prohlubovala. Jsem dnes rád za
každou chvilku, kdy se z Německa
vracím domů s mnoha užitečnými
poznatky, které moc rád předávám
všem, kteří mají o mládežnický fotbal skutečný zájem. To není fráze,
je to fakt! Ne náhodou se může mládežnická kopaná v SRN pochlubit
dobrými výsledky. Proč bychom se
jimi nemohl pochlubit i mládežnický
fotbal u nás?!“
str

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

ul. Kokořínská, Mělník, tel.: 722 117 182

 Pestrá nabídka uzenin  SVAČINY 

Vepřové, drůbeží maso, hovězí maso z mladých býků.

VŠE OD ČESKÝCH CHOVATELŮ

Provozní doba:
Po: 7-12 hod.  Út-Pá: 7-17 hod.  So: 7-11 hod.

inzerce

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

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro
 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
kontejnery

 skládání hydraulickou rukou  demolice

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Středočeské
Středočeské vodárny,
vodárny, a.s.
a.s.
přijmou
přijmou zaměstnance
zaměstnance na
na pozici
pozici

specialista
přešetřovač,,
specialista odečtů
odečtů –- přešetřovač
pravidelné pracoviště
pracoviště Mělník.
Mělník.
pravidelné

Náplň
Náplň práce
práce spočívá
spočívá odečtu
odečtu vodoměrů,
vodoměrů, inventarizaci
inventarizaci
odběrných
míst
a
vyhodnocování
odběrných míst a vyhodnocování poznatků
poznatků zz terénu,
terénu,
přešetřování
přešetřování případných
případných nesrovnalostí
nesrovnalostí uu zákazníka.
zákazníka.

Požadavky:
Požadavky:
středoškolskévzdělání
vzdělání
středoškolské
řidičskýprůkaz
průkazskupiny
skupiny„B“
„B“
řidičský
fyzickázdatnost,
zdatnost,dobrý
dobrýzrak
zrak
fyzická
výbornékomunikační
komunikačníschopnosti
schopnostipři
přijednání
jednáníssklienty
klienty
výborné
zodpovědnostaasystematičnost
systematičnost
zodpovědnost
znalostpráce
prácena
naPC
PC––Word,
Word,Excel
Excel
znalost

www.geusokna.cz
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

Nabízíme:
Nabízíme:
odpovídajícímzdové
mzdovéohodnocení
ohodnocení
odpovídající
firemní
benefity
firemní benefity
týdendovolené
dovolenénavíc
navíc
týden
možnost
vzdělávání
tréninku
možnost vzdělávání aatréninku

Zájemci o
o tuto
tuto pozici
pozici zašlete
zašlete svůj
svůj strukturovaný
strukturovaný životopis
životopis
Zájemci
na
lenka.junova@svas.cz,
na e-mail:
e-mail lenka.junova@svas.cz,
nejdéle do
do 28.
28. února
února 2017.
2017.
nejdéle
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VZPOMÍNÁME
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

Dne 15. února
uplyne pět let od smrti
mého syna
Michala Egra.

5. února uplynulo
smutných deset let, kdy nás
navždy opustil náš drahý syn
Karel Prášek,
zaměstnanec pošty v Mělníku
na následky tragické nehody.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkujeme.
Rodiče, děti a sourozenci.

Vzpomínka a bolest
přece zůstává.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte se mnou.
Otec.

Dne 13. února uplynulo
devět let,
co nás opustil
milý manžel,
tatínek a dědeček

Kdo v srdcích žije, neumírá…

pan František Vožeh
z Jelenic.

Dne 8. února uplynulo již dvacet neuvěřitelných let, co nás náhle opustil
pan Karel Uher ze Střednic.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si prosím s námi.

Se smutkem v srdci stále vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

SEZNÁMENÍ

zz
Koupím dům, byt či stavební

ženu pro trvalý harmonický vztah a
vzájemné porozumění, 52/183, tel.:
605 522 026.

pozemek v okolí Mělníka. Finance
mám v hotovosti. Tel.: 607 117 727.
zz
Koupím byt na Mělníku v OV
2+1 nebo 3+1. Nejsem RK a RK prosím nevolat. Tel.: 603 540 363.

PRODÁM

ZAMĚSTNÁNÍ

zz
Hledám skromnou, optimistickou

zz
Prodám prase. Tel.: 311 263 442,

Vavřineč.

zz
Prodej selat a prasat, SO 9-12.

Tel.: 602 281 634.

KOUPÍM
zz
Koupím svářečku Triodyn nebo

KS. Tel.: 730 141 470.
zz
Koupím traktor nebo malotraktor či zemědělskou techniku. Tel.: 730
141 470.

BYTY-nemovitosti
zz
Prodám byt 1+kk v Mělníku. Ce-

na a podrobnosti na tel. 607 235 232.

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, 60 6571 233

Dne 27. února
si připomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa Liebermana
z Velkého Borku.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

zz
Hledám práci v administrativě,

účetnictví jako výpomoc na 2 - 3 hod.
příp. práce z domu. Tel.: 607 270 458
zz
Hledám paní na úklid kanceláří
v Neratovicích. PO-PÁ 7.30-9.30 hod.
Tel.: 603 384 318.
zz
Přijmu kadeřnici, masérku nebo
nehtovou designérku do zavedeného
salonu na Mělníku. Kontakt: 604 94
94 52.
zz
Hledám spolupracovníka se ŽL
do pracovního týmu. Jedná se o zámečnickou činnost. Nový kolega by
měl být manuálně zručný, technicky
zdatný, zodpovědný za vykonanou
práci. Výrobní prostory jsou k dispozici i pro Vaše vlastní podnikatelské
aktivity. Kontakt: +420 608 967 888.

SLUŽBY
zz
Malířské a lakýrnické práce Škvor,
renovace nátěrů dřevěných oken a
dveří, rekonstrukce interiérů. Tel.: 721
713 248, www.malirstvi-skvor.cz.

zz
POČÍTAČE SERVIS PRODEJ

NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ.
TEL.: 728 311 170.
zz
Levně vytvoříme profi webové
stránky včetně optimalizace. Volejte
NON STOP. Tel.: 728 311 170.

Řešíte svoji

střechu?
Zavolejte
na tel.
603 475 618

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
Provádím instalatérské práce,

rozvody vody, čištění kanalizace elektrickým perem, výměny bojlerů a další
práce. Karel Jirák, Sportovní 3205,
tel.: 737 652 093.
zz
Provádíme kamerové systémy,
alarmy. Propojení na mobil, PC. Volejte NON STOP. Tel.: 728 311 170.
zz
Na co nestačíte, zavolejte hodinového manžela. Hravě si poradím i s
elektroinstalacemi a ostatními službami. Tel.: 737 939 106.

inzerce
Veteran Car Club Mělník z.s.
pořádá valnou hromadu dne
25. 2. 2017 od 10.00 hod.
v restauraci U potůčku
(vedle kempu).
Vítáni jsou noví zájemci
o členství v klubu.
Kontakt: 732 145 893.

blahopřání
Dne 29. 12. 2016
oslavili

manželé Součkovi
60 let
výročí svatby.
Hodně zdraví
a lásky
do dalších let
přejí dcery
Jana a Vlaďka
s rodinami.

RŮZNÉ
zz
Nevyhazujte knihy – zaplatím –

odvezu. Tel.: 723 222 148.

zz
Obec Chorušice hledá nájemce

hostince čp. 27 ve Velkém Újezdu,
nástup od 1. 3. 2017 nebo dle dohody.
Bližší informace: OÚ Chorušice, tel.:
315 693 221, e-mail: ou@chorusice.cz.
zz
Pronajmu parkovací místo ve
Sportovní ulici u cukrovarského placu. Kontakt: 604 94 94 52.
zz
Hledám paní Evu Kazdovou a
Zdenku Dvořákovou z Mělníka, paní
Matouškovou z Libiše a paní Šíbovou.
Tel.: 315 621 204.

zz
Knihy, staré časopisy, zaplatím,

odvezu. Tel.: 723 222 148.
a prodej sadby
brambor, sazečky cibule, osiv, krmných směsí pro králíky, drůbež, ovce,
prasata, holuby a další potřeby pro
chovatele, zahrádkáře a včelaře (výkup vosku). Jan Boušek, 774 666
594-5, 315 624 154, mail: fbousek@
bramex.cz. Malý Újezd Jelenice 21.
zz
Objednávky

INZERUJTE V NEJČTENĚJŠÍM
REGIONÁLNÍM MĚSÍČNÍKU MĚLNICKO
BEZKONKURENČNÍ CENY,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, VYSOKÝ NÁKLAD,
ZDARMA NA 120 000 ADRES PO CELÉM REGIONU

AKČNÍ CENY INZERCE
PLATNÉ PRO MĚSÍC BŘEZEN

Formát

Rozměr (šířka × výška)

Cena

Titulní strana

205 × 270 mm

16 800 Kč

2. a 3. celá strana

205 × 270 mm

15 200 Kč

1/1 celá strana
(mimo titulní, mimo 2. a 3.)

205 × 270 mm

14 800 Kč

Půlka stránky na výšku 1/2

100 × 270 mm

7 500 Kč

Půlka strany na šířku 1/2

205 × 133 mm

7 500 Kč

Čtvrtina strany na výšku

100 × 133 mm

3 800 Kč

Čtvrtina stránky na šířku

205 × 64 mm

3 800 Kč

2 sloupce

100 × 64 mm

1 950 Kč

1 sloupec

47,5 × 64 mm

1 000 Kč

35 × 45 mm

500 Kč

Kostička podbarvená
Ceny jsou uvedeny bez DPH

melnicko@melnicko.cz
Adresa slouží pro náměty, připomínky a názory čtenářů.
Prosíme toho, kdo neobdrží Mělnicko do své schránky,
nechť na tuto adresu napíše své jméno, přesnou poštovní adresu
a případně kontakt. Veškeré adresy, kam nebylo Mělnicko
doručeno budou reklamovány u České pošty.
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Tento vůz již za

se splátkou

99 800 Kč 6 980 Kč

*

včetně pojištění

*Akční cena vozu 499 000 Kč vč. DPH.
Splátka platí při úvěru v délce trvání 60 měsíců
a akontaci 99 800 Kč vč. DPH.
Výpůjční úroková sazba 4,69 %, RPSN 9,52 %
Zůstatková hodnota úvěru po 60 měsících 20%

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

FOM217
kód akce

AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří si nechají zpracovat individuální nabídku v našem autosalonu
a prokáží se kódem akce, získá od Ford CARent praktickou drobnost.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKŮ , kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci
s naším partnerem Live Nation EXKLUZIVNÍ VSTUPENKY NA KONCERTY SVĚTOVÝCH HVĚZD!

Pronájem bytů s pečovatelskou službou v centru Mělníka
cena od 6 900 Kč/měsíc
kompletně bezbariérové
sociální služby (pomoc pečovatelky)
okamžité přivolání pomoci 24 hod/denně
zahrada parkovací místo

www.senior-komplex.cz

tel.: 777 467 764

