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Kateřina Valachová navštívila seniory,
fandila při fotbale i rytířům a hodnotila nejlepší guláš

Hned několika středočeských akcí se zúčastnila Kateřina Valachová,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2015 až 2017 a dvojka
na středočeské kandidátce ČSSD do říjnových voleb.

Za jednu sobotu
stihla Valachová hodně
setkání. To však pro aktivní
a usměvavou političku není žádný problém.

Rozhovor s Ing. Josefem Živnůstkem,
lídrem Strany soukromníků do parlamentních voleb

Máme dva měsíce do voleb a na Mělnicku se již delší dobu objevují volební billboardy s lídry a kandidáty,
ale zatím pouze v jednom případě jsme zaregistrovali na těchto reklamách místního občana. Proto jsme ho
vyzpovídali.
zzJak byste se představil pane
Živnůstku?
„Odkud začít? Možná od toho, že na
Mělníku bydlím od svých devatenácti let. Tedy krásných třiatřicet roků.
Dvanáct let jsme bydleli na sídlišti
Sportovní, no a pak jsme s manželkou koupili starší rodinný dům, který
jsme postupně rekonstruovali. Mám
dvě dospělé děti, ve volném čase
jezdím s kamarády na kole, hlavně
po Kokořínsku. Když k nám zavítá

návštěva, tak vždy obdivují naše dva
středoasijské pastevecké psy.“
zzA co je vaším zaměstnáním?
Jste soukromníkem?
„Dnes už ano, více jak dva roky jsem
OSVČ, působím jako konzultant v
oboru vodárenství. Nedávno jsem
dokončil zakázku pro Severomoravské vodovody a kanalizace. Také pomáhám starostům, zejména menších
obcí, s jejich investičními projekty.
V minulosti jsem působil v mana-

žerských pozicích ve vodárenství
a výstavbě inženýrských sítí.“
zzA proč jste vstoupil do politiky?
Před rozhovorem jste mi říkal, že
politiku děláte pouze jeden rok.
(pokračování na str. 5)

Dopoledne se
v Mělníku seznámila se každodenním
životem v Senior-komplexu.
Povídala si se zdejšími obyvateli
i zdravotními sestřičkami a pečovatelkami. Odsud se přemístila na sraz
veteránů v Beach Parku Mlékojedy.
„Ta velká americká auta vlastně
člověk zná jen z filmů a mnohdy si
jejich reálnou velikost nepředstaví.
Určitě budou mít problém na zúžené
D1,“ glosovala Kateřina Valachová
spolu s návštěvníky naleštěný Buick
či pravý americký Mustang. Mezi
návštěvníky byla řada rodin s dětmi.
Ačkoliv jsou prázdniny, využila bývalá ministryně čas k debatě s nimi
o vzdělávání a jejich zkušenostech
v mateřských a základních školách.
Odpoledne v Tišicích se pak neslo ve znamení fotbalového turnaje
o pohár pana starosty Pavla Končela. Kateřina Valachová držela pěsti
místnímu mužstvu.
I na další akci si mohla vybrat,
komu fandit. A to při bitvě Rytířů
Mělnických v Hořínském parku.

(pokračování na str. 4)

úřední den
hejtmanky v muzeu
V příjemné atmosféře úřadovala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) ve středu 9. srpna v Mělníku.
Svoji „mobilní kancelář“ otevřela tentokrát v prostorách Regionálního
muzea Mělník sídlícího na zdejším centrálním Náměstí Míru.

Ing. Josef Živnůstek

Pro hejtmanku to byla již čtvrtá
příležitost jak občanům a starostům
měst a obcí pomoci řešit problémy,
které je trápí, ale i sdílet s nimi jejich zkušenosti, starosti a radosti.
Do regionálního muzea se jich za ní
vypravila více než dvacítka.
„Je vidět, že občany Mělnicka trápí obdobné problémy, jako
je tomu v jiných částech regionu.
Především stav středočeských sil-

nic druhé a třetí třídy. Zajímali se
o možnost opravy silnice II/331
Mělník – Mladá Boleslav a II/259
Mšeno – Dubá, hovořili jsme o kotlíkových dotacích a mělnický Junák
mne oslovil s otázkou na možnost
získání prostorů pro jejich klubovou činnost,“ prozradila Jaroslava
Pokorná Jermanová s tím, že dostala celou řadu pozvánek na místní
akce.
 (pokračování na str. 5)
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Sloupek

Romana
Roubíčka

kulturní ráj
Češi jsou národ remcalů, říká
se. Člověk se Čechům nezavděčí, na všem hledají to špatné,
říká se. Mám opačné pocity.
Mám potřebu chválit. Zdá se
mi, že v Mělníku se stávající politické garnituře daří budovat
úžasná atmosféra pospolitosti
a pohody.
Možná si to neuvědomujeme, ale
není týdne, aby se v Mělníku neděla
nějaká zajímavá akce, která nás nutí
se vzájemně potkávat, zdravit, diskutovat, kochat se zábavným kulturním programem. Lidé v Mělníku
se spolu znají jako na malé vesnici,
což činí z Mělníka útulné městečko
plné pohody, přátel a klidu. Lidé tu
žijí pospolu. Stačí vyrazit do města
a máte jistotu, že potkáte známé a
přátele. A to je skvělé.
Lidé z Mělníka se často vzájemná setkávají. Mnohem více, než v
jiných městech. Máme tu spoustu
zajímavých akcí. Sobotní trhy na
náměstí, ochutnávky vín na koštech, promítání filmů na náměstí
a Aušperku, koncerty na náměstí,
divadelní představení v parku u
MKD, koncerty u Díry a u Němého Medvěda a v Mydlárně a v kostele, akce pro děti v Kašpárku a na
Chloumku a Na Polabí a u MKD.
Máme tu recesistický běh na náměstí, různá soustředění sportovců
a klubové akce. Spousty sportovních klubů pořádají soutěže a akce
pro nás Mělničany. A tohle všechno
za přispění a podpory vedení města.
Ne vždy to bývala taková samozřejmost. Omlouvám se všem, na které
jsem si nevzpomněl, ale akcí je v
Mělníku opravdu mnoho.
Říct nahlas, že něco funguje a je
to bezva se v Čechách moc nenosí.
Většinou raději remcáme a kritizujeme. Chtěl jsem zde nahlas říci, co
mnozí z nás považují za samozřejmost a neuvědomují si, že máme v
Mělníku cosi navíc, co jinde chybí. Chtěl jsem pojmenovat aktivity
spousty lidí z Mělníka, které činí
život v tomto městě příjemnější a
zajímavější. Chtěl jsem říci, že v
Mělníku se žije dobře, že je to takový malý kulturní ráj.

OKÉNKO STAROSTY
Česká předvolební politika připomíná na jedné straně
Kocourkov a na straně druhé seriál „Hra o trůny“
Všichni cítí, že se schyluje ke konečnému střetu, některá spojenectví se rozpadají, jiná vznikají a v různých
táborech si budují zázemí oportunisté, připraveni dosavadním lídrům vrazit něco hodně ostrého do zad.
Nikdo nemůže říci, jak to vlastně dopadne. I když vodítek pro orientaci v politickém prostoru přece jen
přibývá.
Tragikomiku politického dění
připomínají billboardy spojenectví
lidovců a STAN. Objevily se přesně v momentu, kdy se jejich koalice
rozpadla. Heslo: „Síla, která řeší
problémy lidí, ne své“ představuje
nesporný vrchol letního politického
sarkasmu.
Když dodáme, že se pár dní po
rozpadu koalice objevil první relevantní průzkum, který změřil koalici
jako skutečnou koalici, a ukázal, že
vstup do sněmovny by zase nemusel
být tak beznadějný, je kocourkovské
dílo dokonáno.
Směšně vypadají všichni aktéři,
což je v politice nejhorší, co se může
přihodit. Bohužel do smíchu vůbec
není skupině liberálních, proevropských voličů, kteří nemohou vystát
Miroslava Kalouska a chtěli volit
STAN. Jejich naděje, že v Česku
může vzniknout nějaká třetí síla, je
pryč. Bloudění – s vyhlídkou porážky od Andreje Babiše – pokračuje.
Deziluze je o to větší, že STAN
odmítl lidovcům účast na kandidátce a jde do voleb samostatně. Leckomu se to může jevit sympaticky
a STAN jsou nyní určitě sympatičtí
především sami sobě. Jenže sebevědomí je zdravé pouze tehdy, když ho
doprovází realismus.
Voliči již mrtvé koalice cítí, že
šance STAN překročit pětiprocentní
hranici pro vstup do sněmovny je
nevelká. Preference hnutí jsou cca
dvouprocentní a měsíce se nehýbají.
Ve STAN se utěšují představou, že
se může zopakovat scénář z krajských voleb, kdy vzdor průzkumům
dosáhli celostátně 10 %. Jenže v celostátních volbách se lidé rozhodují
jinak než v krajských. Zapomíná
se, že STAN „funguje“ přesně do
úrovně kraje, což nakonec vyplývá
již z názvu. Strana zastupuje jen část
starostů, ostatní byli zvoleni na kandidátkách jiných politických stran.
STAN k sobě přitahuje starosty nezávislých seskupení, ale to je vše.
Starostům se dá rozumět, že je lidovci naštvali, když couvli z dojednané koalice, ale zároveň se těžce
chápe, proč odmítli novou nabídku
jít na lidoveckou kandidátku. Lidovci velkoryse nabízeli šest lídrů
a osm druhých míst. STAN měli jistotu, že se do sněmovny dostanou.
Argument, že by pak nebyli vidět, je
velmi slabý. STAN si vůbec neuvědomuje, že běžného voliče to vůbec
nezajímá, pro něj podstatný je výsledek, tedy plnění slibů a očekávaní.
Osobnosti jsou vidět a není podstat-

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
né, zda jsou v nějakém poslaneckém
klubu.
Bohužel nejpravděpodobnější alternativou je, že ve sněmovně vůbec
nebudou. STAN se mylně domnívá,
že jít nyní s lidovci by znamenal začátek konce. Jenže je tomu naopak.
Začátek konce může být rozhodnutí
kandidovat samostatně. Pokud se
starostové nedostanou do sněmovny, nebudou mít peníze za mandáty,
nebudou mít linku do vysoké politiky a nebudou mít šanci prosazovat
svůj program. Zastoupení v Senátu
jim na uchování vlivu stačit nebude. STAN z psychologického hlediska začne ztrácet svojí skutečnou
či u konkurentů předpokládanou
politickou sílu. Začnou ohrožovat
své pozice v krajských seskupeních.
Možná někoho napadne např. ve
Středočeském kraji, že by krajská
koalice mohla být i bez STAN.
Starostové se můžou vytratit
z povědomí, začít se drolit a postupně je může po součástkách rozebrat
Andrej Babiš. STANu v těchto souvislostech vůbec nepomáhá nejednotnost ve vztahu právě k Andrejovi
Babišovi. Na jedné straně celostátní
lídr STANu Jan Farský tvrdí, že si
celostátní spolupráci s ANO neumí
představit a na straně druhé hlavní
sponzor a nová tvář STANu miliardář Dalibor Dědek ihned toto sdělení relativizuje svým prohlášení
„Jan Farský si nedokáže spolupráci s Babišem představit. To
vzhledem k jeho věku a ideálům
chápu, ale já bych chtěl být v roli

Foto Petr Kowanda

mentora, který ho naučí si možnost
spolupráce s Babišem představit.“
Takže ještě jednou, pro jistotu.
Jan Farský říká ne a Dalibor Dědek
jsou peníze a další peníze STANu
slibuje. STAN peníze potřebuje.
Dědka tedy taky. Dědek chce mentorsky (nebo spíše sponzorsky?)
přesvědčit STAN, aby si nedělala
starosti a měla ráda Babiše. Kdybych to ještě zkrátil, věk a ideály
jsou krásné a přepychová věc, ale
prachy si za ně nekoupíš.
Připadá mi to, že se Babišovi
podařilo do STANu vložit kukaččí
vejce. Babiš si říká, STAN nejsou
k zahození, co když se dostanou nakonec do sněmovny. Nesmíme být
zase tak kritičtí ke STANu, protože
si zde můžeme položit otázku „Jak
to vypadá ve hnízdech oranžových
nebo jak se u nás neprávem říká
u černoprdelníků, kolik je tam kukaččích babišovských vajíček“? Nezapomínejme na Jiřího Zimolu či na
Jiřího Čunka. Zatím bez znatelných
kukaččích vajíček vypadá TOP 09
a ODS Petra Fialy. Pozor položme
si otázku „Kolik zejména bývalých
členů ODS je v hnutí ANO 2011?“
Středočeská hetmanka je důkazem této obavy. Bývalá členka ODS
nemá problém jít do koalice se svou
rodnou stranou. Budu-li parafrázovat se Sašou Mitrofanovem pak by
Česká předvolební písnička mohla
zaznít následovně „Žežuličko, kde
jsi byla, žes tak dlouho nekukala?
Nekukala, nekukala, zato jsem v politických stranách zamakala.“
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inzerce
Tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

INFORMATIK

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník
ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):
Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, informačních systémů, aplikací pro koncové uživatele, sítí databází apod.
Zejména v těchto oblastech:
živatelská podpora pracovních stanic s OS Windows a Windows serverem, včetně tiskáren a dalších připojených zařízení, podpora a správa
 u
aplikací klient/server a správa aplikací v prostředí MS Office, Exchange Server, MSSQL, Oracle a uživatelská podpora pro aplikace MS Office.
 Podpora a správa pracovních stanic a aplikací tenkých klientů v prostředí VMWare VMWare vSphere.
 Podpora a správa GIS aplikací v prostředí GeostoreV6, Marushka. Podpora provozu a správa Windows serverů v prostředí VMWare vSphere.
odpora a správa provozu aktivních prvků– switch, router (CISCO, HP) v síti LAN. Správa databází MS SQL a Oracle.
 P
Správa uživatelů v prostředí Windows Active Directory.
 Organizace a správa zálohování v prostředí programu Veeam.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 vzdělání VŠ bakalářské nebo vyšší odborné se zaměř. na obor informatiky, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadavky:
 prokazatelný zájem o danou problematiku  samostatnost a spolehlivost  dobré komunikační a organizační schopnosti,
 ochota stále se učit a pracovat na vlastním rozvoji
Výhodou:  vzdělání v oboru informačních technologií  praxe v oboru  další znalosti k dané činnosti
 praxe v oblasti technologií a správ GIS  praxe s prostředím VMWare
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
řesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče,
 p
místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
	a odborných znalostech, motivační dopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník,
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 			
personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník,
Předpokládaný termínu nástupu: dohodou
bližší informace na tel. č. 315 635 430, 431
Termín doručení přihlášky: 11. 9. 2017 do 10:00 hodin

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
 mechanické a ruční sekání travních pásů

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

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

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

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

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

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

vozovek a chodníků

 ruční úklid  blokové čištění
 úklid autobusových zastávek
 úklid a svoz odpadu kolem kontejnerových

stání a separačních nádob
úklid a likvidace černých skládek
čištění a údržba dešťových vpustí
odvoz odpadů včetně skládkování
kropení komunikací
úklid mělnického vinobraní
zimní strojní údržba komunikací
a chodníků
 zimní ruční údržba chodníků, autobusových zastávek a přechodů pro chodce
 odstraňování a likvidace sněhových převisů a
rampouchů








pořádaných městem
 mělnické vinobraní

DOPRAVA A MECHANIZACE
 odvoz a likvidace drobného odpadu
ze zahrádek, půd a sklepů

 mytí zpevněných ploch (výrobní haly,

parkoviště ) bez aplikace chemie
kropení a čištění komunikací
zemní práce JCB  dílenská činnost
pronájem dopravních značek
kontejnerová doprava
odvoz materiálu a odpadu do sběrného
dvora pro osoby a podnikatele
 výškové práce s použitím plošiny







MOBILIÁŘ MĚSTA
 správa, údržba a opravy městského mobiliáře
 údržba a opravy laviček
 autobusové zastávky
 pomníky a sochy  květináče, sloupky
ODPADY
 nakládání s odpady města, firem a občanů
(mimo svozu komunálního
a nebezpečného odpadu)
 ukládání bioodpadu včetně nabídky
štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
 drobné opravy komunikací,







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

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
 odvoz materiálu a odpadů do sběrného
dvora za úplatu

 sekání trávy a údržba zeleně
 ostatní služby – stěhování apod.
 pronájem stánků, parketu a laviček
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CO se u nás děje
BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV

Má vlast cestami proměn  Tak se
jmenuje národní putovní výstava, kterou
je možno navštívit až do konce srpna
v Kočárovně brandýského zámku. Již
čtvrtý ročník této každoroční akce přináší svědectví o zvelebování opomíjených
míst a objektů v naší vlasti. A tak je tu
skvělá příležitost zastavit se na chvilku
při svých prázdninových procházkách
městem a přesvědčit se, jak člověk dokáže proměnit chátrající stavby v důstojné
objekty, které ponesou své poselství
i dalším generacím.

Kdo bude novým
starostou?

Podle průzkumu, který jsme provedli na našich webových stránkách, a kterého se zúčastnilo více než 800
hlasujících, by se příštím starostou stal Rudolf Fidler (KSČM), na druhém místě skončil Zbyněk Šnajdr
(hnutí ANO), a na třetím PaedDr. Milan Němec, MBA.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Slavnost burčáku s výletem do středověku  V sobotu 2. září od 16 hodin
v zahradě kulturního domu Vltava oslavíme již posedmé narození burčáku,
tohoto lahodného a léčivého moku. Na
všechny tak jako loni čeká výborný burčák a také víno z Vinotéky Na Františku.
Chybět nebude ani pestrý doprovodný
program. Tentokrát to bude především
zábavná výprava do středověku, kterou
pro celou rodinu připravil Housův mlýn
z Tábora. Nebude chybět ani „odvrácená
tvář“ této doby a představí se katovské
řemeslo s ukázkami práva útrpného.

MĚLNÍK

Náměstí přivítá výjimečný veletrh 
Svůj volný čas trávíme různým způsobem. Někdo s rodinou, jiný třeba s přáteli, a mnozí se věnují svým zájmům a
koníčkům. Avšak je řada těch, kteří ještě
neví, kde se zapojit či kam zajít a využít
své chvíle volna. K tomu může napomoci
první ročník místního Veletrhu občanských aktivit, který proběhne v sobotu
19. srpna od 14 hodin na mělnickém
Náměstí Míru. Zájemci se tak budou
moci seznámit s kluby a zájmovými skupinami, které fungují na Mělníku, zjistit
si informace o jejich aktivitách, podělit
se o vlastní zkušenosti či se dozvědět
třeba i o možnostech vlastního zapojení.
Prezentovat se bude široké spektrum
organizací, od sportovních klubů po
okrašlovací spolky. Každý si tedy přijde
na své. Samozřejmě nebude chybět ani
doprovodný kulturní program, jenž jistě
také nabídne inspiraci pro aktivity v této
oblasti.

MŠENO

Pro město krásnější  Až do 1. listopadu majitelé významných domů nacházejících se v městské památkové zóně
Mšeno mají opět šanci získat příspěvek
na jejich obnovu. Žádosti do Fondu regenerace města Mšena, které jsou ke
stažení na webu www.mestomseno.cz,
je možné podávat se všemi přílohami na
podatelnu městského úřadu. O přidělení
dotací bude rozhodovat Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Mšeno a následně zastupitelé města. Žádat mohou
rovněž i majitelé nemovitostí, které se
nacházejí ve vesnické památkové rezervaci Olešno. A tak se určitě další objekty
zaskví ve své původní kráse.

Rudolf Fidler
Oblíbený mělnický starosta MVDr.
Ctirad Mikeš, který bude dokončovat již druhé volební období, tentokrát, zřejmě díky nedávnému incidentu skončil až na čtvrtém místě.
Do voleb je však daleko a my ve
svých předvolebních průzkumech
budeme pokračovat. Je otázkou, kdo
z výše uvedených má největší koaliční potenciál.
Zde se domníváme, že je to zcela
bezkonkurenčně současný starosta. Koalice s KSČM by zřejmě pro
voliče ostatních stran, i v této době,
nemusela být přijatelná. Pak by záleželo především na počtu hlasů,
které získá hnutí ANO. To se nám
v této chvíli jeví jako potenciální
vítěz voleb na Mělníku. Zbyněk
Šnajdr, který se těší velké oblibě
mezi mělnickými občany, by se jistě svého úkolu sestavit funkční mělnickou koalici zhostil na výbornou.
Je však také podstatné, kdo další za
hnutí ANO bude zvolen do zastupitelstva města.
Volební preference ČSSD, které patrně zásluhou jejích členů v
zastupitelstvu Mělníka, vystoupily
oproti zanedbatelnému republiko-

PaedDr. Milan Němec, MBA

Zbyněk Šnajdr

Poznámka redakce:
Hlasování proběhlo formou ankety na našich webových stránkách. Hlasovat
tedy mohl každý s přístupem na internet, bez ohledu na věk.
vému průměru na těžko uvěřitelných 15%, naznačují, že by v budoucí koalici mohla tato strana hrát,
především zásluhou volebního potenciálu charismatického Milana
Němce, určitou roli.

Rýsuje se nám tak koalice na půdorysu ANO, ČSSD a Mé město.
Kdo bude příštím starostou je tedy
pouze jen a jen na vás, milí mělničtí
občané.

red.

Kateřina Valachová navštívila...

(dokončení ze str. 1)
Atmosféra zdejšího parkového
areálu s kulisou zámku i zbudovaného vojenského ležení perfektně
dotvářela skvělou atmosféru akce.
Vedle návštěvníků akce se pohybovali
i středověce odění rytíři, obchodníci
či úžasní chovatelé dravců, jejichž
okřídlení svěřenci si mnohdy zahráli

i ve filmových pohádkách či hororech.
Poslední zastávka byla ve Zdibech, kde se degustovalo celkem
jedenáct soutěžních gulášů při 3.
Zdibském kotlíku. Ochutnávku si
Kateřina Valachová pochopitelně
nenechala ujít. A to nejen proto, že
o nejlepším guláši musela rozhodovat jako jedna z porotkyň. V porotě

mimochodem seděla se slovenskou
moderátorkou Zuzanou Belohorcovou a také s autorkou populárních
kuchařek Janou Florentýnou Zatloukalovou. Atmosféra ve Zdibech
byla skvělá a areál místního sportoviště po slavnostním předání cen
ještě dlouho žil tradiční vesnickou
zábavou.
red.
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Rozhovor s Ing. Josefem Živnůstkem,
lídrem Strany soukromníků do parlamentních voleb

(dokončení ze str. 1)
„Nesouhlasím s tím, co se děje poslední roky. S tím, jak nám vláda
neustále utahuje obojky. Ta všechna
omezení, nařízení, zákazy a pokuty.
A už vůbec je pro mě neakceptovatelné, jak jsou dnes doslova likvidováni soukromníci.
Nemůžou přece představitelé státu říkat výroky jako Jan Mládek, že
OSVČ jsou paraziti, anebo Milan
Štěch zase hnát živnostníky do továren. Vzpomeňte si na výrok Andreje
Babiše „všetci kradnů“, to je vážná
věc. Anebo ještě jeden dnes již možná trochu zapomenutý výrok Andreje
Babiše „malé a střední podniky jsou
klišé a kecy“. Dnes již vidíme, že to
vše nebylo řečeno omylem. Je to třeba zastavit. Z hlediska soukromníků
to už je o sebeobraně. Nedovolíme
přece, aby náš stát řídilo pár vyvolených oligarchů.
A pozor, toto už zase není o soukromnících, toto už je o svobodě.“
zzTakže vám vadí, že stát příliš

zasahuje do života občanů. Ale
stát je tu přece od toho, aby dal životu řád, stanovil pravidla, vybral
daně, a ty pak použil ve prospěch
všech.
„Ano s tím nelze nesouhlasit. Ale
stát přece nemůže řídit vše. Těch
zbytečných zákonů tu je celá záplava. Víte já souhlasím s tím, že děti
by měly jíst zdravě, ale nesouhlasím
s pamlskovou vyhláškou, souhlasím
s tím, že kouření je škodlivé, ale
nesouhlasím s protikuřáckým zákonem. Souhlasím s tím, že rozumný
člověk použije v noci při chůzi po
silnici reflexní prvky, ale nesouhlasím s tím, aby mi to nařizoval zákon.
Každý rozumný člověk si před zimou zavolá kominíka, ale zase, musí
to být nařízeno státem?
Normální člověk nepotřebuje zákon na to, aby mu někdo zkontroloval kotel, stát nemusí podnikateli nařizovat, aby každé dva roky nechal
zkontrolovat revizním technikem
přívodní šňůru k varné konvici.

úřední den
hejtmanky v muzeu

Hejtmanka Středočeského kraje se starostou MVDr. Ctiradem Mikešem (vlevo), zády sedí část pracovního týmu hejtmanky, Zbyněk Šnajdr
a Bc. Miroslav Ullman.
(dokončení ze str. 1)
Uspořádání hejtmančina úředního dne v Mělníku přivítala a ocenila
i ředitelka muzea Miloslava Havlíčková.
„Jsme velmi rádi, že si paní hejtmanka vybrala pro svůj úřední den
právě naše muzeum, a to hned ze
dvou důvodů. Pozná blíže příspěvkovou organizaci, kterou kraj zřizuje, a navíc tím pomáhá k prezentaci
muzeí, takže se můžeme více dostat
do povědomí lidí. A těch je tu dnes
spousta. Pro všechny je to tak pro-

spěšná a úžasná věc,“ konstatovala.
Další návštěva Pokorné Jermanové se bude konat ve středu 16. 8.
2017 v Mladé Boleslavi v Muzeu
Mladoboleslavska, Staroměstské
náměstí – Hrad 1/55 od 10 do 16
hodin. „Těším se na setkání s dalšími občany našeho kraje. Mladoboleslaváci, přijďte se určitě se mnou
podělit o své starosti, ale i radosti.
Jste vítáni předem,“ vyzvala občany Mladoboleslavska a starosty
obcí a měst hejtmanka.

red.

Zeptám se vás pane redaktore.
Znáte občanský zákoník? Ne? Vy
opravdu neznáte základní zákon,
podle kterého máte v této společnosti
žít? Víte proč? Ano, protože má více
jak tři tisíce paragrafů.“
zzA teď ke Straně soukromníků.
Hned na úvod se vás zeptám, proč
máte v názvu soukromníky? Ti si
Vás přece do svého čela nezvolili
a nyní čtou na billboardech ODS
s podporou Soukromníků. Řada
soukromníků přece ODS nepodporuje.
„Jasně že neexistuje žádný povinný
cech soukromníků. Musím dodat naštěstí! Je zřejmé, že naše strana není
představitelem všech soukromníků v
ČR. ODS, tedy Občanská demokratická strana také není představitelem všech občanů. I proto je na tom
billboardu napsáno „s podporou
Soukromníků“ s velkým S, jelikož
Soukromníci s velkým S je běžně
používaný název naší strany. To je
přece úplně běžné, Lidovci také nezastupují všechny lidi a třeba hnutí
Starostové a nezávislí velká většina
starostů nepodporuje.“
zzTakže do voleb jdete společně s
ODS?
„Ano, přesněji řečeno, na kandidátkách ODS. V celé republice je
na kandidátkách ODS vyhrazeno

40 míst pro soukromníky s velkým S
(usmívá se).
Má to hlavní důvod v tom, abychom netříštili síly. Na rovinu říkám,
že kdybychom šli do voleb sami, tak
pravděpodobně hranici pěti procent
nepřekročíme a hlasy našich příznivců propadnou. No a k ODS máme
programově nejblíže.“
zzMůžete to upřesnit prosím?
Jdete do voleb tedy s podporou
programu ODS?
„Ne to v žádném případě. Soukromníci mají vlastní program, který je ke
stažení na webových stránkách.
V kampani budeme přesvědčovat
lidi, že společně nabízíme správnou
volbu pro svobodu a prosperitu Česka, ale současně tu je možnost tradičním kroužkováním posunout dopředu ty kandidáty, kterým lidé více
důvěřují a my, Soukromníci, věříme,
že i tyto preferenční hlasy budeme
sbírat.“
zzDěkuji za rozhovor a taktéž děkuji za originální dárek, řeřichu.
„Rádo se stalo. Řeřichy mám spoustu a těším se, až ji budu na Mělnicku
rozdávat. Věřím, že mé volební heslo na balíčku řeřichy „Nedáme vám
lepší život zadarmo, ale vytvoříme
vám podmínky pro lepší život“ lidi
osloví.“

red.
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CO se u nás děje
LIBČICE NAD VLTAVOU

Pozvánka na Libčické posvícení 
Víkend po svátku sv. Bartoloměje, jenž
připadá na 24. srpna, bude v Libčicích
patřit posvícení, neboť zdejší kostel sv.
Bartoloměje je zasvěcen tomuto svatému. Ve čtvrtek zahájí posvícení slavnostní Mše svatá, v pátek proběhne zahradní
koncert, na němž vystoupí legendární
skupina Schovanky a kapela Five Foxies.
Po celý víkend bude následovat pestrý
program, sportovní turnaje v tenisu i
házené a fotbalové zápasy. K dobré pohodě zahraje skupina se sympatickým
názvem Rumtorát, dále zazpívají Andrea
a Hanka a na zdejší plovárně proběhne
Diskopárty. Po celé tři dny bude na náplavce všem k dispozici Lunapark Helfer,
a sobotní večer odtud oblohu rozzáří
ohňostroj.

Odmítáme záměr Prahy

řešit tranzitní kamionovou dopravu zatížením Středočeského kraje
Vedení hl. města Prahy rozhodlo o tzv. nejtvrdší variantě zákazu průjezdu kamionové dopravy Prahou. Toto
rozhodnutí znamená, že z dosud nedokončeného pražského okruhu nebudou smět sjíždět kamiony delší než
12 metrů směrem na Jižní, Štěrboholskou a Spořilovskou spojku, které v současnosti nahrazují jihovýchodní část okruhu.
ilustrační foto

VELTRUSY

Happening na starém mostě  Již
potřetí ožije starý železný most mezi
Veltrusy a Nelahozevsí. V sobotu 9. září
je od 14 hodin na obou březích připraven
bohatý kulturní program. Na veltruském
břehu přislíbili účast harmonikář a písničkář Václav Koubek, Big Band Petra
Kroutila, Terezie Palková, Budoár staré
dámy, Ondřej Galuška a Vocal band
Markéty Aptové. Pro děti je připravena
pohádka Divadelního souboru Scéna –
„Malý člověk jménem Ngali“. Na nelahozeveské straně se návštěvníci mohou
těšit na Masto Crew, punk-rockovou
kapelu GotHigh, děčínské rockery DCradio či Felixe Slováčka juniora s Musicou
Lucis Praga. Rovněž zde nebude chybět
program pro děti. Pohádku „Sísa Kyselá“
zahrají děti z Dramatického kroužku DS
Scéna.

NERATOVICE

„Jazz ve křoví“ vzpomene skvělého muzikanta  Čas neúprosně letí,
pomalu se blíží konec prázdnin a s ním
i již tradiční hudební setkání v Jazzové
zahradě Na Staré štaci v Libiši. První zářijovou sobotu 2. září zde opět proběhne
přehlídka skvělých hudebníků festival
„Jazz ve křoví“. Podobně jako červnový „Salon tradičního jazzu“ bude i toto
setkání věnováno památce skvělého
muzikanta Tonyho Brycha, který se před
deseti lety odebral do muzikantského
nebe. Tato legendární postava českého
scatu byla frontmanem kapely Steamboat Stompers a rovněž častým hostem
zdejší Jazzové zahrady.

BYŠICE

Pouť s oslavou piva  Od pátku 18.
až do neděle 20. srpna se na zdejším
hřišti uskuteční tradiční pouťové veselí.
Na všechny čeká řada atrakcí, cukrová
vata, zmrzlina a celá řada stánků s občerstvením. V sobotu si na své přijdou
i milovníci pěnivého moku. Proběhnou
zde II. Pivní slavnosti. K ochutnání budou
produkty celé řady minipivovarů a určitě
bude z čeho vybírat. Večer od 19 hodin
proběhne zábava v režii DJ Míwa, takže
se jistě pobaví každý.

Opatření by znamenalo dopravní
kolaps ve Středočeském kraji, řidiči by si totiž tuto trasu zkracovali či
nahrazovali na silnicích druhých a
třetích tříd mezi obcemi kraje. Krajská předsedkyně výboru pro dopra-

vu Věra Kovářová (STAN) vnímá
rozhodnutí pražské Rady jako populismus: „Rozhodnutí pražské
Rady o zákazu vjezdu nákladních
vozidel nad 12 m je populistickým
předvolebním tahem ve stylu hesla

NAVRHNĚTE OSOBNOSTI NA OCENĚNÍ
Oslavy státního svátku Den vzniku samostatného Československa jsou ve Slaném
od roku 2004 pravidelně spojeny s udělováním pamětních listů občanům, kteří
významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný.
Zastupitelstvo města Slaný uděluje ve slánském Městském divadle
„Pamětní list“ zasloužilým občanům
města, veřejně oceněným v kategoriích Sport a tělovýchova, Kultura,
Školství, Zdravotnictví a sociální
péče, Přínos občanské společnosti.
Seznam všech oceněných osob za
uplynulých 13 let je možné zhlédnout na www.meuslany.cz.
Komise pro oceňování osobností
při příležitosti státního svátku 28.
října na svém jednání v loňském
roce doporučila vytvořit Cenu
Vlastimila Kybala. Tuto cenu následně schválila Rada královského
města Slaný. Jejími laureáty mohou

být nadregionální osobnosti (včetně
osobností žijících trvale mimo náš
region či stát), či rodáci, kteří žijí
mimo Slánsko, ale jejichž význam
pro město a jeho kulturu je neoddiskutovatelný.
Jako jeden z členů výše uvedené komise pro oceňování osobností
bych rád vyzval ke spolupráci. Návrhy osobností zasílejte, prosím,
elektronicky na bartonicek@meuslany.cz s krátkým zdůvodněním,
a to do začátku září 2017. Za Vaši
ochotu a spolupráci předem děkuji.
Ing. Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města

problémy neřešíme, ale jen je přesouváme jinam a na někoho jiného.
V tomto případě na silnice Středočeského kraje a na jeho občany, což
je pro nás nepřijatelné.“
„Každému normálnímu člověku
je jasné, že 10 000 kamionů denně
nemůže projet středočeskými silnicemi, které na to nejsou uzpůsobeny. Problém vyřeší dostavba spojení
D1 a D11, ne válka s Prahou o to,
kdo na tom bude hůř. Kamiony musí
zůstat na kapacitních čtyřproudých
komunikacích a nepatří na úzké silničky ve středních Čechách“, doplnil Věslav Michalik (STAN), radní
pro regionální rozvoj Středočeského
kraje.
Rada kraje teď připravuje nesouhlasné stanovisko, se kterým
seznámí své pražské kolegy. Záměrem Středočeské organizace hnutí
STAN je nyní zpracovat podrobnou analýzu dopadů tohoto opatření. „Analýza se zaměří na ty obce
kraje, které by kamionová doprava
nejvíce zatížila. Jsme přesvědčeni,
že v mnoha úsecích bude průjezd
dlouhých kamionů extrémně problematický,“ uzavírá 1. náměstek
hejtmanky Vít Rakušan.
Eva Šleichertová,
tajemnice STAN
Středočeský kraj
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GE Aviation Czech bude ve Středočeském kraji
Společnost GE Aviation Czech a Středočeský kraj podepsaly v pondělí 17. července 2017 dohodu o společném záměru nalézt vhodnou
lokalitu pro novou centrálu turbovrtulových motorů GE ve Středočeském kraji. Společnost vytvořila seznam několika vhodných lokalit,
a ty bude nyní za podpory Středočeského kraje a vládní Agentury pro
podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnocovat.
Investiční smlouvu o vybudování
nové globální centrály turbovrtulových motorů v Česku podepsala
společnost General Electric s českou vládou v říjnu 2016, přípravy
projektu probíhají podle plánu. V
současnosti GE Aviation intenzivně
pracuje na výběru lokality nové centrály a budování ekosystému dodavatelů a partnerů.
„Již od samého počátku preferujeme pro novou centrálu lokality
v blízkosti Prahy. Proto jsme podepsali Dohodu o společném záměru
se Středočeským krajem, abychom
vyhodnotili růstové možnosti v tomto regionu, který dobře známe. Rozhodnutí o výběru lokality nové centrály očekáváme na podzim tohoto
roku, zahájení provozu do konce
roku 2022,” uvedl Norman Baker,
prezident a výkonný ředitel GE Aviation Czech.
„Jsem ráda za to, že GE Aviation uvažuje o vybudování továrny
ve středních Čechách. Přinesla by
do vybrané oblasti nová pracovní
místa, nejen v samotné továrně, ale
i v navazujících firmách a službách.
Jde o pracovní místa s vysokou při-

danou hodnotou, velká část bude
zaměřená na vědu a výzkum. Jejich
podíl by se tak ve Středočeském
kraji významně zvýšil, a to by znamenalo více peněz na rozvoj daného
regionu. Firmě můžeme nabídnout
hned několik míst, kam by výrobu leteckých motorů mohla umístit. Středočeský kraj má výhodu široké sítě
železnic i dálnic, kudy by se mohl
vozit náklad tak, aby to co nejméně
zatěžovalo obyvatele, ale zároveň to
bylo ku prospěchu,” řekla Jaroslava
Pokorná Jermanová (ANO 2011),
hejtmanka Středočeského kraje.
„Cílem hospodářské politiky současného vedení Středočeského kraje
je důraz na diverzifikaci dominantního automobilového průmyslu, výrobu a služby s vysokou přidanou
hodnotou, zvyšování podílu technologicky náročné výroby a silné
zastoupení vědy a výzkumu. To, že
GE Aviation umístí jednu z technologicky nejvyspělejších výrob s
významným podílem výzkumu a vývoje do Středočeského kraje, vytváří
předpoklady pro další koncentraci
technologicky náročné letecké výroby v našem kraji,” uvedl Věslav Mi-

Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje při
podpisu smlouvy GE aviation.
chalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje
včetně evropských fondů a rozvoje
venkova Středočeského kraje.
„Centrum GE Aviation je právě ten typ investic přinášejících do
Česka vysokou přidanou hodnotu,
které stávající vláda chce ve větší
míře podporovat a také tak činí. Zároveň je tato investice v aerospace
sektoru velice zajímavá také kvůli
své dlouhodobé perspektivě,“ řekl
generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Nová centrála turbovrtulových
motorů GE v České republice se
bude podílet na vývoji pokročilých turbovrtulových motorů ATP
(Advanced Turboprop), bude zajišťovat výrobu komponentů, montáž
turbovrtulových motorů, testování,
servis, zákaznickou podporu a další
funkce. Celkem projekt GE vytvoří
v České republice více než 500 nových pracovních příležitostí.
Zdroj: Středočeský kraj
– Krajský úřad

kotlíkové dotace

Středočeský kraj uspokojí žadatele o kotlíkovou dotaci, které předběhl kurýr
Rada Středočeského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. srpna svým
usnesením vyjadřuje vůli uspokojit morální nárok žadatelů o kotlíkové
dotace, kteří podali žádost osobním doručením a mohli být uspokojeni,
a to do výše finančních prostředků vyplacených uspokojeným žadatelům, kteří žádost o kotlíkovou dotaci podali prostřednictvím poštovních služeb a jsou evidováni s časem přijetí 8.00 hodin.
Stalo se tak z iniciativy hejtmanky
kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové
(ANO 2011). Návrh Rady bude ke
schválení předložen zastupitelstvu
kraje. „Navrhla jsem Radě řešení,
které považuji z morálního hlediska
za jediné možné. Požádala jsem kolegy radní, aby můj návrh podpořili
a uspokojili jsme žadatele, kteří byli
pod čarou díky tomu, že bylo přijato
187 žádostí prostřednictvím poštovních služeb v osm hodin ráno. Rada
můj návrh navýšení kotlíkových dotací o částku odhadem 25 milionů
korun schválila a to tak, aby mohli
být uspokojeni ti, kteří by měli nárok
na dotaci, pokud by je kurýr nepředběhl. Zdůrazňuji, že z morálního
hlediska jsme přesvědčeni o tom, že
všichni lidé, kteří stáli venku, mrzli a
splnili podmínky na přidělení žádosti, by měli dotaci získat,“ prohlásila

hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Dodala, že nepřepokládá,
že by někdo ze zastupitelů proti tomuto rozhodnutí Rady zvedl ruku.
Hejtmanka také upřesnila, že kraj
prošetřoval kauzu druhého kola I.
Výzvy Programu „Výměna zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji
2015–2018“ spolufinancovaného
z Operačního programu životního
prostředí a zadal personálně procesní audit, jehož výsledky má k dispozici. „Ty jednoznačně vyvrátily,
že by došlo k porušení pravidel vyplácení kotlíkových dotací. Nicméně
zjistil, a my jsme to zjistili i sami, že
administrace nebyla organizačně
dobře zvládnutá,“ řekla.
Nařčení z možné korupce hejtmanka důrazně odmítla. Problém
podle ní spočíval především v tom,

že bylo víc míst, kde šlo žádosti podat. Na základě těchto zjištění krajský úřad vyvodí personální důsledky a posílí do budoucna tým, jenž
má dotační řízení kotlíkových dotací
na starosti.
V průběhu svého jednání Rada
také odsouhlasila poskytnutí finanční dotace pro část konečných
příjemců, kteří splnili podmínky ve
druhém kole 1. výzvy. „Celkový
objem finanční podpory, který byl
dnes Radou kraje rozdělen mezi 389
úspěšných žadatelů, představuje
celkem 47,41 milionu korun. V tuto
chvíli jde o první, rozsahem větší
část přidělených dotací, u nichž byla
provedena pečlivá kontrola žádostí po věcné i formální stránce. Do
vyčerpání celkové alokace ve výši
51,78 milionu korun pak zbývá ještě k rozdělení 4,37 milionu korun,
s čímž počítáme v následujících
dnech, po překontrolování žádostí
dalších registrovaných žadatelů,“
konstatovala hejtmanka. O druhé
části poskytnutých dotací v rámci
druhého kola 1. Výzvy bude rozhodovat nejbližší zasedání krajské

Rady, které proběhne již v polovině
srpna. Náměstek pro oblast financí
Gabriel Kovács (ANO 2011) následně upřesnil, že zájemci o výměnu svých starých kotlů za nové
budou mít šanci podat svoji žádost o
dotaci v rámci Programu „Výměna
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
2017-2019“, který bude vyhlášen
na konci srpna. V něm je alokováno
celkem 502,233 milionu korun na
realizaci dílčích projektů fyzických
osob. Příjem žádostí bude probíhat
v termínu od 4. 10. 2017 od 8 hodin
do 29. 6. 2018 do 14 hodin.
„Žádosti budou podávány elektronicky a následně budou doručovány v listinné formě s podpisem
konečného uživatele do podatelny
Středočeského kraje,“ závěrem informovala hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová s tím, že Středočeský kraj pořídil pro tento účel
nový software společnosti Software602, který již úspěšně funguje v
dalších sedmi krajích. Šanci pro získání dotace mají tentokrát ne stovky,
ale několik tisíc žadatelů o dotaci.
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KROPÁČOVA VRUTICE

Za historickými traktory  Areál zdejší firmy N&N KOŠÁTKY s.r.o se zaplní
historickými traktory a dalšími zemědělskými stroji. Již podeváté se zde v sobotu 9. září od 9 do 17 hodin uskuteční výstava strojů, které sloužily zemědělcům
a pomáhaly tak v jejich náročné práci.
K vidění bude přes 280 exponátů, z toho
více než 100 historických traktorů a 150
zemědělských strojů, celá řada stabilních motorů, automobilů, motorek a dalšího zemědělského nářadí. Chybět samozřejmě nebude ani bohatý doprovodný
program. V půl dvanácté a ve 14.30 se
uskuteční mezi obcemi Kropáčova Vrutice a Střížovicemi spanilá jízda majitelů
historických traktorů. Pamatováno je
i na nejmladší návštěvníky, pro něž bude
připravena řada soutěží a budou si moci
i zakoupit nějaké to autíčko.

TIŠICE

Den obce Tišice  V sobotu 26. srpna
se v areálu fotbalového hřiště v Chrástě
uskuteční celodenní kulturně – společenský program. Vše zahájí v pravé poledne
vystoupení žáků z místní Mateřské i Základní školy. Dále se představí TIŠICKÉ
KLUBko a následovat bude vystoupení
zpěváka Martina Maxy, které vystřídá
další zpěvačka Marcela Holanová. Po
předání Ceny obce vypukne řezbářská
show, po ní předvedou svojí zdatnost
sportovní psi a přijde i kouzelník… Současně bude probíhat prezentace činnosti
zdejších tradičních spolků. Od 13 do 18
hodin bude projíždět obcí výletní vláček
(nástup a výstup u hřiště), pro děti bude
připraven skákací hrad, soutěže a pouťové atrakce. Slavnost vyvrcholí taneční
zábavou se skupinou PLUS a ohňostrojem.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Volejbalový turnaj s promítáním  Již
od roku 2008 se každoročně ve Lhotce
ke konci léta koná volejbalový turnaj.
Letošní, již čtrnáctý ročník tohoto sportovního srazu bude v sobotu 2. září. Hrají
proti sobě smíšené týmy, což znamená,
že v týmu musí hrát nejméně dvě ženy.
K turnaji je zajištěno občerstvení a nápoje pro lepší zábavu dospělých. V poslední
době je po urputném klání sportovců v
areálu hřiště zajištěn další program v podobě promítání letního kina. A jaký film
se bude promítat? Nechme se překvapit.

MĚŠICE

Pozvání na prakiádu  Střelbu z praku
mnozí berou jako klukovskou zábavu,
avšak v tomto sportovním odvětví se
soutěží na mezinárodní úrovni. Před
časem proběhl Evropský pohár v Kralupech nad Vltavou. Prakiáda Měšice má
dlouholetou tradici, v sobotu 19. srpna
se uskuteční již XXI. ročník. Všichni,
kteří rádi střílí z praku a jsou plnoletí, si
mohou již od půl deváté ranní zasoutěžit.
A o tom, že to není pouze mužská záležitost, svědčí i vyhlášení ženské kategorie.
O občerstvení i naprostou bezpečnost je
náležitě postaráno a pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Z DENÍKU POLICIE čr
Z deníku
Městské policie Mělník
ZLODĚJKA
Počátkem srpna požádal na lince
156 pracovník ostrahy z prodejny
v ulici Vodárenská o vyslání hlídky
MP do uvedené provozovny – důvodem byla krádež zboží. Hlídka MP
se na místo určení dostavila a zkontaktovala se s ostrahou prodejny.
Tento označil podezřelou a sdělil,
že žena prošla pokladním prostorem bez zaplacení zboží. Paní Č.
byla hlídkou poučena, že odcizením
zboží v celkové hodnotě 580 Kč naplnila skutkovou podstatu přestupku dle § 8/1 písm. a), bod 1, zák. č.
251/2016 Sb. krádeže. Na základě
provedené lustrace u OOPČR –
Mělník, bylo zjištěno, že se v daném
případě jedná o zájmovou osobu ze
strany PČR, a proto byla žena dále
převezena na služebnu k provedení
dalších opatření.
NEZODPOVĚDNÉ DÍVKY
První srpnový den se ve 21.10 dostavila na služebnu MP žena a operačnímu MP oznámila, že se její 13-ti
letá dcera dosud nevrátila domů.
V odpoledních hodinách dívka údajně odešla ke své kamarádce a do 19.
hodin, jak byla s matkou domluvena,
se domů nevrátila. Její mobilní telefon byl po celou dobu nedostupný.
Matka druhé dívky strážníkům sdělila, že jí dcera informovala, že bude
v noci spát právě u své kamarádky. Obě hlídky následně prováděly
kontrolní činnost v prostoru parků,
vlakového a autobusového nádraží,

ilustrační foto

v prostoru živnostenských provozoven atd. Kolem 22.30 se dívky telefonicky ozvaly svým rodičům s tím,
že se nacházejí na diskotéce v Úštěku. 
Zdroj: web MP Mělník

Z deníku Policie ČR

LOVIL KRABICE SE ZBOŽÍM
Třiadvacetiletý mladík procházel
mezi 19. a 20. hodinou 15. července 2017 kolem zadní části jednoho
z obchodních domů v Kralupech nad
Vltavou. U sebe měl mimo jiného
i rybářský prut. Přistoupil k nakládací rampě obchodu a uviděl za mřížemi plno krabic. Dostal nápad, že si
nějaké zboží uloví. Během několika
minut mu na udici skončily hned dvě
krabice, které si přitáhl a protáhl je
přes mříže. Z místa pak i se svým

V zahraničí Vám pomohou
čeští policisté

úlovkem utekl. Jeho počínání však
neuniklo zaměstnancům obchodu a celou věc nahlásili na policii.
Netrvalo ani dvě hodiny a policisté
Obvodního oddělení Kralupy nad
Vltavou našli muže odpovídajícího
popisu. Mladík se ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že mladík
byl již za obdobnou trestnou činnost
v posledních třech letech potrestán,
sdělili mu ve zkráceném přípravném
řízení podezření z přečinu krádež.
Nyní může skončit za mřížemi na
šest měsíců až 3 léta.
VLOUPÁNÍ DO
ZAHRADNÍHO DOMKU
Policisté Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou vyšetřují vloupání
do zahradního domku v Kralupech
nad Vltavou-Zeměch v ulici Pod Lipami. Dosud neznámý pachatel překonal v době 16. 7. od 19.00 hodin
až 17. 7. do 6.30 hodin oplocení pozemku a demontoval zámek od dveří zahradního domku. Odsud odcizil
motorovou travní sekačku. Majiteli
způsobil škodu téměř 5 000 Kč.
Máte-li jakékoliv informace k tomuto případu, sdělte je, prosím,
neprodleně policistům Obvodního
oddělení Kralupy nad Vltavou na
jejich služebně nebo na telefonním
čísle 974 876 710. Volat můžete také
na bezplatnou linku 158.

Již desátým rokem se mohou turisté pravidelně od počátku července až
do poloviny září setkávat v oblasti Dalmácie s našimi policisty, kteří slouží ve smíšených hlídkách s chorvatskými kolegy.
Jejich hlavním úkolem je především
Oblast Omiš - Chorvatsko:
pomáhat českým turistům, kteří potel.: 00 385 957 583 106
třebují pomoc při řešení závažných
tel.: 00 385 955 693 395
událostí. Jedná se například o dopravní nehody, odcizené či ztracené

kpt. Bc. Eva Kropáčová
doklady, v případě pátrání po některém z členů rodiny, při komunikaci s
tamními úřady a další.
Policisté slouží ve třech destinacích – Omiš, Šibenik a Burgas – nicV úterý 11. července zazněla stráneckým údolím po sedmé hodině
méně v případě potřeby, pomohou
ohlušující rána. To právě vybuchl nahromaděný plyn v domě manželů
turistům v jiných přímořských obSobotkových, který již dlouho pronajímali dům panu W. M. z USA.
lastech i ve vnitrozemí.
Na dovolenou si proto přibalte i te- Po výbuchu se celý dům zřítil a za- spáleniště zříceného domu zabezlefonní kontakty na české policisty čal hořet. Jeho obyvatel jenom zá- pečit. „Chtěl bych poděkovat všem
zrakem tuto explozi a následný po- hasičům, kteří se zásahu účastnili.
sloužící v zahraničí.
žár přežil, byl však hospitalizován s Obzvlášť patří poděkování hasičům
popáleninami na hlavě a rukou.
ze Mšena, kteří byli u ohně během
Oblast Šibenik - Chorvatsko:
K požáru se sjelo několik profe- osmi minut a díky rychlému zásahu
tel.: 00 385 977 003 416
sionálních a i dobrovolných požár- nedošlo k rozšíření požáru na okolních sborů z celého okolí. Požár se ní obydlí.“ vyjádřil poděkování staOblast Burgas - Bulharsko:
jim podařilo rychle lokalizovat a rosta obce Stránka.
tel.: 00 359 886 564 768

poděkování hasičům ve stránce
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Účetní firma I.SERVER
přijímá nové klienty od 1. 8. 2017

Nabízíme služby:

Zpracování podvojného účetnictví včetně DPH
a kontrolního hlášení, vedení další agendy dohodou.
Zpracování mezd včetně vyúčtování daně z příjmu.
 vedení účetnictví již od 1 490 Kč za měsíc
 založení společnosti od 9 990 Kč
 poradenství od 390 Kč za hodinu

Kontakt: 777 663 987
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Vzpomínkový večer ve mšeně

TUPADLY

Evangelický sbor ve Mšeně a město Mšeno pořádá vzpomínkové večery s významnými osobnostmi, které se
postavily proti totalitnímu režimu.

S prázdninami se rozloučí neckiádou
 Prázdniny utíkají jako voda, za chvíli
je tu nový školní rok. V rámci loučení
s prázdninami se v obci Tupadly uskuteční již 6. Tupadelská neckiáda. Jedná
se o tradiční soutěž na netradičních
plavidlech v rychlosti a především originálním splavením říčky Liběchovky.
Celá sláva proběhne v obecním parku
v sobotu 2. září od 14 hodin.

POSTŘIŽÍN

Guláš Fest 2017  V sobotu 9. září v
10. hodin na místním fotbalovém hřišti
vypukne kulinářské klání o ten nejchutnější a nejoriginálnější gulášek. Fantazii
se meze nekladou, může to být guláš
klasický z masa, ale také třeba vegetariánský, houbový, středomořský, slaný,
ostrý či třeba i sladký. Tým kuchařů
bude minimálně dvoučlenný s vlastním
kuchařským náčiním a surovinami. Časový limit jsou tři hodiny, pak nastane
hodnocení nezávislou odbornou porotou
a samozřejmě degustace. Oproti loňsku
pořadatelé zjednodušili podmínky soutěže a to tím, že navýšili počet kilogramů
suroviny, aby se při degustacích dostalo
na každého. Ruku v ruce s vařením guláše půjde i další soutěž – Postřižínská
buchta. Buchtu, koláč či jiný zákusek
v počtu minimálně 40 kousků soutěžící
donesou na hřiště k ohodnocení.

ÚJEZDEC

Loučení s letní sezónou  Poslední
srpnovou sobotu 26. 8. se místní občané, chalupáři a zejména děti rozloučí s
letošními prázdninami. Na místním hřišti
se uskuteční malá slavnost, pro děti budou připraveny zajímavé soutěže o ceny
a mohou se vyřádit na skákacím hradě.
Chybět nebude ani občerstvení, o které
se postarají místní občané, jenž přinesou
něco na zub. Na zapití bude dobré pivko a pro děti skvělá limonáda. K dobré
pohodě zahraje i zdejší rodák pan Petr
Štamfest, a tak to loučení s létem bude
vskutku veselé.

V loňském roce zde přivítali legendu tzv. Pražského jara paní Kamilu Moučkovou a tématem večera
byly zejména srpnové události roku
1968. V letošním roce jsme si připomněli čtyřicet let od významného dokumentu Prohlášení Charta
77. Jednou z jejích signatářů byla
i socioložka a pedagožka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Za svojí aktivitu
byla v normalizačních letech perzekuována a vězněna za pašování
literatury. Nyní přednáší na katedře
sociální práce na FF UK v Praze a
je členkou mnoha správních rad nestátních nadací.
Zajímavé setkání se uskuteční
v sobotu 26. srpna od 19 hodin v
areálu Městských lázní ve Mšeně.
Náplní připravované besedy bude
Charta 77 a její odkaz po čtyřiceti
letech. Kromě úryvků textu tohoto
dokumentu zazní básně významného člena českého undergroundového proudu Ivana Martina Jirouse

spolu s recitacemi dobových komunistických autorů v podání členů Divadelního spolku T. J. Sokol
Mšeno. Kulturní program doplní
kapela Human Face, která zahraje
písně legendárních kapel The Plas-

tic People of the Universe a The
Velvet Underground.
Není proto pochyb, že to bude
zajímavý večer, který připomene,
že bychom neměli zapomínat na
minulost. 
mar

Zdravotní problém v rodině?
Nejste na to sami
Současný způsob života častokrát nedovoluje rodinným příslušníkům plně se věnovat nemocnému členu
rodiny, neboť pro udržení ekonomického standardu musí chodit do zaměstnání. Právě v těchto situacích
může pomoct domácí zdravotní péče. Pro koho je určena a jaké výhody přináší, na to odpovídala Mgr. Jitka
Velichová, vedoucí sestra domácí zdravotní péče v Nemocnici Mělník.

zzCo je to domácí zdravotní péče
a komu je určena?
„Jedná se o službu poskytovanou
kvalifikovaným zdravotnickým personálem v přirozeném prostředí klienta, která je určena všem věkovým
kategoriím včetně dětí – tedy lidem,
jež potřebují odbornou péči a přitom nejsou hospitalizovaní, nebo

ZLONČICE

Zlonické veselí  Hřiště za místní Staročeskou hospodou ožije v sobotu 2. září
čilým ruchem. V půl desáté bude zahájen
turnaj v nohejbalu. Na návsi pro změnu
odstartují běžecké závody. Nejprve ti
nejmladší poběží běh kolem návsi a v
pravé poledne se vydají na start Běhu
Zlončickou roklí dospělí závodníci. Kromě sportovního klání bude i doprovodný
program zejména pro děti, které se tak
rozloučí s prázdninami. Čeká na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada
atrakcí v podobě skluzavky či skákacího
hradu, a chybět nebude ani pohádkové
představení. Pro všechny bude připravena řada stánků s různým zbožím a
nezbytným občerstvením. Celá slavnost
vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí přímo
pod kaštany za touto hospůdkou.
 mar

JIŘINA ŠIKLOVÁ

Mgr. Jitka Velichová, vedoucí
sestra domácí zdravotní péče Nemocnice Mělník
 Foto: archiv Nemocnice Mělník

těm, jejichž stav neumožňuje docházet do ambulance lékaře.“
zzJaké služby jsou v rámci ní poskytovány?
„Jedná se například o monitoraci
zdravotního stavu, měření tlaku,
krve a pulsu, péči o rány, aplikaci léků, injekcí, infuzí, vytahování
stehů, péči o permanentní katetry a
stomie, vyšetřování glykemie a aplikace inzulinu, odběry biologického
materiálu a další. Zároveň sestra
provádí ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik chůze po operacích,
procvičování a protahování celého
těla. U ležících klientů edukuje a
pomáhá rodině v péči o rodinného
příslušníka polohováním, ošetřováním proleženin a provádí kontrolu
jeho stavu.“
zzJaké jsou její výhody?
„Snad každý pacient po zaléčení
akutního stavu v nemocnici přemýšlí, jak co nejvíce urychlit svůj návrat
do domácího prostředí. Nechce zůstávat hospitalizován například jen
kvůli nácviku chůze nebo převazu
rány, když lze tyto zdravotní úkony
provádět i mimo nemocnici. Pobyt
doma je pro pacienta příjemnější,
jelikož může být v kontaktu se svou
rodinou, zlepšuje se jeho psychický
stav, a tím se urychluje i doléčení po

operacích, úrazech, léčbě srdečních,
infekčních nebo nervových chorob
apod. Rovněž je zde mnohem menší
riziko zanesení infekce ze zdravotnického zařízení.“
zzJe domácí zdravotní péče hrazena pojišťovnou a kdo ji může
předepsat?
„Tuto péči předepisuje lékař, který
pacienta propouští z nemocnice. Poukaz na vyšetření/ošetření je vystaven na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 14 dní po propuštění. Péče je
hrazena zdravotní pojišťovnou, a to
až v rozsahu tří hodin za den. Trváli doléčení déle a pacient potřebuje
v léčení pokračovat, musí následný
poukaz předepsat pacientův praktický lékař.“
zzKam se v případě potřeby obrátit?
„Všichni klienti mělnického okresu,
jež tuto zdravotní péči potřebují, se
mohou obrátit na naši nemocnici,
která tuto službu provozuje od roku
2016. Součástí služeb domácí zdravotní péče je i zapůjčení zdravotních pomůcek za úhradu, jako jsou
například invalidní vozík, chodítko,
pojízdné toaletní křeslo atd. Stačí
jen zavolat na telefonní číslo 730
180 432, Domácí zdravotní péče,
Mělnická zdravotní a. s.“
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nový člun pro pro rybářskou stráž
Výboru MO ČRS Mělník se po dlouholetém úsilí podařilo díky sponzorům, MěÚ Mělník jako hlavnímu sponzorovi, obecním úřadům
v regionu, tak místním soukromým podnikatelům, zakoupit pro MO
motorový člun pro osm osob s 20 kw motorem se speciálním vybavením pro noční využití v ceně více jak 300 tis. korun.

Tento rychlý motorový člun bude
především sloužit pro rybářskou
stráž místní organizace k ochraně
pěti rybářských revírů, aby mohla
důsledněji plnit své poslání a hlavně v nočních hodinách kontrolovat
nepřístupná místa podél hlavních
toků, tedy hlavně kolem tekoucích
řek Labe a Vltavy. Hlavní kontroly budou zaměřeny na nepřístupná
místa kolem Vltavy od Vraňanského
jezu po soutok a podél celého revíru
Labe až k jezu v Dolních Beřkovicích, kde v těchto místech hlavně
v nočních hodinách dochází k porušování rybářského řádu.
Vzhledem k tomu, že naše organizace má i dva členy rybářské stráže
s celokrajskou kontrolní působností,
můžeme kontrolovat i v sousedních
revírech MO Obříství, nebo v MO
Kralupy N/Vlt. Jako vůdce plavidla
bylo proškoleno šest členů rybářské

stráže, kteří po odborném proškolení
složí kapitánské zkoušky. Zároveň
můžeme zapůjčit motorový člun
s naším kapitánem i sousedním MO
ČRS pro jejich revíry na řekách s jejími členy rybářské stráže.
Naše organizace bude moci zapůjčit člun i jednotkám integrovaného záchranného systému v regionu,
což se týká i spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních
složek státní správy při provádění
záchranných a likvidačních prací
a mimořádných událostí. Jedná se
o hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR, městské a obecní policie,
městské a obecní úřady, havarijní,
pohotovostní a jiné služby, ochrany
při povodních, zásahy při otravách
vodních toků a při zajišťování zdraví občanů.
Věříme, že naše spolupráce bude
ku prospěchu nás všech, jak občanů,

tak organizací a v neposlední řadě
k ochraně rybářských revírů naší organizace proti nepoctivým rybářům
a hlavně proti pytlákům.

Za výbor
 Vladimír Nývlt, hlavní hospodář

MO ČRS Mělník

Propojení kladenské dopravy
s pražskou obnáší milionové investice
Autobusy kladenské veřejné dopravy musí mít do 26. srpna desítky nových odbavovacích zařízení, která
v autobusech umožní platby cestujících s různými typy jízdních dokladů. Vyžádala si to integrace kladenské
hromadné dopravy s pražskou. Na integrovaných linkách musí jezdit autobusy s třemi typy systémů: pro integrovanou, městskou a meziměstskou dopravu. Náklady dosáhnou zřejmě milionů korun, přesně ještě nejsou
vyčíslené. ČTK to dnes řekl ředitel kladenské dopravní společnosti ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

Integrace veřejné dopravy má být
na Kladensku spuštěna 26. srpna,
celé střední Čechy mají mít systém
sjednocený od roku 2019. Cílem je
zjednodušení cestování, sjednocení
jízdních dokladů a ceníku jízdného.
Společnost patří do skupiny Arriva
a obsluhuje linky kladenské městské dopravy i meziměstské linky na
Kladensku a v okolních okresech.
Letos v létě dává do provozu téměř
30 nových ekologických autobusů,
téměř polovina ze 173 provozovaných autobusů tak má ekologický
pohon.
„Nejen v nových, ale i v 70 starších
autobusech jsme museli namontovat
odbavovací zařízení,“ uvedl Landa.
Podle něj bylo třeba nejdříve připra-

vit software, aby tři systémy mezi
sebou uměly komunikovat a odbavení cestujících bylo jednodušší.
Vedle toho bylo třeba upravit
jízdní řády, vyškolit řidiče, pracovnice prodejních kanceláří a připravit
informace pro cestující. Nyní pokračuje distribuce jízdních dokladů,
vyvěšení jízdních řádů, úprava jízdních sešitů pro řidiče a podobně.
Podle Landy je stabilizovaná
personální situace, v minulém roce
chybělo nejen kladenskému dopravci mnoho řidičů. „V letošním
roce jsme udělali masivní kampaň,“ informoval ředitel. Podle něj
skončil pokles a naopak se podařilo
přijmout více než desítku nových řidičů. Přispělo k tomu zvýšení platů,
pokračuje také spolupráce s úřadem
práce a proplácení rekvalifikace.
V ČSAD MHD Kladno nyní pracuje
asi 270 řidičů.
Cestující mezi Kladnem a Prahou
budou od konce srpna potřebovat
jen jednu jízdenku pro městské i me-

ziměstské linky a také pro železnici,
měsíčně uspoří až stovky korun.
Lidé na Kladensku si budou muset
zvyknout na nové označení linek,
které bude začínat trojkou nebo šestkou podle toho, zda to bude městský
nebo meziměstský spoj. Některé linky budou prodlouženy, jiné naopak
zkráceny, upraveny budou i jízdní
řády.

Do systému jsou již zapojeny
Mělnicko, Neratovicko, Benešovsko, Sedlčansko, řada spojů v okresech Praze-východ a Praze-západ.
V září přibude oblast Mšena a Kokořínska, do konce roku by podle
aktuálních předpokladů mělo přibýt
i Berounsko.	

sbe ktp

Obec CÍTOV převezme

Modrou stuhu

I v letošním roce se obec Cítov zúčastnila soutěže
„Vesnice roku 2017“ a získala MODROU STUHU
– za společenský život v krajském kole.
Vyhodnocení proběhlo v krásných prostorách Galerie Středočeského
kraje v Kutné Hoře dne 28. června odpoledne. Slavnostní předání „Modré
stuhy“ proběhne 20. srpna ve vítězné obci Hvožďany, která v letošním
ročníku získala Zlatou stuhu. Slavnostního předání se zúčastní zástupci
obce, dále místních zájmových spolků, školy a těch, jenž přispěli k tomuto
úspěchu. Gratulujeme!

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

melnicko@melnicko.cz
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vytvoření rekreační zóny u Labe

Neratovice letos chystají vytvoření rekreační zóny u Labe mezi železničním mostem a jezem. Město dá vyčistit náplavku, vybudovat chodníky a přibýt mají prvky pro odpočinek i sport včetně hřiště pro děti a venkovní posilovny. Informovala o tom místostarostka města Markéta Rajchertová.
Nezpevněné pěšiny by měly nahradit mlatové chodníky, podél nich
chce město nechat umístit nové lavičky, odpadkové koše, piknikovou
sestavu a podobně. „Dále bychom
chtěli vyčistit náplavku od drnů a
nahromaděné zeminy a zavézt ji pískem nebo oblázky, aby mohla sloužit
jako přírodní pláž,“ uvedla místostarostka.
Město má v letošním rozpočtu na
práce vyhrazen jeden milion korun,
záměr muselo projednat s Povodím
Labe.

dotace pro Liběchov
Město Liběchov získalo dotaci ze SFDI a v letošním roce tak může
navázat na loni nově vybudovaný bezbariérový chodník
při silnici I/9 novými nasvětlenými přechody pro chodce.
Jeden vznikne u Akademie věd ČR
a druhý u místního hřbitova. Jedná
se o vysoce frekventovanou komunikaci a snahou města je postupnými
opatřeními ji co nejvíce udělat bezpečnou pro místní občany.
Město Liběchov se snaží podporovat kromě jiného i cestovní a
turistický ruch. Oblast, na kterou
se zapomíná, resp. je u řady obcí
v pozadí zájmu. Na jaře 2016 nově
vybudovalo Turistické informační
centrum. Zde je možnost si nakoupit spoustu zajímavých suvenýrů či
nově vydaných knih o Liběchovu,
ale také prohlédnout velmi zajímavé výstavy či prospekty. Jedním je

nyní nový letáček i pohlednice o
Uměleckém mlýně Liběchov. Liběchov má a do budoucna bude mít
stále více co nabízet. Loni město
opravilo celou křížovou cestu, na
kterou by rádo navázalo opravou
dominanty města místními občany zvané kostelíček, až jej získá
do vlastnictví. Spousta památek
je v soukromém vlastnictví. Když
budeme mít co lidem nabídnout ke
kochání, tak přijde více turistů a tak
i místní živnostníci se potěší z vyššího přílivu turistů.
Foto a text:
Ing. Pavla Veverková
místostarostka města Liběchov

rekonstrukce čistírny
odpadních vod Slaný
Starosta města Slaný, Mgr. Martin Hrabánek, podepsal smlouvu
s Jiřím Žůrkem, jednatelem firmy Strojírny a opravny Milenov spol.
s r.o., na realizaci stavby Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný –
Blahotice.
Celkové náklady rekonstrukce jsou,
dle nabídkového rozpočtu vítězné
firmy, ve výši 107 448 727 Kč a město Slaný má přislíbenou dotaci od
Státního fondu životního prostředí
ve výši 63,75 % uznatelných nákladů. V zakázce je zahrnuta modernizace stávajících technologií a zvýšení kapacity čističky. Její provoz bude
ekonomičtější a ekologičtější. Jedná
se o náročný a dlouhodobý projekt,
do kterého by se mohly postupně zapojit i okolní obce na Slánsku.
Zahájení prací na rekonstrukci
čistírny je plánováno na říjen tohoto
roku.

Př� á� telé� , lidé� dobř� í� …
srdeč� ně� Vá� s zveme na 6. roč� ní� k

výstavy bonsají
Až� vý� stavu zahalí� kouzlo tmy,
tó�ny flé� ten a tibetský� ch mí� s
Vá� s umlč� í� a potě� š� í� duš� i.

sobota 9. 9. – nedě� le 10. 9. 2017
park u kostela sv. Ludmily v Mě� lní� ce

Prunus cerasus L. – Višeň obecná

V Neratovicích má také brzy začít
vznikat jedno ze středočeských přístavišť pro rekreační lodě, další plánuje Ředitelství vodních cest (ŘVC)
například v Čelákovicích, Nymburku, Poděbradech, Osečku nebo Kolíně.
Velkou letošní investicí Neratovic je dokončení kanalizace a modernizace čistírny odpadních vod v
části Mlékojedy za více než 40 milionů korun, z toho téměř polovinu
platí město, investorem stavby je
také společnost Vodárny Kladno –
Mělník. Neratovice letos hospodaří
zhruba s 300 miliony korun. Město
má přes 16.000 obyvatel.

red.
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Dobročinný Fest podruhé
V ČR se koná mnoho akcí, které mají podpořit charitu a sociální projekty a zapojit jednotlivce, veřejnou
správu i organizace a spolky do systému pomoci lidem v nouzi.

Za každý nový počin je nutné poděkovat, protože lidí, kteří potřebují
materiálně, sociálně i finančně podpořit, je čím dál víc a každý projekt,
který může pomoci, je vítán. A pokud se do jedné akce spojí zábava
a charita tak, jak tomu bylo 22. července ve Lhotce u Mělníka, výsledek stojí za to.
Pod záštitou Sboru dobrovolných

PETR PÁNEK, starosta obce
Lhotka, při vítání hostů Dobročinného festu 2017

VÁCLAV VOPAT, ředitel Centra
Mělník a Povltaví Fokusu Praha,
při převzetí výtěžku z charitativní akce

DOJATÁ MAMINKA MALÉ NIKOLKY ČÍŽKOVÉ s pořadatelem akce a členem SDH Lhotka Tomášem Svobodou.

ředitele Centra Mělník a Povltaví
Fokusu Praha Václava Vopata pořadatelům a hostům za finanční dar.
Přítomní tak měli možnost dozvědět
se něco málo o činnosti této neziskovky.
A jak bylo mj. řečeno na pódiu –
je příjemné nejen dostávat, ale také
dávat – předala vedoucí Komunitního týmu v Mělníku Lucie Pešáková
malé Nikolce ručně šitou a vyšívanou deku s polštářkem, jako dar pracovníků a klientů Fokusu.
O podvečerní zábavu se postaral
Radek Šlangal s muzikálovými melodiemi, ale večer už byl pod kon-

trolou takových kapel jako je Baťa
a Kalábůf něžný beat, Paravize
a další.
Každý si jistě našel zábavu, která mu vyhovovala. Děti se zabavily
na dětském hřišti, dospěláci měli
možnost si vybrat z několika druhů
pohoštění. Kromě toho se v místě
nabízel prodej výrobků klientů Fokusu – dílny ROSA.
Shrnutí na závěr – díky SDH
Lhotka, sponzorům a všem, kteří
přišli podpořit dobrou věc – se Dobročinný Fest mimořádně povedl.
Dana Duchoslavová
Kristýna Krsková

hasičů Lhotka se Dobročinný Fest
– jak se tato akce jmenuje – konal
na hřišti již podruhé. První ročník
proběhl v roce 2016 a měl velký
úspěch. Finanční prostředky z dobrovolného vstupného a prodeje výrobků klientů FOKUSU Praha, byly
použity na další rozvoj této organizace.
V letošním roce putoval výtěžek
nejen do Fokusu, (což je nestátní nezisková organizace, která se věnuje
problematice lidí duševně nemocných a pomáhá jim zvládat život),
ale polovina peněz byla věnována
ještě malé Nikolce Čížkové, která
trpí spinální svalovou atrofií.
Návštěvníky v areálu přivítal
starosta obce Petr Pánek, poté předal slovo Tomáši Svobodovi, který
spolu s dalšími členy SDH tuto akci
připravil. Následovalo poděkování

jména na dodržování stanovené
rychlosti, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na
železničních přejezdech, používání
bezpečnostních pásů a zádržných
systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, dokladů předepsaných
pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných
ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích a dalších
předpisů v dopravě.
Policisté zkontrolovali na Mělnicku během dvou dnů 408 vozidel.

Dopravně bezpečnostní akce
Policisté Územního odboru Mělník se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na
účastníky silničního provozu o prázdninách.
Hlídky nejen dopravních, ale
i pořádkových policistů z jednotlivých obvodních oddělení se zaměřovaly zejména na úseky s velkou
intenzitou dopravy a také na místa,
kde často dochází k dopravním nehodám.
Každý rok se stane o prázdninách
velké množství nehod, mnohdy
s vážným zraněním, je to připisováno únavě z teplých dnů, oslnění
sluncem, nevyspáním řidičů vracejících se z dlouhých cest, nepozornosti, rychlé jízdě apod.
Policejní hlídky se zaměřily ze-

Přestupku se dopustilo 92 řidičů. Ve
všech případech zaplatili hříšníci na
místě pokutu.
Nejčastějším prohřeškem, v 29
případech, byl špatný technický
stav vozidla. Rychlost překročilo
5 řidičů, připoutáno nebylo 15 osob.
Pozitivním zjištěním bylo, že žádný
z kontrolovaných řidičů neřídil pod
vlivem alkoholu či drog.
Informace o celorepublikové dopravně bezpečnostní akci naleznete
na www.policie.cz.
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

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

melnicko@melnicko.cz
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PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Cena od 2 300 Kč za měsíc.

V případě zájmu volejte

777 666 393

v centru Mělníka

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

V případě zájmu volejte 777 666 393.
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Když se potkává historie se současností
Místy se nad hlavou zhoupne pavučina, když zatočím zrezivělým kolem pod stropem, z rozměrného dřevěného stroje po mé levici se vysype obláček
šedesát let staré mouky. Už jen vystoupat sem, do čtvrtého podlaží, pro mě bylo tak trochu dobrodružství – kdo přesně nezná všechna zákoutí této
budovy, mohl by šlápnout třeba na nebezpečně ztrouchnivělou fošnu.

ÚTROBY MLÝNA SKRÝVAJÍ DESÍTKY STAROBYLÝCH STROJŮ
DUŠAN THURZO PŘED MLÝNEM

Fotografie: Archiv Uměleckého mlýna Liběchov

„Vítejte v bývalém Papouškově mlýně!“ halasí doktor Dušan Thurzo,
povoláním archeolog, v tuto chvíli

Dobrá česká značka
hraje prim v Mělníku
Nová poetická kavárna Pohodovej anděl v Mělníku byla otevřena teprve před pár týdny. I přes tuto krátkou
dobu si získává přízeň návštěvníků z blízkého i širokého okolí, zahraničních turistů nevyjímaje.
Nevšední interiér láká k posezení mezi
uměleckými díly známých výtvarníků, mezi
nimiž nechybí ani tak zvučná jména, jako je
ak. mal. Jozefína Garai či místní vynikající
malířka Olga Vychodilová a mnozí jiní kumštýři. Dramaturgie sází na osvědčené české
značky, a tak zde kromě uvedených umělců
nalezneme i fotoobrázky zpěvačky Evy Pilarové, podmalby na skle Barbory Štísové, ale
i vína neméně vyhlášené značky Vinařství
Bettina Lobkowicz.
Kavárna přichází i se zajímavou skladbou pořadů. V Židli pro hosta se zde poprvé
představil i stále oblíbený příležitostný herec
a moderátor Zdeněk Srstka, jehož v ní před
časem vystřídala již zmíněná B. Lobkowicz.
Hojně navštívený byl i večer se šansony v podání Petry Hapkové. Návštěvníci netradiční
kavárny se mají i nadále na co těšit. Počínaje úterým 15. srpna mohou přijít na kvalitní
BLUS PIANO TIME Mělničana Tomáše Homuty, který se vždy tento den od 17. do 20.00
hodin usadí za svůj oblíbený nástroj, zahraje
a zazpívá některé osvědčené „pecky“. Tedy
opět dobrá česká značka, za kterou stojí za to
přijít…
Předzahrádka kavárny ve Svatováclavské
ulici se v pátek 4. srpna proměnila v pražírnu pod širým nebem. Paní Suria, rodačka ze Súdánu, předvedla unikátní kávový
obřad a poté ochutnávku tradiční kávy,
které šlo jen stěží odolat. 
Foto lot

ale především majitel impozantního vodního mlýna v Liběchově.
„K ideálu to tu má ještě dost daleko,“ zaznamenal mé rozhlížení po
nástrahách tajuplné mlýnice. „Před
rokem byste se ale do budovy stěží
dostala – od podzimu jsme s naším
týmem vyvezli tuny odpadu, odstranili ty nejhorší následky povodně
z léta 2002 a samozřejmě také víme,
kam můžeme bezpečně pustit naše
návštěvy,“ ujišťuje seriózně Thurzo.
Mlýn stojící hned vedle liběchovského zámku loni po desetiletích
chátrání změnil v dražbě majitele
a brzy se stal předmětem zájmu
místních i přespolních nadšenců.
„Starší lidé ještě pamatují, když
byl v 50. letech provozu. Pro mladší
generace je zase krásnou ukázkou
minulých časů, unikátním souborem
historických technologií,“ shrnuje
42letý „mlynář“.
Na entuziasmus pamětníků a fanoušků tak sází nejen při počátečních opravách areálu, ale i při
shromažďování starých předmětů
a vzpomínek Liběchováků.
„Mlýn je státem registrovaná památka, takže na velké rekonstrukce
počítáme s dotacemi. Mezitím ale
nechceme stát s rukama v klíně, takže kromě čištění a menších oprav
pracujeme na přípravě vlastivědného muzea, které tu časem zřídíme.“
Když vyzvídám, proč oficiální
název zní Umělecký mlýn Liběchov, Dušan Thurzo mě s úsměvem
odkazuje na facebookové a webové
stránky, kde se prý tohle i mnoho
dalšího mohu dozvědět. „Pokud se
ale chcete přijít podívat třeba s rodinou, tak v rámci Dnů evropského
dědictví bude mlýn v neděli 10. září
od 16 hodin výjimečně přístupný
veřejnosti!“ dostávám pozvánku na
rozloučenou.
red
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VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Výstava
„Šlechtická poselství“

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

Slavnostní zahájení výstavy bude na
zámku Mělník
v sobotu 9. září 2017 od 14.00 hod.
Jednotlivé obrazy na výstavě přinesou
informace o historii, rodovém zázemí,
sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých
rodin všech signatářů deklarací.
Výstava se koná na zámku Jiřího Lobkowicze,
vnuka signatáře šlechtických deklarací
Jana Lobkowicze.
Od soboty 9. září 2017 bude otevřena
denně od 9.30 do 18 hodin
a v zimním období do 17 hodin.

Výkup starých
motocyklů
JAWA a ČZ

Tel.
602 292 632
Přijďte vyzkoušet
manikúru, pedikúru,
gelové nehty nebo líčení.
Nově otevřeno.
Ráda za Vámi přijedu
a připravím Vás na svatbu
a další akce.

Anna Švejcarová,
Na Samotě 200, Velký Borek,
telefon: 731 316 077 facebook:
Gelove nehty-Anna Švejcarova

STŘECHY MILAN

Provádím klempířské,
pokrývačské a stavební práce.

Telefon: 721 666 245.
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první Keramický jarmark
Sobotní ráno 15. července nevěstilo nic dobrého. Zatažená obloha a husté kapky
deště přivítaly tvůrce tohoto vyhledávaného zboží, kteří jej v rámci sobotních farmářských trhů hodlali nabídnout zájemcům.
Nebylo proto divu, že někteří odřekli účast na tomto prvním mělnickém
oficiálním představení tohoto řemeslného odvětví. Avšak přesto bylo
z čeho vybírat. Několik stánků nabídlo pestrý výběr keramiky všech

OScAR WILDE
NA LOBKOVICKÉM
ZÁMKU

Historie pražského divadla
Esence je již poměrně dlouhá.
Začala se psát v roce 1973, kdy
odehrál původní soubor s názvem Maryša své první představení. Divadlo svůj původní název dostalo podle stejnojmenné
klasické hry bratří Mrštíků. Za
dobu své existence divadlo vystřídalo tři názvy a několik domovských scén.
Celá existence divadla a jeho
umělecká tvorba je spjata se jménem režisérky Marie Kubrové,
která stála již u zrodu souboru
a po celou dobu jeho trvání, až do
současnosti, je jeho hlavní tvůrčí
osobností a uměleckým šéfem.
Domovskou scénou je Dům dětí
a mládeže Karlínské Spektrum
v Praze. Soubor vystupuje příležitostně i na jiných scénách včetně
mimopražských, zúčastňuje se zajímavých festivalů jako například
Mezi ploty či Open Air Program.
Před dvaceti lety obnovil i tradici
každoročních letních turné. Během
uplynulých let v divadle vzniklo
na čtyřicet divadelních inscenací
a tři krátkometrážní filmy.
V loňském roce se před neratovickým Společenským domem
představilo uvedením Shakespearovy hry „Jak se vám líbí“ v poněkud netradičním stylu. Zazněly
zde totiž i monology z dalších her
tohoto geniálního dramatika.
Tentokrát se divákům představí v areálu Lobkovického zámku
v pátek 25. srpna od 20.30 hodin
s kompilaci povídky Oscara Wilda „Strašidlo Cantervilské“ a jedné z jeho neznámějších her „Jak je
důležité míti Filipa“ pod názvem
Fantom Simon.
Není pochyb, že to bude opět
zajímavý kulturní zážitek.

mar

druhů. Kromě různých hrnků, talířků či mís si
návštěvníci mohli odnést i dekorativní předměty v podobě svícnů, váz i váziček různých tvarů
a velikostí či krásné sošky.
Nechybělo ani bohaté občerstvení v podobě
nabídek z italské a indické kuchyně, ale také
z té naší, tradiční české. Poprvé se představily
i výrobky z kozí farmy Nová Víska. To vše bylo
možné zapít dobrým pivkem z Podřipského pivovaru či skvělým vínkem místních vinařů.
K dobré pohodě opět přispěla i hudební produkce „Potulného barda“ Jiřího Wehleho, jehož
neobvyklé nástroje zněly celým náměstím.
A nakonec se i ta mračna roztrhala a sluneční paprsky zahřály náměstí. Škoda, že tomu tak
nebylo dříve, avšak větru, dešti neporučíme, tak
doufejme, že příště budou nebesa lépe nakloněna.
Věřme, že byl dán podnět k založení další
zdejší tradice, udržující řemeslný odkaz našich
předků.

PhDr. Bedřich Marjanko
Z JARMARKU



Foto: Spolek Světlonoška

Na slovíčko s MUDr. Ivanou Kobrlovou

Věnujte pozornost rizikovým situacím
Začátek letních prázdnin často bývá provázen větším výskytem dětských úrazů. Děti nejsou ve škole či
školce, mají obvykle větší volnost, čas tráví venku s kamarády nebo na táborech, mění se režim fungování
celé rodiny.
Ať už je dítě pod dohledem rodičů,
nebo ne, zvyšuje se pravděpodobnost, že může dojít k jeho zranění.
K nejčastějším úrazům řadíme již
několik let pády, ke kterým dochází nejběžněji v kombinaci s únavou
a přetažením dětí. „Rodiče by měli
dbát na zvýšenou pozornost nad
dětskými aktivitami. Většinou stačí
jen chvilička a může dojít k nepříjemnosti v podobě úrazu, a to i závažnějšího charakteru. Zcela elimi-

novat zvýšené riziko úrazů v době
letních prázdnin není možné, je však
nutné zaměřit se na jejich prevenci,
aby k nim docházelo v co nejmenší
míře a závažnosti. Při sportech by
děti měly používat ochranné pomůcky, jako jsou chrániče nebo také
přilby, při radovánkách ve vodě pak
rukávky nebo nafukovací kruhy, hovoříme-li o dětech, které ještě neumí plavat,“ přibližuje MUDr. Ivana
Kobrlová.

MUDr. Ivana Kobrlová
vystudovala Fakultu dětského
lékařství Univerzity Karlovy
v Praze, má atestaci z pediatrie
a licenci praktického lékaře pro
děti a dorost. Jako lékařka pediatrie Nemocnice Mělník pracuje již 28 let. Dobrý pediatr by
podle ní měl mít selský rozum
a individuální přístup k dětem.
Úspěšný může být jen tehdy,
pokud je zároveň i dobrým psychologem.

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

Napište nám.
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PÁTEK 15. 9. 2017
z z HLAVNÍ SCÉNA

13:55	SLAVNOSTNÍ VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA
14:00	BUBENÍCI ZUŠ MĚLNÍK – vystoupení žáků a studentů
14:15	ZAHÁJENÍ MĚLNICKÉHO VINOBRANÍ 2017
15:15 CLAYMORE – gaelic-rock inspirovaný skotskou a irskou hudbou
16:45 	RENE TROSSMAN – chicagské blues s dechovou sekcí
18:45 	IVAN KRÁL & BAND – držitel Grammy, baskytarysta Patti Smith a
autor písní pro U2, Davida Bowieho nebo Iggyho Popa
20:35 	LASERSHOW – unikátní multimediální show
20:45 	FAST FOOD ORCHESTRA – multižánrové skočné těleso
22:05 LASERSHOW II – repríza audiovizuální show
22:15 VLADIMIR 518 & DJ MIKE TRAFIK – legendy hip-hopové scény
23:45 TH!S – rock-stoner rock

z z COUNTRY SCÉNA

15:00 DENY & TORPÉDA – mělnický rock n roll
16:20 ASM – mělnické folkové seskupení s vlastní tvorbou
17:40 BAŤA A KALÁBŮV NĚŽNÝ BEAT – poetické blues a bigbeat
19:30 	CHLAPI V SOBĚ – kapela z Českého Krumlova

z z Dobová scéna

15:30 DVA POTULNÍ RYTÍŘI – pouliční divadlo
16:30 	ZANYKA – trio hrající na tradiční nástroje středověkou hudbu
17:45 TRAKAŘ – pouliční divadlo
18:30 	REVIVAL SWING BAND PRAHA – od tradičního jazzu po swing
20:00 	PATROLA ŠLAPETO – staropražské písničky Karla Hašlera

11:35 VÁCLAV KŘEPELÁK – kejklíř
12:20 	RYTÍŘI MĚLNIČTÍ – šermířské vystoupení
13:05 TURNAJ POHÁDKOVÝCH POSTAV – sdružení šermu Bakaláři
14:05 VÁCLAV KŘEPELÁK – kejklíř
15:05 	ELTHIN – středověká hudba z Plzně
16:25 	RYTÍŘI MĚLNIČTÍ A BAKALÁŘI – hlavní šermířské vystoupení
18:30 TEMPUS – středověký folk – rock
20:45 LÉTAJÍCÍ RABÍN – melodie židovské východní Evropy

zz Malá dětská scéna

11:00 SVÁŤOVO DIVIDLO „MÁŠENKA A TŘI MEDVĚDI“
12:00 – 15:00 	WORKSHOPY DIVADLA KRASOHLED – kreativní dílna pro děti
na téma originálních ponožkových hrdinů z knihy Lichožrouti
17:00 DIVADLO 100 OPIC „MEDOUŠEK JE HRDINA!“ – Autorské představení
10:00 – 18:00 	Každý den si můžete zahrát haptickou „Lichožroutskou hru“
nebo sérii stolních her na téma příběhů z knihy Lichožrouti.

z z Malá dětská scéna

15:00 	DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY „O třech kůzlátkách“
16:00 – 16:45 WORKSHOP DIVADLA PRUHOVANÉ PANENKY
14:00 – 17:00 	Každý den si můžete zahrát haptickou „Lichožroutskou hru“
nebo sérii stolních her na téma příběhů z knihy Lichožrouti.

SOBOTA 16. 9. 2017
z z HLAVNÍ SCÉNA

10:00 JAROŠÁČEK A JAROŠOVCI – mělnické folklorní soubory
11:15 JAN SPÁLENÝ & ASPM – blues, jazz rock
12:45 1ST CHOICE – alternative rock
14:00 UDG – populární rock-popová kapela z Ústí n. L.
15:00 	HISTORICKÝ PRŮVOD ALEGORICKÝCH VOZŮ
16:00 	REGINALD – populární mělnický rapper
17:15 	CIRCUS PONORKA – jednočlenný orchestr a one-man show
18:45 	OKAMŽITÝ FILMOVÝ ORCHESTR Varhana Orchestroviče Bauera
20:30 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
21:00 MIRO ŽBIRKA – koncert legendy československé pop-music
22:30 DOCTOR VICTOR – živelná rocková show předskokanů AC/DC
0:00
LETY MIMO – rock-electronica s nezaměnitelným zvukem

z z COUNTRY SCÉNA

10:00 	MOŠŇÁCI – country melodie k poslechu a tanci
11:20 	BUDDY WESTON&SPARE PARTS – bluegrassová kapela
12:40 	PETRA BÖRNEROVÁ TRIO & BESENYEI CSABA
14:00 THE BASKETLES – nejlepší revival Creedence Clearwater Revival
15:00 	HISTORICKÝ PRŮVOD ALEGORICKÝCH VOZŮ
16:00 	BLUE ROCKET – teplická rocková kapela
17:30 	SLÁVEK JANOUŠEK – přední český písničkář
19:00 	AG FLEK – legendární zlínská kapela
20:30 	NETŘESK – netradiční country bál s libereckou skupinou

z z Dobová scéna

10:00 	RYTÍŘI MĚLNIČTÍ – šermířské vystoupení
10:50 	ELTHIN – středověká hudba z Plzně

NEDĚLE 17. 9. 2017
zz HLAVNÍ SCÉNA

10:00 MĚLNIČANKA – mělnický dechový orchestr
11:10 DIXIELAND MESSENGERS – energický dixieland nejen z Chicaga
12:30 POKÁČ – oblíbený Youtube písničkář a textař
14:00 BLANKA ŠRŮMOVÁ – JAN SAHARA HEDL A NĚŽNÁ NOC
15:30 	TRESTÁNÍ NEPOCTIVÝCH ŘEMESLNÍKU – Nové divadlo Mělník
16:00 	TATABOJS – závěr programu mělnického vinobraní 2017

zz COUNTRY SCÉNA

10:00 BRAND – country rock ze Štětí
11:30 FOLIMANKA BLUES – český bigbeat
13:00 MÍŠA LEICHT A FOREHAND – muzika s prvky bluegrassu, rocku a blues
14:30 	GOSPEL LIMITED – moderní gospel

zz Dobová scéna

10:00
11:20
12:45
14:00
15:15

SVĚT MUZIKÁLU – komponovaný hudební pořad Petra Kubce
KORRONTZI – baskická skupina
HAŠLERKA – český kabaret z počátku 20.stol
BEROUNSKÉ POVĚSTI HRŮZOSTRAŠNÉ – kramářské písně
KORRONTZI – baskická skupina

zz Malá dětská scéna

11:00 	DIVADLO CIRKUS ŽEBŘÍK „Svatováclavská aneb plášť anebo hrubá
halena“
11:45 – 13:00 	WORKSHOP GALINY MIKLÍNOVÉ – možnost vyrobit si vlastního Lichožrouta i s rodokmenem
14:00 – 16:00 	DIVADLO KALD DAMU „DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“
– představení studentů Katedry alternativního a loutkového
divadla DAMU spojené s workshopem
10:00 – 17:00	Každý den si můžete zahrát haptickou „Lichožroutskou hru“
nebo sérii stolních her na téma příběhů z knihy Lichožrouti.
Podrobnosti a doprovodný program Mělnického vinobraní najdete

www.vinobranimelnik.cz/program
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„Aniby Neřekla“ potěší
příznivce hudby i divadla
Mělnické kulturní léto vrcholí. Během víc jak dvou měsíců si místní i návštěvníci
města mohli prožít celou řadu akcí. Jednou z nich jsou i komorní koncerty v sadech u
Masarykova kulturního domu. Tentokrát se představí umělecká dvojice, jejíž umění
hluboko přesahuje hudební oblast. Jsou to Anna Polívková a Jakub Xavier Baro se
svým pitoreskním koncertním vystoupením.

KOVÁ
ANNA POLÍV

O
AVIER BAR

A JAKUB X



Foto:
archiv autora

Známá herečka Anna Polívková,
tentokrát pod pseudonymem Anna
Poli, stále hledá svou identitu coby
písničkářka a na základě své profese
si na různé druhy zpěvaček s gustem
hraje. A především s nadhledem doplňuje svůj pěvecký projev tancem,
pantomimou, roztodivnými kostýmy a především herectvím. A jelikož je stále ještě překvapena svým
novým zájmem – zpěvem, takže by
ještě nedávno ani neřekla, že spolu
s Iby Popem představí sveřepou divadelní formou své originální autorské písně zvané „Popůvky“.
Kytarista, zpěvák, skladatel a bubeník Jakub Xavier Baro alias Iby
Pop se nezdráhá ji zastínit svým profesionálním zpěvem. Tato kombinace je nečekaně tvůrčí a „Aniby neřekla“ se tím stává plnohodnotným
hudebním zážitkem, ale i zábavnou

NATVRDEL 2017

Desátý ročník velvarského (nejen) hudebního festivalu se bude konat
v sobotu 16. září v krásném prostředí přírodního koupaliště Malvaňák
v prostorném šapitó. Už odpoledne si můžete přijít zahrát s celou rodinou dřevohry, vyzkoušet discgolf, shlédnout divadelní představení
nebo jen tak posedět, popít, vykoupat se, poklábosit, dát si dobrý čaj či
kávu v samostatném čajovém stanu. Celý festivalový program je zdarma! Přispět můžete pouze dobrovolným vstupným, které do poslední
koruny poputuje na účet Spolku Laura. Přispějete tím tak na nutné
rehabilitace velvarským dětem s dětskou mozkovou obrnou.
V podvečer festival zahájí pozoruhodná písničkářka JANA ŠTEFLÍČKOVÁ. Ten, kdo ji měl možnost slyšet a vidět hrát (např. loni ve
Velvarech nebo letos na kralupském
Slunovratu) jistě potvrdí výjimečnost a hudební neotřelost této sympatické mladé dámy. Svěží, vtipné
a milé vystoupení. THE ODD GIFTS je projekt Onřeje Galušky, kralupáka, jehož můžete znát z kapely
Eggnoise. Jeho debutové album
sklízí kladné ohlasy v rádiích a hudebních časopisech. FRU FRU je
parta ostřílených hudebníků z Třebíčska. Na kontě mají čtyři výborná alba, zdařilé videoklipy. Mnozí
fanoušci je řadí ke špičce alternativního rock/ popu u nás. A protože
jsme o tom také přesvědčeni, zahrají
i ve Velvarech! TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR – právě nahrává již
desáté řadové album. Tleskají mu na
vystoupeních doslova všude napříč
Evropou. Jeho nahrávky se pravidelně umisťují na předních místech
v prestižních hudebních žebříčcích.

Je také autorem hudby k divadelním
představením, držitelem hudebních
cen Anděl, moderátorem přírodovědných pořadů v TV, hudebním
producentem, muzikálovým i operním režisérem, zdravým moravským patriotem. Jeho podání (nejen)
moravského folklóru, s rockovými
až metalovými přesahy, pohladí uši
a roztancuje každého hudbymilce!
Pověstná třešnička na dortu! Uvidíte a uslyšíte sami! Pražští KILL
THE DANDIES! se svou divokou
podiovou show předvedou to nejlepší z tuzemské klubové scény, co
lze u nás vidět. Psychedelický, garážový rock´n´roll inspirovaný 60.
a 70. léty, kytarové vazby, hlukové
stěny. To nenechá nikoho v klidu!
Natvrdel bude letos velmi výživný!
Všichni vystupující vzhledem k benefičnímu charakteru akce slevili
ze svých honorářů, někteří výrazně.
A to si zaslouží ocenit, nemyslíte?
Takže si pište do diářů: 16. září na
Malvaňáku ve Velvarech!

Vaši Natvrdlí

show a příběhem, který se týká každého z nás, protože každý člověk
v sobě skrývá nekonečné možnosti.
V současné době jsou koncerty hudebně-dramatickou komedií, která
se s každým představením dále vyvíjí. Anna jako zpěvačka získává
stále větší sebevědomí, ale divadelní projev je její nedílnou součástí
a propojení těchto dvou dovedností
je uhrančivé.
Na své si tak přijdou milovníci
hudby i divadla v úterý 22. srpna od
20. hodiny a po skončení vystoupení si třeba pomyslí: „Anibych neřekl
nežli jsem přišel, že to bude tak skvělý…“ 
mar

Město
ocenilo svojí
umělkyni

Roudnická výtvarnice Eva Brodská letos oslavila významné životní jubileum. Při této příležitosti byla vedením Roudnice
nad Labem oceněna za svou celoživotní tvorbu a reprezentaci
města.
Starosta města Vladimír Urban
ji při této příležitosti pozval na
roudnickou radnici, aby jí popřál
a ocenil její nezanedbatelný přínos pro Roudnici nad Labem a její
reprezentaci. Kromě osobního
dárku a kytice tak obdržela i pamětní list.
Eva Brodská patří do významné roudnické umělecké rodiny,
která již po dlouhá léta náleží
k úzkému okruhu přátel a spolupracovníků místní galerie. V šedesátých letech byla aktivní účastnicí jejího zrodu a zároveň ve svém
oboru výroby tapiserií představuje špičku výtvarné tvorby, která
svým významem daleko přesahuje horizont regionu. Bez Evy
Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní
tapiserie. Její gobelíny koncipované jako obrazová díla, jsou utkány
z přírodních materiálů za použití
tradičních řemeslných postupů.
Patří ke stěžejním dílům textilní
tvorby druhé poloviny dvacátého
století u nás. Autorka je členkou
Umělecké Besedy, její díla jsou
zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií v Čechách
i v zahraničí.
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„Smola a Hrušky“
na náměstí

Poslední prázdninový koncert na mělnickém náměstí Míru bude patřit „zahraničním“ hostům. Ty uvozovky jsou v tomto případě namístě,
neboť jaképak je Slovensko zahraničí, že…

FESTIVALOVÝ
KOKTEIL

Léto i prázdniny vrcholí, a s nimi také řada kulturních setkání pod
širým nebem. Konají se hudební festivaly všech žánrů od folku, popu,
rocku až po swing. Proto opět nabízíme pár tipů kam vyrazit za zábavou a tak si ještě více zpříjemnit chvíle odpočinku a pohody…

Čechomor Kooperativa Tour 2017

SMOLA A HRUŠKY
Představí se totiž skupina slovenských romantiků ze Spišské Nové
Vsi ovlivněných punkem, reggae,
alternativou a ska, vystupující pod
názvem Smola a Hrušky. Název kapely je inspirovaný známým příslovím „Nachytaný na hruškách.“ Kapela v letošním roce slaví dvacet let
své existence a toto výročí „odpálila“ v únoru slavnostním křtem nového alba „Čiernobiely“. Tomuto albu
předchází další čtyři desky a publiku
jsou známy i jejich populární hity
jako třeba „Fajčit treba“, „Televizne
noviny“, či „Honey honey“.
Kapela Smola a Hrušky není
v českých zemích žádným nováč-

Foto: archiv kapely
kem, zaznamenala velký úspěch
například na Mighty sounds 2014
a často vystupuje na různých festivalech či jiných hudebních setkáních.
Skupina je populární svým poctivým mixem ska, reggae a punku,
kterým vévodí smysl pro vtipnou
písničku se snadno zapamatovatelnými refrény. Charakteristický hlas
frontmna kapely Jozefa „Spoka“
Kramára v kombinaci s dechovou
sekcí a koncertní sehraností kapely
jsou zárukou dobrého mejdanu.
Koncert vypukne na mělnickém
náměstí ve středu 30. srpna od 20
hodin a přispěje tak k veselému loučení s prázdninami. 
mar

Město přeje pohybu
na čerstvém vzduchu
Kralupský městský úřad se již dlouhodobě mimo jiné cíleně zaměřuje
rovněž na podporu sportovních a volnočasových aktivit svých obyvatel.
Doslova hitem se zde staly workoutové sportovní konstrukce, které se
v poslední době plánovitě rozmohly
v areálu města. Workoutové cvičení
je v podstatě kombinací kruhového
tréninku, jakož i posilování, kde cvičenci aktivně využívají svoji vlastní
váhu.
První workoutová konstrukce
byla v Kralupech pořízena zhruba
před dvěma lety a nachází se mezi
sportovní halou a penziony pro seniory na sídlišti Cukrovar. Další

v podstatě totožné hřiště následně
vzniklo vedle dětského a sportovního hřiště na sídlišti V Zátiší a poté
v letošním roce na části bývalého
hokejbalového hřiště v Lobečku,
rovněž vedle dětského a sportovního
hřiště. Zatím to poslední se nachází
rovněž v Lobečku, a to ve venkovním sportovním areálu s běžeckým
oválem hned vedle kralupského
zimního stadionu. Takže si zde může
zasportovat každý, kdo má zájem
posílit svou fyzičku.

V pátek 18. srpna v královském městě Slaný v rámci svého turné vystoupí známá hudební skupina Čechomor. V průběhu svého působení projela
celou Evropu, severní Ameriku a Rusko, spolupracovala s divadlem Na
Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími. Letos se kapela
podívala také do Austrálie a na Nový Zéland, kde potěšili naše krajany
zasažené povodněmi a zemětřesením. A nyní ve 20 hodin si jí bude možno
poslechnout i zde.

Poslední koncert kultovní kapely

Areál letního kina Houšťka bude hostit již legendární skupinu Stromboli,
která v osmdesátých letech plnila sály. Jedná se výjimečný koncert, který
se v Houšťce koná téměř po 30ti letech a nejspíš se nebude více opakovat!
Její počátky sahají do jara 1985, kdy vznikla jako původně příležitostná
kapela pro živý koncert na festivalu Jazz Praha ve složení kytarista Michal
Pavlíček, baskytarista Vladimír Guma Kulhánek a bubeník Klaudius Kryšpín. Později přibyly dvě členky: vokalistka Bára Basiková a klávesistka
Vendula Kašpárková, Gumu Kulhánka vystřídal Jiří Veselý. A právě v této
originální sestavě se představí tento pátek 18. srpna od 19 hodin.

Slánský festival Valník 2017

Tradiční slánský rockový festival VALNÍK letos oslaví plnoletost. Již 18.
ročník stejně jako vloni proběhne opět jako dvoudenní akce. Oba dva dny,
26. a 27. srpna, se budou odehrávat na tradičním místě, v krásném areálu
zdejšího letního kina. Návštěvníci se tak budou moci těšit na skvělé kapely
jako například Horkýže slíže, Visací zámek, Totální nasazení a dalších víc
jak 20 hudebních skupin!

Hradozámecká noc

Krásný zámek Nelahozeves zve své návštěvníky na další zajímavou akci.
Tentokrát zde zazní rytmy swingu s příchutí rumu a čokolády. Největším
lákadlem pro dospělé bude totiž ochutnávka rumů a jejich párování s různými druhy čokolády. Pro menší návštěvníky budou připravené dobové hry
nebo dobrodružná výprava do zámeckého parku. Prostě v sobotu 26. srpna
od 18 hodin tu bude až do půlnoci pěkně živo!

Letní minifestival hvězd

Na fotbalovém hřišti v Kosmonosech si poslední srpnovou sobotu dají dostaveníčko hudebníci, které není třeba vůbec představovat. Vystoupí zde
Hana Zagorová s kapelou Boom Band Jiřího Dvořáka, Dalibor Janda s kapelou Prototyp, Davide Mattioli se svojí skupinou a a konečně hudební
formace Strabivari. Bude to prostě retro alterpárty jak má být.

Letňák Fest 2017 v Lysé nad Labem

Druhý ročník tohoto festivalu se rozjede opět ve stylu elektronického rocku
a ska. V sobotu 19. srpna od 15 hodin ve zdejším Letním kině vše odstartuje kapela Huafi. Návštěvníci festivalu se pak mohou těšit na skupiny
jako například Dirty Blondes, Lety Mimo, Pan Kix či Hard to Frame, která
celé hudební setkání zakončí. Není pochyb, že to zase bude pořádný nářez!

mar
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Dobré rady do kuchyně
Med

Med je hustá sladká a lepkavá kapalina vytvořená včelami. Vzniká sběrem a zahuštěním sladkých šťáv – především nektaru z květů. Je to
jeden z nejúžasnějších produktů přírody.
Pro včely je med zásobárnou potravy. To, co včelstvo během roku
vyrobí, z větší části i samo spotřebuje. Jedná se o směs cukrů, vody
a jiných částic – specifické složení
medu závisí nejvíc na typu navštívených květů a liší se podle lokality
a období.
Med má zvláštní voňavou chuť,
proto mu někteří dávají při slazení
přednost před cukrem. Kvalita medu
je nejdůležitější parametr – skutečně
kvalitní med by měl obsahovat pod
18 % vody. Pokud je řidší, může se
kazit, takovému medu se říká nezralý a je náchylný právě ke kvašení.
Známe medy tmavé, světlé, s mateří kašičkou a také jako směs s pylem, s propolisem. Tento sladký produkt obsahuje vápník, hořčík, draslík
a další důležité prvky a také různé
vitamíny a sacharidy. Glykemický
index medu je navzdory všemu velmi nízký, což znamená, že uvolňuje
glukózu do krve jen pomalu a tím
zabraňuje výkyvům hladiny krevního cukru, proto je vhodný pro diabetiky. Léčivé vlastnosti medu jsou
známé od starověku – zmírňuje ar-

Med nevyžaduje v zásadě nijak zvláštní zacházení.
 Vyvarujte se skladování medu na světle – degraduje a rozkládá
některé jeho složky
 Je lépe jej uchovávat v chladu nebo v ledničce – vydrží déle tekutý
 Pokud med zkrystalizuje nemusíte propadat panice – cukernatění je
u medu přirozené, stačí, když jej postavíte ve sklenici do horké vody,
která krystalky rozpustí a med nabude opět hedvábné konzistence
 Tekutý med – je pokládán za méně kvalitní med – získává se kombinací lisování a zahřívání. Umělý med – je spíše cukrová voda. Není
to včelí produkt – skládá se převážně z cukru a sirupu. Navzdory
svému názvu nemá s medem nic společného
 Pokud používáte med jako sladidlo do čaje, nesmí být nápoj teplejší
než 40 °C, vařící voda by zničila všechny užitečné látky

rady do zahrady

srpen

tritidu, snižuje cholesterol, zklidňuje
žaludek, posiluje imunitu, poskytuje silný zdroj energie, odstraňuje
zapáchající dech, léčí nachlazení,
angíny, rýmy, záněty průdušek, pomáhá při migrénách, nespavosti,
stresu, depresích a zlepšuje náladu.
Potřebujete vyřešit problém s pletí
nebo s vráskami? Medová maska
pomůže – med je totiž i zkrášlujícím
prostředkem. Snoubí v sobě čistící,
regenerační a omlazující účinky.

V srpnu není možné už složit ruce do klína – spíše naopak. Tento měsíc
se vyznačuje mnoha prudkými dešti, které však většinou rostlinám moc
vláhy nepřinesou. Přeháňky jsou krátké, prudké a voda většinou steče
po tvrdém vyschlém povrchu a ke kořenům se ani nedostane.

Přírodní lékárna

Chrpa polní

(Centaurea cyanus)

Patří mezi jednoleté byliny s výškou kolem 60 cm. Její lidové názvy jsou
například sinokvět, modrák, boží nebe, boží oko a další.

Chrpy kvetou modrými (asi 3 cm
velkými) květy, od konce června
do září. Původním domovem těmto
bylinám byla jižní Evropa a Asie.
Dnes jsou rozšířené po celé Evropě,
v Asii, Americe i v Austrálii.
Ještě v polovině 50. let byla považována za plevel v obilninách,
dnes už ji najdete spíše zřídka, a to
na pokrajích polí, podél cest, na loukách a pastvinách nebo v příkopech.
Vyhovuje jí výživná půda s mírně
kyselým pH.

Chrpa je považována nejen za
léčivku, ale také za významnou
medonosnou rostlinu. Modré barvivo květů se používá k obarvování
léků. Bohatá je zejména na mangan.
Květ se sbírá za slunečného počasí
a suší se v malých vrstvách ve stínu. Mezi léčivé účinky chrpy patří
tlumení otoků, působí močopudně
– prospěšná je při nemocech ledvin.
Podává se jako čajový nálev (lžička sušených květů na šálek vroucí
vody, nechá se louhovat asi 10 minut
a popíjí 2 × denně).
Významné postavení má v očním
lékařství – podává se ve formě očních kapek a oční vody. Z čerstvých
či sušených květů chrpy se připravuje silnější nálev – tj. 2 lžíce květů
zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme louhovat zhruba 10 minut.
Poté přecedíme přes sítko a ještě necháme překapat přes kávový filtr. Po
vychladnutí se používá roztok jako
zklidňující oční voda, k výplachům
podrážděných očí, při zánětu spojivek, k obkladům unavených očí.

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

 V srpnu přesazujeme jehličnany
i s kořenovými baly. Po přesazení je
musíme několik dní řádně zalévat.
Je to čas i na rozsazování okrasných
keřů a trvalek, dělíme a přesazujeme
kosatce, lilie i pivoňky.
 Ze záhonů se touto dobou sklízí
cibule a česnek, obě plodiny můžeme vázat do copů a uložíme na suché a chladnější místo k zimnímu
upotřebení. Uvolněné záhony je
možné znovu osázet.
 Pozor – nastává doba, kdy je nutné připravit skladovací prostory.
Sklepy, skládky a regály je nutné
před uložením ovoce a zeleniny řádně vyčistit a vydezinfikovat. Chybu neuděláte ani, když je vybílíte
vápnem. Zamezíte tak tvorbě plísní.
Poctivě vyčistit a umýt by se měly
i přepravky, do nichž budete úrodu
dávat.
 A dobrá rada – nízká teplota, která
se pohybuje kolem 3 °C je pro skladování nejvhodnější a samozřejmě
nikdy společně neukládejte ovoce
a zeleninu.
 Jahody: odstraňujeme z nich
staré listí, které by jinak brzdilo

rozvoj květních pupenů. Pravidelně
odstříháváme také šlahouny, čímž
se nejenom vyvarujeme zbytečného
vysilování rostlin, ale poskytneme
jim i dostatek světla a životního prostoru. Záhon okopeme, vyplejeme,
trsy jahod od sebe oddělíme.
 Řez dřevin: živé ploty – po zastřižení vytvoří keře nové výhony,
které potřebují do prvních mrazů
dozrát, aby přežily zimu. Do střihu
se pouštějte nejlépe ráno nebo ve
dnech, kdy je pod mrakem, aby čerstvě zastřižené konce nezaschly.
 Rajčata: Zjistíte-li, že jejich
spodní listy jsou napadeny nějakou
chorobou, okamžitě je odřízněte
a spalte. Jen tak zabráníte přenosu
choroby na ostatní – dosud zdravé –
listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte, až do poloviny září,
proti plísni bramborové.
 Muškáty: pokud je chcete množit
je nyní nejvhodnější doba na odebírání řízků z matečních rostlin. Sázejte je hned do květináčků o průměru
šest až osm centimetrů, naplněných
zeminou smíchanou z kompostu
a písku.

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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Chcete se podělit s vašimi
chovatelskými úspěchy?

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

veterinární poradna
MVDr. Alžběty Maradové
Od kamarádky, která odjela studovat
do ciziny, jsme dostali osmáka degu.
Je to už starší exemplář, ale rychle
jsme si na něj zvykli a věnujeme
mu veškerou péči. Nicméně se
nám v poslední době zdá,
že je mírně apatický
a má zakalené oči.
Může se jednat o nemoc?

Naši mazlíčci se představují
Havanský psík
Patří do skupiny bišonků. Na Kubu se dostal pravděpodobně se Španěly,
kteří tam přijeli kolonizovat území. Plemeno bylo několikrát na pokraji
zániku, naposledy ve 20. století, ale křížením a chovem se tomu podařilo
zabránit.
Havanský psík je statný, malý
pes s měkkou huňatou srstí.
Jeho chlupy mohou dosáhnout
až 18 cm, vyžaduje proto pravidelnou péči – vyčesávání a
stříhání.
Plemeno existuje ve dvou
barevných provedeních. Váha
pejska se pohybuje od 3 do maximálně 6 kilogramů a dorůstá
maximálně do výšky asi 25 cm.
Pes je to chytrý a poslušný
– výjimečně snadno a lehce se
cvičí. Je zcela oddaný své rodině, zbožňuje děti a k neznámým lidem se chová odtažitě a
nedůvěřivě. Je to zkrátka skvělý přítel a společník pro všechny členy rodiny.
Právě pro svou roztomilost a velkou hravost se hodí především do

rodiny s malými dětmi, které na něj
budou mít vždy dostatek času.
Pejsek se při dobré péči dožívá
asi 14 let.

Bez bližšího vyšetření není možné
určit příčinu potíží. Bylo by proto
dobré, abyste se zvířátkem navštívili veterinárního lékaře. Může se
jednat o zánět spojivek – způsobený
např. cizím předmětem (pilinou)
v oku. Problémy mohou nastat i při
nevhodném mikroklimatu v místě,
kde zvířátko chováte. Občas si může
osmák oko i sám poranit.
Pomoc je poměrně jednoduchá
– nejvhodnější je zvířátko přemístit do čistého prostředí a používat
k vymývání nebo vyplachování očí
dezinfekční prostředky nebo masti
či antibiotika, která doporučí lékař.
Větším problémem může být zákal oční čočky – způsobený infekcí
nebo alergií. Navíc u osmáků může
být zákal jedním z projevů cukrovky. Osmáci při zákalu částečně přestávají vidět, hůře se orientují v pro-

storu – především na neznámém
místě. Tato choroba se většinou nedá
léčit, ale zvířátko s ní může žít i delší dobu.
Osmák degu je nenáročný hlodavec pocházející z Jižní Ameriky.
S ocáskem měří zhruba 15 – 20
cm a v zajetí se dožívá až 8 let. Je
to snadno ochočitelné, inteligentní
a temperamentní zvířátko, které miluje společnost dalších jedinců svého druhu. Hodí se k dětem, protože
není agresivní a kouše jen v krajním
případě – pokud se cítí ohrožen.
K životu potřebuje písečnou koupel, k jídlu stačí kvalitní seno a dostatek vody. Vzhledem ke sklonům
k cukrovce by osmáci neměli být
krmeni stravou obsahující cukr –
ovocem. Naopak některá zelenina
je jako krmení vhodná, stejně jako
např. pampeliška a tráva.

Letní recepty
V letním počasí má určitě každý chuť se nějak osvěžit či zchladit. K tomu poslouží třeba skok do bazénu,
ale také studené nápoje. Jako například smoothies z ovoce a zeleniny. Ty vás nejen osvěží, ale navíc dodají
spoustu vlákniny, antioxidantů, vitamínů a minerálů. Těch není nikdy dost, zvláště s ohledem na velké teplotní rozdíly, které toto léto nejsou ničím neobvyklým. Proto je důležitá prevence a imunita, nikdo nechce v
létě ležet doma s chřipkou. A tak jsme si pro vás připravili 3 různé druhy letních smoothies, které rozhodně
musíte vyzkoušet. Stačí vám připravit si nějaký mixér s vysokými otáčkami, a jde se na to.
Všechny uvedené recepty jsou pro 2 osoby.
1. Ovocné smoothie z bobulí
125 g jahod, 125 g malin, 125 g borůvek, 1 banán, 350 ml vody, lžička
chia semínek na posypání
Pro ještě větší osvěžení, můžete
přidávat bobule mrazené. Rozmixujte všechny přísady do hladka.

citronu, lžička chia semínek na posypání
Nalijte vodu, římský salát a špenát do mixéru a na nízké otáčky
umixujte dohladka. Přidejte celer,
jablko a hrušku a na vyšší rychlost
rozmixujte. Nakonec přidejte banán
a citronovou šťávu.

2. Zářící zelené smoothie
Vyváženost ovoce a zeleniny v tomto nápoji vytvoří skvělou chuť a navíc dodá spoustu energie. Pokud
chcete pořádně a zdravě nastartovat
svůj den, toto smoothie je přesně pro
vás.
350 ml vody, 1/3 hlávky natrhaných
listů římského salátu, čerstvý špenát
(asi 2 hrsti), 3-4 stonky řapíkatého
celeru, 1 nakrájené jablko, 1 nakrájená hruška, 1 banán, šťáva z půlky

3. Jednoduchý léčivý nápoj
Často nás v létě potrápí žaludeční
nevolnost, například z přemíry tučného jídla, alkoholu, či dlouhého
cestování. Pokud je to i váš případ
neváhejte si zapsat tento jednoduchý recept. Doporučená dávka pro
dospělého člověka je maximálně
3 sklenice denně.
2 pomeranče nebo grepy (oloupané,
nakrájené), 2 lžičky mletého čerstvého zázvoru, 230 ml čisté vody

Rozmixujte všechny přísady do
hladka. Zázvor má nespočet léčivých účinků. Působí protizánětlivě,
posiluje imunitní systém, stimuluje
krevní oběh, pomáhá při redukci

váhy, prohřeje celé tělo, předchází
chronickým onemocněním, zmírňuje nevolnost při cestování, v těhotenství a další.
 Recepty a foto: Eva Stiborová
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2017

Skauti z Mělníka mají letos tábor za sebou. Na první turnus vyrazilo 34 dětí v rozmezí 8-18 let na tábořiště
v katastru obce Hůrky u Jindřichova Hradce do překrásné přírody České Kanady, kde spali v podsadových stanech. Celotáborová hra se konala v duchu Harryho Pottera, kdy nechyběl mluvící klobouk, který
rozřazoval děti do kolejí Lesní školy magie.

NEJMENŠÍ SKAUTI SE PODÍLÍ NA RANNÍM VZTYČOVÁNÍ STÁTNÍ VLAJKY na stožáru uprostřed
tábořiště, a tímto se zároveň učí ctít jeden ze symbolů České republiky.

VÍTE, ŽE…
Hrad Houska je bránou do pekel?
Asi víte, že na hradě Houska je vstup do pekla. Ale možná nevíte, že na nádvoří hradu najdete ručně vyřezávané pohyblivé dřevěné peklo inspirované Danteho Božskou komedií.
Hrad Houska je původně raně gotický hrad, renesančně přestavěný,
který leží v kokořínských lesích.
Původně bylo na tomto místě jen
hradiště, které patřilo Houskovi
(Haussekovi či Housekovi). Hrad
byl zbudován ve 13. století, (v počátcích vlády Přemysla Otakara II.),
jako hrad královský, který měl plnit
roli správního a vojenského centra –
před založením Bezdězu.
V písemných pramenech je hrad
zmíněn teprve roku 1316, jako
majetek Hynka z Dubé. Hrad měl
mnoho majitelů, např. Jindřicha
Berku z Dubé, Smiřického ze Smiřic a Václava Hrzána z Harasova.
Jeho potomek Tobiáš hrad v letech
1584–1590 přestavěl na renesanční
zámek. V roce 1615 už patří sídlo
Václavu Berkovi z Dubé, který ale
po bitvě na Bílé hoře musel svůj

majetek opustit a z Čech emigrovat.
Konfiskát získal Albrecht z Valdštejna. V roce 1924 koupil hrad Josef
Šimonek, senátor a prezident Škodových závodů v Plzni.
Poté byl hrad, díky své poloze
v Sudetech, do roku 1945 využíván
německou armádou, konkretně ob-

Každodenním rituálem byla ranní
rozcvička, vztyčování státní vlajky a zasekávání sekyrky práce, po
určených skupinách se děti podílely na každodenní přípravě jídla
a v noci ve dvojicích jako noční
hlídka hlídaly tábor. Děti si vyráběly
kouzelnické hůlky, košťata na hru
Famfrpál, trička se znakem své koleje školy, vlajky svých kolejí a učily se různým kouzlům. V průběhu
večerní volnočasové hodinky, tzv.
střípků, se učily střílet ze vzduchovky, z luku, poznávat stopy, bylinky,
zvířata, vyřezávat ze dřeva. Starší
skauti a skautky také absolvovali 25
km dvoudenní výpravu mimo tábor
na zříceninu Landštejn a vyzkoušeli
si svojí odvahu a síly na překážkách
v lanovém centru. Nechyběla noční
stezka odvahy.
Večer se všichni těšili na táboráky, u kterých se zazpívalo za zvuku
kytar a u slavnostního ohně nováčkové skládali skautský slib.
Na konci tábora šli mladší skauti a skautky začarovaným lesem za
blikajícím světýlkem bludičky, která
je dovedla až ke sladkému pokladu.
Poslední den bylo vyhodnocení celotáborové hry, odpoledne hostina
a večer táborák, u kterého si někteří
spálili přezdívku vyrytou do březové kůry. „Tábor se nám všem moc
líbil, bohužel utekl jako voda a již
nyní se těšíme na příští tábor.“
Za skautské vedení
zpracovala Ivana Siranová

Podle
legendy se na Housce
a v jejím okolí zjevuje postava
v černé mnišské kápi, která nemá
obličej a sleduje opovážlivce, kteří
by chtěli Housku navštívit v noci
nebo zde dokonce
přenocovat.

lastním štábem SS. Od roku 1950 zde
byl umístěn archiv Státní knihovny
v Klementinu. Delší dobu patřil objekt také Spolaně Neratovice.
Po roce 1989 je hrad vydán v restituci potomkům Josefa Šimonka,
kteří jej nechali opravit a zpřístupnili
jej veřejnosti. Dnes žije kulturními

akcemi – jarmarky, šermíři, tance,
řemesla, zpěváci a hudebníci, sezónní i stálé expozice, dobově laděné
aktivity jednotlivců i firem, svatební
obřady a pod. Program akcí naleznete na www.hradhouska.cz. 

red

zdroj: www.hradhouska.cz

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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Osmdesát let kralupské pošty

Mezi řadou kralupských výročí, která připadají na letošní rok, je i výročí stavby a otevření kralupské pošty v Nerudově ulici. Po dlouhých žádostech a intervencích na ministerstvu pošt, byla v roce 1937 odevzdána veřejnosti nová budova pošty.
a obecní úřad se marně téměř deset
let domáhal zřízení poštovního úřadu, který by odpovídal důležitosti
města. Starosta města Josef Vaníček neustále intervenoval na ministerstvu pošt a telegrafů než získal
podporu ministra Dr. Emila Frankeho. Ten nakonec přijel inkognito do
Kralup a navštívil starou kralupskou
poštu, aby se osobně přesvědčil
o oprávněnosti požadavku na novou
poštu. Nutnost stavby nové budovy
pošty uznal a město zadalo projekt
Ing. arch. Dr. Vojtěchu Krchovi
z Prahy. Město získalo pro stavbu
pozemek v Nerudově ulici. Stavební
práce provedla mělnická firma Ing.
Širc a Ing. Zeman. Stavební náklady
činily 1 200 000 korun.
Ačkoliv Nerudova ulice není
v zátopovém pásmu, projektant počítal s možností budoucích povodní
a prostor pro veřejnost s úřadovnami umístil do zvýšeného přízemí,
do kterého vede devět schodů. To
se vyplatilo, když v roce 1947 Zákolanský potok zaplavil celou Nerudovu ulici. Kino ve vedlejším domě

se ocitlo pod vodou a ze sálu se pak
dlouho muselo vyvážet bahno. Naproti tomu budova pošty zůstala největší pohromy ušetřena. Projektant
počítal se stoletou vodou, ale nikoli
s tisíciletou vodou, která zasáhla
Kralupy 14. srpna 2002. Dosáhla až
do zvýšeného přízemí a pošta musela být na dlouhou dobu uzavřena.
Budova je architektonicky na
svou dobu velmi dobře řešena. Keramické obklady a režné cihlové zdivo
zaručují dlouhou životnost obvodového zdiva bez údržby. Do prvního
patra pošty byla umístěna telefonní
ústředna. Vedle ní byla místnost pro
veřejnost se čtyřmi telefonními přístroji v kabinách – hovornách. Po
válce byla vybavena automatickou

ústřednou pro 400 účastníků, rozšířenou později až na 2000 účastníků
v rámci místního styku, ale meziměstské hovory musely i nadále obstarávat ručně spojovatelky. Budova
má železobetonové stropy, neboť se
počítalo i s tím, že v budoucnu, až se
provoz ještě více zvětší, bude přistavěno další podlaží s větší ústřednou.
K tomu však nedošlo a v sousedství
pošty byla postavena moderní telekomunikační budova. Po dostavbě
telekomunikační budovy byla telefonní ústředna pošty na přelomu
roku 1989 zrušena. Budova pošty po
rozsáhlých vnitřních úpravách a přístavbách, které proběhly před již
více lety, slouží stále svému účelu.

Ing. Josef Stupka

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

křížovka

Rozluštění křížovky: .. zítra můžeš nastoupit

Až do roku 1937 byl kralupský poštovní úřad v Podřipské ulici v pronájmu v soukromém domě č. p. 121,
kde v prvním patře žili Borutovi,
prarodiče básníka Jaroslava Seiferta.
Ten je při každé příležitosti v tomto
domě navštěvoval. Poštovní úřad se
často stěhoval z ulice do ulice, než
dostal v roce 1937 vlastní budovu.
Všechny domy stojící v Podřipské
ulici byly již zbořeny a na místě, kde
stála stará pošta je dnes dům s označením „Ametystová čajovna“.
Umístění pošty v přízemí domu
č. p. 121 bylo naprosto nevyhovující
při tehdejších požadavcích na poštu.
Kralupský poštovní úřad byl v té
době poštovním úřadem první třídy a prvního stupně a zaměstnával
1 vrchního poštmistra, 9 úředníků,
5 listonošů a 4 zřízence. Není bez
zajímavosti, že v rámci místního obvodu Kralupy I, Kralupy II (Lobeček), Kralupy III (Mikovice) se doručovalo dvakrát denně! Na místa,
jako je Kocanda, Debrno, Dolánky,
chodil listonoš jenom jednou denně.
Nároky na poštu stále narůstaly

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 26

sport

golfový Den otevřených dveří
S přáním přiblížit golf co nejširší veřejnosti vznikl v Beřovicích u Slaného golfový areál. 8. 9. 2017 na Den otevřených dvěří máte jedinečnou příležitost dozvědět se více o tomto, dnes tak populárním, sportu.
Připravený program si mohou
dopřát golfisté i negolfisté – začátek
akce je ve 14.00 hodin. Při příchodu
dostanete hůl a míčky a ujme se vás
trenér, který vám ve všem poradí.
Zdarma si vyzkoušíte, jak se hraje
golf, zasoutěžíte si v golfových dovednostech a pro děti je připraven
speciální program. 		
Den otevřených dveří bude probíhat na dvou stanovištích:

zzDriving Range – cvičná louka
s délkou okolo 270 metrů. Zde budete zkoušet dlouhé odpaly, naučíte
se jak držet hůl a jak švihat.
zzCvičný green
Na cvičném greenu si vyzkoušíte
puttování, což je vlastně postrčení
míčku po zemi, něco jako minigolf.
Vysvětlíme si, co je chip, pitch a v
jakých situacích tyto rány hrajeme.

Více informací: www.gcbr.cz

Recyklojízda

Připojte se na kolech i jinak
Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projede Českou republiku od západu k východu speciální tým Recyklojízda 2017. Připojte se
k jejímu týmu 8. září v Kralupech nad Vltavou.

Mistrovství světa
v rychlostní kanoistice
Pokud jste milovníky vodních sportů,
určitě si přijdete zanedlouho na své. Od
23. do 27. srpna se v Račicích koná mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
Českou republiku bude reprezentovat
třiatřicet závodníků.

zzStručný program
Středa 23. 8.
9:00 – 12:00 Parakanoe, rozjíždky na 200 m
14:30 – 15:50 Parakanoe, semiﬁnále a finále na 200 m
17:00 Slavnostní zahájení – Vstup volný
Čtvrtek 24. 8.
8:30 – 13:30 Rozjížďky – 500 a 1000 m
13:45 – 14:30 Parakanoe – ﬁnále na 200m
15:30 – 19:10 Semiﬁnále – 200, 500 a 1000 m
Pátek 25. 8.
9:00 – 13:50 Rozjížďky – 200, 500 a 1000 m
15:30 – 16:00 Parakanoe – ﬁnále na 200 m
16:30 – 18:00 Semiﬁnále – 500 a 1000 m

Sobota 26. 8.
8:30 – 10:30 Finále B, C – 200, 500 a 1000 m
10:30 – 13:00 Finále A
		 muži 200 m (C1, K2) | 500 m (C2, K2) | 1000 m (K1, C1, K2)
		 ženy 500 m (K1, K2, C2) | 1000 m (K2)
14:00 - 15:15 Parakanoe - finále na 200m
15:25 – 17:30 Semiﬁnále – 200, 500 a 1000 m
Neděle 27. 8.
8:30 – 10:00 Finále B, C – 200, 500 a 1000 m
10:00 – 11:55 Finále A
muži 200 m (K1, C2) | 500 m (K1, C1, K4) | 1000 m (C2, K4, C4)
ženy 200 m (K1, C1, K2) | 500 m (K4) | 1000 m (K1)
14:30 – 16:30 Finále – muži 5000 m (K1,C1) | ženy 5000 m (K1)
16:30 Slavnostní zakončení mistrovství světa

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

Divákům se v jednotlivých závodech představí takoví borci, jako
je např. kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa (oba pojedou
individuální závody na kilometru a
pětistovce), další želízko v ohni je
úspěšná juniorská kajakářka Sofie
Kinclová, Štěpánka Sobíšková a
Barbora Galádová – mimochodem
nejmladší členka skupiny.
K závodníkům v Račicích přibude i kanoista veterán Petr Bubanec,
který se k závodění vrací po 27 letech - nominaci si v 47 letech vybojoval vítězstvím na mistrovství republiky v deblkanoi na dvoustovce.

Tříčlenný tým si dal za cíl projet
Českou republiku od západu na východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií – jak jinak než na kolech
na baterky. Na elektrokolech hodlají
nadšenci ujet 700 kilometrů. Začátek akce je 5. září v Aši, konec 14.
září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Kdekoliv po trase se
mohou lidé připojovat a kus cesty
s týmem Recyklojízdy zdolat.
V Kralupech nad Vltavou bude
8. září na Palackého náměstí od
13,00 do 13,30 infostánek, kde se
zájemci dozvědí více o recyklaci baterií. Domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií
v domácnosti.
Potom se odjíždí směr Čelákovice – na kolech, elektrokolech, koloběžkách, a ti zdatnější mohou třeba
i běžet.

Běh Zlončickou roklí
Běh Zlončickou roklí se letos poběží v sobotu 2. září již popáté v
rámci „Zlončického veselí“, které se pořádá k připomenutí povodní
v roce 2002.
Je určen pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Celý běžecký
program odstartuje nejkratší trasou (100 m) pro nejmenší běžce a bude
mít vzestupnou tendenci. Start/Cíl bude u Staročeské hospody přímo
ve Zlončicích. Jeden okruh je dlouhý 7 km (2 km asfalt / 5 km terén).
Je možné se přihlásit na závod o délce 7 km, 14 km nebo 21 km (výběr
celkové tratě je nutné uvést při registraci). Tato sportovní akce je určena
pro běžecké nadšence z blízkého i dalekého okolí. Hlavní závod bude
mít hromadný start v pravé poledne na okruh 7 km a je jen na vlastním
uvážení, kolik kol každý absolvuje, ale maximum jsou tři okruhy. Pro
všechny je v prostoru Start – Cíl zajištěno skvělé občerstvení z produkce místních hospodyněk.

Více na www.behzloncickourokli.cz

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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Sokol Libiš zahájí přebor na hřišti
nováčka Sokola Nespeky
Los nové fotbalové sezony už znají i aktéři středočeského krajského přeboru, kam z divize B sestoupil Sokol Libiš. Ten se do
této soutěže vrátil po tříletém působení v divizi, kde první dvě sezony podával velmi solidní výkony. Ovšem v té poslední po
odchodu několika hráčů se týmu vůbec nedařilo. Na podzim dokonce nevyhrál ani jednou. V jarních odvetách sice už nasbíral
podstatně více bodů než na podzim, ale na záchranu to nestačilo. A tak se v nastávající sezoně bude pokoušet o návrat do divize. Boje v krajském
přeboru budou zahájeny o víkendu 12. a 13. srpna a Libiš se bude pokoušet o první body u nováčka krajského přeboru Sokola Nespeky. Doma
se představí o týden později v sobotu dopoledne. Její domácí hrací termíny totiž zůstaly v sobotu v 10:15 hodin.
zz1. kolo – neděle 13. 8. v 17:00
Klíčany – Rejšice (SO 10:15), Kutná Hora – Lhota (SO 10:15), Sp. Příbram – Beroun (SO 10:30), Tuchlovice – Hvozdnice (SO), Horky n.
J. – Slaný (SO), Nespeky – Sokol
Libiš (SO), Poříčí n. S. – Nové Strašecí (SO), Semice – Poříčany.
zz2. kolo – neděle 20. 8. v 17:00
Sokol Libiš – Horky n. J. (SO
10:15), Klíčany – Tuchlovice (SO
10:15), Nové Strašecí – Nespeky
(SO), Beroun – Poříčí n. S. (SO),
Hvozdnice – Sp. Příbram (SO), Rejšice – Lhota (SO), Slaný – Semice
(SO), Poříčany – Kutná Hora.
zz3. kolo – neděle 27. 8. v 17:00
Kutná Hora – Slaný (SO 10:15), Sp.
Příbram – Říčany (SO 10:30), Poříčí n. S. – Hvozdnice (SO), Nespeky
– Beroun (SO), Horky n. J. – Nové
Strašecí (SO), Tuchlovice – Rejšice
(SO), Lhota – Poříčany, Semice –
Sokol Libiš.
zz4. kolo – neděle 3. 9. v 17:00
Sokol Libiš – Kutná Hora (SO
10:15), Klíčany – Poříčí n. S. (SO
10:15), Nové Strašecí – Semice
(SO), Hvozdnice – Nespeky (SO),
Beroun – Horky n. Jiz. (SO), Slaný – Lhota (SO), Rejšice – Poříčany (SO), Tuchlovice – Sp. Příbram
(SO).
zz5. kolo – neděle 10. 9. v 17:00
Kutná Hora – Nové Strašecí (SO
10:15), Sp. Příbram – Rejšice (SO
10:30), Horky n. J. – Hvozdnice
(SO), Nespeky – Klíčany (SO), Poříčí n. S. – Tuchlovice (SO), Lhota
– Sokol Libiš, Poříčany – Slaný, Semice – Beroun.
zz6. kolo – neděle 17. 9. v 17:00
Sokol Libiš – Poříčany (SO 10:15),
Klíčany – Horky n. J. (SO 10:15),
Sp. Příbram – Poříčí n. S. (SO
10:30), Nové Strašecí – Lhota (SO),
Beroun – Kutná Hora (SO), Hvozdnice – Semice (SO), Rejšice – Slaný
(SO), Tuchlovice – Semice (SO).
zz7. kolo – neděle 24. 9. v 16:30
Kutná Hora – Hvozdnice (SO
10:15), Horky n. J. – Tuchlovice

(SO), Poříčí n. S. – Rejšice (SO),
Nespeky – Sp. Příbram (SO), Slaný – Sokol Libiš (SO), Poříčany –
Nové Strašecí, Lhota – Beroun, Semice – Klíčany.
zz8. kolo – neděle 1. 10. v 16:00
Klíčany – Kutná Hora (SO 10:15),
Sp. Příbram – Horky n. J. (SO
10:30), Nové Strašecí – Slaný (SO),
Hvozdnice – Lhota (SO), Beroun
– Poříčany (SO), Rejšice – Sokol
Libiš (SO), Poříčí n. S. – Nespeky
(SO), Tuchlovice – Semice (SO).
zz9. kolo – neděle 8. 10. v 16:00
Sokol Libiš – Nové Strašecí (SO
10:15), Kutná Hora – Tuchlovice
(SO 10:15), Horky n. J. – Poříčí n.
S. (SO), Nespeky – Rejšice (SO),
Slaný – Beroun, Lhota – Klíčany,
Poříčany – Hvozdnice, Semice – Sp.
Příbram.
zz10. kolo – neděle 15. 10. v 15:30
Klíčany – Poříčany (SO 10:15), Sp.

Příbram – Kutná Hora (SO 10:30),
Beroun – Sokol Libiš (SO), Hvozdnice – Slaný (SO), Rejšice – Nové
Strašecí (SO), Nespeky – Horky n.
J. (SO), Poříčí n. S. – Semice (SO),
Tuchlovice – Lhota (SO).
zz11. kolo – neděle 22. 10. v 15:30
Sokol Libiš – Hvozdnice (SO
10:15), Kutná Hora – Poříčí n. S.
(SO 10:15), Nové Strašecí – Beroun
(SO), Horky n. J. – Rejšice (SO),
Slaný – Klíčany (SO), Poříčany –
Tuchlovice, Lhota – Sp. Příbram,
Semice – Nespeky.
zz12. kolo – neděle 29. 10. v 14:30
Klíčany – Sokol Libiš (SO 10:15),
Sp. Příbram – Poříčany (SO 10:30),
Hvozdnice – Nové Strašecí (SO),
Rejšice – Beroun (SO), Horky n. J.
– Semice (SO), Tuchlovice – Slaný
(SO), Poříčí n. S. – Lhota (SO), Nespeky – Kutná Hora (SO).
zz13. kolo – neděle 5. 11. v 14:00

Sokol Libiš – Tuchlovice (SO
10:15), Kutná Hora – Horky n. J.
(SO 10:15), Nové Strašecí – Klíčany (SO), Slaný – Sp. Příbram (SO),
Beroun – Hvozdnice (SO), Semice –
Rejšice, Lhota – Nespeky, Poříčany
– Poříčí n. S.
zz14. kolo – neděle 12. 11. v 14:00
Klíčany – Beroun (SO 10:15), Sp.
Příbram – Sokol Libiš (SO 10:30),
Rejšice – Hvozdnice (SO), Nespeky
– Poříčany (SO), Poříčí n. S. – Slaný
(SO), Tuchlovice – Nové Strašecí
(SO), Horky n. J. – Lhota (SO), Semice – Kutná Hora.
zz15. kolo – neděle 19. 11. v 13:30
Sokol Libiš – Poříčí n. S. (SO
10:15), Kutná Hora – Rejšice (SO
10:15), Nové Strašecí – Sp. Příbram
(SO), Beroun – Tuchlovice (SO),
Hvozdnice – Klíčany (SO), Slaný –
Nespeky (SO), Poříčany – Horky n.
J., Lhota – Semice.

pet

míří do Černuc u Slaného
Letošní sezona Mistrovství České
republiky v Truck trialu pokračuje posledními dvěma závody.
Ten předposlední přivítá 26. a 27.
srpna pískovna Taum v Černuci
u Slaného.
Tamní prostor prošel velkou úpravou. Proto i letos bude určitě velice zajímavým pro posádky i diváky.V průběhu víkendu se mohou
těšit na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel jezdících v terénu
a rozdělených do několika kategorií.
V závodech uvidí speciálně upravené vozy různých značek. Závodníci
mají vždy za úkol projet vyznačenou
sekci bez dotyku označených branek
a navíc v daném časovém rozhraní.
Často jsou závodní vozy opravdu na
hraně a ne zřídka dochází k jejich
převrácení. A tak určitě trocha toho
adrenalinu bude přeneseno i na diváky.

Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu.

Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz
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12. ročník soutěže Kralupské kolo
Pro sportuchtivé jsou Kralupy ideálním místem e opravdu pestrou škálou sportovního vyžití. V neděli 17. září 2017 zde již
tradičně pořádá Klub českých turistů MTB Kralupy n.Vltavou soutěž Kralupské kolo.
Závod je určen pro děti a mládež od
cca 4 roků (ročník 2013, ale mohou
soutěžit pod dohledem rodičů i děti
mladší), do 23 let.
Soutěžní kategorie a délky jednotlivých tras:
●	Odstrkovadla a přídavná kolečka:
250 metrů
●	Nejmladší žákyně a žáci do 6-ti
let: 500 metrů
●	Mladší žáci a žákyně 7-10 let:
2150 metrů
●	Starší žáci a žákyně 11-15 let:
6 450 metrů
●	Juniorky 16-23 let: 6450 metrů
●	Junioři 16-23 let: 10 750 metrů
Start se uskuteční pod tenisovými
kurty v 10.00 hodin. Předtím je nutná registrace závodníků. Pořadatelé
doporučují kola horská, treková či
krosová.
Podmínkou účasti na soutěži je cyklistická přilba na hlavě účastníků po
celou dobu závodu a upevněné startovní číslo.

Sportovní rozloučení
s prázdninami
Roudnice nad Labem připravila na neděli 3. 9. 2017 v parku Josefa
Hory zábavný a kulturně-sportovní program pro malé i velké účastníky.
Pořadatelem akce s podtitulem
Čarodějové a kouzelníci je Kulturní zařízení Města Roudnice
nad Labem ve spolupráci s DDM
Trend a Skautským střediskem
Říp Roudnice nad Labem.

Děti se mohou těšit na soutěže
o ceny, adrenalinové atrakce či
pěnu. Zábavný program budou
moderovat herci z Divadla v
Pytli v originálních kostýmech.
Akce se koná za finanční podpory
Adient Czech Republic.

orba pod Řípem

Spolek podřipských oráčů zve všechny příznivce historické techniky
na 6. ročník Historické orby pod Řípem.
Akce se uskuteční 16. září 2017 od
11 hodin na poli vedle letiště Aeroklubu. K vidění budou historické
traktory, pluhy a další historická
technika. Vyvrcholením celé akce je
orba tzv. spanilé brázdy, kde všech-

ny zúčastněné stroje najedou do jediné brázdy a orají najednou. K vidění
bývá na 90 historických orebních
souprav. Občerstvení a parkování je
pro návštěvníky zajištěno. Místo konání: Letiště Roudnice nad Labem.

 Nová služba v redakci týdeníku Mělnicko – kopírování A4, A3 černobílé i barevně.
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Kontejnerová doprava
Nabízíme odvoz sutě, zeminy a komunálního odpadu.

Dovoz štěrku, písku, betonu a stavebního materiálu.
Zemní, bourací a výkopové práce dle dohody.
Přistavení kontejneru: Praha, Neratovice, Mělník, Kralupy nad Vltavou,
Kladno, Velvary, Litoměřice, Roudnice nad Labem a okolí

Telefon: 728 989 469, 722 180 293

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

Obec Chorušice
hledá provozovatele/nájemce hostince

č. p. 20 v Chorušicích.
Termín nástupu od 1. 10. 2017,
bližší informace k podmínkám provozu
vč. prohlídky objektu podá
OU Chorušice.
Lhůta pro podání nabídek:
do 31. 8. 2017 doručením OU Chorušice
Kontakty: obecní úřad Chorušice
tel.: 315 693 221, 725 021 094
ou@chorusice.cz, www.chorusice.cz

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
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Dne 7. srpna 2017
uplynulo sedm smutných roků,
kdy byla odmávnuta
šachovnicovým praporkem
životní dráha
našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka,

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.

pana Jiřího Peroutky
z Lužce nad Vltavou.

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.

S bolestí a láskou vzpomínáme.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Rodina Peroutkova

VZPOMÍNÁME

Dne 15. 8. 2017 uplynulo deset let,
co nás navždy opustil
náš milovaný bratr

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

Ilja Zan.
Dne 14. 8. 2017 jsme si připomněli
druhé výročí úmrtí

Moc nám chybí.
Stále vzpomínají sourozenci
Věra a Vasil s rodinami.

pana Jaroslava Kopeckého
z Mělníka.
Stále vzpomíná manželka
Jaroslava,
syn Jaroslav
a dcera Blanka
s rodinami,
sestra Marie.

Dne 21. 8. 2017 uplyne deset let,
kdy mne navždy opustil
můj milovaný druh, tatínek

pan Václav Houžvic z Liblic.
S hlubokou bolestí v srdci
stále vzpomíná Věra s dětmi.
Dne 22. 8. 2017 uplynou dva roky,
co nás opustil

pan Miloš Šťastný
z Mělníka – Mlazic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte prosím s námi.
Manželka, děti a vnoučata.

Odešel jsi cestou,
kam chodí každý sám.
Jen vzpomínky
zůstaly dokořán.
Roky plynou a Ty tiše spíš,
k nám už se nikdy nevrátíš.
Dne 26. 8. 2017
uplynou tři roky,
co v nedožitých 21 letech,
po tragické nehodě,
zemřel
Váša Němeček z Řepína.
Stále vzpomíná zarmoucená
rodina.

KOUPÍM
zz
Koupím dlaždice rozměr 20x10

cm ve středně olivové barvě. Telefon:
605 337 447, 315 627 134 (večer).
zz
Koupím starší pivní sklenice, lahve i tácky s nápisy zrušených pivovarů. Sběratel. Telefon: 732 170 454.
zz
Knihy nevyhazujte, odvezu, dohoda. Telefon: 607 508 050.

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

PRODÁM
zz
Prodám pšenici 380 Kč/q, ječmen

350 Kč/q a balíky slámy, cena za balík
10 Kč. Telefon: 773 681 942.
zz
Prodám kufříkový psací stroj
zn. Consul, v dobrém stavu. Telefon:
775 099 097.

zzProdám Encyklopedii 2. sv. vál-

ky (komplet události). Nová 550,- Kč.
Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám Světovou encyklopedii
letadel. 5 šanonů. Od veteránů po současné stíhačky. Vyšší cena. Osobní odběr. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám spiritistický časopis Posel ze Záhrobí - záhady duševní. Svázáno. Vyd. Kočí 1909. Telefon: 720
251 353.
zz
Prodám pšenici, ječmen, oves. Telefon: 702 419 777 Mělník.
zz
Prodám vysavač Rainbow. Cena
10 000 Kč. Telefon: 723 239 012.
zz
Prodám pšenici, ječmen, brambory a cibuli. Telefon: 724 775 683.

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

3+kk v Mělníku. Telefon: 607 588 961.

zz
Odhad nemovitostí pro dědické ří-

zení. Levně. Telefon: 607 588 961.
zz
Koupím dům, byt či stavební pozemek v okolí Mělníka. Finance mám
v hotovosti. Telefon: 607 117 727.

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

31 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO
zz
Koupím byt na Mělníku v OV
2+1 nebo 3+1. Nejsem RK a RK prosím nevolat. Telefon: 603 540 363
zz
Volné prostory pro vaši novou
kancelář, ordinaci, obchod či služby
na adrese: Mělník, J. Seiferta 147, přízemí, výloha. Bližší informace na telefon: 608 156 249 nebo 774 133 269.
zz
Prodám RD v Dolních Beřkovicích, 2+1 s přísl., rok výst. 2005, cena
1 500 000 Kč. Telefon: 720 519 725.
zz
Prodám byt 2+1 v Lužci nad Vlt.,
I. patro, cihla, osobní vlastnictví. Telefon: 731 129 809.
zz
Hledám pronájem v Mělníku,
cena do 10 tisíc Kč. Telefon: 720 519
725.
zz
Pronajmu zahrádku na Polabí.
Telefon: 604 955 800.
zz
Pronajmu garáž v Mělníku,
cena 1000 Kč za měsíc. Telefon: 603
482 318.
zz
Pronajmu garáž na osobní auto
v ul. Krombholcova, Mělník. Nájem
1000 Kč měsíčně. Telefon: 606 308
300.
zz
Pronajmu baráček 2+1 v Chlumíně. Telefon: 724 775 683.
zz
Pronajmu hospodu. Telefon: 724
775 683.

inzerce

AUTO PNEU SERVIS KINCL
přijme mechanika
pro rozšíření týmu pro práci v pneuservisu
a rychloservisu osobních automobilů.
Práce v čistém prostředí moderního servisu,
dobré platové ohodnocení.
Předpoklad: spolehlivost a chuť pracovat.
Nástup dle dohody.
Kontakt: Radek Kincl
telefon: 602 353 721
email: pneu-baterie@volny.cz

RůZNÉ
zz
Daruji koňský hnůj za odvoz. Telefon: 607 212 361
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
Provádíme kamerové systémy,
alarmy. Propojení na mobil, PC. Volejte NON STOP. Telefon: 728 311 170.

ZŠ Jindřicha
Matiegky
odloučené pracoviště
Cukrovarská

přijme uklízečku
na zkrácený úvazek,
3h/denně.
Nástup srpen 2017.
Kontakt: 315 636 443,
731 929 310

kvalifikovanou

učitelku

1. stupně ZŠ
na zkrácený pracovní
úvazek od 1. 9. 2017.
Nabízíme přátelské klima.
Nabídky s životopisem
zasílejte na:
zs.cecelice@seznam.cz

Firma Gastro Plch s.r.o.
přijme

Vltavské štěrkopísky s.r.o. Chlumín
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

obsluha linky na úpravu štěrkopísků.
Elektro výhodou. Směnový provoz.
Kontakt: Věra Škrobánková, telefon 724 886 964

řidiče na dodávku
VECO DAILY 7

paletové skupiny C,
profesní průkaz pro rozvoz
zboží do školních jídelen.

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod.
Plat 20 000 Kč.

Telefon: 602 306 250

zaměstnání
zz
Přijmu na brigádu strojníka na
mini bagr. Podmínkou je vlastnit profesní průkaz. Práce Mělník a okolí.
Telefon: 774 443 909.
zz
Hledám paní na úklid a další práce v domácnosti. Platím za dobře vykonanou práci. Mělník. Telefon: 722
554 449.
zz
Přijmu zedníky, nejlépe na ŽL.
Práce Mělník a okolí. Telefon: 774
443 909.

ZŠ a MŠ Čečelice
přijme

Masáže Hanka Benešová

Masáže regenerační
Masáže rukou a nohou
Masáže reflexní
Masáže horkými lávovými kameny
Masáže jsou vynikající nejen
na bolavá záda, ale především
pro uvolnění stresu z těla.
Stres se uzamyká ve svalech.
Jak víme, stres je všudypřítomný
a je příčinou některých onemocnění.
Více na
http://masaze-melnik.webnode.cz/
Telefon: 731 207 010

Tvorba a opravy
textilních hraček
a bižuterie.

Nemocnice Měšice – CIOP,
z.s. Praha – východ,

přijme lékaře
– zástupce primáře
na lůžka následné péče.

Telefon:
731 259 865

Vhodné i pro důchodce.
Nabízíme dobré platové podmínky
a individuální přístup.
Dobrá dostupnost MHD.
Nástup možný ihned.

Informace na tel. čísle:
606 126 009, 317 799 034

PODĚKOVÁNÍ

kolektivu Dětské skupiny Rolnička

Ráda bych touto formou ze srdce poděkovala za sebe, ale hlavně
za našeho syna Jonáška, celému týmu Dětské skupiny Rolnička. Přístup
celého kolektivu je nejen profesionální, ale také velmi usměvavý, přátel__________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: 315 674 165, 315 674 164
IČO: 49822381
Registrace:
Bankovní spojení:
ský
a vždy
vstřícný
nejen
k Praha
dětem,
ale i k rodičům.
Fax: 315 674 169
DIČ: CZ49822381
Městský
soud v Praze
Komerční
banka
5
e-mail: vltavske.sterkopisky@vltpisky.cz
obchodní
rejstřík navštěvoval
č.ú.: 7756850277/0100
Jonášek
,,miniškolkuˮ Rolničku celý školní rok velmi
oddíl C, vložka 31518.
rád, a proto si myslím, že velké poděkování patří především p. uč. Janě
P., Michaele Š. a Michaele J.

S úctou Silvie Jahodová se synem Jonáškem

ÚDRŽBA
ZAHRAD

Telefon: 604 207 295
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CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
indikovaná zdravotní a ošetřovatelská péče na lůžku
individuální přístup ke klientům
plně hrazeno zdravotní pojišťovnou

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

KONTAKT
+420 603 880 454
naslednapece@nemocnicemelnik.cz
Mělnická zdravotní, a. s.,
Bezručova 715, 276 01 Mělník
nemocnicemelnik
www.nemocnice-melnik.cz

Vás, jako partner akce, zve na

MĚLNICKÝ
FESTIVAL SPORTU
9. září 2017 od 13 hodin
Sportovní areál Na Podolí
Můžete si zde užít nejen sport a zábavu,
ale i prohlédnout a otestovat vozy Ford.
Těšíme se na Vás

autorizovaný prodej a servis vozů Ford
Českolipská 3332, Mělník | www.carent.cz

