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Senátor Petr Holeček navštívil Mělník
Gymnázium Jana Palacha v Mělníku v úterý 25. dubna hostilo senátora a starostu Kralup nad Vltavou v jedné osobě Petra Holečka. Ten
se zde zúčastnil besedy se studenty 3. ročníku a sexty na téma Aktivní
občan. Poté si prohlédl se svým doprovodem nedaleký Senior komplex,
kde nám poskytl následující rozhovor.
zzCo vás dnes přivedlo na Mělník?
„Se svými kolegy Radimem Wolákem, starostou Velvar a Filipem
Volákem, starostou Veltrus jsme se
zúčastnili besedy s mělnickými gymPetr Holeček často zajíždí mezi
spoluobčany po celém regionu,
s nimiž řeší jejich problémy.
V úterý 24. dubna besedoval se
studenty mělnického gymnázia.

HEJTMANKA NA PRAVIDELNÉM VÝJEZDU
V rámci pravidelných výjezdů do regionů Jaroslava Pokorná Jermanová v úterý 16. 5. 2017 navštívila Mělnicko.

mobilní kancelář postupně ve všech
regionech.“
V Mělníku hejtmanku přivítal
zdejší zastupitel Zbyněk Šnajdr
(druhý zprava) a ve společnosti
Junker se k nim přidal také starosta
Mělníka Ctirad Mikeš (na snímku
první zprava).
Lot

nazisty na téma komunální politika.
Podobná přednáška proběhla i na
kralupském gymnáziu. Se studenty si
při nich povídáme mimo jiné o práci
starosty na velkém městě i na menší
obci. Zkrátka o všem možném, co se
točí kolem komunální politiky. Krátce nato jsem se vypravil do Senior
komplexu a na závěr se sešel s představiteli města.“
zzZajímají se mladí lidé vůbec
o komunální politiku?
„Chce se mi říci, že příliš ne. Když
se podíváte například na komunální
volby, o práci v zastupitelstvu města
či obce není příliš velký zájem. Právě proto bychom je s kolegy velmi
rádi přivedli nejenom k urnám, ale
i na kandidátky. Máme zájem o mladé lidi, kteří něco umějí a proto tyto
besedy také pořádáme.“
zzJak se vám, jako bývalému pedagogovi, jevili mělničtí studenti,
s nimiž jste dnes besedoval?
(pokračování na str. 4)

ZASTUPITEL Z. ŠNAJDR: VEDENÍ MĚSTA

NEPODPORUJE PODNIKÁNÍ
Na zastupitelstvu 24. dubna jste vytýkal vedení města způsob jakým
zadalo veřejnou zakázku na stavební úpravy městského kulturního
domu, v čem spočívají vaše výhrady?

Dopoledne zahájila krajské finále
20. ročníku turnaje v minigolfu pro
žáky základních škol ČR v Neratovicích, nad nímž převzala záštitu
a poté se setkala s vedením a studenty zdejšího Gymnázia Františka
Palackého, jehož je SČK zřizovatelem. Krátce před polednem se
paní hejtmanka vydala do mělnické
společnosti Erwin Junker Grinding
Technology, a.s., v níž si prohlédla
provoz a krátce se setkala s vedením firmy: „Do Mělníka se vracím
po roce. Vloni jsem se tady setkala
s profesionálními hasiči a tentokrát
pro změnu s městskými strážníky,
kteří si připomínají 25. výročí vzniku městské policie Mělník. Pozvali
mne na střelnici, a tak uvidím, co
mě tam vůbec čeká,“ uvedla se smíchem sympatická politička. Zároveň

upřesnila, že do každého podobného
výjezdu zařazuje návštěvu některého z významných místních zaměstnavatelů: „Pro mne osobně je důležité ukázat, že mají podporu kraje,
navázat s nimi kontakt a sdělit, že
se na mne mohou v případě potřeby
obrátit.“
Bohatý úterní program v Mělníku zakončila setkáním se starosty
okolních měst a obcí (Mělník, Neratovice, Liběchov, Dolní Beřkovice, Mšeno, Tuhaň, Kralupy nad
Vltavou, Horní Počaply a Hořín).
Hejtmanka se zanedlouho chystá na
Kladensko a jak prozradila, její příští návštěva bude patřit Berounsku
a Kutnohorsku, kde zahájí Mistrovství světa v bezmotorovém létání.
„Snažíme se být co nejvíce mezi
lidmi, a tak s mým týmem chystáme

„Reaguji na to, že se na mne obrátili stavební podnikatelé z Mělníka
s tím, že město neplní slib voličům,
kde se v koaliční smlouvě píše „podpora podnikání“, ale ono tomu je
spíše naopak. No a kritizovaná za-

kázka je zářným příkladem toho, jak
současné vedení města v tichosti vypsalo významnou stavební zakázku
tak, že místní firmy se veřejné soutěže nemohou ani zúčastnit.“

(pokračování na str. 7)

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 2

AKTUÁLNĚ

CO se u nás děje
BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV

Louka Fest se rozezní podruhé  Areál
brandýského zámku přivítá 2. ročník open
air festival folkových a bluegrassových
kapel Louka Fest 2017. Vše začne v pátek
9. června od 20 hodin koncertem na zámeckém nádvoří, kde se představí legendární folková skupina Nezmaři. Hlavní festivalový den bude sobota, kdy posluchači
zamíří do rozlehlého prostoru spodní části
zámecké zahrady. Na zdejším pódiu od 13
hodin vystoupí Míša Leicht a kapela Forehand, Marien, Isara, Pavel Dobeš a Tomáš
Kotrba, Trojboy, Vláďa Šunda a kapela
Jen Tak Tak, a vše zakončí koncert Vlasty
Redla s jeho kapelou. Kromě skvělé muziky nebude samozřejmě chybět neméně
skvělé občerstvení v podobě dobrého
piva, kvalitního vínka, výborné kávy a dalších dobrot dle vlastní chuti.

KOSTELEC NAD LABEM

Cesta za pokladem  Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Kostelci nad Labem pořádá ke Dni dětí akci pod názvem
„Cesta za pokladem“. V neděli 28. května
od 14 do 16 hodin se děti i dospělí vydají
do osady Rudeč u Kostelce n L. Na startu
každý malý účastník dostane kartičku, do
níž během trasy obdrží razítko za účast
v soutěžních disciplínách. Na konci děti
čeká z rukou opravdových pirátů čokoládový peníz a malý dárek. Kromě pirátů se
na svém putování setkají rovněž s námořníky a dalšími postavami, jenž k podobným akcím patří. V cíli na náplavce budou
další soutěže, malování na obličej a samozřejmě zde bude připraveno ohniště na obligátní buřtíky. Věřme, že cestovatelům za
dobrodružstvím bude přát i počasí, a tak
stráví příjemné jarní odpoledne.

MĚLNÍK

Přípravy Vinobraní jsou již v plném
proudu  Ačkoli máme jaro, na mělnické
radnici již myslí na podzim. V tomto případě na Mělnické vinobraní. Již byl zahájen
předprodej vstupenek za výhodnější ceny
a připravují se další detaily. Velkou novinkou bude jako připomínka 95. výročí
prvního alegorického průvodu Karla IV.
z roku 1922 a jeho výrazně rozsáhlejší
provedení. Prostřednictvím ozdobených
koňských povozů, představí jednotlivé
etapy historie města a vinařství na Mělníku. Aby si ho mohly užít i děti, posune
se průvod tentokrát do odpoledních hodin.
Účinkující budou postupně představeni na
webových a facebookových stránkách
Mělnického vinobraní.
Šmoulí pohádkový park  Oslava Dne
dětí, kterou pořádá DDM Mělník se letos
uskuteční v sobotu 27. května od 14 hodin. Místní park Na Polabí se tak promění
v modrobílou šmoulí vesničku a na děti
budou čekat kromě stanovišť s nejrůznějšími úkoly, za které obdrží krásné šmoulí
odměny. Chybět rovněž nebudou různé
zábavné atrakce, krátká divadelní scénka,
veselé pohádkové postavičky a mnoho
dalšího. Vzhledem k narůstajícímu zájmu
byl pozměněn systém prodeje vstupenek.

OKÉNKO STAROSTY
PANE ING. BABIŠI, MĚL JSTE BÝT ODVOLÁN JIŽ DÁVNO
V současné době jsme svědky reality show, kdy v přímém přenosu z vládní krize se stává krize ústavní.
Máme-li brát vážně vzájemné
obviňování koaličních politiků, pak
zřejmě není na světě větších lhářů,
než je předseda vlády a první místopředseda, tedy ministr financí. Když
přidáme prezidenta Miloše Zemana,
který s pravdou pracuje kreativně, máme tu celou lhavou nejvyšší
ústavní trojici.
Ale oni vlastně přímo nelžou, jen
dokola opakují svůj úzký díl pravdy
a oponenta neslyší. Aktuálně vede
předseda hnutí ANO 2011 Andrej
Babiš. Na otázky své problematické
podnikatelské minulosti reaguje odpověďmi na svou úspěšnou politickou současnost:
„Krátil jste daně korunovými
dluhopisy?“… „Jsem nejúspěšnější
ministr financí.“
„Převedl jste účelově Čapí hnízdo na malou firmu kvůli dotaci?“…
„Máme přebytkový rozpočet.“
Dalším přeborníkem je Miloš Zeman a jeho zdivočelý mluvčí. Donekonečna předhazují veřejnosti, jak
je premiér nevyzpytatelný patron,
když mění názory co hodinu. Až se
to musí jevit tak, že předseda vlády a potažmo celá ČSSD jsou zralí
na konzultaci nikoliv na Hradě, ale
v psychiatrické léčebně v Bohnicích
či v Horních Beřkovicích. Ale už neříkají, že jeho zdánlivé veletoče jsou
jen nevyhnutelnou reakcí na Zemanova neuvěřitelná kouzla s ústavou.
Ani Bohuslav Sobotka není vzorem v hledání pravdy. Oprávněně
poukazuje na ministra financí, ale
zarytě mlčí, když se při jeho obraně vyskytne nějaká věcná otázka.
Pomiňme drobnosti, jako je nejasné financování bytu poslaneckými
náhradami, ale co odpovědnost za
privatizaci OKD, která skončila pro
stát naprostou katastrofou? Právě
její kalamitní následky musí řešit
současný ministr financí a premiér
přitom udržuje až podezřelý klid.
Je zcela zřejmé, že Andrej Babiš
neměl být ministrem již dávno. Paradoxně ne kvůli tomu, že se snažil
ovlivňovat média, v kterých měl
majetkový podíl. Ne kvůli kauze
Čapí hnízdo či v kauze jednokorunových dluhopisů, ale z důvodu, že
zcela pohrdá poslaneckou sněmovnou. Andrej Babiš totiž prohlásil:
„To je neuvěřitelné, co si ke mně
sněmovna dovolila.“
Právě v této větě se skrývá ten
důvod. Andrej Babiš se chová k poslanecké sněmovně jako rodič ke
svému rozjívenému dítěti. Zkrátka
nadřízený k podřízenému, nenávidějící k nenáviděnému. Je zcela nemyslitelné, aby demokratický politik,
ministr, takto mluvil ke sněmovně, které je plně odpovědný. Babiš

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
zjevně demokratem není. Svou arogantní větou dal najevo, že je mu
systém zastupitelské demokracie
z duše protivný. A naznačil tím své
preference a preference svého hnutí
ANO: buď mít celý demokratický
systém jako v podniku na povel či
se s ním rovnou rozvést a zkusit to
jinak.
Pan Babiš má nechuť k pravidlům, hrubě uráží oponenty, útočí
na veřejnoprávní televizi, která si
o něm dovolí točit kritické reportáže. Instituce, které jsou klíčové pro
fungování systému, garantující občanské a politické svobody, práva
menšin, jako by pro něj byly nepřítelem. To je nebezpečí pro všechny.
Pan Babiš místo současného systému nabízí „Česko jako rodinnou
firmu“. Ano, ve firmě to funguje
báječně. Čisto, uklizeno, klape to
jako na drátkách. Jenže slyšel někdo o firmě, která by se kdoví jak
starala o ty, kdo nestačí pracovnímu
tempu? O firmě, kde by se toleroval
nesouhlas s managementem, natož
s panem majitelem? Pokud někdo
představě státofirmy nadšeně tleská,
měl by si uvědomit, že firmy mají
obvykle osobní oddělení, kde je nevýkonný či neloajální zaměstnanec
„vyřešen“ za pár minut. Náznaky.
jak to chodí, jsme už viděli na ministerstvu financí či v Babišově straně.
Ne, pan Babiš není totalitář, Babiš
je, jak sám řekl, prospěchář. Loajálně sloužil komunistickému systému
v době, kdy byl Václav Havel ve
vězení, režim ho za to odměňoval
výjezdy do zahraničí, díky čemuž

Foto Lot

se naučil jazyky, kterými se tak
vychloubá. Patří do skupiny, která
vybudovala sociální kapitál v 80.
letech minulého století a díky tomu
se stal jedním z vítězů transformace
naší ekonomiky po roku 1989.
Mimochodem, z podobně vybudovaného sociálního kapitálu těžili
nejrůznější veksláci, zelináři, zkrátka skupiny personifikované Ivo Rittigem.
Babiš byl samozřejmě chytřejší,
opatrnější, kultivovanější, takže zatímco je Rittig předmětem opovržení, Babiš je předmětem obdivu.
Ale to je vedlejší. Zmínit Babišovu
osobní historii je nezbytné hlavně
proto, aby bylo jasné, že Babiš vždy
za jakéhokoli režimu šel za prospěchem a později úspěchem bez skrupulí „přes mrtvoly“. Není důvod si
myslet, že by se to mělo změnit teď,
když míří na úplný vrchol. Kdy už
nejde jenom o prospěch, ale čistě
o moc.
Kdo je mu nyní nepřítelem, je
jasné z jeho věty na adresu sněmovny: „To je neuvěřitelné, co si ke mně
sněmovna dovolila.“
Jsou to vedle oponentů také některé instituce chránící a rozvíjející liberální demokracii, které ještě
neovládá. Je to logické; dosažení
úplného vrcholu moci předpokládá
vyřazení brzd a pojistek, což, jak vidíme v jiných státech, není nakonec
až tak těžké zařídit.
Andrej Babiš má z výše uvedených
důvodů výrazný a neodstranitelný
handicap k tomu, aby byl v jakékoli
demokratické vládě.
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inzerce

Kontakt:
Centrum seniorů Mělník,
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
j.vronsky@ssmm.cz, tel.: 603 226 302
Příspěvková organizace města Mělníka,

Centrum seniorů Mělník,

poskytující komplexní služby pro seniory ve vlastních zařízeních, hledá ke spolupráci:

Praktického lékaře
Očekáváme:
 aktivní a flexibilní přístup k pacientům v zařízení  organizační a komunikativní dovednosti
 pracovní nasazení, časovou flexibilitu
Nabízíme:
 práci v moderním zařízení pro seniory  spolupráci na bázi smluvního nebo zaměstnaneckého vztahu
nástup ihned  vhodné i pro začínající lékaře (možnost založit si svůj obvod)

Kontakt:
Centrum seniorů Mělník,
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
j.vronsky@ssmm.cz, tel.: 603 226 302
Příspěvková organizace města Mělníka,

Centrum seniorů Mělník,

poskytující komplexní služby pro seniory ve vlastních zařízeních, vypisuje výběrové řízení na uvolněnou pozici:

Vrchní sestru centra
Požadujeme:
 VŠ vzdělání v oboru zdravotnictví  odpovídající a prokazatelnou praxi
na obdobné pozici nejméně 5 let  znalost práce na PC – Microsoft Office
(Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, zdravotnické programy)
Očekáváme:
 schopnost převzít kompletní odpovědnost za svěřenou oblast  aktivní a flexibilní přístup
při řešení problémů  organizační a komunikativní dovednosti  samostatnost a rozhodnost
 důraznost, pečlivost a důslednost  pracovní nasazení 
časovou flexibilitu  odolnost vůči stresu
Nabízíme:
 práci v moderním zařízení pro seniory  účast v zajímavých projektech
 profesní rozvoj v oboru  nástup ihned

Své nabídky s životopisem zasílejte na výše uvedené kontakty elektronicky
nebo poštou na uvedené adresy do 30. 5. 2017.
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z regionu

CO se u nás děje
MŠENO

Město je ve finále  Mezi čtrnácti krajskými finalisty soutěže o titul Historické
město roku se letos ocitlo i Mšeno. Zatímco většina měst, mezi nimiž jsou například
Boskovice, Frýdlant, Karlovy Vary nebo
Praha 1, se do finále soutěže dostala opakovaně, Mšeno je tam nováčkem. Cena se
udílí za nejlepší péči o památky na základě
státní dotace. Mšeno vedle fondu na podporu oprav cenných domů získalo body
i za revitalizaci centra. V rámci stavby
totiž město nechalo před většinou domů
zrekonstruovat původní dláždění z první
republiky. Cenu si starosta města Martin
Mach vyzvedl v polovině dubna na Pražském hradě a bude určena do další investice na zkrášlení tohoto městečka.

NERATOVICE

Strážníci odmění mladé cyklisty 
V rámci prevence kriminality pořádají
místní strážníci již od začátku května
až do 10. června osmý ročník soutěže
o cyklistické potřeby. Ta je určena především dětem, ale i mládeži do osmnácti
let. Podmínkou je dodržování pravidel
silničního provozu. Mladý cyklista je totiž
povinen za jízdy používat přilbu a proto do
slosování o poukázky v celkové hodnotě
13 tisíc korun budou zařazeni jen ti, kteří
při kontrole toto nařízení splňují. Po celou
dobu soutěže budou strážníci zastavovat
mladé cyklisty, aby s nimi vyplnili slosovací dotazník. Avšak je zde i možnost se
strážníkům sám přihlásit, aby mohl být
zařazen do slosování. Podmínkou je ale
opět ta přilba.

ODOLENA VODA

Aby bylo u nás hezky  Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního
prostředí vyhlašují další ročník soutěže
„O nejhezčí okno, balkon a předzahrádku
v Odoleně Vodě, Dolínku a Čenkově“. Soutěžit se bude opět ve čtyřech kategoriích
– nejhezčí květinová výzdoba okna, nejhezčí květinová výzdoba balkonu, nejhezčí květinová výzdoba předzahrádky bytového domu a konečně nejhezčí květinová
výzdoba předzahrádky rodinného domu.
Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo komisi ŽP na e-mail: komiseZP@odolenavoda.cz. nebo si přihlášku
stáhnou přímo z webové stránky města.
Soutěž bude probíhat od 1. června do 31.
srpna. Vyhodnocení se uskuteční v září
a vítězové jednotlivých kategorií budou
odměněni.
Sejdeme se u popelnic  A proč zrovna
tam? Přece, aby se zjistilo co obsahuje
onen černý kontejner na komunální odpad. V loňském roce upořádalo město
podobnou akci a na základě výsledku tohoto „bádání“ pořídilo kompostéry jak pro
rodinné domy, tak i na sídliště. A tak bude
zajímavé zjistit, jak si nyní občané vedou,
a zda se podařilo snížit procentní zastoupení jednotlivých komodit, ze kterých odpad tvoří. Pro město jsou tyto informace
důležité, protože pak ví, kam zaměřit osvětu. Takže ve čtvrtek 25. května v 16 hodin
sraz uprostřed Horního náměstí a potom
směr popelnice!

Senátor Petr Holeček
navštívil Mělník
(dokončení ze str. 1)
„Studenty vnímám velmi pozitivně,
dvacet let jsem učil, a tak mladé lidi
dobře znám a nemám s nimi žádný
problém. Je celkem jedno, zda jsou z
Mělníka či Kralup. I když je pravda,
že beseda u nás v Kralupech byla o
něco více živější. Vzhledem k tomu,
že probíhala na „domovské půdě“ ,
padalo při ní víc konkrétních otázek,
je to proto i pochopitelné.“
zzMáte práce nad hlavu, kromě
starostování v Kralupech nad Vltavou jste se stal senátorem, a tak
se nabízí otázka zda jedno není na
úkor toho druhého?
„Obě tyto náročné činnosti se dají
rozhodně skloubit. Nejsem ostatně
v této pozici sám. V Senátu P ČR je
nás poměrně hodně, kdo kromě práce starosty města či obce pracuje v
tomto orgánu. Jen příkladem uvedu
Vlašim, Vsetín, Čáslav… Myslím si,
že to není vůbec na závadu. Připravenost takového člověka je naopak
dobrá a výhodná. V senátu se projednávají a schvalují zákony, které
nám zaslala zejména sněmovna.
Prakticky s nimi však přišli do kon-

Vzácnou návštěvu přivítal zastupitel Mělníka JUDr. Petr Kowanda
(ČSSD) první zleva. Senátor P. Holeček si se zájmem prohlédl moderní
zařízení.
taktu při své práci právě starostové
či starostky. Jsou pochopitelně zákony odborného charakteru, na které
se musí člověk hodně připravit, ale
jako starosta se na řadu z nich díky
tomu mohu dívat z pozice praktika
a posoudit jestli je daný zákon vhodný a či je vůbec potřebný.“
zzPři své návštěvě Mělníka jste si
prohlédl i zdejší Senior komplex.
Jak se Kralupy věnují sociálním
službám?
„U nás máme dva domy pro seniory
a terénní pečovatelskou službu. Dovolím si tvrdit, že se ji město Kralupy nad Vltavou věnuje opravdu zodpovědně. Samozřejmě, seniorů rok
od roku přibývá, proto přemýšlíme
Návštěvu Senior komplexu si nenechali ujít ani starostové Velvar Ra- jak zvýšit kapacitu těchto zařízení.
dim Wolák (první zleva) a Filip Volák, starosta Veltrus (druhý zprava) Osobně by se mi líbil například denní stacionář, který bychom seniorům
a jejich rodinám mohli nabídnout.
Ten nám zatím chybí.“
zzTentokrát jste se setkal s občany Mělníka, kolik podobných výjezdů stačíte?
V posledních dnech došlo v panelových domech u Dolního náměstí
„Snažím se po regionu cestovat co
k rozšíření poplašné zprávy, že vedení města rozhodlo o průjezdu
nejvíce. Obvykle nejezdím sám, nelinkových autobusů přes parkoviště pod jejich okny.
boť jak se říká, více očí více vidí. Je
Tato informace není pravdivá. Obrátila se na nás společnost ROPID,
mi sympatické, že tak mohu získat
provozovatel integrované dopravy s problémem otáčení několika autonázory jiných. Zanedlouho se chysbusů končících na Dolním náměstí. V současnosti autobusy couvají do
tám kupříkladu do Neratovic, kde
prostoru proti restauraci Dobré časy, což neumožňují směrnice dopravce
znám dobře Dům kněžny Emmy, ale
a dotčené linky by v nejhorším případě mohly být zrušeny. Jako trasa
zajímají mi tam i jiné věci – na nápro otáčení byl navržen průjezd přes výše zmíněné parkoviště. V rámci
vštěvě jsem již domluven s paní staprojektu navýšení kapacity tohoto parkoviště si dopravní inspektorát vyrostkou Mrzílkovou a poté navštívím
mínil prověření prostorových možností průjezdu autobusů. Vedení města
některé menší obce. V plánu mám
nepovažuje tento návrh za vhodný a postoupilo ho k posouzení dopravní
účast na zasedání zastupitelstev ve
komisi. Nyní budeme prověřovat všechny možné varianty a hledat nejsvém okrsku.“
méně rušivé řešení nastalého problému.
zzDěkuji za rozhovor.

Tomáš Lohniský, místostarosta

Otto Lokaj

RADNICE POPÍRÁ ROZHODNUTÍ
O PRŮJEZDU AUTOBUSŮ
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inzerce

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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CO se u nás děje
ROUDNICE NAD LABEM

Mladí hudebníci zahrají klasiku 
V rámci Roudnického hudebního jara se
uskuteční koncert místního Dechového
orchestru mladých. V kinosále zdejšího
zámku tak zazní klasická i koncertní
dechová hudba z děl světových autorů.
V sobotu 20. května od 19 hodin si určitě
přijdou na své milovníci kvalitní hudby
a prožijí tak krásný májový večer.

Územní plán v Mělníku pokročil
Marně se snažili na veřejném zastupitelstvu v Mělníku 24. dubna občané Straka, Samek, Semelková a Roubíček přesvědčit zastupitele, aby se vrátili k textu Zadání nového územního plánu a opravili v něm nejhorší
chyby. Těsně o jeden hlas nepodpořili zastupitelé přání občanů, aby v textu Zadání nového územního plánu
nebyla ustanovení - jako, že se město nemá rozšiřovat, že se může přístav zvětšovat v gigantické kontejnerové překladiště, že se mají obyčejným lidem jejich stavební parcely měnit na zeleň.

ROZTOKY U PRAHY

Výročí oslaví výjimečnou výstavou 
Milovníci výtvarného umění a hudby se
mohou až do konce srpna těšit na setkání
s našimi předními grafiky a malíři, které
před 45 lety spojila právě hudba. Členové
Grafičanky, kapely složené pouze z výtvarníků, představují svá výtvarná díla na
stejnojmenné výstavě, jež byla zahájena
14. dubna ve Středočeském muzeu. Tato
expozice tak zároveň pootevírá dveře i do
jiné oblasti umění, do muzikantského života. Velkolepá přehlídka je zároveň poctou
100. výročí Sdružení českých umělců
grafiků Hollar, v němž Grafičanka působí
a také připomínkou, že letošek je i Rokem
české grafiky.

SLANÝ

Barokní noc v muzeu s vernisáží 
Vlastivědné muzeum pořádá 31. května
u příležitosti akce Noc v muzeu řadu
kulturních akcí. Od 17 hodin je připraven
celovečerní program - stylová hudba
v kapli, promítání v kině, barokní ohňostroj, výtvarná dílna či interaktivní hra
pro nejmladší návštěvníky a originální
barokní občerstvení. Hlavní bodem programu však bude v 18 hodin v atriovém
dvoře muzea zahájení výjimečné sochařské výstavy „Čestmír Suška - Skulptury
ve městě“. Tento renomovaný tvůrce
originálních rozměrných soch, kde kombinuje hrubý kovový materiál s dekorativní
ornamentikou, představí svá díla nejen
v muzejním dvoře, ale přímo ve veřejném
prostoru města Slaného. Instalace budou
umístěny před gymnáziem, u kostela sv.
Gotharda, ale většina bude až do konce října esteticky zhodnocovat prostor Masarykova náměstí, kam se spolu s autorem
při muzejní noci zájemci mohou podívat.

ŠTĚTÍ

Štětská ostrev již podesáté  Ostrev
znamená osekaný kmen, který sloužil
coby řebřík k dobývaní hradeb a také je
součástí městského znaku Štětí. V sobotu
20. května se uskuteční již X. ročník této
akce. Tu zahájí zahájí v 10 hodin dopoledne kapela Holba a pak si již diváci budou
moci prohlédnout římský vojenský tábor
a být svědky výcviku gladiátorů. Představí se fakír Špína a pro nejmenší zahraje
loutkové divadlo Elf. Chybět nebudou
ukázky historických řemesel, a něco na
zub si bude možno dát v Toulavé krčmě.
Od 14 hodin vypukne historická bitva na
téma Spartakovo povstání a o hodinu
později nastane Folkové odpoledne. Na
pódiu se představí skupiny Mašinka,
Báry, Neřež či první dáma country music
Věra Martinová. A vše završí velkolepá
ohňová show.

Redakce měsíčníku Mělnicko se od pondělí 15. května stala kontaktním místem, kde je možné zhlédnout
tolik diskutovaný územní plán. Každé pondělí navíc poradí zájemcům Mgr. Roman Roubíček (první zleva)
nebo Ing. Petr Samek. Mezi prvními se do redakce přišli poradit manželé Šestákovi, které trápí navrhovaná
změna, týkající se jejich pozemku na Chloumku.
Foto Lot
V zadání chybí kde a jak bude postaven taneční sál, který městu chybí,
kde a jak budou řešeny parkovací
plochy u velkých sídlišť, kde už
dnes občané obtížně parkují, kde budou nová sportoviště. To vše a mnoho dalšího užitečného chtěli výše
uvedení občané do zadání doplnit.
Zásadní podíl na ovlivnění názoru
zastupitelů, předtím, než hlasovali,
měl městský právník David Černý,
který zastupitelům rezolutně opakovaně tvrdil, že takové hlasování
je protizákonné. Zcela logicky pak
mnoho zastupitelů, kteří přesto, že
chtěli občanům vyhovět, hlasovali
proti změně textu zadání.
Městský právník zastupitele vůbec neinformoval, že hlasování o
úpravě textu Zadání nového územního plánu, je možné. Že žádný soud
ještě nikdy neposuzoval rozhodnutí
zastupitelů měnit své vlastní Zadání
územního plánu v průběhu pořizování územního plánu a není proto
možné předjímat je-li zákonné či
nikoliv. Dokonce existuje právní výklad, že zastupitelé, jako nejvyšší orgán samosprávy, mohou text Zadání
územního plánu měnit kdykoliv,
protože se jedná o jejich vlastní přání, zformulovaná do psané podoby a
pořizovatel pouze plní přání zastupitelů v souladu se zákonem.
Co dál? Zastupitelé, když neprošel návrat k textu zadání, odhlasovali pokračování na stávajícím návrhu
územního plánu dle stávajícího textu zadání v dobré víře, aby se věci

pohnuly kupředu. Úředníci okamžitě spustili proces vyvěšení na úřední
desku a široká veřejnost se má možnost vyjádřit pouze do 16. 6.! Pak
už se v dalších kolech projednávání
mohou vyjadřovat pouze občané
přímo dotčeni změnou územního
plánu.
Stávající vedení města, zejména pánové Schweigstill a Tichota,
tleskají tomuto podivnému návrhu,
který překresluje přes 400 stavebních parcel občanů Mělníka na zeleň, rozšiřuje přístav a paradoxně
stávající zeleň mění na zastavitelnou
plochu, jako například zelenou plochu v centru města nad Vrázovou
vyhlídkou, kde si nyní hrají děti.
Tam má být podle návrhu nového
územního plánu zastavitelná plocha.
Prostě Kocourkov…
Protože proces pořizování nového územního plánu v Mělníku je

bez projednávání s širokou veřejností formou inzerce, výstav, setkání s občany a podobně, rozhodli se
občané Roubíček a Samek takovou
výstavu uspořádat. Zde mohou občané zhlédnout do 16. 6. stávající
platný územní plán a nový navrhovaný územní plán a případně zjistit,
jestli nejsou dotčeny návrhem jejich
pozemky nebo okolí, kde žijí.
Výstava je otevřena každý den na
náměstí Karla IV. v redakci měsíčníku Mělnicko od pondělí do čtvrtka
od 10 do 16 hodin (vedle květinářství Hobík). Každé pondělí od 10 do
11 hodin zde bude přítomen i pan
Roubíček nebo pan Samek a pomohou, poradí případným zájemcům s
dotazy. Občané se mohou s dotazy
obracet také na Odbor výstavby a
rozvoje na městském úřadu v Mělníku.
ror

Kolony od mostu
J. Straky by měly zmizet
V pondělí 24. dubna začala rekonstrukce mělnického mostu přes
Labe na silnici I/16.
Řidiči nejvíce využívají jako objízdnou trasu most Josefa Straky (tzv.
starý most), kde se výrazně zvýšil provoz. Vzhledem k tomu, že se od
mostu Josefa Straky směrem do města začaly tvořit dlouhé kolony, město připravilo změnu dopravního značení. Ulice Plavební, která vede od
mostu směrem do města, bude silnicí hlavní a řidiči nebudou muset dávat
přednost při odbočování do ulice Legionářů.

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí

7 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO

z regionu

MĚLNICKÝ ZASTUPITEL ZBYNĚK ŠNAJDR:
VEDENÍ MĚSTA ROZHODNĚ NEPODPORUJE PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ

(dokončení ze str. 1)
zzTo je poměrně silné tvrzení, jak
jste k tomto závěru dospěl a kdo si
myslíte, že stojí za tímto neutěšeným stavem?
„Rozhodně vedení města. Investice
do stavebních zakázek spadají do
pravomoci místostarosty Milana
Schweigstilla, který například veřejně slíbil, že všechny plánované
stavební akce nad 1 mil Kč, budou
komunikovány ve stavební komisi.
A co myslíte? O rekonstrukci MKD
jsem se jako člen této komise dozvěděl čistě náhodou ve finančním
výboru. Ale co jsem se dozvěděl?
Že soutěž již proběhla, přihlásil se
pouze jeden zájemce a měla by se
podepsat smlouva. Navíc tato akce
je v památkově chráněné budově
a nebyla projednána ani v komisi
pro regeneraci. Doslova jsou nám,
zvoleným zastupitelům města Mělník, některé informace utajovány.
Přitom ve stavební komisi sedí odborníci, kteří by jistě byli schopni
zabránit nekompetentním rozhodnutím, což se nedávno stalo, když
jsme upozornili na chybné údaje ve
studii obchodního domu na náměstí
Karla IV. Zde byly uváděny naprosto
nesmyslné ceny a chyběly odhadem
dvě třetiny financování. To bychom
se pak opět dočkali stavební akce
podobné rekonstrukci městského
úřadu, která se vysoutěžila za cca
15 mil Kč a výsledná cena skončila
tuším někde přes 36 milionů. Doufám, že pan místostarosta na sebe
alespoň tímto přebírá veškerou odpovědnost za své nekorektní jednání.
A obávám se, že nás budou čekat i
další nemilá překvapení, například
v podobě připravované akce Cyklostezka. Opět nic nevíme a já nechci,
aby to dopadlo jako s rekonstrukcí
Pražské ulice. Jak si mám vysvětlit,
že město běžně provádí výběrová řízení na poslední chvíli, dokonce bez
poptání místních firem. Osobně toto
posuzuji jako arogantní a ignorující
jednání.“
zzNa zastupitelstvu ale právě

místostarosta Schweigstill vysvětloval, že zakázka byla soutěžena
přesně podle zákona, dokonce najatým externím specialistou.
„Ale to je přece ještě větší průšvih,
jestliže za tyto praktiky „tiché“ přípravy zakázek, bez vědomí možných
dodavatelů, dokonce i zvolených
zastupitelů, platíme najatým „odborníkům“ a výsledkem je jediná
nabídka! Já osobně bych informoval
co nejvíce potencionálních partnerů
o zamýšlené akci, aby se případní
zájemci mohli včas připravit. Jak
jsem řekl i na zastupitelstvu, nedovedu si představit, že by se někdo při
rekonstrukci svého majetku spokojil
s jednou nabídkou. Současné vedení
města ale ano. Právě kritizovaná nabídka je toho příkladem. Na Mělníku máme řadu slušných stavebních
společností, které by se jistě rády
výběrového řízení zúčastnily. Jak se
ale zachovalo vedení města? Zakázka na rekonstrukci interiéru MKD se
vyhlásila ve středu 22. března. Tedy
standardní dodavatel si o ní přečetl ve čtvrtek, pátek až pondělí, jelikož většina stavebních firem (vyjma
nadnárodních) nemá takové zázemí,
aby někdo denně kontroloval portály
zadavatelů, kterých je na internetu
několik, jinak to zjistit prostě nelze.
Pak se tento dodavatel dozvěděl, že
už v úterý ráno musí být přítomen
na prohlídce staveniště. Pokud by
se mu to nehodilo, tak končí, jelikož
město Mělník jiný termín neumožnilo. Město také vyhlásilo nejkratší
možné termíny na přípravu a podání
nabídky, které zákon umožňuje, a to
přesto, že ho žádný termín netlačil.
Proč?“
zzAle já bych se přece jenom vrátil k otázce, byl či nebyl porušen
zákon o veřejných zakázkách?
„Víte, konkrétní porušení konkrétního paragrafu nyní nevidím. Ale
přesto tvrdím, že právě způsobem
vyhlášení zakázky jsme přispěli k
tomu, že město obdrželo jedinou
nabídku, a to v pořádku není. Zákon
č. 134/2016 o zadávání veřejných

NERATOVIČTÍ RADNÍ
VYPOVĚDĚLI SMLOUVU

Po dvouměsíčním zkušebním bezplatném parkování na náměstí Republiky bylo radou města rozhodnuto o vypovězení smlouvy
o provozování parkovacího automatu.
Vzhledem k povinnosti úhrady za služby i v průběhu tříměsíční výpovědní lhůty bude do 31. 7. 2017 parkování zpoplatněno dle platných pravidel.
Poté bude zavedeno bezplatné parkování s omezenou dobou stání. red

zakázek v §53 mimo jiné uvádí, že
zadavatel „může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům“. Neuvádí, že musí, ale je přece
zřejmé, že kdyby to udělal, tak to je
pro výsledek soutěže jenom dobře.
Tvrdím tedy, že zadavatel neudělal
ani kroky, které zákon přímo zmiňuje. Problém je prostě v aroganci
našich představitelů. Pan místostarosta na zastupitelstvu řekl, cituji:
„že v tomto konkrétním případě se
vyhledávaly firmy, a proto jsou i poměrně z daleka, které se specializují,
nebo dělají především zakázky tohoto typu, jako jsou divadla, protože to považujeme za zakázku velice
specifickou.“ Takže si to rozeberme.
Pan místostarosta na zastupitelstvu,
nejdříve nesprávně argumentuje, že
mělnické firmy neoslovil, jelikož mu
zákon „nařizuje“ nikoho neoslovovat a následně vysvětluje, jak složitě
musel „vyhledávat“ firmy z daleka?
Nota bene firmy, které mají za úkol
opravit podlahy, namontovat nové
sedačky, opravit omítky či obklady a vzduchotechniku. Tedy to, co
v ČR řeší každá středisková obec.
Opravdu se vám zdá tato zakázka
velmi specifická, jak argumentuje
místostarosta? Takovou „specifickou“ práci by zřejmě v okrese Měl-

Sloupek

R o ma n a
Roubíčka

Minipes obměkčil
úředníky

Moc úřední je někdy přísná. Malé
zvířátko však může úředníky
obměkčit. V Mělníku na sídlišti
Rousovice žádají místní důchodci
mnoho let, aby strom, který kdysi sami vysadili, město pokácelo.
Tenkrát s tou výsadbou to nebyl
dobrý nápad. Nevhodný jehličnan

ník nikdo nezvládl? A díky najatému
specialistovi jsme se dostali k tomu,
že máme jedinou nabídku? A to až z
Chebu!? Neskutečné! Pachuť, která
pro mne zůstala viset nad jednacím
sálem mělnického zastupitelstva po
odsouhlasení realizace této zakázky
současnou radniční koalicí je opravdu hořká.“
zzDobře, pojďme tedy ještě k vám
osobně, jak se vám podniká ve vašem rodném městě?
„Dobře, ale jestli narážíte na veřejné městské stavební zakázky, tak
v tomto směru naše spolupráce s
městem velmi oslabila. Naštěstí jsme
úspěšní v soukromém sektoru a taky
v jiných městech. Navíc, kdybych
byl významně úspěšný v získávání
zakázek na Mělníku, by někdo mohl
namítat střet zájmů, a to mi za případné nepříjemnosti nestojí.“
zzJak podle vás z toho?
„Rozhodně musí danou oblast řídit
schopný člověk a pokud nemá dostatek odborného vzdělání a zkušeností,
měl by se pak obklopit lidmi, kteří
tento potenciál mají. Uvědomme
si, že město nakládá s veřejnými financemi a je nepřijatelné, pokud
pracovníci města zneužívají své postavení.“

red
teď každoročně produkuje drobounké jehličky zanášející chodníky,
chodby domu a dokonce i příbytky
důchodců. Malé jehličí nalepené na
botách trápí důchodce i uvnitř bytu,
kdy úklid je obtížný. Důchodkyně,
předsedkyně bytového družstva,
opakovaně žádala vedoucího odboru
životního prostředí o pokácení starého a nevhodného stromu na sídlišti.
Marně. Spolčili se tedy důchodci a
napsali dopis starostovi Mělníka,
aby zařídil pokácení nevhodné dřeviny. Marně. Už už to vypadalo, že
obtěžující dřevina letité starousedlíky na sídlišti přežije.
Nedávno však vichr utrhl z jehličnanu větev a ta málem přizabila
minipsíka krysaříka venčeného jedním z domorodých důchodců. Nastaly bouřlivé telefonáty na úřad a
stížnosti. Vedoucí úředník životního
prostředí se přišel na strom – zabijáka malých psů – podívat. A rozhodl, že se strom pokácí. Hurá jásají
důchodci. A poučení? Chcete li se
zbavit nevhodného stromu, nebraňte
zájmy lidí.
Braňte zájmy zvířat!

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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CO se u nás děje
VELTRUSY

Slavnost růží na zámku  Až stovka půvabných květin z českých růžových sadů,
ale také od jednotlivců, se nastěhuje do
zámecké oranžerie, kterou bude možno
navštívit během poslední květnové soboty a neděle. Přilehlá loučka se promění
v drobné tržiště, nebudou chybět ani dílny
a doprovodný program v podobě hudebních i divadelních vystoupení. Všichni
jsou tak zváni, aby se těšili pohledem na
krásné květy, mohli k nim přivonět a dát
hlas té nejpůvabnější.
V zámeckém parku se chystají nové
cesty  Park u zdejšího zámku je cílem
procházek jak místních, tak zejména turistů. A tak se obnovují další cesty, které
byly poničeny ničivými povodněmi před
několika lety. U budoucích mlatových
cest zejména u hlavní komunikace od
brány k zámku a okružní aleje, již došlo
k prvnímu předrcení původního povrchu.
V další fázi, jenž začala na počátku května bude povrch míchán se ztužujícími
přísadami a uválcován. Od července
pak budou pokládány finální mlatové
povrchy. Sem patří i cesty od Laudonova
pavilonu podél Mlýnského potoka a od
zámku kolem Karoliňáku k Bílém mostu
a nová cesta pod hrází. Procházky tak
budou příjemnější a především pohodlnější.

LUŽEC NAD VLTAVOU

Do místní školy se přihlásilo přes dvacet dětí  Minulý měsíc se zde uskutečnil zápis nových prvňáčků. Při zápisu se
celkem 22 budoucích žáčků seznámilo
nejenom se svými novými učitelkami, ale
také ukázalo své dovednosti. Na interaktivní tabuli museli poznávat barvy a tvary,
dále určit která ruka je pravá a která levá
a zda dokáží vylovit správný počet míčků.
Od paní ředitelky školy si pak odnesli nejen pamětní list, ale také pastelky, malé
lego a samozřejmě i nějaké dobroty.

DOLNÍ ZIMOŘ

Čtenářské soboty  Obecní knihovnu,
která sídlí v prostorách místní radnice,
bude možno navštívit do letních prázdnin
v sobotu mezi desátou a jedenáctou hodinou 20. května a 24. června, kdy si čtenáři mohou vybrat knížky na dovolenou.
Během prázdnin sem mohou zavítat ještě
15. července a 26. srpna.

LIBLICE

Pohádkový den  Den dětí se oslaví ve
velkém stylu. Zdejší zámek se v neděli
4. června promění ve skutečný zámek
z pohádky. Pro všechny dětské oslavence zde bude připraven bohatý zábavný
program plný různých soutěží a her.
A jaký by to byl pohádkový zámek bez
jejich známých postav. Takže sem dorazí
princezny, princové, rytíři, ale také víly,
vodníci, skřítci a další bytosti, které známe z pohádek. Malí návštěvníci se však
mohou tohoto pohádkového reje i aktivně zúčastnit, neboť kdo přijde v kostýmu
nějaké té postavičky, obdrží malý dárek.

demolice pivovarské spilky

V těchto dnech probíhá v centru města plánovaná akce „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby
v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou“.

Práce byly zahájeny dne 4. 4. 2017
a dokončeny budou nejpozději do
16. 6. 2017. „Předmětem veřejné
zakázky je kompletní demolice objektu pivovarské spilky s ležáckými
sklepy č.p. 4 a její přístavby skladu
s prodejnou, a to včetně venkovního
skladu se zděným oplocením (areál
bývalého pivovaru v Kralupech nad
Vltavou). Tím následně vznikne nová ulice, prozatím jí říkáme Pivovarská, jejíž trasa bude pokračovat a
navazovat na ul. Palackého až k Žižkově ulici. Zde vzniknou také nová

parkovací místa pro vozidla. Po prostoru hotelu Praha se rozšíří i náměstí, jehož finální podoba by měla
být dokončena v letech 2018/2019,“

uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy
majetku.

Aleš Levý, tiskový mluvčí

Otevření Naučné stezky
Mělník – Chloumek

Ve čtvrtek 20. dubna byla slavnostně otevřena Naučná stezka
Mělník - Chloumek.
Na 10 informačních panelech najdou zájemci informace o přírodních
poměrech, flóře a fauně chloumeckého lesa a okolní krajiny, ale také
o způsobu hospodaření v lese. Tento projekt byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje.
Zdroj: MÚ Mělník

		Řídili pod vlivem alkoholu
Dopravní policisté řešili dne 20.
dubna 2017 večer v Neratovicích
dopravní nehodu. Šestatřicetiletá
řidička osobního vozidla Renault
Thalia jela v ulici 28. října na parkovišti, kde nabourala do zaparkovaného vozu Fiat. Přivolaní policisté
provedli mimo jiného u řidičky dechovou zkoušku. Žena nadýchala
opakovaně 2,5 promile alkoholu.
Přiznala, že před jízdou pila a s naměřenými hodnotami souhlasila.
Policisté řidičce na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali jí další
jízdu. Při dopravní nehodě nebyl
naštěstí nikdo zraněn, vznikla pouze
hmotná škoda na vozidlech ve výši
40 000 Kč.
Ještě týž den o tři hodiny později
v Neratovicích v ulici Kojetická čtyřiačtyřicetiletý řidič nadýchal opakovaně kolem tří promile alkoholu.
Policisté mu zakázali další jízdu
a zadrželi řidičský průkaz.
Hlídka dopravních policistů zastavila dne 21. dubna 2017 v 16.00 hodin v obci Liblice osobní automobil
Toyota. Na výzvu pětašedesátiletý
řidič předložil veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidel.

Následně ho policisté vyzvali k dechové zkoušce. Přístroj mu opakovaně naměřil více než jedno promile
alkoholu.
Další opilou řidičku kontrolovali
mělničtí policisté 22. dubna 2017
v podvečer v Mělníku u benzínové
čerpací stanice. Šedesátiletá žena
nadýchala opakovaně více než 2
promile alkoholu. S naměřenými
hodnotami souhlasila, lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítla. I jí policisté zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.
Řidiči jsou nyní podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za což jim hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti. Řidičce,
která způsobila pod vlivem alkoholu dopravní nehodu, za tento přečin
hrozí vyšší trestní sazba, a to šest
měsíců až tři léta.
zzAlkohol za volant nepatří!
Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává
z trávicího systému do krve. Protože
není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –,

snaží se jí tělo odbourat. Záleží na
mnoha faktorech, které ovlivňují
rychlost, s jakou se alkohol z těla
vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu,
potu a moči. Zbytek je zpracován
v trávicím systému. Mezi hlavní
faktory, které mají na mechanismus
odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně
jako např. rychlost s jakou alkohol
přijímáme. Za hodinu se tělo může
zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo
sportuje. Ani černá káva nebo tučná
jídla zde nemají potřebný účinek.
A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.
Dalším nebezpečím, které mnoho
řidičů často podceňuje, je záludný
zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že
již hodnota kolem 0,2 promile v krvi
způsobuje prokazatelné zhoršení
schopnosti řídit. Vzrůstá tendence
riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje
sebedůvěra, zhoršuje se schopnost
rozeznat pohybující se světla a také
se špatně odhadují vzdálenosti.

Mgr. Markéta Johnová,
mluvčí P ČR Mělník
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ŽÁCI PŘEDVEDLI VYNIKAJÍCÍ ZNALOSTI V TERÉNU
Český červený kříž, za podpory Města Mělník a Ministerstva zdravotnictví ČR připravil na sobotu 13. 5. v centru města
již tradiční Soutěž mladých zdravotníků. Jedná se o postupovou soutěž pro pětičlenná družstva žáků I. a II st. základních
škol regionu Mělnicka.
Letos soutěžilo celkem 50 dětí. Za získali informace o Červeném kříži
krásného počasí si na celkem 12 sta- a humanitárním právu. Soutěž by se
novištích vyzkoušely svoje znalosti však nepodařilo zorganizovat v tav poskytování první předlékařské kovém rozsahu bez podpory zhruba
pomoci, která představovala reálné 35 dobrovolníků, kteří nám ve svém
situace včetně autonehody, masiv- volném čase pomohli s přípravaního krvácení, popálenin či zlome- mi a následnou realizací stanovišť i
niny. Na volných pracovištích si celé soutěže. „Bez nich by to nešlo,
soutěžící vyzkoušeli například ob- a tak velmi děkujeme všem, kteří v
vazové techniky, transport, práci s sobotu přišli a pomohli, někteří již
automatickým defibrilátorem a také opakovaně! Velký podíl na výkonech

Soutěžící v samém centru předvedli vynikající znalosti, za které by se
nemuseli stydět ani dospělí. V poskytování první pomoci bychom se
však měli zdokonalovat všichni, neboť nikdy nevíme, kdy se nám mohou hodit.

soutěžících mají i paní učitelky, které
se dětem na školách věnují,“ uvedla
po skončení smysluplného projektu
Ivana Dvořáková , ředitelka Ú OS
ČČK Mělník a dodala „Poděkování a velká gratulace patří všem
soutěžním týmům k jejich úžasným
výkonům a především vítězům k jejich postupu do krajského kola SMZ,
které se letos koná v Kutné hoře.
Budeme držet palce a věříme, že své

zkušenosti z Mělníka zúročí.“
Všichni účastníci Okresního kola
soutěže HMZ I. stupně prokázali
vynikající připravenost. Na 1. místě se umístili žáci ZŠ J. A. Komenského Kly, 2. místo obsadily děti
ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník a
třetí pozici zaujali žáci ZŠ Libiš. Na
4. místě skončili zástupci ZŠ a MŠ
Cítov následovány dětmi ze ZŠ a
MŠ v Klecanech.
DI

KAVÁRNA PLNÁ ANDĚLŮ

BUDE MÍSTEM DOBRÉ POHODY
V úterý 9. května přibylo v Mělníku další místo kam bude možno zamířit k příjemnému posezení nad výbornou kávou či u sklenky dobrého
vína. Najdeme ji ve Svatováclavské ulici nedaleko mělnického zámku.

Její majitelé ji nazvali originálním
názvem „Pohodovej anděl“, stejně
neotřelý je líbivý interiér, v němž
jsou vystavena zajímavá umělecká
díla.
Kromě precizně zpracovaných
grafik z ateliéru mělnické výtvarnice – ak. mal. Olgy Vychodilové,
tady představují svou tvorbu ak. mal.
Jozefína Garai, Libuše Staňková či
Barbora Štísová se svými podbalby
na skle. Za hojné účasti hostů slavnostní zahájení zpříjemnila svým
skvělým vystoupením i paní Eva Pi-

Ryze českou kavárnu a obchod propagující české řemeslo a umění v
Mělníku podporuje zastupitel Mělníka JUDr. Petr Kowanda: „Vítám,
že se historické jádro města rozšířilo o tuto provozovnu a přeji ji mnoho
spokojených návštěvníků“.

larová. Kromě vlastní pražené kávy a
vína od Bettiny Lobkowicz zde bude
nabízen pestrý sortiment produktů z
ryze českých zdrojů. Kavárna však
bude zároveň sloužit coby prodejní
galerie a stane se i místem kulturních setkání v podobě autorských
čtení, besed se zajímavými lidmi či
hudebních produkcí. Z nejbližších
akcí lze uvést připravované setkání
se známým moderátorem Zdeňkem
Srstkou a projekt na podporu mladých lidí se smyslovým postižením
z chráněného Ateliéru 6tej smysl z
Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, nad nímž převzal záštitu náměstek hejtmanky Středočeského
kraje pro oblast zdravotnictví Martin
Kupka. Ten se zde uskuteční v sobotu 3. června a slibuje zajímavý program. Pohodovej anděl se jistě stane
ideálním místem pro chvíle dobré
pohody a oázou klidu v současném
uspěchaném rytmu našeho života.
PhDr. Bedřich Marjanko
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CO se u nás děje
LHOTKA U MĚLNÍKA

Dětský den na hřišti  Jako každoročně, tak i letos proběhne na místním hřišti
tradiční Dětský den s bohatým programem. V sobotu 3. června tak na mladé
návštěvníky čeká celá řada soutěží, jako
například malování křídou, přetahování
lanem, skákání v pytlích, střelba lukem,
střelba ze vzduchovek, jízda na koních,
kroket, házení tenisákem, lovení rybiček,
nošení vajíčka na lžíci... Chybět nebudou
ukázky cvičení záchranných složek a jako
obvykle i skákací hrad a mnoho dalšího.
Pro všechny bude připraveno občerstvení
a spousta odměn pro děti.

CÍTOV

Dětské rybářské závody  Sbor dobrovolných hasičů Cítov pořádá v sobotu 20.
května již tradiční „Dětské rybářské závody“ na Doleňáku. Děti budou soutěžit opět
ve třech kategoriích rozdělených podle
roku narození. Sraz soutěžících bude v
7. 30 hodin a samotné zahájení soutěže
od 8. hodiny. Pro nesoutěžící děti budou
připraveny různé sportovní atrakce. Pro
všechny je zajištěno občerstvení. A tak
popřejme všem soutěžícím bohaté úlovky
a „Petrův zdar!“

NELAHOZEVES

Koncert na zámku  Rytířský sál zdejšího zámku přivítá hudební těleso The
Hague Chamber Music Ensemble. Tento
holandský soubor každý rok navštěvuje
Českou republiku a rád se nechává inspirovat našimi hudebními velikány. A tak v
neděli 28. května v 16 hodin zde zazní Lašské tance z dílny Leoše Janáčka, dále to
bude skladba Nonet Bohuslava Martinů a
od zdejšího významného rodáka Antonína
Dvořáka zahrají jeho Legendy Op.59.

LOBEČ

Děti oslaví svůj svátek a padne májka
 V sobotu 3. června se od 13 hodin u
sokolovny uskuteční pestré odpoledne
plné soutěží a her. Nebudou chybět různé
zábavné atrakce, z nichž určitě zaujme
předváděcí vůz firmy BOSCH a nejen děti,
ale i především jejich tatínkové si budou
moci vyzkoušet akumulátorové vybavení
či nářadí a společně si i něco vyrobit. Chybět nebude bohaté občerstvení a všichni
si budou moci pochutnat na grilovaných
dobrotách. Vše vyvrcholí v 18 hodin slavnostním pokácením májky.

KLECANY

Sousedé se dobře baví v tom Dolním
Povltaví  Koncem května se každoročně setkávají občané regionu, aby si zasportovali, poslechli si kulturní program,
ale především se dobře pobavili. To letošní jedenácté se uskuteční v Klecanech
v sobotu 20. května od 9.30. Na zdejších
sportovištích se odehrají klání v malém
fotbale, vybíjené, nohejbalu a florbalu.
K dobré pohodě přispěje kulturní program
a představí se dětské a zájmové spolky
z celého mikroregionu. Právě i na nejmladší účastníky je rovněž pamatováno,
neboť je pro ně připraven Dětský den plný
různých her a soutěží. Prostě v Dolním Povltaví se pobaví všichni…

OBEC BOREK SLAVÍ VÝROČÍ
240 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Borek je jedna z nejmenších obcí okresu Praha - východ (do roku 2007 okr. Mělník) , nachází se 3 km severně od Staré Boleslavi na pravém břehu řeky Labe. V současné době zde žije 370 obyvatel (316 trvale
hlášených), z toho je 73 dětí a 72 osob nad 60 let.
Borek se nachází v klidné lokalitě běhla intenzifikace, jelikož od roku
V roce 2015 byla za přispění Krajmimo hlavní silnici II/331 ze Staré 2002, kdy byla čistička vybudová- ského úřadu Středočeského kraje
Boleslavi do Mělníka, kterou ob- na, vzrostl počet obyvatel téměř na zrekonstruována místní komunikace
klopují borové lesy (odsud pochází dvojnásobek a kapacita již nebyla o délce 1,3 km a v letošním roce dalnázev obce Borek), vedle se nalézá dostačující. Úspěšná Intenzifikace ších 680 m2, obec díky tomu působí
slepé rameno Labe a jezero, které ČOV a kolaudace v letošním roce je ještě více upraveně a získala nejen
vzniklo po těžbě písku, klidná pří- dalším důvodem k letošním oslavám díky klidné lokalitě jen 23 km od
rodní lokalita, která je vyhledávána obce Borek a dobrou zprávou pro Prahy na atraktivnosti, ale zvýšil se
především rybáři.
místní občany, kteří s připojením na tím i zájem o místní nemovitosti a
Obec má vlastní čističku odpad- kanalizaci museli čekat až do dokon- také jejich hodnota.
ních vod, v letech 2015 - 2017 pro- čení stavby.
V obci působí několik spolků
(Jednotka dobrovolných hasičů Borek, Rybáři Borek, Myslivecké sdružení Dubina, Spolek boreckých holek, Divadelní spolek), které pomáhají s organizací řady akcí pro
všechny věkové kategorie, kromě
tradičního Hasičského plesu též
Rybářský zásek, Maškarní ples pro
dospělé i pro děti, Pohodový den pro
ženy, Čarodějnice, Cvrnkpárty, Dětský desetiboj, Rozsvícení vánočního
stromečku s Mikulášskou nadílkou,
Mikulášskou zábavu, nově i Silvestrovský běh, ale i řadu menší akcí,
tématických setkání a zájezdů za divadlem. Vzhledem k velikosti obce
a faktu, že je v obci mnoho nových
obyvatel, kteří neznají místní zvyklosti, je účast na akcích v Borku vysoká a oceňujeme i velkou účast při
dobrovolném úklidu obce. Všem,
kteří v Borku pomáhají udržovat
soudržnost a přátelskou atmosféru
obce Borek děkujeme.
Obec byla založena v roce 1777
a v letošním roce slaví výročí 240
let, při této příležitosti se koná Den
obce Borek dne 20. května 2017,
kde se budou moci všichni občané a
přátelé obce setkat a společně si užít
příjemné odpoledne u místní restaurace a v přilehlých prostorech. Kromě bohatého programu pro všechny
generace, budou mít občané Borku
možnost hlasovat pro nejhezčí návrh
obecního znaku.
Bc.Václava Horváthová,
starostka obce Borek
a Zastupitelstvo obce Borek

Festival Zámeček 2017

Již posedmé se v parku roztockého zámku uskuteční festival, který představí hudbu různých žánrů.
Program odstartuje v pravé poledne
cimbálová muzika Studánka Praha.
Dále Pohřební kapela smrtelně roztančí lidovkami laděnými do ska,
punku, hip hopu, folku či reggae. Jejich hudba se dá charakterizovat asi
jako “urban folkcore”. Vše potom
poněkud zklidní fenomenální bluesman Justin Lavash. Kapela Soundokan je podle vlastních slov instrumentální sondou do lidské duše,
a tak její hudba evokuje posvátný

tanec na drátech vysokého napětí.
Přepětí bude možno nechat rozpustit
v barevném světě energických beatů,
košatých melodií a rozmanitých jazzových nálad kapely Bytosti. A Jiří
Šámal představí mimozemsky vypadající i znějící nástroj Hang Drum
a zprostředkuje vám nejen hudební
nadpozemský zážitek. Jelikož se
jedná o festival pro celou rodinu, nebude chybět ani pestrý doprovodný
program. Divadlo Fígl přijede s po-

hádkou Rokec a Žužu, a další příběh
pro malého diváka odehraje Divadlo
Kvítko. Chybět nebudou ani výtvarné dílny, žonglérské show, kurzy
pletení košíků, lekce swingových
tanců, své umění předvede skupina
taekwondo či dobrovolní hasiči, dále
to bude jóga smíchu a mnoho dalších
zajímavých akcí. A žízeň i hlad uhasí
kvalitní pití a dobré jídlo. Takže poslední květnová sobota 27. května
bude plná pohody.
BM
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CO se u nás děje
MEDONOSY

Výstava keramiky v kostele  Obecní
úřad a spolek MONOCH pořádá již 19. ročník oblíbené výstavy keramických výrobků. První červnový víkend, tj. 2. až 4. 6. si
bude možno v místním kostele sv. Jakuba
st. prohlédnou výsledky práce zručných
keramiků. Páteční večer ještě zpříjemní
posezení v klubovně spolku, kde zahraje
a zazpívá Olga Trojanová.

MĚLNICKÉ VTELNO

Premiéry a derniéry Hugo Haase 
Tato legenda stříbrného plátna opět ožije
při vzpomínkové akci, jež se uskuteční ve
zdejším Kulturním centru Kostel. V pátek
25. května od 16.30 zde totiž proběhne
literárně hudební pořad, který představí
pestrý kaleidoskop myšlenek, osobních
postřehů, životní moudrost a humor tohoto nezapomenutelného herce i režiséra.

ČEČELICE

Staročeské máje  Tradiční oslava se
uskuteční v sobotu 20. května, kdy se v
9.00 sejdou občané před místní Sokolovnou. Následně se vydá průvod obcí
se skupinou pana Dědiny a s obligátním
vyváděním svobodných děvčat bude zakončen klasickou Staročeskou besedou
a originálním předtančením nejmladších
účastníků slavnosti. Chybět nebude ani
bohaté občerstvení v podobě tradičních
českých dobrot. Vše vyvrcholí májovou
veselící od 20 hodin v místní Sokolovně
k tanci i poslechu zahraje skupina Tomáše
Kindla.

POSTŘIŽÍN

Požární nádrž je již připravena  Léto
pomalu klepe na dveře a s ním i obvyklé
zábavy, jež k tomuto období patří. A tak
od 27. května bude opět otevřena zdejší
požární nádrž ke koupání a posezení u
vody. Pro děti je připraven i koutek, kde
se budou moci vyřádit na trampolíně a
dalších atrakcích. Chybět nebude ani stánek s občerstvením, v němž si každý bude
moci zahnat hlad a především i žízeň.

Mělničtí strážníci obsadili
v soutěži první místo

19. 4. 2017 se v překrásném prostředí Turistické základny Lhotka, konal již třetí ročník soutěže určené pro
strážníky městských policií „Lhotka 2017“.
Soutěž byla připravena a zahrnuta
do konceptu oslav 25. výročí od založení Městské policie Mělník. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct
týmů z osmi městských policí. Na
startu bylo možno vidět strážníky z
Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou, Brandýsa nad Labem, Kladna, Slaného, Nymburka a Kolína.
Snahou pořadatelů bylo jednotlivé
úkoly co nejvíce přiblížit reálným
situacím tak, jak je strážníci při běžné službě zažívají. Jednotlivé týmy
byly koncipovány jako dvoučlenná
hlídka. A jejich výstroj a výzbroj
byla opět standardní, je používána
při běžné službě. Na trase, která byla
dlouhá cca 3 km, se nacházelo šest
modelových situací. Dvě stanoviště
byla zaměřena na zdravovědu a na
poskytnutí první pomoci.
zzStrážníci řešili úkoly:
1. amputace dolní končetiny a následná resuscitace
2. německy hovořící turistka, která
ztratila svého nemocného manžela
3.	loupežné přepadení s následným
napadením hlídky, a to za pomoci
zbraně
4.	vyhrocená hádka manželů s fyzickým napadením, kdy celé hádce
bylo přítomno i miminko
5.	přistižení pachatele krádeže traktoru, kdy byl na místě také opravdový majitel

První místo obsadilo družstvo mělnických strážníků. Na snímku se starostou Mělníka MVDr. Ctiradem Mikešem (třetí zleva), který ocenil
úlohu městských policií.
6.	střelné zranění, ke kterému došlo
při nesprávné manipulaci se zbraní
Každá z těchto modelových situací
byla hodnocena rozhodčími z vedení městských policií, Českého červeného kříže, Střední zdravotnické
školy a také vedoucím pracovníkem
OO PČR Mělník. V rolích figurantů
skvělou práci předvedli žáci Střední zdravotnické školy, zaměstnanci

ZLONČICE

Děti oslaví svůj den  Obecní úřad pořádá pro své nejmladší občany Dětský den.
V sobotu 3. června tak od 13 hodin hřiště
i náves ožije dětským smíchem. Program
bude skutečně pestrý. Bude se soutěžit o
skvělé ceny, své umění předvedou zdejší
hasiči, chybět nebude oblíbené malování
na obličej a každý se bude moci vyřádit na
řadě atrakcí. Houpačky, lodičky, aquazorbing, střelnice, skákací hrad či autíčkový
kolotoč jistě uspokojí všechny malé návštěvníky. A samozřejmě si každý bude
moci opéci toho buřtíka.

zzVýsledky soutěže:

ZLOSYŇ

Jede se do divadla  Obec Zlosyň pořádá v neděli 11. června zájezd do pražského
Divadla U HASIČŮ na představení inscenace „Víš přece, že neslyším, když teče
voda“. V hlavních rolích se představí Petr
Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková. Libuše Šormová a další známí herci.
Autobus odjíždí v 17.15 od místní kapličky.
Vstupenku je možno zakoupit v kanceláři
Obecního úřadu.mar

Odboru sociálních věcí při MÚ Mělník, zaměstnanci a vedení Centra seniorů Mělník a dále členové klubu
Taekwondo Hansoo.
Servis ve formě občerstvení a
dalšího zajištění soutěže poskytlo
Centrum seniorů Mělník a zaměstnanci Turistické základny Lhotka.
Ceny do soutěže věnovalo město
Mělník a firma Aegis, která se zabývá střeleckou a zdravotní přípravou ozbrojených složek. Velký dík
patří ředitelce Střední zdravotnické školy Mělník a strážníkům MP
Mělník, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celé akce. Úvod a závěr
soutěže obstaral starosta a vrchní velitel Městské policie Mělník MVDr.
Ctirad Mikeš, který zmínil nezastupitelnou roli městských policií
v jednotlivých městech. Na úplný
závěr došlo k předání cen nejlepším
týmům. Tohoto předání se zhostil
ředitel Městské policie Mělník kpt.
Ladislav Hošmánek. Zpětná vazba
od účastníků soutěže, která nebyla
jen v závodním duchu, ale také v duchu přátelském a vzdělávacím, byla
velmi pozitivní a motivující k pořádání dalšího ročníku.

1. místo Městská policie Mělník
2. místo	Městská policie
		
Brandýs nad Labem
3. místo Městská policie Mělník
4. místo	Městská policie
		
Kralupy nad Vltavou
5. místo Městská policie Kladno
Realisticky vyhlížející akce dávaly soutěži punc autentičnosti.
Foto: Šárka Zikmundová

Organizátoři soutěže:
kpt. Petr Limprecht a vstrm.
Radka Havelková
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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

Mefrit spol. s r.o.,
Mělník, Českolipská 798

přijme do hlavního pracovního poměru

- DĚLNÍKA chemické výroby (do směnového provozu)
- LABORANTKU/LABORANTA chemické výroby

Specializovaný maloobchod
Hana Vozábová

POZVÁNKA na módní přehlídku
3. 6. 2017 v 11.00 a ve 13.00 hodin

(do směnového provozu)

Kontakt: rizkova@mefrit.cz, mobil 721 572 882, tel. 315 633 303

Akce
na podporu
Makulky
a Peťulky
Obchod
otevřen
od 9 hodin

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

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 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

z regionu

Lhotka 2017
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aneb Nové zkušenosti nejen v první pomoci
Celostátní soutěž v první pomoci, pořádaná SSZŠ Mělník, se letos
uskutečnila již podvanácté. Proběhla ve dnech 26. - 27. 4. 2017 pod
názvem Lhotka 2017 a zúčastnilo se jí 17 družstev ze 16 škol z celé
republiky včetně nováčků z Karviné a domácích z Mělníka.

Poskytování první pomoci se také stalo tématem celostátní soutěže,
kterou tradičně pořádá mělnická SSZŠ. Studenti ze 16 škol z celé ČR
obstáli na výbornou, špatně si nevedli ani Mělničané, kteří skončili na
pátém místě. Gratulujeme.
Nikoho z nich neodradilo letošní aprílové počasí, které se jakoby zázrakem umoudřilo právě na čas vlastní soutěže, a tím utvrdilo všechny
v přesvědčení ukázat to nejlepší ze
sebe, ať při výkonech soutěžních,

Setkání po padesáti letech
Je stále na co vzpomínat…

Letos je tomu půl století, co jsme
jako žáci zavřeli dveře Základní
školy ve Klích. Rozletěli jsme se
do všech koutů naší země, a o to
byl krásnější návrat. Sešli jsme se v
hojném počtu a nechyběly ani paní
učitelky, se kterými jsme se neviděli
desítky let – Mgr. Marie Feyglová,
Mgr. Anna Musilová (Holubová),
Mgr. Marie Urbanová (Finkousov),
Mgr. Jarmila Kolková (Žáková),

Mgr. Vlasta Houdková. V naší škole
nás vstřícně přivítala usměvavá paní
ředitelka Mgr. Jana Palanská. Za ta
léta se hodně změnilo.
Škola prošla velkou rekonstrukcí. Učebny jsou moderně vybavené,
prostory, kde jsme za našich mladých
let sušili bylinky, jsou přebudovány
na učebny a děti zde mají zázemí pro
volnočasové aktivity. A přesto - i po
těch letech - je v budově zachována

úcta k minulosti. Paní ředitelce patří
velký dík za její práci a ochotu. Každé setkání má svůj závěr a ten patřil
posezení v krásném prostředí útulné
hospůdky U Martina ve Klích. Zde
jsme si všichni při perfektně připraveném občerstvení zavzpomínali na
naše mládí.
Na další setkání se těší za ročník
1958 – 1967 Hana Slámová (Rychtaříková).

tak i hereckých a organizačních.
Novinkou soutěže byl noční zásah
v situaci vážného ohrožení zdraví
dívek, vracejících se v noci z blízké
diskotéky pod vlivem psychotropik
a hazardujících na kolejích. „Vysoká amputace“ dolní končetiny jedné
z účinkujících dívek jí dokonce vynesla titul nejlepšího figuranta z řad
druháků mělnické zdrávky.
Následující den soutěže si mohla
jednotlivá družstva vyzkoušet situaci evakuace cestujících z autobusu, jehož řidič prodělal mozkovou
příhodu. Dále například resuscitaci
utopence, ošetření zaseknutého rybářského háčku, dívku prodělávající
astmatický záchvat, uštknutí hadem,
poleptání kyselinou z autobaterie
a dušení kouřem z dýmovnice na
stanovišti nelegální skládky chemického odpadu. Na závěr se žádné ze
soutěžních družstev nevyhnulo přelezení provazové lávky přes Pšovku,
aby jim do „plného“ bodového zisku
nechyběl ani jeden. Nejvíc jich nasbíralo družstvo z Havlíčkova Brodu, po nich studenti z Hradce Králové a Trutnova. Nelze opomenout, že
za favorizovanou Ostravou skončili
na 5. místě reprezentanti mělnické
zdrávky. Adrenalinový zážitek mohli získat všichni i v doprovodném
programu, který připravili – Městská policie Mělník, hasiči z HZS
Štětí, infekční oddělení Nemocnice
na Bulovce, studenti VOŠ MILLS
Čelákovice a horolezci Pletichovi,
kterým patří náš dík. V neposlední řadě si ceníme nezištné pomoci
profesionálních záchranářů v roli
odborných hodnotitelů soutěže.
Organizační tým
SSZŠ Mělník, o.p.s.

Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám.
Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit. melnicko@melnicko.cz
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LIDL PODPOŘÍ MĚSTSKOU KNIHOVNU V NERATOVICÍCH
V pondělí 15. května společnost Lidl otevřela prodejnu nové generace.
Je tak další prodejnou podle nového konceptu v České republice a zákazníkům i zaměstnancům přinese mnoho novinek. Z nákupů uskutečněných v tento den navíc společnost Lidl následně podpoří Městskou
knihovnu Neratovice.
Nová prodejna Lidl upoutává pozornost již na první pohled. Dvoupatrová budova s proskleným zádveřím
slibuje zákazníkům pohodlné nakupování v příjemných moderních prostorách. Hlavními změnami uvnitř
prodejny jsou širší uličky, nová
pekárna, úseky čerstvých potravin,
tedy ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků rozšířené o 20%. Další zásadní novinkou pro zákazníky
jsou toalety s prostorem pro přebalování dětí nebo nové pokladny s od-

kládacím prostorem i větší plochou
za pokladnami.
Zákazníci tak budou mít větší
pohodlí při ukládání svých nákupů.
„Úplnou novinkou je WIFI připojení zdarma, ve vstupním prostoru
pak možnost zakoupení kávy s sebou
z automatu vyrobeného speciálně
pro prodejny Lidl a s nápoji z našeho sortimentu,” doplnila novinky
pro zákazníky mluvčí společnosti
Lidl Zuzana Holá. Na parkovišti zákazníci nově najdou parkovací místa

Mateřinka z Nebužel
poznávala minulost

pro rodiny s dětmi nebo speciální
vozíky pro upevnění autosedačky.
Nákupní zóna zůstává v přízemí,
první patro pak slouží jako moderní zázemí pro zaměstnance. Najdou
zde velkoryse pojaté prostory včetně
sprch či odpočinkové místnosti a zastřešené terasy. Přibyly i kanceláře
a školicí prostory.
Budova prodejny upoutá prosklenou fasádou, díky níž bude co nejvíce využíváno denní světlo. Uvnitř
prodejny i na parkovišti bude využíváno výlučně úsporné LED osvětlení. K ochraně životního prostředí
přispějí lepší tepelně - izolační vlastnosti budovy a především použití
ekologických chladicích technologií.

Využíváno zde rovněž bude odpadní
teplo z vybraných technologií. Nová
prodejna bude otevřena denně od 7
do 21 hodin a zákazníci se mohou
těšit na speciální akce určené pouze
pro tuto prodejnu.
První den otevření bude také spojen s podporou místní knihovny. Tu
podpoří v pondělí všichni zákazníci,
kteří nakoupí za více než 300 Kč.
Společnost Lidl totiž daruje Městské knihovně Neratovice z každého
nákupu nad 300 Kč uskutečněného
v tento den částku 50 Kč. Darované
finance Městská knihovna využije
na nákup venkovního boxu na vracení knih.

TZ, red

BEZPEČNĚ PO ULICI PETRA HRUBÉHO
V rámci výzvy 53. Bezpečné cesty se město Slaný rozhodlo podat žádost
o dotaci na rekonstrukci a modernizaci chodníků podél ulice P. Hrubého.
Hlavní náplní této rekonstrukce by mělo být vytvoření bezbariérového
chodníku a zrekonstruování autobusové zastávky v ulici Tomanova. Následně by mělo dojít k umístění veřejného osvětlení a svislých dopravních
značek u přechodů. Celkově by se měl prostor stát bezpečnější pro chodce
i pro soby s omezenou schopností pohybu a pro osoby se zrakovým postižením. Hlavním cílem projektu je, aby ulice P. Hrubého byla plynulá,
komfortní a bezpečná jak pro chodce, tak pro řidiče.

(Zdroj: MÚ Slaný)

SMS infokanál
Ekologického centra
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o smogových situacích.
V pátek 12. května vyvrcholil týdenní program Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem, který pro předškoláky nejen z místních mateřských škol
připravili historik Lukáš Snopek a kocourek Švarc, dvojice z mělnického
muzea. Během putování za pamětí města plnily děti tematické úkoly a v závěru jim muzeum přikouzlilo za odměnu poklad plný denárů. Na snímku
právě malí badatelé objevují domovní znamení na náměstí.
JiK

Foto: Romana Vojáčková

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

Ve snaze zajistit operativní informovanost veřejnosti jsme spustili od 1.
března 2017 provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná
čísla mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS). Služba

je pro veřejnost zdarma.
zz Jak se zaregistrovat?
1. online
2. prostřednictvím SMS
3. osobně v ekocentru
V případě nejasností volejte bezplatnou Zelenou linku 800 100 584.

Ing. Milena Vágnerová

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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DOČKÁ SE BYŠICKÝ ZÁMEK ZNOVUVZKŘÍŠENÍ?
KDO STOJÍ ZA DEVASTACÍ
OBJEKTU?
Chátrající barokní dominanta Byšic má nového vlastníka.
Za zdmi zubožené kulturní památky se rozběhly první práce
vedoucí k jedinému cíli: někdejšímu klenotu obce vrátit původní
lesk. Do dvaceti let by tu mohl vyrůst například domov seniorů
nebo velký společenský sál pro obecní akce.

Můžeme tomuto smělému a odvážnému plánu věřit? „Kdybych měl
zámek kupovat rozumem, tak ho
nekoupím. Koupil jsem ho srdcem,“
říká nový majitel.
Redakce Byšických novinek
požádala majitele o návštěvu, aby
zjistila, jak se věci mají. Na první
pohled z ulice se zdá, že se v zámku nic významného neděje. Opak je
pravdou.
„Nejdřív se bude odstraňovat havarijní stav, odhadujeme dva roky,“
říká Kateřina Miklasová z kanceláře
majitele zámku. „Je nutné zámek vysušit a stáhnout jej kovovými táhly.
Střecha je provizorní, plechová, na
některých místech jsou otvory, kudy
dovnitř zatékalo. Po odstranění havarijního stavu bude probíhat samotná rekonstrukce,“ doplňuje.
Koupit dům není jen tak. Natož
zámek, jehož plocha střech je 4 500
m2 a s rozlohou 2,5 km2 ve třech
patrech. Pan Jarý, majitel několika
stavebních firem a s dlouholetými
zkušenostmi, koupil byšický zámek
loni v únoru. Měsíc trval převod na
katastru, následně pak začali postupně jednat se všemi úřady včetně památkového. Studovali dokumentaci,
hledali v archivech… Než dostali
všechna potřebná povolení a zjistili,
jak to chodí, když vlastníte kulturní
památku, uběhly další tři měsíce.

„První povolení na udržovací práce
jsme dostali v červenci,“ líčí paní
Miklasová.
Zásadním úkolem bude obnovit porušené zámecké drenáže. „Předchozí majitel zámku, který měl stavební
povolení na obnovení drenáží jedenáct let, odvodnění nikdy nerealizoval. Inicioval naopak spor s obcí,
jehož předmětem bylo zatékání vody
a údajně i splašků z dešťové kanalizace,“ vysvětluje Jana Poláková,
starostka obce. O tomto sporu se
veřejnost několikrát dozvídala z televize a tisku. Rekonstrukce kvůli
značnému narušení obvodových zdí
průsakem byla prý podle tehdejšího
statického posudku nereálná včetně
odkopání okolní zeminy kvůli sanaci a izolaci.
(zdroj: http://melnicky.denik.cz/
zpravy_region/bysicky-zamek
-stale-chatra-leta-do-sklepu-tecou
-sp.html)
Půjdou tedy zámecké drenáže
skutečně obnovit? Odpovídá mi pan
Jarý: „Co tu zatím dělám? Klasickou údržbu: odkláním vodu od zámku. Vidíte tu díru venku? Tam byla
ucpaná kanalizace. Začal jsem čistit
venek, udělal spád od budovy, tudy
tekla voda do trámů a zdí. Stavebním vlhkoměrem jsem na začátku
zjistil vlhkost čtyřicet procent! A
vidíte, už to začíná vysychat. Stačilo

udělat správně spád tak, jak to bylo
dřív. Staré stavby neměly hydroizolaci, tu tehdy neznali. Odvod vody
byl od zámku a voda odtékala drenážemi. Naši předci to měli dobře
vymyšlené. A já bych je rád vrátil do
původního stavu.“
Procházíme zámkem. „Udělalo
se tolik práce, že si to nikdo nedokáže představit,“ vypráví paní Miklasová. „Začali jsme během léta. Dali
jsme provizorní táhla, udělali oplocení a doposud de facto jen uklízíme,
místnost po místnosti. Vznikají archivy dokumentů, depozitáře předmětů,
částí, prvků zámku, které najdeme; z
půdy, původní rámy, okna kvůli kování. Všechno, co tu ještě před pár
lety bylo, zvon ze zvonice, rámy oken
a dveří, kamenná dlažba zámku,
dřevěné podlahy, trámy a další části, je pryč. V letech 1984–6 tehdejší
MNV – Úřad obnovy památek značně zámku pomohl. Například tím, že
pro zajištění statiky nechal v přízemí
zámku postavit podpěry kleneb. Jen
materiál měl hodnotu čtyři sta tisíc
korun československých. Tyto podpěry ještě v roce 2009 byly na místě.
Existuje kamerový záznam. Demontáž musela proběhnout v roce 2011–
12, protože v roce 2013 po nich nezbylo nic. Zmizely. Všechny. Zmizelo
dokonce i rozměrné monumentální
kamenné schodiště ze zámeckých

zahrad. Další obrovská škoda za
druhou. Zásahem do pozemku došlo
k narušení jeho charakteru/stability, tedy i k dalšímu narušení statiky
zámku. Chápete někdo takové počínání? Zničit a ničit, a ještě víc. Toto
zacházení dovedlo zámek k dnešnímu zoufalému stavu. Kde vzít dobový
stavební materiál a začít opravovat?
Bohužel i tuny materiálu z nedávné
demolice přilehlých hospodářských
budov, které byly nedílnou součástí
zámku, jsou pryč. Přestože rozhodnutí památkářů znělo: materiál z této
demolice bude ponechán na zámku a
použit na jeho opravu. Dobový materiál se stejnou strukturou nenahradíme. Nacházíme zbytky. Chceme zachránit aspoň něco, podle čeho pak
bude možné zhotovit repliky.“
V mezidobí, kdy se přenášejí věci
z místa na místo a vynáší kámen po
kameni ze zřícených sklepů, se dle
informací majitele připravují studie,
vznikají projekty, komunikuje s úřady. „Děláme, co můžeme, ale pokud
úřady nezačnou jednat rychleji, tak
já těmi lanky stěny neudržím. Na
některých místech je stěna vychýlená až o dvanáct centimetrů Máme
fotodokumentaci od soudního znalce Ing. Havlíčka, který má záběry z
roku 2013, kdy tady ještě byly stropy,“ povzdechne si majitel.

(dokončení na str.18)

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

melnicko@melnicko.cz
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BYTY PRONÁJEM
2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě,
po kompletní rekonstrukci.

V případě zájmu volejte 777 666 393.
VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

18 +

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

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
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DOČKÁ SE BYŠICKÝ ZÁMEK ZNOVUVZKŘÍŠENÍ?
(dokončení ze str. 16 )
Stojíme na jedné z arkádových
chodeb v prvním patře zámku a prohlížíme si čtvercové nádvoří a stěny
kolem něj. Středu nádvoří dominuje
nádherná lípa. Má můj obdiv, že léta
odolává neutěšeným podmínkám.
Jistě ji žene touha opět rozžehnout
zdejší plamen života. Přála bych jí
to, aby se toho dočkala. „Mezitím
se o lípu bude starat dendrolog,“ s
úsměvem sděluje pan Jarý.
„Vůbec jsme si nedovedli představit, do čeho jdeme. Kdybych měl
zámek kupovat rozumem, nekoupil
bych ho,“ na chvíli se odmlčí pan
Jarý. Pokračuje paní Miklasová a
ukazuje na západní stěnu pod arkádami: „Olupující se zdi jsme čistili
koštětem. Z nádvoří pan Dědič odvezl pár kontejnerů odpadu. Vidíte, už
prosvítá původní kamenná dlažba.“
(Pár dní nato volám panu Dědičovi
a on mi potvrzuje: „Z nádvoří jsme
seškrábli pěti až deseticentimetrovou
vrstvu bioodpadu, který se tam za
poslední roky vytvořil – listí, tráva,
kopřivy, zemina, větve. Odvezlo se
toho tak dvacet, pětadvacet kubíků.“
„Jsme v osobním kontaktu s panem Vaňkem, posledním majitelem,
který byl na zámku ještě doma a který nám mnohé objasňuje včetně technických věcí. Tyto vzpomínky jsou
pro nás velmi cenné,“ svěřuje se pan
Jarý. Paní Miklasová navazuje, že
jim pomáhá i laskavý přístup obce.
„Půjčili nám pozemek na uskladnění stavebních buněk, aby v objektu
zámku byla co nejmenší prašnost a
pohyb. Samozřejmě bychom buňky
potřebovali mít blíže, ale to v současné době bohužel nejde. Mezi záborem zámku a pozemkem obce leží
pás pozemku, který patří jinému majiteli a ten nám souhlas nedal.“
To, co bude náročné po stavební
stránce, je vidět i pro laika na první pohled. Některé obtíže ale vidět
nejsou. „Byli bychom rádi, kdyby
se stávalo čím dál méně častěji to,
že například nacházíme zbořený
plot. To se nám stalo již dvakrát,“
stěžuje si paní Miklasová. „Oplocení podléhalo souhlasu Národního
památkového ústavu a dalším úřadům. Zámek je v havarijním stavu,
hrozí zřícení minimálně dvou stran,
východní a jižní, proto stavební úřad
nařídil okamžitý zábor pozemku a
vytyčení tzv. bezpečnostního pásma.
Neustále ale ohledně zámku jezdíme na úřady, na policii, to vše nás
zdržuje od práce. Majitel pozemku
nesouhlasí s opravami a vzhledem
k tomu, že jeho stanovisko je nutné
doložit k téměř všem řízením stavebního úřadu, reálně tak brzdí rekonstrukci zámku.“

Smělé vize

Majitelé by rádi zachovali původní
podobu zámku, chtějí zachránit do-

Někdejší architektonická krása byšického zámku pomalu bere zasvé.
Snaha nového majitele - obnovit tento skvost, je příkladná.
chované historické prvky. Jedna z
variant využití zámku je, že by mohl
sloužit jako domov seniorů. V přízemí by zřídili kavárnu, restauraci a
prostory pro veřejnost. Část by rádi
nabídli obci k využití. Podsouvám
paní Miklasové současný obecní
handicap, že Byšice postrádají velký
společenský sál – když se pořádají
větší akce, přejíždí se jinam. S jiskrou v oku mi odpovídá, že o vytvoření sálu pro tyto účely uvažují určitě.
„Velký projekt se připravuje. Základní rysy projektu by měly být na světě
letos koncem léta, možná podzimu.
Do té doby by bylo dobré vědět, jaké
prostory by se obci hodily. V kapli,
v salla terreně, by mohla být oddací
místnost,“ uzavírá paní Miklasová.
Od architektů se dozvídám, že první vizualizace se připravují, spolu se
studií na variantní využití zámku.
A co na to obec? Má už nějakou
představu? Bude předmětem jednání
zastupitelstva? „Obec záměr nového majitele zámku plně podporuje a
jsme opravdu rádi, že po letech chátrání se konečně trend obrací a nastávají léta budování,“ říká starostka
obce Jana Poláková. „Panu Jarému
pomáháme při získávání dotací a komunikací s úřady, na zastupitelstvu
jsme odsouhlasili bezplatný pronájem pozemku k uložení stavebních
buněk apod. Předpokládám, že vzájemná spolupráce bude pokračovat
a zámek se znovu stane dominantou
obce, podobně jako zámek v sousedních Liblicích,“ doplňuje starostka.
Jsou to odvážné plány, klobouk
dolů. Je vidět, že kuráž majiteli nechybí, ale co finance? Celková částka
na rekonstrukci se odhaduje na 600
milionů Kč. „Nyní řešíme havarijní
stav. Pak naplánujeme další kroky,
ale určitě dotační pomoc potřebovat
budeme,“ říká pan Jarý. „Požádali
jsme o pomoc Ministerstvo kultury
ČR. Vzhledem ke stavu zámku nám
byl doporučen dotační program
PZAD (Program na záchranu architektonického dědictví). Měli jsme

štěstí a do programu jsme skutečně
zařazeni. Přislíbená finanční pomoc
ve výši až sedmsettisíc korun pro rok
2017 je příjemná, leč nedostačující.“
Ke své nové roli, majitele kulturní
památky, přistupuje s výraznou sebejistotou a zodpovědností. „Pokud
za mého vlastnictví vznikne škoda,
mám být za ni zodpovědný a udělat
vše proto, abych jejímu vzniku zamezil. Paragraf tři památkového zákona. (Zákon č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, pozn. red.) Od roku
1948 zámek upadal. Když jej panu
Vaňkovi vrátili v restituci, odhadovala se rekonstrukce na padesát

milionů korun. Po dvaceti letech je
tato částka odhadována pouze na
vyřešení havarijního stavu, celkové
náklady na jeho finální opravu se vyšplhají minimálně desetkrát více… A
stejně tak dlouhou dobu, dvacet let,
bude trvat, než se opraví. Kdo za zničení památky nese zodpovědnost? To
je také věc, kterou řešíme s příslušnými úřady. Způsobené škody a další
nesrovnalosti máme zdokumentované a úřadům jsme tyto materiály
poskytli,“ vysvětluje pan Jarý.
Pomalu se blížíme k východu ze
zámku. Paní Miklasová se svěřuje,
že díky zájmu, úsilí a píli lidí kolem
nich, a to mnohokrát na úkor jejich
vlastního času, se památka zachraňuje mnohem lépe. „Moc si vážíme
pomoci od přátel, kolegů, týmu architektů, i od úřadů památkové péče,
obce a především ministerstva kultury.“

Vánoční jarmark
na zámku?
Do zimy by chtěl majitel stávající
stav zakonzervovat, stabilizovat stěny a poté ukázat lidem zámek aspoň
z nádvoří, než začne samotná rekonstrukce. „A to nejen z nostalgie.
Rád bych, aby si lidé zapamatovali
zámek v tomto zuboženém stavu,“
říká pan Jarý. Nápad udělat zde letos
tradiční vánoční jarmark se mu velmi líbil, tak držíme palce a necháme
se překvapit.
Dana Mejsnarová

VSTUPENKY
NA ROUDNICKÉ
VINOBRANÍ JIŽ
K DOSTÁNÍ
Slavnosti vína a burčáku a zároveň plnohodnotný hudební festival
s programem na třech scénách. To je Roudnické vinobraní, které letos
proběhne v sobotu 23. září 2017, opět v zámeckém areálu a historickém
centru Roudnice nad Labem.
Včasným osobním zakoupením budou také vybrané kulturní pavstupenky přitom můžete výrazně mátky. Vstupenky jsou v prodeji již
ušetřit. Čeká vás zábava na třech od 1. května, a to prostřednictvím
hudebních scénách. Těšit se může- prodejní sítě GoOut. Tyto si můžete
te jak na oblíbené hvězdy současné zakoupit zcela on-line a zaplatit je
populární hudby, tak i na folk, de- prostřednictvím platební karty nebo
chovku či regionální kapely. Z naší bankovního převodu. Od 15. května
nabídky si zkrátka vybere každý. 2017 však bude možné vstupenky
Samozřejmostí je i široký sortiment zakoupit také v městském informačvín, burčáku a občerstvení. Těšit ním centru a roudnické knihovně.
se můžete na historickou družinu Při osobním nákupu na těchto dvou
Praotce Čecha, ukázky lidových ře- předprodejních místech v termínu od
mesel, vystoupení šermířů a další. 15. května 2017 do 30. června 2017
Kromě hudebních vystoupení na vás bude navíc z ceny každé zakoupečeká řada doprovodných akcí, např. né vstupenky odečtena mimořádná
festival komorní hudby Roudnické sleva 20 Kč. Více informací již nyní
konsonance.
získáte na webových stránkách akce
Pro děti jsme připravili desítky www.roudnicke-vinobrani.cz.
pouťových atrakcí. Zpřístupněny 
(Zdroj: MÚ)
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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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TOULKY KRAJINOU S ALENOU SRSTKOVOU

Městská knihovna ve Štětí se kromě svého prioritního poslání během
roku věnuje i rozsáhlému doprovodnému programu. Ve zdejší čítárně,
která se každý měsíc mění na výstavní sál, hostí od 3. května tvorbu
malířky Aleny Srstkové.

Vernisáž obrazů svojí ženy Aleny (na snímku uprostřed) vtipně zahájil a poté se stal průvodcem expozicí Zdeněk Srstka. Po skončení oba
besedovali s účastníky a v samém závěru se s některými zvěčnili na
fotografii.

Show jednoho
pianisty a dvou múz

Hudební komedii „Už zase miluju!“ mohou diváci vidět 25. května
v Malém sále Společenského domu v Neratovicích.
Představí se v ní známé herečky Mi- Praha a Mezinárodní konzervatoře
chaela Dolinová a Sandra Pogodová Praha, ve které byl korepetitorem na
jako zpívající múzy s pianistou Vác- Muzikálovém a Jazzovém oddělení.
lavem Tobrmanem. Tyto dámy snad V roce 2013 získal třetí místo v sounení třeba ani blíže představovat. Je- těži Pianista roku, v roce 2014 získal
jich tváře mnozí znají z televizních druhé místo v téže soutěži. Jako heobrazovek či divadelních pódiích rec se objevil v několika televizních
v Semaforu či Fidlovačky.
seriálech. A tak určitě si diváci užijí
Václav Tobrman je multiinstru- nejenom hodně legrace, ale i zpěvu.
mentalista, zpěvák a příležitostný 
mar
herec působící v několika hudebních tělesech. V Praze vedly jeho
cesty pianisty a zpěváka přes bary,
kavárny, restaurace a hotely až do
Divadla Na Fidlovačce, Státní opery
mim, choreograf, pedagog
(nar. 22. 9. 1931 Lobeč)
V létě na Hostibejk

Ta se po úspěšné expozici v pražském Divadle U Hasičů představuje
právě v tomto komorním prostoru.
Její „Toulky krajinou“ zahájil ve
středu známý moderátor a příležitostný herec Zdeněk Srtska. I když
jeho paní se smíchem říká, že Zdeněk její obrazy považuje za „maza-

nice“, opak je pravdou: „Alenčiny
obrazy se mě pochopitelně velice
líbí a proto její výstavy často a rád
otvírám,“ svěřil se v úvodu vernisáže známý umělec. Výstava obrazů
Aleny Srstkové ve zdejší knihovně
potrvá do 31. 5. 2017. 
Lot

žili mezi námi

LADISLAV FIALKA

již po schodech

Do konce května by měla být
hotová úvodní etapa rekonstrukce ramp a schodů na Hostibejku.
V současné době probíhá budování jedné z ramp a spodního
schodiště. Kralupští zastupitelé
už schválili i druhou etapu, která
by měla následovat v létě. Pak již
budou na návštěvníky vrchu Hostibejk čekat celé opravené schody
i nové veřejné osvětlení. Zdejším
občanům i návštěvníkům tak zpříjemní i vycházky za letních večerů. 
mar

Patřil k zakladatelům pražského Divadla Na zábradlí. V roce 1958 přivedl na novou scénu sedmičlennou
skupinu mimů. Uvedli na ní svou
první premiéru, kterou nazval podle
mateřské scény – Pantomima. Fialka, jako autor, režisér, choreograf a
protagonista všech svých inscenací,
vytvořil se spolupracovníky osobitou formu skupinové pantomimy,
syntetické pantomimické divadlo,
jenž usilovalo o vyjádření větších
myšlenkových celků. Jejich dramatickou stavbu přibližoval modernímu divadlu. Vedle hudby neváhal
využít kuplet či šanson. Tematicky
čerpal z klasického odkazu i ze si-

tuací všedního života. Tyto studie
považoval za východisko další
práce v duchu tvůrčího motta být
básníky pohybu své doby. Fialkova
tvorba obsahovala hluboký životní
optimismus i víru v činorodou sílu
lidské vůle. Nastudoval řadu pantomimických her (Etudy, Cesta, Blázni, Knoflík, Caprichos, Lásky?, Hry,
či Funambules a mnoho jiných), z
nichž většina dosáhla v průměru 350
– 400 repríz a Etudy dokonce přes
1 000 představení.
Byl pedagogem na pražské Akademii múzických umění. Svou
skupinovou pantomimou, školou v
Praze a pořádáním mezinárodních
festivalů se stal světově proslulým.
V roce 1962 ocenila jeho umění i
tehdejší vláda, stal se laureátem stát-

ní ceny, byl jmenován Zasloužilým
umělcem a v roce 1979 získal titul
Národní umělec. Hojně spolupracoval s filmem a televizí. Do rodné
Lobče se vracíval na svoji chalupu a
trávil zde své volné dny. Zemřel 22.
2. 1991.
Zdroj: Kdo byl kdo

Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz
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rady do zahrady
Jarní péče o růže

Na jaře provádíme řez všech růží kromě jednou kvetoucích popínavých růží a stromkových převislých růží. Stříhají se tedy růže velkokvěté, mnohokvěté, stromkové, zakrslé, parkové i vícekrát kvetoucí
pnoucí růže.

Kdybychom růže pravidelně každý
rok neřezali, ztrácely by na vzhledu,
měly by drobnější květy a slabé a
řídké výhony. Prořezávání podporuje další zdravý růst. Na jaře je seřezáváme obvykle na 3 až 5 oček. U
popínavých růží a některých parkových druhů se řez omezuje pouze na
odstraňování starého dřeva. Rovněž
plané výhony vyrůstající z podnože
musíme včas odstranit, aby nezeslabovaly ušlechtilou část dřeva.
Některé bujně rostoucí odrůdy
velkokvětých růží snášejí hluboký
řez a poskytují pak květy k řezu na
dlouhých stoncích. Slabě rostoucí
odrůdy řežeme jen mírně. K řezu
růží potřebujeme ostré nůžky. Tupé
nůžky stříhají nečistě a často též rozmačkají stonek. Při střihu nasadíme
nůžky asi 6 mm nad dobře vyvinutým očkem a vedeme řez šikmo
dolů. Šikmým střihem zabráníme,
aby se na řezné ploše hromadila
voda, což by mohlo vést k onemocnění nebo také v zimě ke zmrznutí
dřeva.
Při stříhání růží vybereme vždy
jako nejvyšší pupen na výhonu ten,
který je obrácen na vnější stranu
rostliny. Z něho se vytvoří nový
silný výhon, který neroste směrem
do středu rostliny a zbytečně jí nezahušťuje. Příliš husté keře růží jsou
náchylnější k onemocnění, napadají
je více škůdci a mají i méně listů a
květů.
Všechny mrazem poškozené,
suché a nemocné výhony bychom
měli při řezu odstranit. Přesvědčíte
se, že zdravé dřevo má řeznou plochu nazelenalou. Hnědé dřevo mají
větve nemocné, zmrzlé či suché,
proto je odstřihneme ještě o něco
hlouběji, tj. až ke zdravému dřevu. Odumřelé nebo zmrzlé dřevo

je vždy lehčí než zdravé, jeho trny
se lámou a jsou hnědě zbarveny. Po
mírném podzimu někdy listy růží
opadávají pozdě a v listovém úžlabí
se hromadí voda, která poškodí odpočívající pupeny a může způsobit
jejich onemocnění. Pokud se tedy
objeví na jinak zdravých zelených
výhonech malé hnědé skvrny, měli
byste výhony kousek níže odříznout. Slabé rozvětvené výhonky
odstřihněte až u hlavního výhonu.
Méně radikálně postupujte u silnějších, zdravých výhonů. Odstřižené
větve dávejte na ohniště a spalte,
nikdy je nedávejte do kompostu.

Sim

VÍTE, ŽE…
původ jménA města SLANý skrývá příběh?
K původu jména města Slaný se váže příběh z kroniky Václava Hájka
z Libočan, který vypráví o objevení slaného pramene na úpatí Slánské
hory služebníkem knížete Nezamysla Holotem a o následném založení
osady knížecích solivarů nazvané „Slanej vrch“.

Hájkův příběh je zpochybňován a
stejně je zpochybňováno i další známé označení Slaného „Na slaném“,
které se připomíná v zakládací listině břevnovského kláštera, vydané
údajně Boleslavem II. roku 993.
Na počátku 12. století vzniklo
na území města místní tržiště, kde
se směňovaly domácí zemědělské a
řemeslnické produkty za zboží pocházející ze vzdálených krajů. Ve
30. letech 12. století pak přešla větší
část osady do vlastnictví benediktinského kláštera na Ostrově u Davle,
který zde vystavěl malý, raně gotický kostel sv. Gotharda.
První bezpečná písemná zpráva
o Slaném je z roku 1262, ve které
jmenuje Přemysl Otakar II. Slaný
mezi městy, odvádějícími devátý díl
tržních poplatků klášteru sv. Jiří na
Pražském hradě.

(Zdroj: MÚ Slaný)

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

Napište nám.
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Chcete se podělit s vašimi
chovatelskými úspěchy?

Pošlete nám fotografie svých
domácích mazlíčků, bez ohledu
na druh a rasu zvířete. Rádi je otiskneme.
Email: melnicko@melnicko.cz

Naši mazlíčci se představují
IRSKÝ VLKODAV

Tento masívní a majestátní pes pochází z Irska, kde byl jako lovecký
používán ke štvaní a zabíjení vlků (odtud možná pramení jeho zvláštní
název).

V krátké charakteristice zároveň uveďte jeho jméno a stáří, případně,
váš největší chovatelský výsledek.
Foto zasílejte ve velkosti minimálně 600 Kb.

veterinární poradna
MVDr. Alžběty Maradové
zzNaše zvířata zejména v posledním čase
přinášejí domů spoustu přisátých klíšťat.
Hrozí i jim borelioza?

„Infekce přenášené klíšťaty patří
nyní k velmi populárním tématům.
Psi jsou vůči borelioze vnímaví,
nakazit se mohou, výskyt klinické
boreliozy je trochu přeceňován, v
případě horeček a pohybových nebo
neurologických obtíží je však dobré na boreliozu myslet. V současné
době je poměrně snadné provést testaci protilátek nebo poslat krev do
laboratoře na podrobnější test. Proti Lymské borelioze je též možné psy
chránit vakcinací. Kočky k tomuto

onemocnění příliš vnímavé nejsou.
Mnohem méně známé onemocnění
přenášené klíšťaty je Anaplazmoza, která psy infikuje v našich podmínkách častěji, neexistuje proti ní
vakcinace a i klinické potíže, které
působí, bývají horší. S globálním
oteplením se nás zřejmě brzy bude
týkat i Babezioza, další klíšťaty přenášená nemoc. Z toho vyplývá, že
je vždy velmi dobré chránit zvířata
pečlivě před klíšťaty jako takovými.“

Plemeno vzniklo dlouhodobým
křížením chrtů s dogami a jim podobnými plemeny. Bezesporu patří
mezi nejvyšší psy - jeho výška se
pohybuje od 70 do 90 cm, v extrému
přes 95 cm. Váha pak kolísá mezi
40 a 55 kg. Srst je hrubá a tvrdá,
delší pod očima a na spodní čelisti.
Typická barva je šedá, ale objevují
se i jiné odstíny.

Vlkodav je dobře osvalený a mohutný, přesto se dobře a elegantně
pohybuje a na svou váhu a výšku je
neobyčejně mrštný. Jeho typickou
vlastností je obdivuhodný klid a rozvaha, mezi psy je to totiž opravdový
flegmatik, navíc jako společník je
neocenitelný - je velmi společenský
a mírumilovný, proto očekávat od
něj roli hlídače rozhodně nelze.

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

křížovka

Přírodní lékárna

Buřina srdečník obecný

Oční lázeň můžeme aplikovat při zánětu oční spojivky nebo při bolesti či
unaveném zraku.

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

Rozluštění křížovky: ...rozlila na podlahu

Tato bylina byla důležitou k léčbě srdce již v dobách antického
Říma. Rodový název Leonurus
je odvozen z řeckého slova, které
znamená „lví ocas“ (podobnost
odpovídá díky střapatému tvaru
listů). Rané herbáře používání
byliny doporučovaly též proti
zlým duchům.
Čínští léčitelé užívají jeho odrůdy L.
heterophyllus především při menstruačních potížích. Má štiplavou,
hořkou chuť. Nať lze zpracovat v
nálevu (tonikum) při syndromu menopauzy, při rozrušení a srdeční slabosti či při menstruačních bolestech.

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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SALON VETERÁNŮ SE STÁVÁ TRADICÍ
Po loňském úvodním srazu veteránů ze stáje Ostaševski a Šnajdr si v sobotu 13. května daly dostaveníčko nablýskané skvosty domácí i zahraniční
provenience. Před Pneuservisem Ostaševski v Mělníku na 2. ročníku se
představily zejména Škodovky mnoha ročníků a další osvědčené automobilové značky.

Od rána se na ně přišly podívat
desítky fanoušků a pořadatelé se
tak mohou po zásluze těšit z jejich
zájmu. Jak již vloni přiznal Vladimír Ostaševski, mezi jeho největší
chloubu patří Škoda 1000 Mbx, kterých bylo v ČR vyrobeno jen 2 700
kusů, a to ve dvou kategoriích (1000
a 1100). Podle sběratele prvně zmíněných je u nás registrováno pouhých 114 exemplářů. Uspořádání
loňského salonu si vyžádala mělnická veřejnost: „Obdivovatelé našich
veteránů za námi chodí a zajímají
se o podrobnosti, a tak jsme si řekli,
proč je neukázat lidem všechny najednou,“ upřesnil před časem hlavní pořadatel V. Ostaševski a protože
se výstava pod širákem líbila, letos
si ji organizátoři zopakovali. Jak se
zdá, nová tradice je na světě a kdo si
nechal tentokrát ujít šanci podívat se
veteránům pod kapotu, bude si muset počkat na příští jaro. 
To

komiks Toy Box
v Mělnické galerii
„Obdivuju každého, kdo žije svobodně a nedělá kompromisy,“ říká výtvarnice vystupující pod přezdívkou Toy Box.
Tato jedna z nejvýraznějších českých komiksových autorek současnosti představuje v mělnické galerii
Ve Věži výběr ze svých komiksů a
ilustrací pod prostým názvem „Práce na papíře“. Toy Box absolvovala
obor interaktivní média, mediální
komunikace na Literární akademii
Josefa Škvoreckého a rovněž obor
scénografie na dramatické fakultě
Akademie múzických umění.
Její autorský komiks „Moje kniha
Vinetou“ vyhrál cenu Muriel udělovanou tomuto žánru za nejlepší kresbu a knihu roku a rovněž ocenění
Zlatá stuha za nejlepší komiksovou
knihu pro děti a mládež. Vytvořila
řadu obálek časopisu Nový prostor,
dále komiks „Ukradený“, obálky literární revue A2 a komiks A1(revue
Labyrint). Dlouhodobě spolupracuje
s hudebním klubem Cross, iniciativou Ne!rasismu, festivalem divadla
se sociálním přesahem Akcent v
divadle Archa. Spolupracovala na
několika filmových projektech a má
za sebou dvě divadelní představení
v klubu Cross (Bouře, Pustina). Vytvořila ilustrace k prvnímu dílu série

sbírky legend Černá sanitka a samozřejmě publikuje v komiksových časopisech.
„Práce na papíře“ je název odkazující k neokázalosti a civilnosti
tvorby autorky, která je přesvědčena, že i ty nejsilnější příběhy se dají
sdělovat prostřednictvím tak lapidárních prostředků, jako je papír,
barvy a tužka.
Výstava, jejíž vernisáž proběhla
11. května, potrvá do 9. července
bude mít doprovodné programy,
které ještě blíže seznámí zájemce s
tvorbou této pozoruhodné výtvarnice. Ve středu 24. května zde proběhne workshop s autorkou, kde nejprve představí svou práci. Mimo jiné
bude hovořit o tom, co ji inspiruje k
tvorbě komiksů, ilustrací i o tom, jak
tvořit velké obrazy na ulici (street
art) a potom se pustí do tvorby komiksu spolu s účastníky workshopu. Chybět nebude i komentovaná
prohlídka, kterou přiblíží lektorka
Silvia Gajdošíková Bellis 8. června,
na níž se rovněž návštěvníci dozvědí
další zajímavosti jak o autorce, tak o
její tvorbě. 
mar

Mezi prvními návštěvníky mělnického salonu pod širým nebem jsme
zastihli devítiletého Adama z Mělníka, který v doprovodu tatínka obdivoval vůz Porsche 911 mod. 993.	
Foto lot

Den koně je za dveřmi

Každoroční akce, kterou pořádá Spolek chovatelů koní se uskuteční v neděli 21. května v areálu Na Podkově.

Návštěvníci se mohou těšit na
bohatý program. K vidění bude
závod vozatajů, od loňského roku
pořádaná jako „Memoriál Mirka
Krajníka“, ale i soutěž ve skákání bez otěží, kostýmové skákání
či skok mohutnosti. V programu vystoupí i veltruský spolek
„Dámy v sedlech“ či minikoně,
po několika letech bude program

opět zpestřen ukázkou výcviku
dravců. Své příznivce jistě potěší stálý host tohoto setkání herec
a milovník koní Václav Vydra.
Avšak hlavním magnetem bude
především krása těchto ušlechtilých zvířat, jež člověka po staletí
doprovázela při práci a nyní při
zábavě i sportu.

mar

Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu.

Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz
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recesní Závod Liberta Cup 2017

Liberta Cup 2017 - recesní „závod míru“, který se jel ve Vavřinci v neděli 7. 5. 2017 se letos uskutečnil již podruhé. Jedná se o závod na kolech,
kde rozhodně nejde o čas, ale o to užít si jízdu na kole a legraci..

V loňském roce se dva naši přátelé
vsadili, kdo vyjede čečelský kopec
na kole zn. Liberta a tady vlastně
vznikl závod Konětopy - Vavřineč.
Akce se setkala s pozitivními ohlasy, proto jsme si řekli – proč z toho
neudělat tradici. Druhý ročník Liberta cupu už jsme se jako pořadatelé opět snažili trochu vylepšit.
Cílem bylo především rozšířit
pole účastníků - rozhodli jsme se
tedy přidat kategorii rodičů s dětmi.
A jako s každou akcí, která začíná,
jsme si nebyli jisti zájmem, ale za
pokus to stálo.

Přihlásilo se celkem 8 dětí, které
statečně absolvovaly trasu - Vavřineč - zámek Liblice a zpět.
První místo obsadil Vojta Sedlecký, druhá skončila Alenka Sedlecká
a za ní Barunka Sedlecká. Druhá kategorie patřila horským kolům a trasa vedla z Vavřinče, kolem vrutické
vodárny, přes Řepínský důl, obce
Řepín, Vrutice, Borek, Jelenice s cílem ve Vavřinči. Na start se postavilo 13 závodníků. Na první příčce
skončil Vl. Škalda, následován M.
Nezbedou a třetím V. Venzarou. Třetí a hlavní kategorie závodu nesla

Při závodu i po něm panovala dobrá nálada. Na start se postavili dospělí i děti a úspěšnost projektu volá po opakování, a tak příští rok - třeba
i s vámi...
název LIBERTA CUP – a jak název
napovídá, startovala kola zn. Liberta
(ale nejen ta). Závodníci této kategorie absolvovali trasu – Vavřineč
– Jelenice – vodárna Vrutice – Vrutice – Borek – Jelenice – Vavřineč.
Účastnilo se 11 jezdců na kolech této
oblíbené značky nebo retro kolech nutno smeknout klobouk především
před 2 závodnicemi. Pořadí: 1. Eva

Holotová, 2. M. Malát, 3. K. Zachar
(favorit singlespeed), M. Novotný,
L. Fabian, M. Martinovský. Po vyhlášení výsledků a předání cen se
pokračovalo v kamarádském posezení. A dobrou zprávou může být,
i pro všechny budoucí závodníky, že
již přemýšlíme nad 3. ročníkem.
Sportovně zábavný
spolek „Radost“

Na slovíčko s …
FRANTIŠEK DRBAL, podnikatel
MODERNÍ HERNA NENÍ POUZE O HAZARDU
Herna – bar, známé pod názvem Zlaťák, byly slavnostně otevřeny 18. listopadu 2016 v Lidovém domě v mělnické Nové ulici č. 209/13. Zbrusu zrekonstruované prostory dnes nabízejí komfortní prostředí, kam se
rádi vracejí návštěvníci z blízkého i širokého okolí, Prahu nevyjímaje.
Jak prozradil jejich provozovatel –
František Drbal, podle jehož návrhu
se zdařilý interiér zařizoval, nebylo
lehké najít zaměstnance. I to se nakonec podařilo a nyní tvoří sehraný
tým: „Člověka vždy potěší, když se
mu práce daří,“ přiznává se smíchem úspěšný podnikatel a jedním
dechem dodává: „V každém začínajícím provozu to funguje tak, že
lidé nejprve přijdou na „obhlídku“
a když jsou spokojeni s poskytovanými službami, rádi se vracejí. Pokud
si neudržíte jejich kvalitu, snadno
o klienty přijdete. U nás tomu nebylo jinak. Dovolím si tvrdit, že se nám
start povedl, a tak nemáme o stálé
hosty prozatím nouzi. Snažíme se
přicházet se stále novými bonusy,
poskytujeme i některé nadstandardy
v podobě dobrého občerstvení včetně drinku a podobně. Zkrátka chceme, aby se k nám lidé těšili.“
zzProstory Zlaťáku prošly výraznou proměnou a po zásluze sklízejí
úspěch u hostů. Návštěvníci zde na-

cházejí dobrou zábavu. Mohou se
těšit i na nějaké chystané změny?
„Pochopitelně přicházíme postupně
s novinkami, aby se provoz nestal
monotónním. Mohu prozradit, že by
se měli dočkat živé hry. Třeba takový
poker je v současnosti velmi populární a proto uvažujeme právě o něm.“
zzMůžete v krátkosti představit
vaši hernu?
„Kromě rulety si mohou vyzkoušet
štěstí u výherních automatů, kterých je tady zhruba padesát. O tzv.
výherní loterijní terminál (VLT) je
také největší zájem. Ten je mimo jiné
přímo napojen na MF ČR a každá
koruna prochází účetnictvím.“
zzProzradíte, jak jsou hráči u vás
úspěšní?
„Dá se říci, že velmi úspěšní.
(Smích) Zcela nedávno u nás jeden
hráč za pár tisíc vyhrál slušnou
částku – 800 000 tisíc korun. Nebyla to rozhodně výjimka, v minulosti
tady padly pěkné sumy.“
zzPředpokládám, že to k vám

František Drbal ve svém království. 
vždy přivede nové návštěvníky...
„Ano, je to pravda. Výhra se rychle
rozkřikne a lidé si potom chtějí více
vyzkoušet svoje štěstí v reálu.“
zzKdo vůbec tvoří vaši klientelu?
„Velmi zjednodušeně řečeno, chodí k nám pestrá společnost. Veřejnost má mnohdy mylnou představu
o návštěvnících heren a kasin. Mezi
našimi štamgasty najdeme mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí,
úspěšných právníků, podnikatelů,
kteří se chtějí prostě odreagovat.“
zzMáte otevřeno non stop. V jakém čase k vám lidé přicházejí
nejčastěji?

Foto Lot

„Zcela určitě po pracovní době.
Největší návštěvnost zaznamenáváme po 16 hodině a večer, ale není
neobvyklé, že k nám někdo přijde
až nad ránem. Dá si chutnou kávu,
zkusí štěstí a jde do práce.“(Smích)
V úvodu jste zmínil problémy
v získávání personálu. Chybí vám
nyní ještě někdo?
„Hledáme barmanku. U nás se dají
vydělat slušné peníze, navíc v příjemném prostředí a proto věřím, že
se jistě přihlásí. Zájemci se mohou
dozvědět více na tel. 608 306 608.“
zzDěkuji za zajímavý rozhovor.

To
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HOSTINA POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY

Máte-li představu stolů, prohýbajících se pod vybranými lahůdkami,
na ty v neděli 23. dubna v mělnickém sportovním centru Rudolfa Kraje, přestože pozvánka slibovala Hostinu, dokonce s dodatkem „živě a
naboso“, nedošlo.
Tentokrát se totiž podávalo menu Dušek a Vladimír Kafka. Ti dva si
duševní, s předkrmem naděje a hlav- totiž umějí povídat - nejen spolu, ale
ním chodem poznání a na 180 hostů především s návštěvníky.
se jím dosyta nabažilo. Někteří se
Jaroslav Dušek je znám hlavně
při podobné příležitosti setkali v sále jako filmový, televizní a divadelní
sportovního centra olympijského herec, který ztvárnil mnohé – dnes
medailisty Rudolfa Kraje už potře- již legendární role, v kultovních filtí. A nejspíš přijdou znovu, pokud mech Pelíšky, Pupendo, Musíme si
zůstanou hostiteli pánové Jaroslav pomáhat a mnohých dalších. Na di-

Ak. malíř a nadšený propagátor alternativní léčby v jedné osobě Vladimír Kafka a herec Jaroslav Dušek na sebe strhli pozornost. Málokomu se
v neděli chtělo domů...

vadle pobavil jako improvizátor, například v představeních Vizita, Čtyři
dohody a Pátá dohoda, ve kterých ho
můžete vidět nejen v Praze, ale i na
venkovských scénách. Akademický
malíř, spisovatel a propagátor alternativního přístupu k léčbě závažných onemocnění Vladimír Kafka
proslul svými knihami Minulost je
mrtvá, život začal právě teď a Život
naživo. Téma dvě a půl hodiny trvajících hovorů? To, co nás nejvíc zajímá a vzrušuje. Naše životy, zdraví,
přístup k nemocem, zejména k těm,
na které tradiční a konzervativní
medicína nemá adekvátní lékařskou
odpověď. Přístup k nejzákladnějším

návykům, které nás trvale provázejí,
a tím i předurčují výchovu našich
dětí. Došlo i na upřímné a pravdivé
zpovědi některých přátel obou protagonistů, kteří byli rovněž přítomni.
Bylo zajímavé sledovat, jak na sebe
oba rétoři reagují i jak dokáží přenést přátelský tón a důvěrnost sdělení na posluchače, kteří se z velké
části viděli poprvé. A bylo znát, že
lidi si pro moudrá i vtipná slova rádi
přijdou zase.
Než je opět pozve sportovní centrum Rudolfa Kraje, mohou si připomínat atmosféru jarního setkání na
You Tube kanálu hotelu Olympionik.
MH

Swing skloubí zkušenost s mládím

Poslední předprázdninový Swingový večer bude opět ve znamení vysoké
hudební kvality, což prakticky k těmto setkáním neodmyslitelně patří.
Přesně po roce do hudebního sálu mělnického Masarykova kulturního
domu zamíří muzikant, který skutečně dokáže zaujmout svým stylem.
Jazzový zpěvák a muzikolog Lee
Andrew Davison pochází z americké Oklahomy, kde vyrůstal v
prostředí protestantských chorálů,
spirituálů a gospelů. Po studiu na
univerzitě v Alabamě se usadil v
Bostonu a založením profesionálního gospelového kvarteta navázal na
muzikální tradici své rodiny. Uplatnil zde i své zkušenosti z dirigování
univerzitního sboru. Posléze se stal

dirigentem Gospelového sboru Harvardské univerzity. V roce 1991 se
přestěhoval do Prahy a navázal spolupráci s předními českými jazzmany.
Od roku 1996 za doprovodu celé
řady vynikajících instrumentalistů
koncertuje se svým programem z
oblasti spirituálů, gospelů a jazzových standardů v Praze a jiných českých městech.

LEE ANDREW DAVISON
V loňském roce zde vystupoval
s dalšími vynikajícími muzikanty,
z nichž dva se s ním vracejí, avšak
tentokrát v trochu jiné úloze. Ke
klavíru opět usedne Jiří Růžička,
který však zároveň přiváží svůj
„Kampa Jazz“. A vše doprovodí
mladý žákovský orchestr hudebního oboru jedné pražské Základní
umělecké školy, hrající pod názvem

Foto: archiv autora
„Bombo Biskupská“ pod vedením
dalšího častého hosta Swingových
večerů Dušana Hanzlíka, které posluchači znají spíše coby muže stojícím u kontrabasu.
A tak ve středu 7. června to bude
večer, kdy se skloubí profesionalita
a zkušenost s mládím a talentem.

mar

Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám.
Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit. melnicko@melnicko.cz
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Výkup starých
motocyklů
JAWA a ČZ

NEVYCHÁZÍTE S PENĚZI,
HLEDÁTE MOŽNOST
PŘIVÝDĚLKU? PRO VŠECHNY
BEZ ROZDÍLU VĚKU!
NĚMECKÁ FIRMA NABÍZÍ
SPOLUPRÁCI TĚM,
KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT.
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
SKUPINY „B“ A VLASTNÍ
AUTO PODMÍNKOU
KONTAKT
607 706 652, 606 571 233

Ing. Jitka Slezáková, Bezručova 108,
Mělník, telefon: 603 91 98 66,

Tel.
602 292 632

nabízí kompletní realitní
servis, poradenství
v oblasti nemovitostí,
oceňování nemovitostí
pro dědické řízení.

Seriózní půjčka
pro klienty s pravidelným
měsíčním příjmem
až do 200 tisíc korun.
Telefon: 732 170 454

CHCETE ZHUBNOUT
DO PLAVEK?
PŘIJĎTE DO NATURHOUSE
MĚLNÍK!
 ZDARMA výživové poradenství, konzultace,
tělesná analýza, vážení a měření
 zdravé jídelníčky z běžně dostupných potravin
 exkluzivní produkty – výtažky z ovoce, zeleniny
a bylin, které podporují hubnutí a čištění těla
Osvědčená metoda,
díky které se naučíte zdravě žít a zhubnete!
Kde nás najdete?
NATURHOUSE Mělník,
Palackého 17
(ulice známá jako Prasečák).
Více informací a objednávky
na tel. 727 933 403
a na www.hubnuti-melnik.cz
a www.naturhouse-cz.cz.
Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?

melnicko@melnicko.cz
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Úspěchy žáků mělnického kungfu/wushu
na soutěžích v prvních pěti měsících roku 2017

Soutěže na domácí scéně se pořádají
pod záštitou České federace wushu a
výsledky z těchto soutěží jsou hlavním kritériem pro výběr do reprezentace na mistrovství Evropy i mistrovství světa. V roce 2015 se žáci
Jaroslav Kekrt a Karel Král zúčastnili mistrovství Evropy v Bulharsku
s velice dobrým umístěním a dokonce jsme přivezli do Mělníka jeden
bronz výsledkem Karla Krále. Další
reprezentant z mělnické kungfu školy – Jakub Miřatský, nyní dovršil
reprezentační přípravu na mistrovstvíEvropy v Gruzii, která probíhá
ve dnech 14. 5 – 21. 5. 2017 v hlavním městě Tbilisi. Přejeme Jakubovi
hodně štěstí a maximální zúročení
velice aktivní přípravy a jeho celkového přístupu k tréninkům.
zz18. Juniorská liga Wushu/Kungfu
Po novém roce nám začala série
juniorských soutěží, pořádaných
pod záštitou České federace wushu,
kterou jako první pořádala Wushu
Kuřim v sobotu 18. 2. 2017. Soutěže
jsou pořádané pro děti a mládež do
17 let, kteří aktivně cvičí tradiční i
soutěžní wushu/kungfu. Žáci školy
čínského kung fu Mělník Hong He
Hong Jia Quan se soutěží pravidelně účastní, a tak na v pořadí 18. juniorskou ligu wushu se vypravili v
doprovodu shifu Stanislava Fraibiše

Žáci školy čínského kungfu/wushu Mělník Hong He Hong Jia Quan v tomto roce odstartovali sérii úspěchů
na domácích i zahraničních soutěžích.

Mělničtí závodníci se nemají rozhodně za co stydět. Z prestižních závodů se domů vracejí s řadou ocenění.
žáci Jakub Miřatský 3x 1. místo,
Anna Kajzrová 3x 1. místo, Alexandra Tošnerová 2. místo, Adam
Mansfeld 3. místo, David Halama
2. místo, Lukáš Husák 2. a 3. místo.

ském Torokbalint žáci školy Hong
He Hong Jia Quan Mělník reprezentovali město Mělník i Českou republiku na soutěži wushu/kungfu, kde
porovnali své umění na skvěle pořádané soutěži, které se zúčastnilo 280
startujících, ze 40 škol, cvičících v 7
zemích. Mělnická škola kungfu zís-

zzIV. Wushu Hungary open 2017
Víkend 17. 3. - 19. 3. 2017 v maďar-

MĚLNIČTÍ VOLEJBALISTÉ NEZTRATILI
ANI SET A DRŽÍ KROK
Dalšími zápasy pokračovaly volejbalové přebory mužů i žen.
Mezi muži využil Mělník dokonale svého domácího prostředí,
když soupeři z Mnichova Hradiště nedovolil ani set.
Obě utkání byla vyrovnaná, ale v
koncovkách měl vždy navrch Mělník, kterému nejvíce práce připravil
soupeř ve druhém setu odvetného
duelu. Ten Mělník vyhrál šťastně až
27:25. Dvojnásobným vítězstvím si
Mělník tak upevnil svoji pozici před
Čelákovicemi.
V soutěži žen se Odolena Voda
vydala do Roztok u Prahy a v obou
případech byla úspěšná. V prvním
setu úvodního utkání se sice nechala Odolena Voda zaskočit, ovšem
v dalších třech setech se postarala
o dokonalý obrat. V odvetě si už
„Odolka“ první set pohlídala, ovšem
nezvládla dramatickou koncovku
druhého setu, který prohrála 23:25.
Jenže třetí a čtvrtý set se už znovu
hrál v režii “Odolky“, která si tak
připsala dalších šest bodů.
pet

zzPřebor II. třídy – muži
Výsledky 10. dvojkola: EMĚ Mělník – Mn. Hradiště B 3:0 (21, 19, 21) a
3:0 (17, 25, 22), Benátky n. Jiz. B – Čelákovice odloženo, Kolín B – Přerov
n. Lab. 2:3 a 3:0, Brandýs n. Lab. – Kutná Hora 3:0 a 3:1.
1. Brandýs n. Lab.
2. Benátky n. Jiz. B
3. Mělník
4. Čelákovice
5. Kolín B
6. Kutná Hora
7. Mn. Hradiště B
8. Přerov n.Lab.

20
18
18
18
20
18
20
20

14
14
13
10
9
8
4
4

6
4
5
8
11
10
16
16

49:29
47:20
40:24
40:30
34:35
33:38
17:51
22:55

41
40
37
34
27
25
13
11

zzPřebor II. třídy – ženy
Výsledky 10. dvojkola: Roztoky u Prahy – Odolena Voda 1:3 (18, -14, -20,
-18) a 1:3 (-13, 23, -14, -22), Kostomlaty – Brandýs n. Lab. 3:0 a 3:0, Kolín
– Dobřichovice B 0:3 a 0:3, Čelákovice – Lysá n. Lab. 1:3 a 2:3.
1. Lysá n. Lab.
2. Kostomlaty
3. Brandýs n. Lab.
4. Dobřichovice B
5. Čelákovice
6. Odolena Voda
7. Roztoky
8. Kolín

20
20
20
20
20
20
20
20

19
13
13
11
10
10
2
2

1
7
7
9
10
10
18
18

58:21
46:28
43:24
41:32
44:38
36:36
14:55
9:57

51
41
40
34
34
28
6
6

kala 14 míst na stupni vítězů Jakub
Miřatský 3. místo, Karel Král 3x 1.
místo, Alexandra Tošnerová 3. místo, David Halama 3x 3. místo, 1x 1.
místo, Anna Kajzrová 2x 1. místo,
1x 2. místo, 1x 3. místo, a Lukáš
Husák 1. místo.
zzMistrovství Slovenska ve wushu
/kungfu v Bratislavě
V sobotu 8. 4.2017 se uskutečnilo
otevřené Mistrovství Slovenska ve
wushu v Bratislavě. Celkově se závodů zúčastnilo 150 sportovců z šesti zemí. Soutěž se nesla v poklidné
a přátelské atmosféře a i mělnická
škola čínského kung fu Hong He
Hong Jia Quan zde měla své zastoupení reprezentantem České republiky Jakubem Miřatským, který získal
1x 1. místo a 2x 2. místo.
zzV. Evropský wushu/kungfu festival v Praze
V neděli 7. 5. 2017 se konal v Praze
již v pořadí pátý Evropský wushu
festival, který byl protkán pestrou
škálou různých stylů čínských bojových umění a nechybělo zde ani
zastoupení čínských mistrů i dalších
zahraničních reprezentantů, především okolních zemí České republiky.
Za naší kungfu školu vyrazili
změřit své umění Matěj Nový, David Halama, Jakub Miřatský 3x 1.
místo, Anna Kajzrová 2. místo a 2x
3. místo, Alexandra Tošnerová 3.
místo, Lukáš Husák 2x 2. místo a
Daniel Horák 3. místo.

Stanislav Fraibiš
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NERATOVICE ANI LIBIŠ GÓL NEDALY,
ALE ANI NEINKASOVALY

Závěr sezony se neodkladně blíží. Ve fotbalové divizi bylo na programu už 25. kolo, ve kterém sice zástupci
Mělnicka nedokázali vstřelit ani gól, přesto si celkem připsali tři body.

Neratovice měly výhodu domácího prostředí a hostily předposlední
Most. Snad i proto se čekalo vítězství, ale to přišlo až po penaltovém
rozstřelu, po němž si Neratovice
připsaly dva body. O větší překvapení se postarala Libiš na hřišti
pátého Baníku Souš. Ani Libiš sice
nedala gól, ale uhrála bezbrankovou remízu a připsala si cenný bod,
který ji zřejmě v boji o záchranu už
nepomůže. Libiš nakonec penalty
nezvládla, ale bod ze Souše je pro
ni určitě cenný.
zzFK Neratovice Byškovice –
Mostecký FK 1:0 po penaltách
Rozhodčí: Aubrecht. ŽK: Šulc,
Regner – Tichý, Horyna, Lácha.
Poločas: 0:0. Penalty: 5:4.
Neratovičtí po vítězství ve Štětí

chtěli doma předchozí tříbodový
zisk potvrdit a určitě měli na to, aby
Most porazili. Od prvních minut se
snažili být lepším týmem, zatímco
na Mostu bylo vidět, že bojuje o
záchranu. Neratovice se často dostávaly po chybách Mostu do přečíslení a šancí nebylo málo. Dokonce
Neratovice třikrát orazítkovaly tyče
a břevno mostecké branky. V tlaku
pokračovaly Neratovice i ve druhém
poločase, ale vstřelit gól jim tentokrát nebylo souzeno. A tak už posedmé musely Neratovice rozhodnout v
penaltovém rozstřelu. Během sezony byly čtyřikrát úspěšné a povedlo
se to i popáté. Ziskem dvou bodů si
tak udržely v tabulce šesté místo.
zzBaník Souš – Sokol Libiš 1:0 po
penaltách
Rozhodčí: Šulcová. ŽK: Nobst
– Křtěn, Kolísek, Prieložný, Kratochvíl, Malák. Poločas: 0:0. Penalty: 6:5.
Fotbalisté Sokola Libiš se ve svém
25. letošním divizním vystoupení
vydali za soupeřem do Souše nedaleko Mostu, Tamní Baník Souš
„okupuje“ páté místo a rozhodně byl

v utkání favoritem. Přestože Libiš
odjela s úzkým kádrem (jen s jedním
náhradníkem), předvedla sympatický a bojovný výkon. Domácí Souš
sice byla lepším a aktivnějším týmem, ale defenziva Libiše byla tentokrát perfektní. K vyložené šanci
útočníky Souše prakticky nepustila.
Zápas tak po bezbrankové remíze
dospěl k penaltovému rozstřelu, v
němž domácí Souš vystřílela druhý
bod až v nastavené sérii. Přesto zís1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Horky n. Jiz.
Polepy
Klíčany
Sokoleč
Poděbrady
Velim
Kosmonosy
FK Pšovka Mělník
Čelákovice
Luštěnice
Sokol Záryby
Sázava
Divišov
Kunice
Dobrovice B
Říčany

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

kaný bod byl za výkon Libiše určitě
zasloužený. O víkendu čeká Libiš
doma lídr z Brozan a utkání se hraje
v sobotu už v 10:15 hodin.
zzOstatní výsledky 25. kola divize B: Chomutov – Štětí 4:0 (2:0),
Velvary – Tn Rakovník 1:0 (0:0),
Meteor Praha – Hostouň 3:2 (2:1),
Nymburk -Nový Bor 2:0(2:0), Úvaly – Kladno 0:2 (0:0), Brozany –
Český Brod 4:0 (0:0).
15
16
13
14
11
13
12
7
11
10
10
9
8
6
4
4

2
2
2
2
6
1
0
7
1
1
2
1
3
3
3
0

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

455:31
668:45
664:30
862:41
848:33
1058:37
853:38
852:55
1159:56
940:41
1044:47
1336:48
1340:59
1435:55
1633:73
1934:88

53
53
47
47
45
42
41
38
37
37
37
31
31
26
20
14

VÝMĚNA POZIC! PŠOVKA ZÍSKALA O BOD VÍC
A PŘESKOČILA ZÁRYBY

Oba týmy z Mělnicka se ve 25. kole fotbalové I. A třídy tentokrát vítězství za tři body nedočkaly. A to i přesto, že měly výhodu domácího
prostředí.
V obou případech totiž musely bo- rozstřelu. V něm Záryby dvakrát nejovat o druhý bod v penaltovém roz- uspěly, a tak druhý bod putoval do
střelu, což se povedlo jen mělnické Klíčan.
Pšovce, která se tak v tabulce vrátila
O něco lépe mohla být spokojena
zpět před Sokol Záryby.
Pšovka Mělník, která hostila Union
Podstatně těžší úkol, aspoň podle Čelákovice. I tady skončilo utkání
postavení v tabulce, měl Sokol Záry- 1:1, přestože měla Pšovka podstatně
by, který hostil třetí Klíčany. K vidě- více šancí k dalšímu skórování. Naní byl vyrovnaný, ale bojovný výkon konec zásluhu na remíze měly předeobou týmů, které se střelecky prosa- vším Čelákovice, které v 66. minutě
dily až ve druhém poločase. O vý- poslaly Pšovku do vedení vlastním
sledku 1:1 v základní části nakonec gólem. Jenže Pšovka tuto nabídku
rozhodly pouhé dvě minuty. Nej- soupeře nedokázala patřičně využít.
dříve se trochu nečekaně dostaly do Už za šest minut bylo srovnáno, a
vedení Záryby, když se v 69. minutě protože další góly nepadly, i tady
trefil Reisinger, ale radost z vedení musely o druhém bodu rozhodnout
trvala jen minutu. Už v 70. minutě penalty. O jejich vítězi rozhodla až
totiž dokázaly Klíčany vyrovnat a třetí série, ve které hosté neuspěly.
protože další gól nepadl, o druhém Dva body tak zůstaly na mělnickém
bodu se rozhodovalo v penaltovém trávníku.

Okresní derby

I. B třída 2. kolo / FC Mělník – SK Slávia Velký Borek 7:1 (3:1).
Domácí zaslouženě zvítězili a jejich vítězství mohlo být ještě větší, když
neproměnili několik brankových příležitostí. Branky za domácí Rolenc
3, Vernek 2, Skopka 1, Majzler 1. Hlavní rozhodčí Hanák
(VN)

zzSokol Záryby – TJ Klíčany 1:2
po penaltách
Branky: 69. Reisinger – 70. Hájek.
Rozhodčí: Zdeněk. ŽK: 0 – Buldra.
Poločas: 0:0. Penalty: 3:4.
zzPšovka Mělník – Union Čelákovice 2:1 po penaltách
Branky: 66. vlastní – 72. Kolovecký. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: Krej1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Horky n. Jiz.
Polepy
Klíčany
Sokoleč
Poděbrady
Velim
Kosmonosy
FK Pšovka Mělník
Čelákovice
Luštěnice
Sokol Záryby
Sázava
Divišov
Kunice
Dobrovice B
Říčany

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

čík – Vacek, Parůžek. Poločas: 0:0.
Penalty 7:6.
zzOstatní výsledky 25. kola I. A
třídy:
Luštěnice – Dobrovice B 1:0 po
penaltách (0:0), Kunice – Poděbrady 2:5 (1:2), Sokoleč – Říčany 6:0
(2:0), Kosmonosy – Divišov 4:2
(2:1), Sázava – Velim 1:3 (1:1), Horky n. Jiz. – Polepy 4:1 (2:1).
15
16
13
14
11
13
12
7
11
10
10
9
8
6
4
4

2
2
2
2
6
1
0
7
1
1
2
1
3
3
3
0

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

455:31
668:45
664:30
862:41
848:33
1058:37
853:38
852:55
1159:56
940:41
1044:47
1336:48
1340:59
1435:55
1633:73
1934:88
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53
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47
45
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37
37
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VZPOMÍNÁME
Dne 23. května uplyne
druhé smutné výročí
od úmrtí naší milované maminky

paní Jaroslavy Štěpánkové
z Mělníka.
Se stálou bolestí v srdci
vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

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 29. 5. 2017
uplyne smutných
25 let
od tragického úmrtí
mého syna

Martina Jíry.

S láskou vzpomínají
otec s partnerkou
a sestra s rodinou.

Dne 15. 5. 2017
uplyne 9. let,
co od nás navždy,
bez slůvka rozloučení,
odešel náš drahý manžel,
tatínek, dědeček

pan Miroslav Vídeň
z Mělníka – Pšovky.
S láskou stále vzpomínají manželka
Květa a dcery Martina
a Monika s rodinami.

Dne 22. 05. 2017
uplyne 10 let od doby,
co nás opustila

Daniela Lincová – Šulcová
z Dolních Beřkovic.
Odešla jsi,
jak si to osud zřejmě přál,
v mém srdci a vzpomínkách
zůstáváš navždy dál.

Dne 5. května
by oslavil 70. narozeniny
náš milovaný tatínek, dědeček,
pradědeček a syn pan

Josef Juřička z Mělníka.
Dne 26. 7. tomu bude již 9 let,
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 12. 5. 2017 nás navždy
opustila naše kamarádka,

kolegyně
Olga Hornová.
Nikdy nezapomeneme.
Kolegyně z pošty Mělník 1.

Dne 11. 6. si připomeneme
19 let od chvíle,
kdy nás navždy
opustila

paní Hana Vozábová
z Velkého Borku.

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 10. června
uplyne 5 let od úmrtí

pana Jiřího Šuly
z Mělníka.
Stálé vzpomíná
manželka s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.

Stále vzpomíná manžel.

Dne 8. května
by oslavila
významné životní jubileum
60 let

paní Zdeňka Vídeňová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 25. května
vzpomeneme den,
co nás navždy opustila
naše maminka

Jitka Soukupová
z Mělníka.
Vzpomínají synové
Jan a František.
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Dne 3. 6. oslaví

Dne 10. 5. oslavil

paní Jindřiška Součková
své 80. narozeniny.

pan Vladimír Pecina

v plném zdraví a v kruhu svých jedenácti pravnoučat, jejich
rodičů a prarodičů své devadesáté narozeniny.

Do dalších let vše nejlepší, hodně
zdraví, síly a pohody přejí manžel
Vlastík a dcery Vlaďka
a Jana s Romanem.

K přání se připojil i starosta města Mělníka
a řada známých.
Do dalších přeje hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti rodina.

SEZNÁMENÍ
zz
Žena středních let, kuchařka s RD

hledá nekuřáka s ŘP 55-60 let, vzájemná výpomoc, Mělnicko, Kokořínsko. Telefon: 736 158 005.

KOUPÍM
zz
Knihy nevyhazujte, odvezu, do-

hoda. Telefon: 607 508 050.

zz
Koupím starší pivní sklenice, la-

hve i tácky s nápisy zrušených pivovarů. Sběratel. Telefon: 732 170 454.

Starožitnosti Mělník,
výkup starých věcí
do r. 1970,
i celé pozůstalosti.
Platba hotově.
Telefon: 720 406 817.

PRODÁM
zz
Samice králíků k užitkovému cho-

vu, telefon: 315 671 129 Mělník.

zz
Hledám pronájem bytu 1+1 nebo

1+kk. Poplatky a nájem max. do výše
8000 Kč. Mělník a okolí. Děkuji za
případné nabídky. Telefon: 775 435
036.

zaměstnání
zz
Přijmu důchodkyni na výpomoc

do Sazky (Pražská ul.), cca 30 hodin
měsíčně. Telefon: 723 364 746.

Základní škola
J. Matiegky
Mělník

přijmeme od září

Učitele(ku) II st.
(AJ, M, F)

a učitelku I st.
Absolvent vítán
skuta@zsjm-me.cz,
tel.: 315 62 30 15,
602 15 91 91

zz
Prodám dvě kola, holandskou se-

dací soupravu a dvě skříňky pod TV.
Telefon: 607 254 500.
zz
Prodám pšenici a ječmen, 1q/400
Kč. Telefon: 315 623 779, 728 453
463.
zz
Prodám kufříkový psací stroj zn.
Consul, v dobrém stavu. Telefon: 705
263 176.

BYTY, NEMOVITOSTI
zz
Hledám ke koupi byt 3+1 nebo

3+kk v Mělníku. Telefon: 607 588
961.
zz
Odhad nemovitostí pro dědické
řízení. Levně. Telefon: 607 588 961.
zz
Prodám stavební parcelu o rozloze 844 m2 v Mělníku - Mlazicích.
Telefon: 607 125 920.
zz
Koupím dům, byt či stavební pozemek v okolí Mělníka. Finance mám
v hotovosti. Telefon: 607 117 727.
zz
Koupím byt na Mělníku v OV 2+1
nebo 3+1. Nejsem RK a RK prosím
nevolat. Telefon: 603 540 363.
zz
Přímo od majitele pronájem bytu
2+kk pro dvě osoby. Liběchov, Pražská 27, nájem 7700 Kč včetně poplatků. Zahrada, záhony, vlastní dětské
hřiště a les. Telefon: 602 142 543,
email: info@givtrade.cz.
zz
Pronajmu baráček 2+1. Telefon:
724 775 683.

Základní škola
J. Matiegky
Mělník

přijmeme

pomocnou
uklízečku

na dobu určitou
do 31. 10. 2017,
Podmínka:
evidence na Úřadu práce
minimálně 3 měsíce.
Telefon: 315 623 015.
Základní škola
J. Matiegky
Mělník

Výzkumná agentura
Kantar TNS
hledá ve vaší oblasti adepty na pozici
externí tazatel pro dotazování
v terénu s tabletem. Zajímavý přivýdělek,
bezplatné vyškolení a bezplatné zapůjčení
moderní techniky. Pro bližší informace se
přihlaste, prosím, na webové stránky:
http://capi.tns-aisa.cz, nebo na telefon
606 778 002 - Kamila Syrůčková
zz
Nabízíme

DPP nebo brigádu,
prodejna potravin v Mělníku, nejlépe
vyučena v oboru i důchodkyně. Bližší
info na telefonu 602 354 826.
zz
Firma Gastro Plch s.r.o. přijme
skladníka a řidiče skupiny B, C, profesní průkaz pro rozvoz zboží do školních jídelen. Telefon: 602 306 250.
zz
Hledám servírku. Telefon: 724
775 683.
zz
Hledám asistentku na práci v POPÁ – vaření, úklid, psaní dopisů a pro
práci na PC. Mělník, telefon: 722 554
449 nebo 315 621 204.

RUZNÉ
zz
Pronajmu zahradu, lokalita Mělník
– Blata, bližší info na tel.: 724 687 135.
zz
Provádíme kamerové systémy,
alarmy. Propojení na mobil, PC. Volejte NON STOP. Telefon: 728 311 170.

Přijmeme

barmanky
do pivnice
ve Sportovní ulici.
----------Nástup možný
ihned.
Bližší info
na telefonu:

702 000 006.

zz
Pronajmu hospodu. Telefon: 724
775 683.
zz
POČÍTAČE SERVIS PRODEJ
NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ.
TELEFON: 728 311 170.
zz
Levně vytvoříme profi webové
stránky, včetně optimalizace. Volejte
NON STOP. Telefon: 728 311 170.
zz
Na co nestačíte, zavolejte hodinového manžela. Hravě si poradím i s
elektroinstalacemi a ostatními službami. Tel.: 737 939 106.
zz
Za vaše staré nebo havarované
auto dáme dobrou cenu. Ekolikvidace
a odtah zdarma. Telefon: 722 903 916.

TescoStores ČR, a.s.
hledá do Hypermarketu Mělník
(ve Vodárenské ulici)
zaměstnance na HPP i brigádu

na pozici pracovník příjmu zboží.
Více informací na telefonním čísle 725 885 725
nebo přímo v obchodě.

přijmeme

od 1. 9. 2017

vychovatelku

do školní družiny

na poloviční úvazek
Kontakt:
storch@zsjm-me.cz,
telefon: 737 327 972.
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PROSTOR K FORDU FOCUS
NAVÍC ZDARMA

Pouze u nás pro
prvních 50 zákazníků
ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč
Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.
Nabídka platí do 30. 6. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

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

FOM0517
kód akce

AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
2
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří se prokáží tímto kódem akce a nechají si ocenit vůz Ford starší 3 let,
získá od Ford CARent šekovou knížku plnou slev.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKU, kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci
s naším partnerem Live Nation exkluzivní vstupenky na koncerty světových hvězd!

TECHNICKÉ
TECHNICKÉSLUŽBY
SLUŽBY
MĚSTAMĚLNÍKA,
MĚLNÍKA,
MĚSTA
PŘÍSPĚVKOVÁORGANIZACE
ORGANIZACE
PŘÍSPĚVKOVÁ

Print T3 Focus Kombi 285x217_dealer.indd

1
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