
  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    Byšice    Kralupy nad Vltavou    Lysá nad Labem    Mělník    Mšeno   
  Neratovice    Líbeznice   Roztoky u Prahy    Roudnice nad Labem    Slaný   Štětí    Velvary    Zdiby    Tišice

Já si to ale nemyslím. Připadá mi logické, že k řadě problémů se staví 
všichni podobně. Dovedete si snad představit, že by někdo vážně hlásal, 
že výrazně omezí rozvoj dopravní infrastruktury, protože silnic a želez-
nic už máme dost? Anebo, že se nebude zabývat bezpečností občanů? 
Že zdravotnictví ničí princip přirozeného výběru a je třeba přestat léčit, 
aby tento začal zase fungovat? Ne, nedovedete.

V rámci své předvolební kampaně navštívil lídr hnutí ANO dne 23. 8. 
2017 náměstí Karla IV. v Mělníku, kde proběhla autogramiáda jeho 
nové knihy „O čem sním, když náhorou spím“, kterou rozdával zájem-
cům zdarma. Ve své knize představuje Andrej Babiš své politické vize 
do roku 2035, píše v ní například o zlepšení obrany, zdravotnictví, eko-
nomiky, školství.

Program Politické strany, 

andrej BaBiš: o čem sním, 
když náhodou sPím

Řada lidí mi řekne, že ne, že ONI si to stejně udělají podle sebe, a že stejně jsou všechny programy stejné.

	 O	tom,	kam	chceme	směřovat	v	kvalitě	života,	máme	většinově	podobné	
představy.	V	čem	se	ale	nabídka	politických	stran	liší,	je	cesta,	která	nás	má	
dovést	do	toho	vysněného	blahobytu.	 (pokračování na str. 5)

Hnutí	Ano	přišel	podpořit	i	Miroslav	Ullman	s	ostatními	členy	místní	organi-
zace.	Ve	Středočeském	kraji	navštívil	Andrej	Babiš	také	Neratovice,	Brandýs	
nad	Labem,	Kladno,	Benešov,	Kralupy	nad	Vltavou,	Týnec	nad	Sázavou.	Par-
lamentní	volby	2017	se	uskuteční	ve	dnech	20.10	–	21.10.	2017.	Tak	neseďte	
doma	a	přijďte	podpořit	vašeho	favorita!		 red

tradice 
mělnických vinoBraní 
V novodobé historii se první vinobraní na Mělníce uskutečnilo v roce 
1911. Podnětem pro ně byly oslavy ukončení sběru vinných hroznů 

Ztvárněný	Karel	IV.	od	sochaře	Jose-
fa	Maxe	byl	pojat	podle	tradice	jako	
český	 král	 a	 zakladatel	mělnických	
vinic.	 Po	 úspěchu	 této	 akce	 zastu-
pitelstvo	 a	 korporace	 města	 začaly	
uvažovat	 o	 pravidelných	 každoroč-
ních	 oslavách	 vinobraní.	 To	 se	 ale	
stalo	 až	 po	 33	 letech	 v	 roce	 1911.	
 (pokračování na str. 7)ANDREJ BABIŠ

a také svátek svatého Václa-
va, jenž byl podle pověsti spjat 
s vinařstvím. Vzpomínku na 
slavnou minulost pěstování vin-
né révy oživila velkolepá oslava 
pětistého výročí úmrtí českého 
krále Karla IV. v roce 1878, kdy 
byl slavnostně odhalen v parčíku 
vedle nové chlapecké školy (dnes 
ZŠ Jiřího Seiferta) jeho pomník. 

má to smysl číst?

měsíčník
září 2017

   Vycházíme již od roku 1864 

Zdarmawww.melnicko.cz

ING. JOSEF 
ŽIVNŮSTEK
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SíLa hNuTí aNO je PaRadOxNě úMěRNá 
SLaBOSTI NaBídKy OSTaTNích

OKÉNKO STaROSTy 

Babišova pozice je kvůli skandálům vratší než kdykoli předtím, to ale neznamená, že tento stav neustojí. 
Jeho konkurenti do něj umí jen strkat, sami nic moc nenabízí. 

MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka
 Foto Petr Kowanda

Andrej	 Babiš	 má	 pravdu,	 vše	 je	
kampaň.	 Jeho	oprávněné	obavy,	 že	
co	se	v	době	volební	kampaně	stane,	
může	 ovlivnit	 volby,	 jsou	 realitou.	
Zakladatel	hnutí	ANO	si	ani	ve	snu	
nedokázal	představit,	co	je	skutečná	
politika.	 Bezskrupulózní,	 pracující	
nejen	 s	 fakty,	 ale	 zejména	 s	 kvazi	
informacemi.	 Vše	 splývá	 v	 jednu	
neprůhlednou	mlhu.	To	však	v	jeho	
případě	nutně	neznamená,	že	by	na	
Babiše	někdo	zlovolně	šil.	Znamená	
to	však,	že	se	mu	v	krajně	nepříhod-
nou	dobu	vrací	jeho	slova	a	postupy.	
Určitě	 načasování	 Babišova	 trest-
ního	stíhání	není	nejvhodnější	a	lze	
o	 něm	 debatovat.	 Určitě	 způsob	
zveřejňování	 jeho	výroků	způsobu-
je	 obavy	 a	 pochybnosti	 (anonymní	
twitterový	 účet	 Skupiny	 Šuman	 je	
dost	 děsivý	 úkaz),	 ale	 bohužel	 pro	
Babiše	je	hlavní	obsah.	A	ten	je	čím	
dál	horší.	Nejdůležitější	otázkou	tak	
nyní	 je,	zda	bobtnající	pochybnosti	
kolem	praktik	Andreje	Babiše	naru-
ší	 zatím	 neotřesitelnou	 pozici	 jeho	
hnutí	a	jeho	samotného	jako	poten-
ciálního	premiéra.	
	 Pochybností	 kolem	 předsedy	

ANO	je	tolik,	že	se	hnutí	již	nemůže	
spolehnout,	že	vystačí	s	goebbelsel-
skou	 stokrát	 opakovanou	 legendou	
o	 spiknutí	 matrixu.	 Voliči	 mohou	
pomalu	dospět	k	závěru,	že	je	toho	
příliš,	takže	není	možné,	aby	na	tom	
něco	nebylo.	Náznaky,	že	se	to	děje,	
už	vidíme.	Výzkum	agentury	Media	
ukázal,	 že	 z	 tvrdého	 jádra	 voličů	
hnutí	 ANO	 odešla	 4%	 voličů	 (už	
ne	 21,	 ale	 17%).	Současně	 volební	
odhad	činí	cca	27%.	Potenciál	hnutí	
ANO	je	odhadován	na	31%.	Je	zde	
třeba	zmínit,	že	ti,	kteří	nemají	rádi	
Andreje	Babiše,	se	radují	předčasně.	
	 K	 vysvětlení	 zdánlivě	 paradox-
ního	 jevu,	 že	 voliči	 od	 Babiše	 ne-
odcházejí,	 lze	 použít	 analogii	 part-
nerského	vztahu:	když	chce	člověk	
odejít		od	partnera,	který	ho	zklamal,	
zpravidla	 se	 současně	 poohlíží	 po	
někom	lepším.	Nenajde-li	ho,	často	
zůstane	u	toho	stávajícího.	V	politi-
ce	to	funguje	obdobně.	Není-li	lepší	
alternativa,	 voliči	 zůstávají.	 Takže	
hlavní	 otázkou	 je,	 zda	 pro	 voliče,	
kteří	 by	 možná	 i	 chtěli	 od	 Babiše	
odejít,	 existuje	 nabídka,	 kterou	 by	
vnímali	jako	lepší.	A	odpověď	není	

pro	 Babišovu	 konkurenci	 dvakrát	
povzbudivá.	Ze	sociologických	ana-
lýz	plyne,	že	voliči	Babišovi	věří,	že	
udělal	 stát	 funkčnější	 a	 uživatelsky	
příjemnější	než	jeho	předchůdci.	To	
je	 důležité,	 protože	úkazy,	 kdy	 stát	
lidi	 štve,	 stále	 přetrvávají.	 Hnutí	
ANO	jako	protestní	seskupení	nemá	
fakticky	mnoho	 alternativ.	Ukazuje	
se,	že	část	voličů	odešla	k	Okamuro-
vě	SPD,	která	stále	posiluje	a	někte-
ří	pravděpodobně	k	Pirátské	straně,	
která	má	šanci	překročit	hranici	5%.	
	 Avšak	 úvaha	 většinového	 voliče	
může	nakonec	vypadat	následovně.	
Babiš	 je	možná,	pokud	jde	o	zneu-
žívání	moci	 i	horší	než	 ti,	 co	vlád-
li	 předtím.	Ale	 to	 je	 vlastně	 jedno.	
Ať	 si	 uloupne	 50	mil.	Kč	 z	 dotací	
EU	 (my	 ji	 moc	 rádi	 nemáme),	 ať	
si	 támhle	 brutálně	 zlikviduje	 kon-
kurenta	 obchodního	 či	 politického,	
hlavně	 že	 my	 budeme	 pohodlněji	
vyřizovat	 své	 potřeby	 na	 úřadech	
a	budeme	jezdit	po	upravených	sil-
nicích.	Vždyť	víme,	že		Andrej	Ba-
biš	je	predátorem	jako	každý	velko-
kapitalista,	tedy	žádné	překvapení.	
Stav	je	tedy	takový.	I	když	se	Andrej	
Babiš	 nachází	 v	 problematické	 po-
zici,	 neznamená	 to,	 že	momentální	
disbalanci	nemůže	ustát.
	 Konkurence	 etablovaných	 stran	
je	zcela	impotentní	a	nemá	voličům	
hnutí	 ANO	 co	 nového	 nabídnout.	
Babišova	 síla	 je	 paradoxně	 úměr-
ná	 slabosti	 nabídky	 ostatních.	 Jeho	
skutečné	 či	 virtuální	 skandály	 ho	
politicky	nemusí	zabít.	Dokonce	se	
domnívám,	že	v	případě,	že	by	po-
litičtí	 konkurenti	 vytvořili	 hysteric-
kou	atmosféru,	může	tato	skutečnost	
hnutí	ANO	i	pomoci.	

mělnická radnice 
Posloužila filmařům

V týdnu od 7. srpna se na mělnickém náměstí Míru usídlil filmový 
štáb, který v prostorách mělnické radnice natáčel nový český snímek 
režiséra Jána Nováka. V prostorách parkoviště u městského úřadu 
bylo zřízeno veškeré zázemí pro členy štábu a herce.

MICHAL SUCHÁNEK PŘI NATÁČENÍ NOVÉHO ČESKÉHO FIL-
MU PEPA zahraje naprosto nepochopeného outsidera. Celý život se 
snaží najít alespoň kapku štěstí, ale hořká komedie odhalí, že pravý 
život někdy může začít až po smrti.

slouPek 
r o m a n a 
rouBíčka

POLITIcKÉ 
dILeMa

Mělník má úchvatná panora-
mata. Má historické úchvatné 
jádro. Sídlí nad úchvatným 
soutokem. Dost na to, aby lákal 
davy turistů a vydělával míst-
ním obyvatelům svou turistic-
kou přitažlivostí.

	 Místní	 však	 mají	 i	 svá	 turisty	
neobjevená,	tajná,	důvěrná	zákou-
tí.	Mají	místa,	která	je	vábí,	fasci-
nují,	a	přesto	je	v	žádném	průvod-
ci	nenajdete.	
	 Každé	jarní	květnové	dny	jezdí-
vám	 autem	 domů	 na	 Zborovské	
náměstí	velmi	opatrně.	Mezi	ulicí	
Pražskou	 a	 zahradnickou	 školou	
se	každoročně	odehrává	malý	zá-
zrak.	Místní	mělničtí	zde	postávají	
uprostřed	silnice,	někteří	si	sedají	
na	 trávu	 a	 mnozí	 se	 pod	 stromy	
v	ulici	 objímají.	Občas	 je	 v	 ulici	
postavený	 stativ	 s	 fotoaparátem.	
Místní	se	každoročně	sbíhají	podí-
vat	na	tu	růžovou	krásu	chuchval-
ců	květů	 japonských	 třešní,	které	
sem	kdosi	do	krásného	stromořadí	
narouboval.	Je	to	jedno	z	těch	pů-
vabných	 důvěrných	 mělnických	
místeček,	 které	 v	 průvodci	 nena-
jdete.
	 Stávající	vedení	města	teď	bu-
duje	na	Pražské	nové	chodníky	a	
uvažuje	 o	 rekonstrukci	 Fričovy	
ulice.	 Japonské	 kvetoucí	 sakury	
to	prý	možná	nepřežijí.	Asi	budou	
muset	být	odstraněny,	říká	vedení	
se	 slzou	v	oku.	 	A	ocitá	 se	v	ne-
záviděníhodné	politické	situaci.	Je	
to	dilema.	Kterých	voličů	 je	víc?	
Těch	 co	 chtějí	 opravenou	 silnici	
a	 poškozený	 chodník	 od	 kořenů	
stárnoucích	 stromů?	 Nebo	 těch,	
co	by	klidně	o	kořeny	dalších	ně-
kolik	 let	 zakopávali	 a	 ponechali	
Mělníku	 to	 pábitelsky	 nádherné	
každoročně	 kvetoucí	 kouzelné	
místečko?		Pokud	jde	o	mne	a	sou-
sedy,	máme	v	tom	jasno.	Chceme	
mít	krásnou	kvetoucí	ulici,	třeba	i	
užší	a	s	trochu	vyboulenými	chod-
níky.
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Tajemník Městského úřadu  Mělník 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

referent/ka vodoPrávního Úřadu 
odBoru životního Prostředí

 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

místo výkonu práce: Městský úřad Mělník 
Platové zařazení:  10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
charakteristika vykonávané činnosti: 
  zajišťuje komplexní výkon agendy dle zákona 254/2001 Sb., o vodách
  zajišťuje výkon státní správy jako speciální stavení úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 
 o územním plánování  a stavebním řádu
  zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., 
 o vodovodech a kanalizacích
Předpoklady pro vznik  pracovního poměru:
  fyzická osoba, která je státní občanem Čr, příp. fyz. osoba, která je cizím státním občanem 
 a má v Čr trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let, vzdělání VŠ nebo vyšší odborné, bezúhonnost, 
 způsobilost k právním úkonům
Požadavky: 
  prokazatelný zájem o danou problematiku, včetně znalosti daných oblastí, dobrá znalost práce 
 na PC (Word, excel, internet, e-mail atd.), samostatnost, pečlivost, spolehlivost, dobré komunikační 
 a organizační schopnosti, schopnost týmové práce, ŘP skupiny B – aktivní řidič
výhodou: 
  praxe v oboru, další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti, zkoušky odborné způsobilosti dle 

zákona č. 312/2006 Sb.
uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo OP, 
 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

 Pracovní  poměr: na dobu neurčitou               
 Předpokládaný termínu nástupu: dohodou
 termín doručení přihlášky:  10.10.2017 do 10:00 hodin
 adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1,
  276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315635430,431
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LIBČIce Nad VLTaVOu
4. Libčická Hašlerka  Legendární mu-
zikant, písničkář, skladatel, textař i herec 
Karel Hašler se nesmazatelně zapsal do 
zlatého fondu naší kulturní historie. 
Libčický občanský spolek k jeho poctě 
již počtvrté pořádá malý festival pod 
názvem „Libčická Hašlerka“. V neděli  
17. září zazní od 14 hodin na sokolském 
hřišti jeho nesmrtelné písničky. Zahrají 
je pravé staropražské kapely Straho-
vanka, Fiakr a Patrola Šlapeto. K nim se 
připojí Big Band Kralupy a skupina Sca-
ndul. Skutečně vzácným hostem bude 
nestárnoucí legenda pan Josef Zíma. 
Chybět nebude ani projekce filmu s Kar-
lem Hašlerem a samozřejmě zkrátka ne-
přijdou i nejmladší návštěvníci. 

MěLNíK
Sál Masarykova kulturního domu 
v novém  V průběhu letošního léta 
zde probíhaly stavební úpravy v přízemí 
a suterénu budovy. Byla zde provedena 
instalace nové vzduchotechniky a došlo 
k úpravě orchestřiště. Na jevišti i v hle-
dišti se opravila podlaha, která dostala 
i novou krytinu. A v neposlední řadě si 
návštěvníci budou moci usednout do 
nových pohodlnějších sedadel. Práce na-
dále pokračují a vše by mělo být hotovo 
do konce září letošního roku.
Kurz sebeobrany pro maminky  
Opuštěná zákoutí či parky bývají mnoh-
dy místem, kde může dojít k nepříjem-
ným setkáním. Rodinné centrum Chlou-
mek proto pořádá spolu s Preventivní 
skupinou Městské policie Mělník dvou-
hodinový workshop, zaměřený zejména 
pro maminky. Ve středu 20. září od půl 
desáté dopoledne se tak v areálu centra 
mohou poučit, jak se zachovat a ubránit 
v takové nepříjemné situaci.

MŠeNO 
Zavírání šoupátek  Klub JAWA-MO-
TO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO již kaž-
doročně slavnostně zakončuje motor-
kářskou sezonu tradičním „Zavíráním 
šoupátek“. V neděli 24. září si všichni 
dají v 9.30 sraz na náměstí Míru, aby 
o půl hodiny později odstartovali spani-
lou padesátikilometrovou jízdu po okolí 
Mšena. Pak zavřou šoupátka a budou 
se opět těšit na jarní Vymetání výfuků. 
A tak letos naposledy: vítr ve vlasech, 
volnost a svoboda…. 

ŠTěTí
Sdílením vpřed!  To je heslo letošní-
ho týdne mobility, který začíná 16. září 
a končí mezinárodním Dnem bez aut 
v pátek 22. září. Evropský týden mobili-
ty je iniciativou Evropské komise a je or-
ganizován v desítkách evropských měst 
už od roku 2002. Štětí se aktivně zapojí 
do této akce. A to poznávacími výlety 
do okolí. Ve čtvrtek 14. září místní Klub 
českých turistů podnikne celodenní výlet 
z Hoštky do Štětí za poznáváním okolní 
krajiny. O týden později 21. září se zájem-
ci vydají po stopách pozdní velké lásky 
Johanna Wolfganga von Goetheho, Ul-
riky von Levetzov. Pátek 22. září bude  
v duchu hesla „Dejte autu volno“. 

cO Se u NáS děje

roZsáhlá rekonstrukce

Budova	městského	úřadu	na	náměstí	
Míru	 je	 jednou	 z	 posledních	budov	
v	centru,	které	čekají	na	rekonstruk-
ci	 svého	 zevnějšku.	Vizáž	 ne	 příliš	
vzhledného	 objektu	 je	 obyvateli	
města	kritizována	 již	po	mnoho	 let.	
Rekonstrukce	zadní	části	budovy	 je	
již	úspěšně	dokončena	a	nyní	mimo	
rekonstrukce	 čela	 celé	 stavby	 bude	
upraven	 i	 vnitřek	 budovy.	 Náklady	
na	 úpravu	 omítky	 budou	 šplhat	 do	
výše	 3	 milionů	 korun	 i	 vzhledem	
k	 nutné	 spolupráci	 s	Národním	 pa-
mátkovým	 ústavem,	 který	 dopo-
ručuje	 určitý	 typ	 materiálu,	 šetrný	
k	původnímu	podkladu.	
	 Nyní	je	na	zvážení	odborníků,	zda	
proběhne	jen	oprava	fasády	či	bude	

nutné	celou	fasádní	vrstvu	odejmout	
a	nahradit	zcela	novou.	Postupovalo	
se	 v	 rámci	 technologií	 a	 za	 použití	
materiálů	 odpovídajících	 třicátým	
letům	 minulého	 století,	 tedy	 době	
výstavby	tohoto	objektu.	Apel	bude	
kladen	zejména	na	zachování	histo-
ričnosti	budovy.	Ke	změnám	v	inte-
riéru	budovy	dojde	ve	druhém	a	tře-
tím	patře,	kde	je	současný	stav	velmi	
zaostalý.	Poslední	změny	uvnitř	bu-
dovy	probíhaly	na	přelomu	let	2002	
a	2003,	kdy	bylo	ovšem	 inovováno	
pouze	spodní	patro.	
	 Inovace	se	dočká	i	obřadní	síň	na	
staré	 radnici,	 která	 taktéž	 zaostává	
svojí	 funkčností.	 Síň	 dále	 nevyho-
vuje	zejména	klimaticky,	a	to	působí	

zejména	 v	 letních	měsících,	 kdy	 je	
nejvíce	vytížena,	značný	diskomfort.	
Dalším	 ze	 záměrů	 je	 pak	 rozšíře-
ná	multifunkčnost	 prostor,	 které	 by	
mohly	být	daleko	častěji	využívány.	
Změny	se	budou	týkat	jak	reorgani-
zace	 vybavení,	 jejíž	 součástí	 bude	
přemístění	 varhan,	 tak	 technologic-
ké	 inovace.	Okna	 v	místnosti	 bude	
možné	 zastínit	 a	 dále	 proběhne	vý-
měna	podlahové	krytiny	a	 instalace	
podlahového	 topení.	 Osvětlení	 sálu	
bude	nahrazeno	LED	technologiemi	 
a	 přibude	 výkonná	 klimatická	 jed-
notka.	Projekt	na	tuto	rekonstrukci	je	
již	finálně	zpracovaný	a	odhadované	
náklady	se	pohybují	ve	výši	5	milio-
nů	korun.	 BB

Zastupitelstvo města Mělník schválilo pro příští rok investice, díky kterým dojde mimo jiné k rekonstrukci 
čela a interiéru budovy č. p. 51 na náměstí Míru. Zásadní proměna čeká i obřadní síň na městské radnici, 
jejíž funkčnost již zaostává vzhledem k tomu, že nebyla od dob socialismu nijak inovována. 

Pštrosi v mělnickém 
ZastuPitelstvu

	 Při	 sledování	 úvodní	 řeči	 pana	
starosty	 a	 jeho	 zkroušeného	 výra-
zu,	 se	možná	 několika	málo	 naiv-
ním	 divákům	 (sledujícím	 jednání	
v	 zasedací	místnosti	 nebo	 doma	 u	
počítače)	mohlo	 zdát,	 že	 výsledek	
hlasování	 bude	 otevřený,	 ale	 další	
průběh	 jednání	ukázal,	 že	pan	 sta-
rosta	má	se	svými	koaličními	part-
nery	režii	hlasování	pevně	ve	svých	
rukou.	A	 tak	 jsme	 se	místo	 chlap-
ského	 odstoupení	 z	 funkce	 dozvě-
děli,	 že	 ho	 někteří	 zastupitelé	 (asi	
ti	 čtyři,	 co	 později	 hlasovali	 proti	
jeho	odvolání)	požádali,	aby	to	las-
kavě	nechal	na	nich.
	 Pan	starosta	jim	tedy	blahosklon-
ně	vyhověl.	Proč	vlastně	ne?	Hrdě	
prohlásil,	 že	 se	 opil	 mimo	 výkon	
funkce	starosty	jako	soukromá	oso-
ba	na	akci,	na	kterou	sice	přijel	slu-
žebním	vozidlem	 (má	pan	 starosta	
smlouvu,	 že	může	 užívat	 služební	
vozidlo	 k	 soukromým	 účelům?),	
ale	 vzniklou	 škodu	 samozřejmě	
uhradí.	 Navíc	 se	 přece	 ke	 všemu	
přiznal	(až	když	ho	chytili	poté,	co	
ujel	 od	 třech	 dopravních	 nehod).	
Taktně	ovšem	pomlčel,	že	je	stíha-
ný	pro	úmyslný	trestný	čin.
	 Samostatnou	 kapitolou	 jednání	
zastupitelstva	 bylo	 chování	 koa-
ličních	 zastupitelů,	 z	 nichž	 pouze	
dva	hlasovali	 pro	odvolání	 starosty	
(Limprecht,	Němcová).	
 Čtyři	 přímo	podpořili	 svého	 sta-
rostu	a	hlasovali	proti	jeho	odvolání	
(Kašparec,	 Liptáková,	 Kotek,	 He-
rinková).	Dobrá,	každý	z	nás	může	
vyznávat	jiné	hodnoty,	ale	tito	čtyři	
alespoň	deklarovali	jasně	svůj	názor.	
A	co	ostatní?	Zachovali	se	jako	po-
věstní	pštrosi	a	bezpáteřně	se	zdrželi	

hlasování	a	svůj	názor	si	nechali	tak-
ticky	pro	sebe.	Zejména	zarážející	je	
to	 u	 obou	 místostarostů	 Schweig-
stilla	(dříve	TOP	09,	dříve	pedagog	
na	GJP)	a	Volfa	(Mělničané),	co	by	
nejbližších	 spolupracovníků	 staros-
ty.	 Dalšími	 zastupiteli	 bez	 názoru	
jsou	 Barda	 (MÉ	MĚSTO),	 Legner	
(MÉ	MĚSTO)	a	Kraus	 (MÉ	MĚS-
TO).	 Vrcholem	 „taktiky“	 bylo	 vy-
stoupení	dvou	zastupitelů	za	TOP	09	
Houskové	 a	 Tichoty,	 kteří	 odmítli	
hlasovat.	MUDr.	Housková	 sdělila,	
že	 ctí	 presumpci	 neviny	 (jaká	 ne-
vina,	 když	 se	 pan	 starosta	 přiznal	
a	 otázkou	 je	 pouze	 výše	 trestu)	 a	
nebude	hlasovat,	protože	 je	 to	věcí	
pana	starosty.	Korunu	tomu	nasadil	
Mgr.	Tichota,	který	sdělil,	že	se	jako	
zastupitel	necítí	býti	ten,	kdo	by	měl	
o	odvolání	starosty	rozhodovat	a	ne-
chá	to	na	voličích	v	příštích	volbách.	

Rozhodovat,	 zdali	 prodáme	 či	 ne-
prodáme	 nějaký	 ten	 pozemek,	 umí	
každý,	 ale	 když	 se	 po	 někom	chce	
rozhodnutí	a	odpovědnost,	tak	už	je	
to	horší.
	 Co	 z	 výše	 uvedeného	 vyplývá?	 
Koalice	 MÉ	 MĚSTO,	 TOP	 09	 a	
Mělničané,	která	v	současnosti	ovlá- 
dá	 Mělník,	 je	 v	 zastupitelstvu	 za-
stoupena	většinou	lidmi,	kteří	nema-
jí	vlastní	názor,	bojí	se	rozhodnout	a	
nést	 odpovědnost.	A	 tak	 se	po	 tom	
obyvatelé	 Mělníka	 nemohou	 divit,	
že	 téměř	 po	 třech	 letech	 od	 voleb	
nejsou	 vyřešeny	 zásadní	 problé-
my	 jako	 je	územní	plán	města,	ná-
městí	Karla	 IV.	 (bourat	či	nebourat	
„Hold“),	dopravní	situace,	parková-
ní	atd.	
 ANO, chce to změnu!

Miroslav Ullman
Předseda MO ANO Mělník

MIROSLAV ULLMAN
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(dokončení ze str. 1)
 z Je to cesta ČSSD, kde	se	v	pro-

gramu	 mimo	 deklarací,	 jak	 to	 vše	
bude	skvělé,	dočtete,	které	kontrolní	
úřady	posílí,	co	ještě	více	zregulují,	
jaké	daňové	odpočty	zavedou,	 jaké	
povinné	fondy	firmám	nařídí,	jakou	
novou	sazbu	DPH	zavedou	a	jak	bu-
dou	 řídit	 výši	 mezd	 v	 soukromém	
sektoru	přes	investiční	pobídky.	Jak	
stát	bude	nadále	přerozdělovat	a	ža-
datelé	žádat.
	 Také	zavedou	nové	daně	dědické	
a	darovací.	Více	zdaní	velké	firmy.
Sociální	 systém	 se	 opře	 o	 desítky	
příspěvků,	 podpor,	 pravidel.	 Stát	
bude	 přispívat	 na	 dopravu	 do	 za-
městnání…	Stát	se	prostě	o	lidi	po-
stará!

 zAnebo se nabízí cesta ANO, je-
jich	nový	program	je	obsáhlý,	kva-
litně	 zpracovaný,	 slibující	 „ANO, 
bude líp“.
	 Bohužel	 v	něm	pan	Babiš	 zapo-
míná	na	skutečnost,	že	byli	poslední	

čtyři	 roky	 pevnou	 součástí	 vlády.	
Alespoň	v	základech	veřejného	dění	
zorientovaný	člověk	se	musí	hodně	
ošívat,	 když	 čte,	 jak	 nám	 slibují	
zjednodušení	 pravidel	 pro	 veřejné	
zakázky	 potom,	 co	 ministryně	 za	
hnutí	 ANO	 připravila	 a	 prosadila	
zcela	 nový	 zákon	 O	 zadávání	 ve-
řejných	 zakázek,	 který	 ještě	 není	
účinný	 ani	 jeden	 rok.	 A	 takových	
příkladů	 je	 tam	 spousta.	Například	
poslední	čtyři	 roky	šikanovaní	živ-
nostníci	se	najednou	dozví,	že	ANO	
na	ně	myslí,	 váží	 si	 jich	 a	 vše	 jim	
zjednoduší.
	 Mne	 osobně	 při	 čtení	 programu	
zamrazilo,	když	jsem	si	přečetl,	jak	
pan	Babiš	 chce	 přidat	 učitelům	 na	
mzdách.	ON!	Prostě	 bude	 líp,	 říká	
to	ON,	 a	 to	musí	 stačit.	ON	 přidá	
učitelům!
„Čau lidi, jste skvělí“, „makáme“, 
„řekněte MU, co potřebujete a ON, 
to zařídí“.	Prostě	ANO	bude	líp.

 zNo a třetím pólem je ODS.
	 Promiňte	mi,	 že	 o	ODS	 hovořit	
nebudu,	 ale	 nahradím	 to	 Stranou 
soukromníků.	 My	 (Soukromníci)	
jdeme	 totiž	 do	 voleb	 na	 společné	
kandidátce	právě	s	ODS	a	budeme	
se	ucházet	o	to,	abyste	nám	ve	vol-
bách	dali	svůj	hlas	(kroužek).
	 Náš	program	je	blízký	ODS,	ale	
určitě	 ne	 stejný.	 Také	 samozřejmě	
deklarujeme,	 že	 náš	 přístup	 po-
vede	 k	 lepšímu	 Česku,	 ve	 kterém	
se	 lidem	bude	 lépe	 žít.	A	myslíme	
to	 vážně,	 ostatně	 vážně	 to	 myslí	
i	ČSSD.	Pouze	my	 si	myslíme,	 že	
k	tomu	lepšímu	Česku	nás	nedove-

hejtmanka Přivítala školní rok 
Zahájení školního roku si nenechala ujít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která přijela podpořit prvňáky do 
Základní školy Veltruby. Tři třídy místních školních nováčků obdrželo od hejtmanky dárek, který obsahoval učební pomůcky, výtvarné potřeby 
i sladké dobroty, navíc kraj věnoval knihy do školní knihovny.

Program Politické strany, 
má to smysl číst?

de	stát,	ale	musíme	my	sami.
	 Jsme	stavovskou	politickou	stra-
nou,	 jasně	 říkáme,	 že	 chceme	pod-
porovat	 aktivní	 a	 pracovité	 lidi,	 že	
budeme	zastupovat	zájmy	živnostní-
ků,	malých	a	 středních	podnikatelů	
a	 jejich	 zaměstnanců,	 malých	 far-
mářů.	Nevěříme,	že	se	o	nás	postará	
stát,	chceme	vytvořit	podmínky,	aby	
se	lidé	o	sebe	mohli	postarat	sami.
	 A	 hlavně,	 jsme	 konkrétní,	 do-
předu	 říkáme,	 co	 je	 naším	 cílem,	
co	 budeme	 prosazovat,	 jak	 se	 bu-
deme	chovat.	A	to	i	s	vědomím,	že	
ne	všichni	budou	s	programem	sou-
hlasit.	 Náš	 program	 ve	 svém	 úvo-
du	 obsahuje	 rozsáhlou	 kapitolou	 s	
názvem	 "Co	 nesnese	 odklad",	 tam	
je	29	konkrétních	bodů.	(http://sou-
kromnici.cz/cs/program/)
	 Samozřejmě,	 že	 se	 ve	 volbách	
o	Vaše	hlasy	budou	ucházet	 i	 další	
strany.	Ale	cílem	tohoto	článku	není	
rekapitulace	jejich	programů.	Cílem	
je	 zamyšlení,	 jestli	 má	 smysl	 číst	
programy	politických	stran.	A	na	to	
si	odpovězte	sami.

PS:	 V článku jsem udělal drobný 
faul vůči ČSSD, kdy jsem záměr-
ně opomenul, že mají v programu i 
podporu malých a středních podni-
ků. Ale po tom, co vše ČSSD, společ-
ně s ANO a KDU-ČSL za poslední 
čtyři roky „nadělila“ živnostníkům 
a malým firmám, jsem to tam prostě 
napsat nedokázal.
 Ing. Josef Živnůstek

kandidát Soukromníků 
ve Středočeském kraji

„Byl to nezapomenutelný zážitek. 
Vidět v dětských očích to očekávání, 
radost, napětí i nervozitu… 
 Bylo to dojemné. A já jsem moc 
ráda, že jsem u toho mohla být a 
prvňáčkům popřát příjemný vstup 
do školního života. Vím, jak důleži-
tý krok to je nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiče. Proto všem přeji pevné 
nervy, kreativního ducha, množství 
trpělivosti a radosti z nově nabytých 
vědomostí a poznatků,“	popsala	hejt-
manka.
	 Oproti	 minulému	 školnímu	 roku	
lze	 v	 oblasti	 středočeského	 střední-
ho	 školství	 předpokládat	 ukonče-
ní	 dlouholetého	 poklesu	 v	 počtech	
žáků.	„Ve 106 krajských středních a 
vyšších odborných školách se očeká-
vají podobné počty žáků jako v roce 
předchozím, a to kolem 35 000 
žáků,“	upřesnila	hejtmanka.
	 Také	radní	pro	oblast	vzdělávání	a	
sportu	Jan	Skopeček	(ODS)	přivítal	
83	prvňáků	a	zahájil	školní	rok	v	Zá-
kladní	škole	Rudná	na	Praze-západ	a	
následně	v	Integrované	střední	škole	
Stanislava	Kubra	ve	Středoklukách.	
Radní	popřál	žákům	hodně	úspěchů,	
radost	ze	získávání	nových	znalostí	a	
trpělivost	při	překonávání	dílčích	ne-
úspěchů.	Rodiče	poprosil,	ať	pro	ně	
škola	nezačíná	 a	nekončí	 se	 zvoně-
ním,	ale	ať	jsou	se	školou	a	vzdělá-
váním	svých	dětí	spojeni	v	mnohem	
širší	formě.
	 Učitelům	 a	 celému	 školství	 po-
přál,	ať	se	opět	učitelé	se	žáky	stanou	
prioritou	v	systému	školství	namísto	
více	 i	 méně	 povedených	 projektů,	
které	ve	školství	v	posledních	letech	
potkaly.
 „V průběhu prázdnin se ve ško-
lách intenzivně pracovalo a inves-
tovalo, např. v Hotelové škole, Vyšší 
odborné škole hotelnictví a turismu 
v Poděbradech se opravila elektro-
instalace za cca 2,5 milionu korun 
nebo v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad 
v Poděbradech to byla rekonstruk-
ce hygienického zařízení a rozvodů 
vody a odpadů za 7 milionů korun,“ 
vysvětlil	 radní	 Skopeček	 s	 tím,	 že	

stávající	vedení	kraje	zvýšilo	finanč-
ní	prostředky	na	provoz	 a	 investice	
v	kapitole	školství	oproti	minulému	
roku	 o	 107,3	milionů	 korun	 a	 dalo	
tím	najevo,	 že	 považuje	 školství	 za	
prioritu	a	oblast,	která	bude	rozhodo-
vat	o	budoucí	prosperitě	naši	země.
„Prostředky navíc směřují domi-
nantně do oprav a kultivace škol-
ských prostor. Snahou vedení kraje je 
posílit finanční prostředky pro školy 
v takové míře, aby mohly být zafi-
nancovány alespoň částečně odpisy, 
a školy tak měly zdroje na drobné 
investiční nákupy, jako jsou učeb-
ní pomůcky především pro strojní a 
stavební obory vzdělání, servery, za-
bezpečení škol a podobně,“	 doplnil	
radní	Jan	Skopeček.
 

t. g. masaryk v knihovně
Dne 14. září uplynulo již 80 let od úmrtí prvního prezidenta Čes-
koslovenské republiky T. G. Masaryka.
U	 této	 příležitosti	 instalovala	Městská	 knihovna	 Ervína	 Špindlera	 v	
Kralupech	 nad	 Vltavou	 ve	 zdejším	 sále	 putovní	 panelovou	 výstavu	
s	názvem	„Masaryk	a	armáda“.	Expozice	přibližuje	vztah	T.	G.	Masa-
ryka	k	armádě	a	jeho	úzké	vazby	s	československými	legionáři	a	poz-
dější	 armádou	 samostatného	 československého	 státu.	 Jeho	 památku,	
a	především	zásluhy	o	naší	vlast	si	touto	výstavou	bude	možno	připo-
menout	do	27.	září,	umístěna	je	v	sále	knihovny	a	ke	zhlédnutí	v	rámci	
její	otevírací	doby.
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cO Se u NáS děje

NeRaTOVIce
Vzácný host v Jazzovém klubu  
Milovníci kvalitního jazzu ve čtvrtek 12. 
října určitě zamíří do zdejšího Společen-
ského domu. V prostorách Jazzového 
klubu vystoupí skutečně významná hu-
dební osobnost tohoto žánru – Fernando 
Saunders. Newyorský virtuózní hráč na 
basovou kytaru, zpěvák a skladatel byl 
patnáct let baskytarista a vokalista ve 
skupině Lou Reeda. V minulosti hrál také 
s hvězdami jako jsou Eric Clapton, Joan 
Baez, Jeff Beck, Jan Hammer, Jimmy 
Page či Marianne Faithfull. A nyní od  
20. hodin vystoupí před neratovickým 
publikem se svou kapelou. 

OdOLeNa VOda
Sbírkové dny pro Světlušku  I letos 
je možno po celý měsíc září v městské 
knihovně přispět libovolnou částkou 
do speciální lucerny či zakoupit drobné 
předměty jako například černé a bílé pro-
pisovačky, peněženky, záložky do knih či 
náramky. Celý výtěžek tak poputuje Na-
dačnímu fondu Světluška, který pomáhá 
dětem i dospělým s těžkým zrakovým 
postižením. Děkujeme, že nám pomáhá-
te pomáhat!

ROZTOKy u PRahy
„Loď Tajemství“ připluje do Zámec-
kého imaginária  Tak se nazývá po-
věstné divadelní plavidlo bratří Forma-
nů, které přistane u příležitosti zahájení 
výstavy ve Středočeském muzeu v ne-
děli 17. září v 15 hodin. Jelikož se jedná 
o loď divadelní, proběhne v roztockém 
kotvišti představení Divadla bratří For-
manů „Aladin“. Zájemci se pak mohou 
ve 20 hodin nalodit a absolvovat roman-
tickou noční plavbu do Prahy. Výstava 
pod názvem „Zámecké imaginárium“, 
která bude k zhlédnutí ve Velkém sále 
a Galerii až do 11. února 2018 oživuje 
výtvarné objekty, loutky, obrázky a diva-
delní dekorace. Dovednost tvůrců však 
míří jako oko ostrostřelců na hravost 
a představivost návštěvníků výstavy.

KadLíN
Plody podzimu  Poslední letošní akcí, 
kterou pořádá zdejší Vesnické muzeum, 
jsou tradiční Dny otevřených dveří. V so-
botu 23. a v neděli 24. září do 17 hodin 
zde proběhne celá řada akcí, uskuteční 
se výstavy i prodej výpěstků, soutěže či 
ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci 
se tak budou moci seznámit s činností 
našich předků i jejich každodenním způ-
sobem života. 

OLOVNIce
Pozvánka na posvícení  Obecní úřad 
v Olovnici a místní TJ Sokol pořádají 
v sobotu 23. září na místním hřišti tra-
diční Olovnické posvícení. Součástí akce 
bude Loučení s létem, a tak je připraveno 
spousta zábavy a různých her pro děti. 
Na všechny návštěvníky čeká  vynikající 
občerstvení „za hubičku“ a soutěžit se 
bude i o nejchutnější posvícenský koláč.  
Vše vyvrcholí tradiční posvícenskou zá-
bavou od 20 hodin přímo na hřišti, kde 
k tanci a poslechu zahraje skupina AKCE.

svatBa na soutoku řek

Běžné	svatební	síně	pomalu	vychá-
zejí	z	módy,	snoubenci	pro	svůj	vel-
ký	den	hledají	místa	krásná,	symbo-
lická,	 honosná	 či	 nevšední.	 Jedním	
z	takových	míst	je	mělnický	soutok.	
A	právě	ten	si	k	uzavření	manželství	
v	polovině	srpna	vybrali	 snoubenci	
Barbora	 Uxová	 a	Milouš	 Štěpán	 z	
Byšic.	A	protože	by	tento	krok	mohl	
být	inspirující	i	pro	jiné	snoubenec-
ké	 páry,	 které	 hledají	 pro	 ten	 svůj	
„velký	den“	zajímavé	místečko,	po-
ložila	jsem	jim	několik	otázek.	

 zNyní jste již manželé, ale když 
jste připravovali sňatek, jak vás 
napadlo, vybrat si právě soutok? 
Má to pro vás nějaký symbolický 
význam?
„Symbolický asi ne, ale je to přede-
vším krásné a zvláštní místo. Říká se, 
že právě svatba má být jeden z nej-
hezčích dnů života, takový, na který 
se nezapomíná. Já jsem si vybrala 
soutok a můj partner souhlasil. Ne-
potrpíme si na nazdobené zámky a 
klasické obřadní síně nám také příliš 
nevyhovují, ale tohle místo pro nás 
byla šťastná volba – je výjimečné a 
okolní příroda, pohledy na zámek 
nebo na komory, jsou prostě nádher-
né. Rozhodně nelitujeme, a také naši 
hosté byli spokojeni.“ 

 zByl problém uzavřít sňatek na 
soutoku? A jak se k vašemu zvlášt-
nímu přání postavili úředníci měl-
nické radnice? 
„Úředníci byli velmi vstřícní, snad 
jen zpočátku jsme museli řešit ně-
jaké drobné problémy s místní pří-

Svatba – je společenská událost, která mění od základu životy těch, kteří se rozhodnou vstoupit do svazku 
manželského a pokračovat dál ruku v ruce společně životem. Každý touží prožít svůj svatební den tak, aby 
na něj všichni zúčastnění mohli vzpomínat s dávkou radosti i nostalgie. 

slušností k povolení sňatku, ale to 
se rychle vyřešilo. Jinak nebylo nic, 
co by nám dělalo starosti, snad jen - 
museli jsme řešit, jak a kdy dopravit 
na místo obřadu věci, které jsou po-
třeba. Přece jen – soutok je přístup-
ný pro cyklisty, rybáře, turisty a další 
osoby a my jsme nechtěli riskovat, že 
by nám třeba někdo výzdobu a další 
věci ze zlé vůle poškodil. Nakonec si 
budoucí ženich se svědkem museli ve 
svatební den pořádně přivstat a věci 
na soutok přivézt. Skvělou práci od-
vedla i naše floristka – i pro mě byla 
její květinová výzdoba  překvape-
ním. Z výsledku jsem byla nadšená.“ 

 z Jak dlouho je vlastně nutné plá-
novat oddavky na soutoku? A jak 
je to s poplatky? 
„Nedomnívám se, že by svatba na 
soutoku vyžadovala nějaký zvláštní 

časový rozvrh, pozemek patří panu 
Lobkowiczovi, a ten naší žádosti vy-
hověl ihned. A poplatek? Byl spíše 
symbolický.“

 zCo si přejete do budoucna? 
„Určitě to, co je důležité i pro ostat-
ní – být zdraví, mít hodně lásky, nové 
společné zážitky, vzájemnou toleran-
ci. Jednou snad i hezký dům a určitě 
sourozence pro malého Máťu.“

 zProzradíte ještě něco ze svého 
soukromí? 
„Oba jsme se narodili v roce 1991  
a máme společného syna – sedmnác-
timěsíčního Matěje, který celý obřad 
prospal. Na svatbu jsme sezvali  
55 hostů a svatební veselí pokračo-
valo ve vinařství Bettiny Lobkowicz, 
a i tam se nám líbilo.“ 

 z  Děkuji za rozhovor.                                                                         
 Dana Duchoslavová

NEVŠEDNÍ MÍSTO JAKO STVOŘENÉ PRO SVATEBNÍ OBŘAD - 
místo, kde se spojily dvě životní cesty v cestu jedinou

o vinoBraní autoBusy 
do centra nePojedou

Vzhledem	k	tomu,	že	není	technicky	možné	zajistit	v	době	vinobraní	prů-
jezd	autobusů	hromadné	dopravy	centrem	města	dle	stanovených	jízd-
ních	řádů,	autobusy	budou	zajíždět	pouze	na	autobusové	nádraží.	
Od	14.	září	(čtvrtek)	od	18.	00	hodin	do	17.	září	(neděle)	do	24.00	ho-
din	 nebudou	 zastávky	 Zádušní,	Tyršova,	Karlovo	 náměstí,	 Poliklinika	 
a	Fibichova	obsluhovány.	V	pondělí	ráno	již	bude	město	pro	autobusovou	
dopravu	průjezdné.
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tradice mělnických vinoBraní 

bylo	nejúspěšnější	vinobraní	v	roce	
1967.	V	roce	1968	se	vinobraní	vů-
bec	nekonalo	v	důsledku	srpnového	
vpádu	vojsk	Varšavské	smlouvy.	
	 Od	 počátku	 sedmdesátých	 let	
minulého	století	byla	vinobraní	po-
jata	 zcela	 v	 duchu	 normalizačních	
zásad	 a	 poučení	 krizového	 vývoje	
naší	společnosti,	v	pohotovosti	byly	
i	 bezpečnostní	 složky.	 Docházelo	
často	ke	střetům	mezi	nimi	a	někte-
rými	nekonformními	či	podnapilými	
návštěvníky,	 kteří	 se	 chtěli	 koupat	
v	 kašně	 či	 vedli	 „protistátní	 řeči“.	
Stále	více	se	upředňostňovala	popu-
lární	hudba	a	přibývaly	atrakce.
	 Po	roce	1989	však	doznalo	měl-
nické	 vinobraní	 změnu.	 Značně	 se	
rozšířily	a	přemístily	zóny	s	pouťo-
vými	atrakcemi	na	náměstí	Karla	IV.	
a	přilehlé	ulice,	kulturní	program	je	
na	čtyřech	různých	scénách.	Letošní	
vinobraní	 bude	 inspirováno	 úspěš-
nou	 poutí	 z	 roku	 1922,	 bude	 zase	
obnovena	tradice	alegorických	vozů	
s	ukázkami	historie	vinařství.
Přes	 značnou	 komerci	 slavnost	 vi-
nobraní	 zůstává	 věrná	 své	 tradici,	
je	stále	lidovou	veselicí	s	ochutnáv-
kami	vín	a	burčáku,	slouží	k	setká-
vání	 přátel,	 kamarádů	 a	 rodáků.	 Je	
prostředkem	k	připomínce	a	oslavě	
dlouholeté	 tradice	 pěstování	 vinné	
révy	na	Mělnicku	a	slavné	vinařské	
minulosti	i	současnosti	našeho	měs-
ta.
 Karel Lojka

(dokončení ze str. 1)
	 Lobkowiczké	 vinařství	 v	 roce	
1896	uvedlo	jako	novinku	sekt	Cha-
teau	Mělník	(podle	tehdejších	znalců	
se	 kvalitou	 vyrovnalo	 francouzské-
mu	šampaňskému).  
	 Aby	 se	 zpřístupnila	 návštevnost	
pouti	široké	veřejnosti,	byla	z	Prahy	
vypravena	zvláštní	vlaková	 soupra-
va	a	do	mělnického	přístavu	připlulo	
od	jihu	z	Prahy	a	ze	severu	po	Labi	
několik	 velkých	 osobních	 parníků	
s	 pasažéry.	 Největší	 událostí	 byl	
slavnostní	 průvod	 občanů,	 kterého	

se	 zúčastnila	 i	 rodina	 knížete	 Lob-
kowicze.	 Průvod	 doprovázela	 řada	
dekorativních	 alegorických	 vozů	
tažených	koňskými	spřeženími.	Ná-
vštěvníci	mohli	v	čele	průvodu	spa-
třit	 dva	 exotické	 muže	 nesoucí	 na	
kmenu	veliký	vinný	hrozen	(dle	bib-
lické	tradice	jako	počátek	vinařství),	
knížete	Václava,	Karla	IV.	sedícího	
na	 pozlaceném	 trůnu,	 korpulentní	
bohyni	úrody	v	řecké	říze,	orientální	
krásku	s	černochem	a	početnou	dru-
žinu	 pážat	 v	 historických	 oděvech.	

Přes	 velkou	 návštěvnost	 se	 nena-
plnila	předsevzetí	pořádat	 tuto	akci	
pravidelně.	Nejprve	napjatá	předvá-
lečná	atmosféra	a	potom	první	svě-
tová	válka	znemožnila	její	pořádání.
	 Další	vinobraní	se	uskutečnilo	až	
28.	září	1922,	čtyři	roky	po	vzniku	
Československa.	 Díky	 návštěvě	
tehdejšího	 prezidenta	 T.	 G.	
Masaryka	se	stalo	nej-
známějším.	

Na	 slavnostně	
vyzdobeném	 náměs-

tí	 Svobody	 přivítal	 prezidenta	
starosta	 města	 Josef	 Tykal.	 Prezi-
dent	 z	 balkonu	 radnice	 pozdravil	
návštěvníky	slavnosti.	Hlavní	posta-
vou	průvodu	by	král	Karel	IV.	Teh-
dy	 také	 vznikla	 tradice	 alegorické	
scény	příjezdu	Karla	IV.	s	družinou	
na	Mělník	 a	 jeho	 přivítání	mělnic-
kým	purkmistrem.
	 Další	 vinobraní	 bylo	 po	 třech	
letech	 počátkem	 září	 v	 roce	 1925.	
Po	šesti	letech	v	roce	1931	se	vino-
braní	sice	neuskutečnilo,	ale	mladý	
Jiří	Lobkowicz	 tehdy	v	mělnickém	
zámku	otevřel	výstavu	svých	vinař-
ských	 produktů,	 umožnil	 návštěvu	
sklepů	a	vinařského	provozu.	
	 Od	 roku	 1933	 se	 stala	 slavnost	
vinobraní	 vlasteneckou	 akcí,	 pořá-
danou	 z	 podnětu	 Národní	 jednoty	
severočeské.	 Akce	 měla	 podpořit	
české	 obyvatelstvo	 na	 severu	měl-
nického	 okresu,	 kde	 v	 některých	
obcích	převládali	Němci	a	Češi	byli	
v	menšině.	V	 roce	 1937	 se	 konalo	
poslední	vinobraní	před	nastávající-
mi	válečnými	událostmi.	
	 Ale	 již	 v	 roce	 1946	 se	 slavnost	
vinobraní	 zase	 obnovila	 po	 dlou-
hých	 devíti	 letech.	 Po	 roce	 1948	
se	 mělnická	 vinobraní	 sice	 konala	
každoročně,	ale	politici	je	využíva-
li	 k	 propagaci	 úspěchů	 tehdejších	
pětiletek	a	socialistické	společnosti.	
Ale	 obsah	 vinařských	 poutí	 se	 od	
těch	předválečných	nijak	zvlášť	ne-
lišil.	Pouze	projevy	řečníků	z	podia	
o	světovém	míru,	hrozbě	imperiali-
smu,	 sovětském	 vzoru	 a	 budování	
komunistické	 společnosti	 připomí-
naly	lidem	realitu	doby.	Lidé	je	vy-
slechli	jako	nezbytný	úzus	a	věnova-
li	 se	 své	zábavě.	Přijížděla	 spousta	

návštěvníků,	protože	v	obchodech	a	
ve	stáncích	bylo	k	dostání	jinak	ne-
dostatkové	 zboží	 včetně	 některých	
lahůdek.	 Podle	 obecného	 mínění	

	 Již	 od	 čtvrtka	 28.	 září	 do	 neděle	
1.	 října	 proběhne	 v	 areálu	 Houštka	
celá	 řada	 nejrůznější	 akcí.	Hlavním	
dnem	celých	oslav	bude	čtvrtek	28.	
září.	Na	Mariánském	náměstí	 se	od	
10	 hodin	 uskuteční	 slavnostní	 Mše	
svatá,	 kterou	 letos	 celebruje	ostrav-
sko-opavský	biskup	mons.	František	
Václav	Lobkowicz	a	kázání	tradičně	
přednese	 arcibiskup	 pražský	Domi-
nik	 kardinál	 Duka.	 Jelikož	 poutní	

chrám	Nanebevzetí	 Panny	Marie	 je	
z	důvodu	rekonstrukce	uzavřen,	veš-
kerý	duchovní	program	se	uskuteční	
v	bazilice	sv.	Václava.	
	 Průvod	 svatého	 Václava,	 který	 
se	 vydá	 z	 rezidence	 Rodinného	
klubu	 Klíček,	 v	 němž	 po	 celý	 den	
bude	 probíhat	 středověký	 jarmark	 
a	 ohňostroj,	 zakončí	 toto	 duchovní	 
i	 světské	 setkání	 návštěvníků	 této	
významné	slavnosti.	 mar

stará Boleslav oPět 
Přivítá Poutníky
Národní svatováclavská pouť navázala na staleté tradice starobole-
slavských poutí. Poutní slavnost, konaná v centru Staré Boleslavi kaž- 
doročně 28. září, se stala hlavní událostí státního svátku Dne české 
státnosti, který slavíme v den výročí zavraždění knížete Václava. 
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Z deníku 
městské Policie mělník 

PODNAPILÁ DÍVKA 
Začátkem	září	 po	 třiadvacáté	 hodi-
ně	 oznámil	 operačnímu	 MP	 muž,	
že	ulicí	Zádušní	 se	pohybuje	dívka	
pravděpodobně	pod	vlivem	alkoho-
lu	a	ruší	noční	klid	–	dívka	kopala	do	
zaparkovaných	vozidel	a	snažila	se	
přemisťovat	nebo	převracet	kontej-
nery.	Na	místo	byla	vyslána	hlídka	
MP,	která	zjistila,	že	slečna	bydlí	v	
Neratovicích	a	je	nejen	pod	vlivem	
alkoholu,	 ale	 pravděpodobně	 i	 jiné	
návykové	látky.	Celou	věc	následně	
řešila	přivolaná	hlídka	OO	PČR.	

POŠKODIL KABEL 
A ODPOJIL LAMPU 

2.	září	ve	22.05	oznámil	operačnímu	
MP	muž,	 že	 na	 náměstí	 Palackého	
dělá	 ostrahu	 a	 spatřil	 neznámého	
muže,	 který	 poškodil	 osvětlova-
cí	 techniku	 filmařů.	 Hlídka	MP	 se	
ihned	 dostavila	 na	 místo	 a	 bylo	 jí	
sděleno,	 že	 ostraha	 spatřila	 muže,	
který	 směřoval	 k	 	 lampě	 osvětlo-
vací	 techniky	 filmařů,	 která	 dočas-
ně	 nahrazuje	 veřejné	 osvětlení	 na	
náměstí.	K	 té	 se	 sehnul	 a	 následně	
osvětlení	 zhaslo.	 Muž	 odcházel	
směrem	 k	 domu	 na	 Palackého	 ná-
městí.	Na	 dotaz	 ostrahy,	 proč	 lam-
pu	 vypojil,	 mu	 dotázaný	 sdělil,	 že	
světlo	mu	 silně	 svítí	 do	 oken	 a	 on	
nemůže	spát.	Oznamovatel	dále	při	
kontrole	zjistil,	že	došlo	k	přeříznutí	
kabelu	napájení	lampy	a	jeho	část	se	
zástrčkou	chybí.	Jelikož	se	zde	jed-
nalo	o	poškození	cizí	věci,	na	místo	
byla	přivolána	hlídka	PČR,	která	se	
na	místo	dostavila	a	celou	věc	si	zde	
převzala.

 POČMÁRAL RADNICI 
Téměř	v	samém	závěru	srpna	zjistila	
operační	 MP	 pomocí	 kamerového	
systému,	 že	 na	 náměstí	 Míru	 se	 v	
podloubí	u	vstupu	do	ulice	Radnič-
ní	pohybují	dva	muži,	z	nichž	jeden	
provádí	nápis	fixou	na	fasádu	radni-
ce.	 Druhý	 muž	 poškození	 budovy	
přihlížel.	Hlídka	MP	se	za	nimi	vy-
dala	a	vyzvala	oba	muže	k	prokázání	
totožnosti.	Společně	se	pak	vrátili	na	
místo,	kde	došlo	k	poškození	budo-
vy	 radnice.	 K	 nápisu	 muži	 použili	 
fialovou	fixu	a	zeď	byla	znečištěna	
na	ploše	40	×	20	cm.	Strážníky	byla	
věc	oznámena	na	OO	PČR	a	při	pře-
sunu	 ke	 služebnímu	 vozidlu	 	 začal	
jeden	 z	 mužů	 odcházet.	 Na	 výzvu	
hlídky	nereagoval.	Proti	jmenované-
mu	proto	bylo	použito	(dle	§	18	odst.	
1	písm	a)	a	§	18a,	zák.	č.	553/1991	
Sb.),	hmatu,	chvatu	a	pout.	Poté	byl	

Z deNíKu POLIcIe ČR

PoZor na krádeže!

ilustrační	foto

Kabelku zapomněla na židli a po-
licisté objasnili krádež během ně-
kolika dnů 
	 Na	 základě	 velmi	 dobré	 práce	 
a	místní	i	osobní	znalosti	se	podařilo	
policistům	objasnit	 případ	krádeže	
kabelky.	Její	majitelka	ji	v	nočních	
hodinách	 zapomněla	 na	 opěradle	
židle,	 na	 které	 seděla	 v	 jednom	 z	
občerstvení.	 Když	 se	 pro	 ni	 však	
během	několika	minut	vrátila,	taška	
byla	pryč.	V	kabelce	měla	žena	ne-
jen	peněženku	s	finanční	hotovostí	
a	platební	kartou,	ale	i	klíče,	nabí-
ječky,	 sluchátka	 k	 telefonu	 a	 další	
věci.	 Policisté	 po	 pachateli	 začali	
okamžitě	pátrat.	Na	 základě	všech	
zjištěných	skutečností	pak	koncem	
srpna	 sdělili	 –	 ve	 zkráceném	 pří-
pravném	 řízení	 –	 devatenáctileté-
mu	mladíkovi	podezření	 z	přečinu	
neoprávněné	 opatření,	 padělání	 a	
pozměnění	 platebního	 prostředku,	
za	což	mu	hrozí	trest	odnětí	svobo-
dy	až	na	dvě	léta.

několik důležitých 
Preventivních rad

	 	své	věci	mějte	neustále	pod	kont-
rolou,	a	to	zejména	v	prostředcích	
MHD,	na	ulicích	a	v	místech	vět-
šího	výskytu	lidí

	 	nenoste	 u	 sebe	 velkou	 finanční	
hotovost,	 peněženku	 a	 doklady	
noste	pokud	možno	odděleně

	 	pokud	u	sebe	nosíte	bezpečnostní	
kód	k	platební	kartě,	noste	jej	od-
děleně	od	karty.	Jestliže	vám	byla	
platební	karta	odcizena,	ihned	za-
blokujte	účet

	 	doklady	a	peníze	nenoste	v	boč-
ních	 kapsách	 batohů,	 tašek	 ani	
ošacení

	 	mobilní	telefon	ukládejte	na	mís-
to,	o	němž	máte	největší	přehled,	
nebo	do	vnitřních	kapes	oděvů

	 	v	 obchodě	 raději	 nenechávejte	
své	věci	v	nákupních	vozících

por. Mgr. Markéta Johnová
D

naložen	 do	 služebního	 vozu	 MP	 
a	 oba	 byli	 převezeni	 na	 služebnu	 
OO	PČR,	kde	byli	předáni	k	prove-
dení	dalších	opatření.		
	 Proti	muži	svědčila	barva,	kterou	
měl	na	rukou	i	fialový	fix	nalezený	
v	jeho	batohu.	Při	provádění	dalších	
opatření	 bylo	 zjištěno,	 že	 podobný	
nápis	 je	 i	 na	 budově	 radnice	 z	 ná-
městí	Míru	do	ulice	Tyršova.	Jedna-
lo	se	o	nápis	o		rozměrech	133	×	100	
cm.	

Z deníku Policie čr 
Během silniční kontroly se vydá-
val za svého bratra, při kontrole 
policistům předložil jeho řidičský 
průkaz.  
	 Policisté	během	sobotního	odpo-
ledne	 2.	 září	 dohlíželi	 na	 bezpeč-
nost	a	plynulost	silničního	provozu	
v	obci	Zápy.	Krátce	po	16.	hodině	
policejní	 hlídka	 zastavila	 vozidlo	
Škoda	 Felicie,	 které	 řídil	 osmatři-
cetiletý	 muž.	 Následovala	 běžná	
silniční	kontrola	 s	provedením	de-
chové	 zkoušky,	 která	 byla	 u	muže	
negativní.	 Ovšem	 test	 na	 přítom-
nost	drog	ukázal	opačný	výsledek	–	
tedy	pozitivní!	Lékařské	vyšetření,	
s	odběrem	krve	pro	určení	přesného	
množství	omamných	a	psychotrop-
ních	látek	v	těle,	muž	odmítl.	
	 Další	 jeho	prohřešek	vyšel	 naje-
vo	při	provádění	následných	úkonů.	
Muž	neměl	platné	řidičské	oprávně-
ní	a	hlídce	policie	předložil	řidičský	
průkaz	svého	–	o	dva	roky	staršího	
–	 bratra.	 Tímto	 způsobem	 se	 chtěl	
vyhnout	 projednání	 svého	 skutku	
před	přestupkovou	komisí.
	 Svým	 jednáním	 se	 dopustil	 pře-
činu	 poškození	 cizích	 práv,	 za	 což	
trestní	 zákoník	 stanoví	 trest	 odnětí	
svobody	až	na	dva	roky	nebo	zákaz	
činnosti.	 Zároveň	 bude	 příslušným	
správním	 orgánem	 projednáno	 od-
mítnutí	podrobit	se	vyšetření,	což	je	
kvalifikováno	jako	přestupek.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
D

cO Se u NáS děje

LuŽec Nad VLTaVOu
Lužecký bazárek  V neděli 24. září od 
9 hodin se v Lužci nad Vltavou uskuteční 
tradiční podzimní bazar použitého zboží. 
V kulturním domě Vltavan bude možno 
prodat i nakoupit rozličné věci pro děti 
i dospělé. Bude se jednat především o 
teplé oblečení, zimní sportovní potřeby 
jako například lyže, sáně či boby. K do-
stání budou i hračky, drobné doplňky do 
bytu či keramika, což ocení všichni, kteří 
již nyní shání vánoční dárky. 

NeLahOZeVeS
Zámecké dýňování  Pro všechny 
milovníky podzimu a dýní je připraven 
5. ročník Zámeckého dýňování. Akce se 
bude konat v sobotu 7. října od 9 hodin. 
Po celý den se návštěvníci opět mohou 
těšit na bohatý program. Samozřejmě 
v prvé řadě to bude vyřezávání a zdobe-
ní dýní, jehož součástí bude i soutěž o tu 
nejoriginálnější. Na zámeckém nádvoří 
budou řemeslné stánky a kreativní díl-
ničky. Na parkovišti proběhne dýňová 
olympiáda v podobě žertovných disciplín 
pro malé i velké. A konečně v Zámecké 
restauraci si kromě dýňových specialit 
mohou návštěvníci pochutnat na domá-
cích dezertech a samozřejmě vychutnat 
lobkowiczká vína i piva.

LhOTKa u MěLNíKa
Obecní výlet na Moravu  Obecní 
úřad Lhotka pořádá ve dnech 23. - 24. 
září další z oblíbených moravských zá-
jezdů, tentokrát do Mikulova. Zde je na 
programu prohlídka zdejšího vinařství s 
ochutnávkou vína s řízenou degustací a 
posezením s cimbálovkou ve stylovém 
sklípku. Účastníci zájezdu rovněž navští-
ví Technické muzeum v Brně. 

KOZOMíN
Soutěžení na kolečkách  A to na 
všem co má alespoň jedno kolo… Hlasy 
Kozomína z.s. pořádá letos 4. ročník „Ko-
zomínského soutěžení na kolečkách“. 
V sobotu 16. září se na prostranství 
před obecním úřadem uskuteční závody, 
v nichž si každý prověří svojí zdatnost. 
Soutěžit se bude ve všech věkových ka-
tegoriích. Nejprve ve 13.30 se na start 
postaví nejmladší závodníci, kteří si to 
rozdají na koloběžkách, odrážedlech, na 
kole či s prázdným kolečkem. Děvčata si 
dají závod kočárků s panenkami. Po nich 
nastoupí dospělí, specialitou pro dám-
skou část bude běh s kočárkem a pánové 
si dají závod s kolečkem, tentokrát však 
pořádně naloženým.  

újeZdec
Zahrada Újezdce  Zastupitelstvo 
obce pořádá pro všechny své občany, 
ale i zdejší chalupáře, zajímavou výsta-
vu. V sobotu 16. září od 10 hodin se již 
pošesté bude konat výstava výpěstků  
a výrobků. K vidění bude ovoce, zeleni-
na, různé druhy květin, jak ze zahrádky, 
tak i pokojových. Chybět nebudou různé 
funkční či ozdobné výrobky z přírodních 
materiálů. Výstava bude tak trochu  
i soutěžní, neboť návštěvníci budou moci 
vyhodnotit ten nejlepší exponát. 
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 V centru Kralup si nelze nevšimnout krásné moderní budovy městského úřadu a v jeho blízkosti i další zajímavé budovy postavené v letech 2013 
až 2015 a slavnostně otevřené 5. června 2015. Je to tzv. „Technopark“. 

Technopark	byl	postavený	 jako	vě-
decké	pracoviště	Vysoké	školy	che-
micko-technologické	 na	 místě	 sta-
rého	 parního	mlýna.	 Po	 odstranění	
přístaveb	a	 rekonstrukci	celé	budo-
vy	byla	fasáda	mlýna	obložena	skle-
něným	profilovaným	sklem.	Praco-
viště	se	stalo	centrem	aplikovaného	
výzkumu	v	oblasti	stavební	chemie.																		
	 Chemie	 má	 v	 Kralupech	 dlou-
hou	tradici.	První	průmyslový	pod-
nik	vznikl	v	obci	v	roce	1857	a	byl	
největším	 chemickým	 závodem	 v	
Čechách.	Závod	zabíral	plochu	čtyř	
hektarů	v	prostoru	mezi	dnešní	uli-
cí	 Nádražní	 a	 Libušinou.	 Podnik	
pod	názvem	„Rakouský	spolek	pro	
lučební	 a	 hutní	 výrobu“,	 vyráběl	
kyselinu	 sírovou,	 dusičnou,	 síran	
sodný,	 skalici	 a	 vodní	 sklo.	Kralu-
py	byly	pak	od	druhé	poloviny	19.	
století	 průmyslovým	 městem,	 ve	
kterém	 převládal	 průmysl	 chemic-
ký.	Závod	byl	v	provozu	víc	než	půl	

století	a	zanikl	v	roce	1925.
	 Zmíněný	 mlýn	 původně	 patřil	
Vilému	Karpelesovi,	který	si	v	roce	
1906	dal	úředně	své	židovské	jméno	
změnit	na	Vilém	Kars.	Když	v	roce	
1927	Vilém	Kars	zemřel,	prodali	dě-
dicové	majetek	společnosti	Mlýnské	
závody	Praha.
	 Na	 začátku	 dvacátého	 století	 v	
letech	 1900/1901	 dostaly	 Kralupy	
další	chemický	závod.	Byla	 to	rafi-
nerie	minerálních	olejů	postavená	na	
západní	části	města	firmou	Lederer	a	
spol.
 V	 prvních	 letech	 se	 zde	 vyráběl	
hlavně	 petrolej,	 později	 i	 parafín,	
olej	 a	 nakonec	 především	 pohonné	
hmoty.	Tento	druhý	kralupský	závod	
se	stal	Kralupům	osudný.	Za	druhé	
světové	 války	 se	 Kralupy	 dostaly	
na	seznam	strategických	cílů,	který	
vyhlásili	 spojenci	v	 rámci	„bitvy	o	
benzin“	proti	továrnám	vyrábějícím	
benzin.	A	tak	se	kralupská	rafinerie,	

ačkoliv	v	té	době	nebyla	již	dlouho	
v	 provozu,	 stala	 22.	 března	 1945	
neštěstím	Kralup.	Kobercovou	me-
todou	shodilo	145	bombardovacích	
letadel	 přes	 tisíc	 bomb	 na	 nevinné	
město.	 Nálet	 na	 Kralupy	 způsobil	
nedozírné	 škody	 obyvatelstvu	 na	
majetku	i	životech.	Kralupy	se	staly	
válkou	nejvíce	poškozeným	městem	
v	Čechách.
	 Největším	 chemickým	 závodem	
Kralup	 se	 ovšem	 stal	 podnik	Kau- 
čuk, postavený	na	pravé	straně	Vlta-
vy	v	městské	části	Lobeček.	Výroba	
syntetického	kaučuku	byla	zahájena	

řidiči Pomohou kraji 
Řidiči pomohou kraji s opravou silnic, výmoly budou moci hlásit po-
mocí nové internetové aplikace.

Středočeský	kraj	spouští	novou	webovou	aplikaci	pro	rychlé	hlášení	vý-
molů	a	dalších	závad	na	silnicích.	Ve	zkušebním	provozu	začala	fungovat	
1.	září	2017	na	internetové	adrese:	www.musimetoopravit.cz.	Cílem	Stře-
dočeského	kraje	je	zrychlit	monitoring	a	opravu	cest	i	předávání	informa-
cí	mezi	řidiči	a	silničáři.	

kraluPský technoPark a chemie

v	červenci	roku	1963.	V	roce	2007,	
po	restrukturalizaci	skupiny	Unipe-
trol,	 přešel	 celý	 závod	 na	 nového	
vlastníka	 -	 na	 polskou	 firmu	 Che-
miczna	Dwory	pod	obchodním	ná-
zvem	Synthos.	
	 Kralupský	 Technopark	 uzavírá	
stošedesátiletou	 tradici	 chemické-
ho	průmyslu.	Není	to	ovšem	závod	
výrobní,	 ale	 výzkumný.	 Jeho	 stav-
ba	 nebyla	 předem	 plánovaná,	 ale	
vyplynula	 ze	 situace,	 která	 nastala,	
když	parní	mlýn	skončil	s	provozem	
v	roce	2005.	Prázdnou	a	nevyužitou	
budovu	odkoupil	kralupský	městský	
úřad,	a	od	něj	Vysoká	škola	chemic-
ko-technologická.	
 Ing. Josef Stupka

Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projel v září Českou republiku od západu na východ tým 
Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech 
zdolat přes 700 kilometrů. Vydala se na cestu 5. září z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republi-
ky Bukovec. Na cestě zastavila ve třiadvaceti českých a moravských městech. Navštívila především městské  
a obecní úřady a zavítala do některých škol se vzdělávacím programem Recyklace hrou.

V Kralupech nad Vltavou předal místostarosta Marek Czermann 
účastníkům recyklojízdy baterky a převzal si krabičky na třídění ba-
terií pro občany města.

Kdekoliv	po	 trase	se	přidávali	 lidé,	
aby	společně	s	týmem	Recyklojízdy	
zdolali	kus	cesty,	na	kolech	i	jinak.	
Zatím	 jen	 necelá	 polovina	 baterií,	
které	 jsou	v	Česku	dány	do	oběhu,	
končí	na	recyklaci.	Mělo	by	jich	být	
mnohem	 víc,	 protože	 každá	 bate-
rie,	která	skončí	ve	směsném	odpa-
du,	škodí	přírodě.	A	to	je	hlavní	cíl	
Recyklojízdy	–	přesvědčit	 lidi,	 aby	
použité	baterie	odevzdávali	na	recy-
klaci.	
	 Sběrných	 míst	 je	 v	 ČR	 už	 přes	
20	 tisíc.	Asi	 nejznámější	 jsou	 čer-
vené	venkovní	kontejnery	na	třídění	
drobných	 elektrospotřebičů	 a	 bate-
rií.	Na	popularitě	získává	odevzdá-
vání	 baterií	 v	 obchodech.	 Kdykoli	
tedy	půjdete	nakoupit	do	supermar-
ketu,	můžete	zde	odevzdat	i	baterie.	
A	pokud	ještě	nevíte,	kde	máte	nej-
bližší	sběrné	místo,	určitě	ho	najdete	
na	mapa.ecobat.cz.	 red.

českem Projela recyklojíZda
MILOŠ 

MIcháLeK 
V ROudNIcKÉ 

gaLÉRII
Ve foyer roudnické galerie bude 
ve čtvrtek 21. září slavnostně za-
hájena výstava „Záznamy“ ús-
teckého grafika Miloše Michál-
ka. 

Bude	 zde	 představena	 část	 jeho	
nejnovějšího	 cyklu	 denních	 gra-
fických	 záznamů,	 které	 vytváří	
po	celý	rok	2017.	Miloš	Michálek	
zasvětil	 téměř	 celý	 svůj	 profesní	
život	 pedagogické	 činnosti.	 Jako	
ústecký	 patriot	 působil	 dlouhá	
léta	na	Pedagogické	fakultě	v	Ústí	
nad	Labem.	V	současné	době	vy-
učuje	grafické	techniky	na	ústecké	
Fakultě	umění	a	designu	na	Uni-
verzitě	Jana	Evangelisty	Purkyně.	
Z	 autorovy	 pedagogické	 činnosti	
vychází	 koncepčně	 také	 tato	 vý-
stava.	
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úNěTIce 
Běh o Únětickou desítku  V sobotu 
14. října se uskuteční už 15. ročník pře-
spolního běhu, který pořádá Spolek pro 
obnovu únětické kultury. Prezentace  
a start bude v Únětickém pivovaru, nej-
prve v 10 hodin poběží nejmladší závod-
níci a od 11.30 ostatní závodníci všech 
kategorií. Hlavní trať měří 7 kilometrů  
a povede z Únětic Tichým údolím do Roz-
tok a zpět. Zúčastnit se jej může každý 
od pokročilých běžců až po začátečníky 
či zdatné děti. Další dětské tratě budou 
od 60 do 200 m. 

PaNeNSKÉ BŘeŽaNy
Nové občánky přivítají koncertem  
Kaple svaté Anny v areálu Horního zám-
ku bude svědkem koncertu smíšeného 
pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA So-
kola Královské Vinohrady. Sbor pravidel-
ně koncertuje v Praze i na dalších mís-
tech ČR, účastní se festivalů pěveckých 
sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy 
do zahraničí. Zpívá skladby nejrůzněj-
ších žánrů od děl duchovních a klasické 
polyfonie až po současné autory. V Bře-
žanech zazpívá k vítání nových občánků 
v neděli 22. září v 16 hodin.

LíBeZNIce 
Líbeznický koloběh  Spolek Stonožka 
Líbeznice zve v sobotu 16. září od 9.30 
do Areálu zdraví na tradiční Líbeznický 
koloběh. Náplní této sportovní akce je 
závod dvojic, kdy vždy jeden jede na kole 
a ten druhý běží. Na celé trati se musejí 
alespoň jednou vystřídat. Na start se 
postaví v 10 hodin. Samozřejmě je pa-
matováno i na děti. Pro ně je připraven 
od 12.30 orientační závod. A nakonec 
si všichni budou moci zatančit po širým 
nebem Zumbadance.  

MěŠIce
V obci byla založena kynologická or-
ganizace  Na svém srpnovém zase-
dání zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
pozemku u Sokolovny pro základní kyno-
logickou organizaci Měšice, která byla 
zároveň s poskytnutím pozemku založe-
na. Kromě výcviku psů a výuky majitelů 
ke správné výchově a vedení psů bude 
sdružení pořádat i akce pro děti a ve-
řejnost jako například předváděcí akce, 
karnevaly, populární „voříškiádu“... Pře-
jme členům této nové organizace v obci 
hodně úspěchů v jejich aktivitách.

BŘeZINěVeS
Vznikne nová tradice  V sobotu 16. 
září se uskuteční 1. ročník celodenního 
rodinného festivalu „BřeziněFest 2017“. 
Dopolední program začne v parku úde-
rem desáté a bude věnován převážně 
dětem. Vedle vystoupení skupiny Bom-
barďák a venkovní diskotéky budou pro 
menší návštěvníky připraveny Kašpár-
kovy atrakce. Po obědě přijdou na řadu 
kapely a interpreti různých žánrů, před-
staví se The Prostitutes, Jan Kalousek s 
kapelou nebo skupina Tata Bojs. Vstup 
na festival je zdarma, avšak návštěvníci 
budou moci přispět na finanční sbírku 
ve prospěch Neonatologického oddělení 
Nemocnice Na Bulovce.
 mar

jan hamáček a kateřina 
valachová česali chmel 

i soutěžili v Pití Piva
Poslední nesklizené šišky chmele očesali v proslulém nymburském pivovaru předseda Sněmovny Jan Hamá-
ček a exministryně školství Kateřina Valachová (oba ČSSD). Místní Francinův ležák tak dostane správný 
říz, i když se Kateřina Valachová nenechala inspirovat rolí Maryšky ze slavného filmu Postřižiny a nezkrá-
tila své dlouhé vlasy.
„Postřižinské i podkováňské pivo 
spojuje lidi v dobré náladě,“	 říká	
Valachová,	 která	 zmínila	 i	 pivovar,	
do	 kterého	 se	 oba	 vydali	 později.		
„Zdejší pivo znám, protože ho čepu-
jí v hospodě v Oskořínku, kde mám 
chalupu,“ doplnil	 ji	 ještě	 v	 Nym- 
burku	Jan	Hamáček,	který	je	lídrem	
středočeské	kandidátky	sociální	de-
mokracie	do	Sněmovny.
 „Samé usměvavé tváře, moc rádi 
jsme zde s nimi pobyli, ale také jsme 
s nimi probrali i jejich problémy. 
Spousta z nich se například ptala, 
zda bude dost míst pro děti v mateř-
ských a základních školách. A výsta-
va věnovaná panu Hrabalovi potvr-
dila, že Postřižiny jsou nesmrtelné,“ 
dodala	Kateřina	Valachová,	která	je	
na	 středočeské	 kandidátce	 ČSSD	
dvojkou.

	 V	 polabské	 obci	 Tišice	 na	 zapl-
něném	 fotbalovém	 hřišti	 pak	 Jan	
Hamáček	 vystoupil	 poté,	 co	 zdejší	
starosta	Pavel	Končel	předal	in	me-
moriam	Cenu	obce	věhlasnému	pro-
pagátorovi	místních	akcí	panu	Pavlu	
Kváčkovi.
„Podpora místního komunitního ži-
vota je jeden z klíčových prvků, jak 
lidi udržet na venkově,“	 podtrhuje	
Jan	 Hamáček. „Když bude spole-
čenský život v obcích tak bohatý 
jako tady v Tišicích, nebude třeba 
řešit problém stěhování mladých do 
měst – obce ve středních Čechách 
budou zkrátka dobrým místem pro 
život.“
	 Oba	se	poté	zúčastnili	ještě	slav-
nosti	Podkováňského	piva	v	Kováni	
u	Dolního	Cetna.	„Pivovar je sou-
části pivní historie na Mladobole-
slavsku a já jsem rád, že se mu po 
rekonstrukci daří. I mně zdejší pivo 
chutná,“ poznamenal	Jan	Hamáček.
	 Pořadatelé	 vyzvali	 oba	 politiky	
k	soutěži	v	pití	piva	na	ex.	V	ní	Jan	
Hamáček	jen	těsně	porazil	Kateřinu	
Valachovou.	 Vypít	 půllitr	 místního	
zlatavého	moku	mu	trvalo	něco	přes	
9	vteřin.

JAN HAMÁČEK během vystou-
pení v Tišicích ocenil zdejší spo-
lečenský život. Chvíli předtím 
starosta Končel (druhý zleva) vě-
noval Cenu Obce.

KATEŘINA VALACHOVÁ v ho-
vorech s účastníky a organizátor-
kami tišické akce.
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ceresit 
15% 
sleva

Betonové 
výrobky

25% sleva 
Knauf Vaty

50% sleva           
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Společnost	 pod	 jejím	 vedením	 na-
vazuje	 na	 staletou	 tradici	 vinařství	
na	Mělníku	a	je	současně	největším	
producentem	ve	městě.	
	 Historická	 vinice	 Lobkowiczů,	
známá	 pod	 označením	 Trojslava,	
patří	přitom	k	nejstarším	doloženým	
názvům	 v	 Čechách	 vůbec.	 Poprvé	
byla	zaměřena	v	roce	1372,	tedy	za	
vlády	Karla	IV.	V	rejstříku	však	na-
jdeme	i	další	neméně	poetická	jmé-
na	–	Velclovka,		Koráb,	jíž	zakoupil	
kníže	Antonín	Izidor	z	Lobkowicz	v	
roce	1808	či	poněkud	 tajemná	Kla-
movka	a	Vraždilka.	První	z	nich	zís-
kal	kníže	 Jiří	Kristián	z	Lobkowicz		
v	roce	1873.	Klamovka,	o	níž	je	rov-
něž	první	zmínka	již	roku	1372,	bý-
vala	dlouho	v	majetku	bohatých	měl-
nických	 měšťanů	 a	 Lobkowiczům	
se	ji	podařilo	odkoupit	až	začátkem	
dvacátého	století.	S	nimi	se	nezada-
jí	ani	ostatní	názvy	-	Šternberka,	Na	
Svini,	Trautmanka…		
	 Polabí	 patří	 k	 nejsevernějším	 vi-
nařským	regionům	Evropy.	Typické	
jsou	 zdejší	 menší	 vinice	 situované	
na	jižních	a	západních	svazích	řeky	
Labe	s	teplým	mikroklimatem	a	nad-
mořskou	výškou	do	200	metrů.	Vína	
z	 Vinařství	 Bettina	 Lobkowicz	 se	
pyšní	řadou	ocenění.	Jen	v	letošním	
roce	 degustační	 komise	 předních	
someliérů	 	 časopisu	 WINE	 &	 De-
gustation		přidělila	vínu	Modrý	býk		
85,17	bodů,	Lobkowiczký	Vavřinec	
83	bodů	a	CZ	LOBKOWICZ	červe-
né	82,83	bodů.	Ve	velké	konkurenci		
tak	získala	přední	místa.	
	 Od	roku	2010	se	firma	zařadila	do	
projektu	 regionálních	produktů	PO-
LABÍ	a	získala	certifikát	opravňující	
výrobce	 označovat	 svoje	 produkty	
ochrannou	známkou.	Je	také	partne-
rem	projektu	Král	vín	České	republi-
ky.		

hosty,	mezi	 nimiž	 se	 objevili	 před-
stavitelé	města,	přední	podnikatelé	i	
zástupci	 známých	 českých	 šlechtic-
kých	 rodů.	 V	 krátkém	 slavnostním	
úvodu	 zmínila	 svoje	 začátky,	 úspě-
chy	 i	prohry	na	vinicích	včetně	de-
vastace	 firmy	 opakovanými	 povod-

němi,	 s	 jejímiž	 následky	 se	musela	
vypořádat	a	v	neposlední	řadě	oceni-
la	svůj	pracovní	tým,	v	němž	mimo	
jiné	pracují	celých	pětadvacet	let	tři	
lidé.	K	blahopřání	k		pětadvacetinám	
vinařství	se	připojuje	i	naše	redakce.																																																																																																																																									
 To

	 Dnes	si	uznávaná	pěstitelka	Betti-
na	Lobkowicz	u	 této	příležitosti	do	
svého	 „království“	 6.	 září	 pozvala	

nová Pamětní deska 
PřiPomíná osud málem ZaPomenutého hrdiny
V obci Živonín byla odhalena pamětní deska, která připomíná osud rodáka Josefa Níče. Ten se při svém 
pobytu ve Francii hlásí roku 1939 jako dobrovolník a stává se členem československé bojové jednotky. Oso-
ba veterána Níče nebyla zapomenuta zejména díky Františku Novákovi, který se zasloužil o jeho následné 
ocenění „in memoriam“.

Píše	se	rok	1892	a	v	Živoníně	se	rodí	
Josef	Níč,	muž,	jehož	osudem	zahý-
bala	2.	světová	válka.	Při	pracovním	
pobytu	 v	 Marseille	 se	 roku	 1939	
hlásí	jako	dobrovolník	českosloven-
ské	bojové	 jednotky,	 a	po	několika	
letech	 výcviků	 a	 bojů,	 kdy	 se	 stal	
druhým	nejstarším	členem	jednotky,	
spojařem	pracujícím	s	radiostanice-
mi,	se	na	základě	demobilizace	vrá-
til	zpět	do	rodné	obce.	Je	až	parado-
xem,	že	 jeho	život	vyhasl	 tragicky,	
za	dosud	neobjasněných	skutečností	
zde,	v	rodné	zemi.	Krátce	po	návra-
tu	do	Čech	získává	Josef	Níč	pozici	
vrátného	 na	 Ministerstvu	 zahraničí	
a	jeho	tělo	je	krátce	na	to	nalezeno	
v	kolejišti	jednoho	pražského	nádra-
ží.	Více	podrobností	o	životě	tohoto	
muže	 jste	mohli	nalézt	v	červenco-
vém	vydání	měsíčníku.
	 Tento	osud	by	ale	zůstal	jak	veřej-
nosti,	tak	obyvatelům	obce	Živonín	
neznámý,	 kdyby	mu	František	No-
vák,	obyvatel	obce	Střemy,	nevěno-
val	mnoho	 svého	 času	 a	 úsilí.	 Bě-
hem	slavnostního	odhalování	desky	
na	 budově	 hasičské	 zbrojnice	 obce	
Živonín	 pan	 Novák	 osobně	 vylíčil	
celý	příběh	cesty	k	získání	ocenění	
pro	 tohoto	 válečného	 hrdinu,	 který	

začal	již	před	čtyřmi	lety.	Vzhledem	
ke	 zplnomocnění	 zastoupil	 Josefa	
Níčeho	 při	 předávání	 „Záslužného	
kříže	 III.	 stupně“	 z	 rukou	 ministra	
obrany	MgA.	Martina	Stropnického	
v	 květnu	 2017	 a	 je	 oprávněn	 nosit	

tento	kříž	na	své	uniformě.	
	 Odhalení	desky	proběhlo	v	rámci	
obecní	schůze	za	přítomnosti	staros-
ty	Jindřicha	Urbánka	a	členů	hasič-
ského	sboru	obce	Živonín.	 
 BB

František Novák před pamětnou deskou válečného hrdiny Josefa 
Níče v obci Živonín.

v největším mělnickém 
vinařství se vZPomínalo

Vinařství Bettina Lobkowicz Mělník si právě připomíná 25. výročí ob-
novení činnosti.  Významná mělnická podnikatelka Bettina Lobkowicz 
je výrobcem jakostního vína z vlastních hroznů.  
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Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

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

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Palackého 134/9, Mělník

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů

Provozní doba:
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260, 

e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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fokus na návštěvě Útulku Pro Zvířata v nouZi 
Fokus Praha, pracoviště Centrum Mělník, pořádá pro své klienty 
spoustu zajímavých akcí. O jedné z těch nedávných přinášíme struč-
nou zprávu.

	 Mezi	aktivity	klientů	Dílny	Rosa	
patří	 také	péče	o	domácí	mazlíčky.		
Někteří	 z	 nich	mají	 to	 štěstí,	 že	 se	
mohou	 o	 kočku	 nebo	 psa	 starat	 ve	
svém	domově.	Jedna	z	dívek	si	pej-
sky	 oblíbila	 natolik,	 že	 pomáhala	
s	jejich	venčením	v	mělnickém	útul-
ku.	Rozhodli	jsme	se	proto	společně	
s	klienty	Dílny	Rosa	zajít	do	útulku	
na	krátkou	návštěvu.	
 „Prohlídku jsme si se vstřícný-
mi pracovníky domluvili dopředu 
na pátek 18. srpna. Věděli jsme, že 
drobné pamlsky jsou vítány. Nepo-
nechali jsme nic náhodě a přinesli 
s sebou 10 kg granulí pro psy a jeden 
z klientů ještě navíc věnoval obojek, 
píšťalku, granule a konzervy.  
 Po příchodu do útulku jsme mu-
seli chvíli čekat, ale počkali jsme 
rádi. Jeden z hafanů měl totiž šťast-
ný den. Pyšně vycházel se svou no-
vopečenou paničkou z bran útulku. 
My jsme čekání využili k pozorování 
dvou štěňátek, která dováděla a ža-

donila o pohlazení. A pak nastal ten 
okamžik, kdy jsme byli vpuštěni do-
vnitř areálu. Odevzdali jsme dárky, 
byli jsme krátce seznámeni s reži-
mem a provozem a poučeni o pod-
mínkách převzetí zvířete z útulku." 
	 Klienti	 Fokusu	 se	 zajímali	 také	 
o	to,	jaký	je	postup,	když	si	opuště-
né	zvířátko	vybere	nový	majitel.	A	
pak	už	byl	čas	jít	a	ponechat	volnost	
pejskům	ve	výběhu.	Kočkám	to	bylo	
jedno,	dál	pokračovaly	v	líném	pro-
tahování	a	slézání	prolézaček.
	 Všem	 z	Dílny	Rosa	 se	 návštěva	
útulku	 zdála	 zajímavá,	 litovali	 jen,	
že	 si	 některého	 z	 opuštěných	 pejs-
ků	 nemohou	 vzít.	Adoptovat	 zvíře	
není	 jen	 tak.	 Nový	 majitel	 psa	 by	
měl	vědět,	zda	je	schopen	po	všech	
stránkách	unést	odpovědnost	za	by-
tost,	kterou	k	 sobě	připoutá,	 zda	 je	
schopen	se	o	psa	postarat	a	hlavně,	
zda	 má	 pro	 zvíře	 doma	 i	 vhodné	
podmínky.	 Kristýna Krsková 
 DD

Ricky – tříletý pejsek mělnického útulku, který by 
rád našel bezva páníčka. 

Pozvánka na koncerty pořádané 
spolkem Wotrubia v kostele v dolíně

Neděle 10. 9. od 16.00 hodin 
Smíšený pěvecký sbor BYZANTION   

Neděle 24. 9. od 14.00 hodin 
TRIO CANTABILE  

Na všechny koncerty je vstupné dobrovolné! 

O ZÁBAVU SE PEČLIVĚ STARAL HOUSŮV MLÝN Z TÁBORAPROGRAM BYL PŘIPRAVEN i pro nejmenší návštěvníky slavností

7. kraluPské slavnosti Burčáku
V sobotu 2. září se v zahradě kulturního domu Vltava v Kralupech nad 
Vltavou uskutečnila již 7. slavnost burčáku. 
	 Pro	návštěvníky	byl	připraven	zábavný	program,	který	do	Kralup	přivezl	
Housův	mlýn	z	Tábora.	Zájemci	si	mohli	prohlédnout	a	vyzkoušet	katovské	
náčiní	a	užít	si	jedinečnou	jízdu	na	sudu.	Zábavné	odpoledne	obohatilo	vy-
stoupení	dětí	z	oddílu	aerobiku	Fit	for	you.	Léčivý	mok	byl	vypit	do	poslední	
kapičky.	Ať	žije	burčák!

Každý zná tento náš národní tanec, avšak málo je těch, kteří vědí, kde 
jsou její kořeny. Ano, je to Kostelec nad Labem! 

Podle	národopisce	Čeňka	Zíbrta	prý	
polku	 vymyslela	 k	 písni	 Strejček	
Nimra	 děvečka	 Anna	 Chadimová,	
později	 provdaná	 Slezáková,	 žijící	
v	 letech	 1805–1884,	 když	 sloužila	
u	 zdejšího	 měšťana	 Klášterského.	
Třebaže	to	někteří	odborníci	zpochy-
bňují,	nic	nebrání	tomu,	aby	se	zdejší	
město	k	 tomuto	 tanci,	který	pronikl	
do	celého	světa,	hlásilo.
	 V	 sobotu	 23.	 září	 od	 15	 hodin	
v	parku	na	Komenského	náměstí		v	

Kostelci	nad	Labem	proběhne	boha-
tý	kulturní	program	věnovaný	tomu-
to	 tanci.	Návštěvníci	 si	 tam	mohou	
nejen	zatančit,	zazpívat	či	jenom	po-
slechnout	českou	polku,	ale	i	ledacos	
se	o	ní	dozvědět.	Nebude	chybět	bo-
haté	 občerstvení	 a	 určitě	 si	 všichni	
zazpívají	 i	 tu	 nejznámější	 –	Vejvo-
dovu	„Škoda	lásky“,	jenž	je	ve	světě	
známá	jako	Beer	barrel	polka,	kterou	
si	zpívali	i	spojenečtí	vojáci	za	druhé	
světové	války. mar

kde se narodila 
česká Polka?
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2+kk, Mělník, osobní vlastnictví,
v cihlovém domě, po  rekonstrukci.

Cena: 1 790 000 Kč, daň z nabytí hradí kupující.

V případě zájmu volejte 777 666 393

Prodej Bytu

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ

V případě zájmu volejte 

777 666 393

Cena od 2 300 Kč za měsíc.

v centru Mělníka
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Letošní školní rok usedlo v Neratovicích poprvé do škol-
ních lavic 230 prvňáčků.

Tak	jako	každý	rok	děti	přivítala	starostka	obce	Mgr.	
Jana	Poláková	a	ředitel	školy	Mgr.	František	Vikto-
rin,	dále	pak	třídní	učitelky	1.	tříd	Mgr.	Eva	Janíč-
ková	a	Mgr.	Jiřina	Matoušková.	Na	školním	dvoře	
se	 sešli	 i	 letošní	deváťáci,	kteří	 se	 tradičně	ujíma-
jí	prvňáčků,	dovedou	je	do	svých	tříd	a	v	průběhu	
školního	 roku	 nejmladším	 spolužákům	 pomáhají.	
Deváťákům	paní	starostka	popřála	úspěch	při	volbě	
následné	 školy,	přivítaly	 je	 i	 třídní	učitelky	9.	 tříd	
Mgr.	Martina	Hrabáková	a	Mgr.	Jaroslava	Felcma-
nová.	
	 V	letošním	školním	roce	nastoupilo	35	prvňáčků.	
Jsou	rozděleni	do	dvou	tříd.		Kvůli	tomuto	velkému	
počtu	dětí	je	jedna	z	prvních	tříd	nyní	v	bývalé	třídě	
školní	 družiny.	Obec	proto	podala	 žádost	 o	dotaci	
na		vybudování	nové,	samostatné	školní	družiny	ve	
školní	zahradě,	kde	děti	po	vyučování	tráví	většinu	
času.

Začal školní rok uvítání 
Prvňáčků 
v Byšicích

Uvítání prvňáčků  proběhlo na školním dvoře, 
který byl doslova zaplněn přihlížejícími rodiči. 

Stavební	 ruch,	 který	
každoročně	 ovládne	
školy	v	našem	městě	

přes	prázdniny,	nahradil	4.	září	opět	
hlahol	dětí.	Do	prvních	tříd	ve	dvou	
základních	 školách	 zřizovaných	
městem	 nastoupilo	 230	 prvňáčků.	
K	 tomu	 ještě	 další	 zahájili	 školní	
výuku	v	jedné	předškolní	třídě	v	Zá-
kladní	 škole	 28.	 října	 a	 v	 Základní	
škole	 a	 Praktické	 škole	 v	Byškovi-
cích.	Školní	budovy	ožily	i	v	dalších	
školách	 zřizovaných	 Středočeským	
krajem	–	 dvě	 třídy	 primánů	 zaháji-
ly	školní	rok	tradičním	výkopem	ve	
sportovní	 hale	 a	 další	 středoškoláci	
nastoupili	do	Střední	odborné	školy	
a	středního	odborného	učiliště	Nera-
tovice.	Tato	škola	byla	vybrána	pro	
druhý	termín	státní	maturitní	zkouš-
ky,	 a	 proto	 se	 zde	 hned	 první	 den	
školního	roku	sešli	maturanti	z	okol-
ních	středních	škol,	 aby	se	pokusili	
úspěšně	zakončit	své	studium.		
Žáky,	 studenty	 i	 zaměstnance	 škol	
čekaly	po	prázdninách	nově	uprave-
né	prostory	-		v	areálu	ZŠ	Školní	bylo	
vybudováno	nové	parkoviště	pro	za-
městnance	školy,	v	další	části	hlavní	
budovy	byla	vyměněna	okna	a	v	ob-
jektu	 určenému	 prvním	 ročníkům	
byly	položeny	v	prvním	patře	nové	
podlahy.	V	 ZŠ	 28.	 října	 se	 nového	
obložení	dočkala	tělocvična	a	novou	

střechu	 má	 budova	 ZŠ	 v	 Byškovi-
cích.	Další	úpravy	a	vylepšení	byly	
realizovány	v	budovách	mateřských	
škol,	kam	v	letošním	roce	bude	do-
cházet	téměř	520	předškoláků.
Přeji	 všem	 žákům	 a	 studentům	
úspěšný	školní	rok	plný	nových	vě-
domostí,	 zkušeností	 a	 zážitků	 a	pe-
dagogům	mnoho	elánu	a	také	uznání	
za	jejich	obětavou	a	náročnou	práci.

Lenka Mrzílková,
starostka města Neratovice

Předsedkyně Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstna-

nost zastupitelstva kraje

Foto: UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BYŠICÍCH

LENKA MRZÍLKOVÁ, starostka města Neratovice

v neratovicích je 230 Prvňáčků

Prvňáčkům se otevřely 
dvě nové třídy

Dostatečnou	kapa	citu	vyřešily	hned	
dvě	 zcela	 nové	 třídy,	 které	 pro	 ně	
byly	 před	 začát	kem	 školního	 roku	
dokončeny.	 Jedná	 se	 o	 prostory	 v	
budově	1.	ZŠ	a	na	odloučeném	pra-
covišti	2.	ZŠ	v	budově	bývalé	prak-
tické	školy.	
	 Třídy	 byly	 po	 souhlasu	 záchran-

ného	 hasičského	 sboru	 a	 krajské	
hygienické	 stanice,	 kde	 bylo	 nutné	
předložit	 měření	 akustického	 do-
zvuku,	 měření	 a	 výpočty	 denního	 
i	umělého	osvětlení,	úspěšně	zkolau-
dovány.	A	 tak	 žáci	mohli	 v	 novém	
školním	 roce	 usednout	 ve	 třídách	
vonících	novotou.	

Také v Roudnici nad Labem se potýkali s nedostatkem míst pro děti 
nastupující do prvních tříd zá kladních škol. 

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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Od	této	doby	se	na	stupínku	vystří-
dala	celá	řada	výtečných	pedagogů.	
Z	těch	nejznámějších	jmen	můžeme	
připomenout	 osobnosti	 jako	 Anton	
Lanz,	Antonín	Chaloupecký,	Prokop	
Nešvera…
	 V	rámci	oslav	výročí	školy	budou	
od	 9	 do	 16	 hodin	 probíhat	 v	 obou	
školních	budovách	(ul.	Panešova,	ul.	
Blahoslavova)	dny	otevřených	dveří.
V	 sobotu	 se	 můžete	 přijít	 podívat	
na	 vystoupení	 žáků	 1.	 a	 2.	 stupně,	
které	začíná	v	15.	30.	V	neděli	pro-
běhne	od	10	hodin	setkání	bývalých	
a	současných	učitelů	a	zaměstnanců	
školy.	
	 Srdečně	zve	ZŠ	Mělník	–	Pšovka.

na Pšovce je škola již 220 let

V	 době,	 kdy	 značnou	 část	 občanů	
města	 tvořilo	 obyvatelstvo	 němec-
ké	 národnosti,	 otevřela	 se	 českým	
žákům	nová,	moderní	budova.	Vel-
koryse	 navržená	 stavba	 na	 návrší	
nad	 městem	 plně	 vyhovovala	 mo-
derním	 představám	 o	 školní	 výuce	
a	svou	funkci	víceméně	zastává	do-
dnes.	Zajímavostí	je,	že	krátce	nato,	
v	 roce	 1935,	 byla	 vydána	 pamětní	
medaile	u	příležitosti	85.	narozenin	
prezidenta	T.	G.	Masaryka	–	a	 zís-
kala	 ji	 nejlepší	 žákyně	 liběchovské	
školy	Bohunka	Kubátová.	Dnes,	ve	
svých	95	letech	zůstává	paní	Bohun-
ka	 stále	 věrná	Liběchovu	 a	 dokáže	
poutavě	vyprávět	o	svém	životě.	Čas	
plynul	a	česká	škola	prošla	různými	
obdobími,	lepšími	i	horšími.	V	sou-
časnosti	se	škola	stále	potýká	s	ná-
sledky	úpadku	v	letech	2003–2014,	

liBěchovská škola 
 má Znovu co naBídnout

který	byl	způsoben	především	střídá-
ním	ředitelů	po	dvou	letech,	absencí	
dlouhodobé	koncepce	rozvoje	školy,	
převahou	 neaprobovaných	 učitelů	
v	pedagogickém	sboru	a	mnoha	dal-
šími	problémy.	Na	působení	mateř-
ské	 školy,	 která	 je	 umístěna	 v	 téže	
budově,	se	toto	slabé	období	naštěstí	
neprojevilo.	Dětmi	oblíbená	a	rodiči	
vyhledávaná	mateřinka	má	již	něko-
lik	let	zcela	zaplněnou	kapacitu.
	 V	 roce	 2015	 se	 ředitelkou	 školy	
stala	Mgr.	et	Mgr.	Jana	Pravdová	a	
společně	 s	 novým	 vedením	 města	
Liběchov	se	pustili	do	obtížné	obno-
vy	školy	s	cílem	navrátit	této	institu-
ci	ztracenou	prestiž.	V	první	řadě	to	
znamenalo	 sestavit	 tým	 pedagogů,	
kteří	 jsou	 nejen	 odborně	 vzdělaní,	
ale	umí	také	učit	a	aplikovat	moder-
ní	Školní	vzdělávací	program.	 	 Vedení	 školy	 i	města	 tak	muselo	

nejprve	 stanovit	 dlouhodobou	 stra-
tegii	 rozvoje	školy.	Kromě	klasické	
výuky	 je	 žákům	 běžně	 poskytován	
ambulantně-dyslektický	 nácvik,	 ře-
ditelka	 školy	 a	 její	 kolegyně	 také	
plně	 zajišťují	 a	 zaštiťují	 funkční	
oblast	 výchovného	 poradenství	 a	
prevenci	 sociálně	 patologických	
jevů.	Škola	se	pod	novým	vedením	
přihlásila	 do	dvou	projektů:	 čtenář-
ská	gramotnost	a	technicky	zaměře-
né	práce.	Změnami	prošla	i	budova	
školy.	Podařilo	 se	provést	 zateplení	
fasády,	 zrekonstruovat	 dvě	 učeb-
ny,	nově	zřídit	knihovnu,	obnovit	 a	
vybavit	 učebnu	 dílen	 a	 druhou	 tří-
du	 školní	 družiny,	 opravit	 nevyho-
vující	 šatny	 pro	 děti,	 vybavit	 třídy	
moderním	 nábytkem	 a	 chybějícími	
žaluziemi,	zprovoznit	dva	nefunkční	
kabinety,	 vymalovat	 celou	 základní	
i	mateřskou	 školu,	 opatřit	mateřské	

škole	 chybějící	 lehátka,	 lůžkoviny	
a	hry,	dovybavit	 tělocvičnu	a	učeb-
nu	výpočetní	 techniky,	řešit	havárie	
vody	 a	 elektřiny,	 způsobené	 zasta-
ralým	 zařízením	 a	 udělat	 mnoho	
dalších	 drobných	 oprav	 a	 zlepšení.	
Z	nepřeberného	výčtu	aktivit	posled-
ních	 dvou	 let	 je	 vidět,	 že	 se	město	
Liběchov	a	liběchovská	škola	oprav-
du	snaží.	První	známkou	úspěchu	je	
zvýšení	počtu	žáků	o	více	než	40	od	
roku	2015.	Věřím,	 že	 trend	dalšího	
zlepšování	 a	 zkvalitňování	 výuky	
bude	pokračovat.	Tomu	by	mělo	na-
pomoci	i	podání	žádostí	o	dotace	na	
rekonstrukci	mateřské	školy,	zřízení	
odborných	učeben	včetně	venkovní-
ho	skleníku,	rekonstrukci	tělocvičny	
a	 zřízení	 bezbariérového	 přístupu.	
Připravujeme	 také	 projekty	 na	 re-
konstrukci	školní	kuchyně	a	jídelny.

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, 
starostka města Liběchov

POHLED NA BUDOVU ŠKOLY LIBĚCHOV

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – (zprava) ředitelka školy Mgr. Pravdová,  sta-
rostka města Ing. Zralíková a třídní učitelka Mgr. Zajíčková Vajdlová.

Ve dnech 7. a 8. října 2017 si na ZŠ Mělník – Pšovka připomeneme 220. výročí založení 
školy. Školství na Pšovce bylo spojeno v raném období se zdejším klášterem augustiniánů. 
Kusé zprávy hovoří o klášterní škole, v níž mniši vyučovali mládež. Ke stavbě školní budovy 
došlo roku 1797. 

mateřská škola  
se roZrostla

V novém školním roce nastoupi-
lo do MŠ v Kostelci nad Labem 
o 25 dětí více.
Je	 to	 sice	 radostné	zjištění,	avšak	
kapacita	nestačila.	Řešení	se	našlo	
velmi	 rychle.	 Otevření	 odlouče-
ného	 pracoviště	 mateřské	 školy	
v	objektu	bývalé	knihovny	se	 tak	
stalo	 malým	 zázrakem.	 Novotou	
zářící	areál	přivítal	své	malé	žáčky	
i	jejich	učitele.	Kapacita	mateřské	
školy	v	Kostelci	nad	Labem	se	tak	
od	1.	září	2017	zvýšila	na	133	dětí	
a	 díky	 tomu	 se	 sníží	 počet	 dětí,	
které	 nebylo	 možno	 v	 minulosti	
z	kapacitních	důvodů	přijmout	do	
předškolního	 vzdělávání.	 Všem	
dětem	 i	 jejich	 pedagogům	 přeje-
me,	 aby	 se	 jim	 v	 nových	 prosto-
rách	 líbilo,	 a	 aby	 se	 všichni	 do	
školky	těšili	každý	den.
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   chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

kokořínský jarmark
Zveme vás v soBotu 7. října na hrad kokořín

Od	10	hodin	se	zde	otevřou	stánky	se	zbožím.	Své	výrobky	vám	nabídne	
košíkář,	kameník,	mincíř	či	kovář.	V	nabídce	budou	i	různé	ručně	vyrá-
běné	 šperky	 z	 přírodních	materiálů,	 věnce,	 dřevěné	 hračky,	 háčkované	 
i	 pletené	 ozdůbky,	 keramika	 či	 koření.	Chybět	 nebudou	 ani	 staročeské	
dobroty,	domácí	kravské	 i	kozí	sýry,	grilované	speciality	a	samozřejmě	
dobré	pití.	Ti	nejmenší	se	budou	moci	vydovádět	na	řadě	atrakcí,	budou	
pro	ně	připraveny	keramické	a	malířské	dílničky,	pohladí	si	ovečky,	pro-
hlédnou	dravé	ptáky	a	mohou	se	projet	na	konících.	Zájemci	se	budou	
moci	vydat	i	na	romantický	hrad	Kokořín,	kde	pro	ně	budou	připraveny	
výjimečné	prohlídky	a	soutěže.	

 zAhoj Sabri, řekni mi, v čem 
spočívá projekt Kafe Mělník?
„Kafe Mělník vzniklo asi před 3 lety 
v mé hlavě, mým cílem bylo přinést 
do našeho města výběrovou kávu, 
zjednodušeně se tak označuje káva 
s čistým původem, která je hodno-
cena 85 a více body při degustaci. 
Nejprve jsem si udělal stánek s ká-
vou na farmářských trzích, postup-
ně jsem pociťoval větší zájem lidí  
o kávu a její poznávání. Mým cílem 
je tzv. kávová osvěta širokého oko-
lí.“

 z Jak funguje internetový ob-
chod Kafe Mělník?
„Na našich webových stránkách si 
mohou lidé zakoupit vše k domá-
cí přípravě kávy. Od mlýnků, přes 
příslušenství k přípravě, až po kávu 
samotnou. Tuto kávu odebíráme 
z malých pražíren v Čechách a Ev-
ropě. Co se týče espressa, většinou 
připravujeme 100% jednodruho-
vou arabicu například z Brazílie, 
Kolumbie a států střední Ameriky. 
Naopak na filtrovanou kávu po-
užíváme kávu z východní Afriky, 
z Etiopie a Keni, tyto kávy jsou více 
ovocné a mají jemnější chuť.“

 zČím se snažíte odlišit od ostat-
ních mělnických kaváren? 
„Myslím si, že se odlišujeme hlavně 
surovinou, která je zcela jiná. Kla-
deme důraz na to, aby káva měla 
svůj jasný původ. Pražírny, od kte-

Představujeme vám nově otevřenou mělnickou kavárnu Kafe Mělník. Možná je vám 
tento název povědomý, nejedná se totiž o nový projekt, Kafe Mělník úspěšně funguje 
již 3 roky. Tuto kavárnu si otevřel mladý barista Sabri Elogeli.

rých kávu odebíráme se o každou 
kávu starají s maximální péčí. Do-
kážeme vystopovat cestu každého 
zrna, například z Keni až do Čech. 
Pro mě je velmi podstatné znát pů-
vod kávy a mít ji v té nejvyšší kva-
litě. Klademe důraz na maximální 
servis pro zákazníky, vše se odráží 
i v našem sortimentu, který dokáže 
určitě překvapit.
 Samotné umístění kavárny má 
svůj smysl. Celý prostor doplňu-
je koncept, kdy se v jedné budově 
spojuje kvalitní káva, kadeřnický 
a kosmetický salon. Všichni máme 
stejnou vizi, děláme co nás baví a 
neustále pracujeme na zdokonalo-
vání našich služeb pro zákazníky. 
To je Kafe Mělník & Detail.“

 z Jaké kávové speciality mohou 
návštěvníci ve vaší kavárně ochut-
nat?
„Specializujeme se především na 
filtrované kávy, kterým se věnujeme 
od začátku našeho projektu. Také 
nabízíme například cold brew, což 
je za studena macerovaná káva, 
její příprava trvá až 24 hodin, tím 
se potlačuje její kyselost, káva se 
zjemňuje a vyzdvihuje se její plná 
chuť. Za poslední dva roky je jed-
nou z nejoblíbenějších ledových 
káv.“

 zCo jiného kromě kávy můžete 
svým zákazníkům nabídnout?
„Například čaj, který odebíráme od 

KAFE MĚLNÍK
Na SLOVíČKO S  BaRISTOu SaBRI eLOgeLI

,,Chceme dokázat, že i na malém městě si můžete dát úžasnou výběrovou kávu připravenou s láskou a navíc za 
použití alternativních metod přípravy.” Foto: Kamil Zachar

našich kamarádů Anity a Michala, 
jejich firma Anicha se specializuje 
na přímý dovoz čajů z Číny a Ja-
ponska. Jsou velmi důslední ve vý-
běru, sami si čaj vybírají a sledují 
jeho pěstování v dané zemi. Tento 
přístup se nám velmi líbí, je stejný 
jako náš přístup ke kávě. Ochutnej-
te například Dračí studnu z Číny 
nebo Gyokuro Kaito z Japonska. 
Nabízíme také skvělé bylinné čaje, 
například Chryzantému královskou 
a velmi zajímavý Květ lilie. Každý 
týden máme navíc různou nabídku 
lahvových piv z minipivovarů a sa-
mozřejmě skvělé dezerty.“

 zNabízíte i bezlepkové občerst-
vení?
„Ano máme i bezlepkové dorty. Ke 

kávě nabízíme kromě kravského 
mléka také sojové a mandlové mlé-
ko.“

 zKde vás najdeme a v jaké ote-
vírací době?
„Najdete nás na adrese: Krombhol-
cova 3474, 276 01 Mělník. Proza-
tím máme otevřeno od pondělí do 
pátku od 8.00 do 20.00 hod., v so-
botu od 15.00 do 20.00 hod.“

 zPlánujete zrealizovat ve vaší 
kavárně nějaké další projekty, na- 
příklad tvorbu workshopů o ká- 
vě?
„Ano, určitě. Od října máme v plá-
nu realizovat každý měsíc kávovou 
degustaci – tzv. ,,Cupping”, která 
bude určena pro veřejnost. Ve spo-
lupráci s pražírnami budeme dělat 
workshopy, na kterých se zákazníci 
mohou dozvědět více o zpracovává-
ní kávy.“

 zBudeme vás stále moci vídat na 
sobotních farmářských trzích na 
mělnickém náměstí Míru?
„Ano, tím, že kavárna je otevřena 
od pondělí do pátku, máme sobotu 
určenou pro stánek na farmářských 
trzích. Po trzích se na vás budeme 
těšit opět v naší kavárně, a to od 
15.00 do 20.00 hod.“

 zSuper, děkuji ti za rozhovor.
„Taky děkuji.“ 
 red
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Pracovníky rozvozu zboží 
zákazníkům � až�26�890�Kč
(+�výkonnostní�bonus�10�%�po�
uplynutí�zkušební�doby)

Vychystávače�zboží�pro 
zákazníky  
  až�10�130�Kč�/�20�hod.�týdně
(vhodné�pro�matky�na�RD� 
a�studenty)

hledáme:

Pro internetový�obchod�Tesco

Pro více informací kontaktujte Tesco Praha 

��Skalka�–�tel.�601�566�728

��Letňany�–�tel.�725�504�375

��Zličín�–�tel.�725�948�279

19229_Tesco_IK_inzerce_dotCom_Melnicko_100x133_v01 zari v01.indd   1 11.09.17   10:40

Vazba a aranžování květin
Svatební a příležitostní 

      Floristika Lenka 
Zahoranská
Liliová 3690

276 01 
Mělník

Telefon: 
606 550 479

střechy milan 
Provádím klempířské, 

pokrývačské a stavební práce. 
telefon: 721 666 245. 

Proč by měli lidé škemrat 
u zaměstnavatelů 
a bát se o práci? 

Dejme jim šanci a ukažme jim 
náš plán. Rozjíždí se vlak, kdo 

vstoupí, neprohloupí. 
Podporujeme české výrobky, 

šetříme zdraví a přírodu.

Více informací na telefonu 
606 929 385

ZUMBA víkend
Sport penzion Pohoda, 

Letkov u Plzně 6.-8. 10. 2017
Cena: 2 400 Kč

ZUMBA
pravidelné 
cvičení

RC Mělník – Chloumek
PO a ČT od 18.00 hodin

Kontakt: Lenka Zahoranská  
Telefon: 606 550 479
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fusekličky a jiné delikatesy

Posluchači	nejprve	poslechnou	Me-
ditace	na	Svatováclavský	chorál	od	
Josefa	 Suka	 a	 tento	 církevní	 hym-
nus,	 jehož	 kořeny	 sahají	 až	 do	 12.	
století,	 zazní	 i	 na	 samý	 závěr.	 Za	
řízení	 Kryštofa	 Spirita	 se	 představí	
komorní	 soubor	 Ensemble	 Hilaris	
za	doprovodu	smyčcového	Kvarteta	
Hanse	Krásy,	 jenž	má	za	sebou	ce-
lou	řadu	úspěšných	vystoupení	u	nás	
i	v	zahraničí.	

	 Varhany	 rozezní	 Jiřina	Dvořáko-
vá-Marešová,	 finalistka	 mezinárod-
ní	 soutěže	 ve	 varhanní	 improvizaci	
v	 rakouském	 Schläglu	 a	 semifina-
listka	 interpretační	 soutěže	 Pražské	
jaro.	Koncertuje	 v	Čechách	 i	 v	 za-
hraničí	 a	 spolupracuje	 s	mnoha	 in-
strumentálními	 či	 vokálními	 tělesy.	
Koncert	určitě	přinese	hluboký	kul-
turní	 zážitek	 a	 přispěje	 k	 sváteční	
atmosféře,		 mar

Její	tvorba	se	skládá	ze	dvou	stěžej-
ních	částí,	 které	 jsou	 si	 rovnocenné	
a	vzájemně	se	ovlivňují.	První	z	nich	
je	 tvorba	 animovaných	 filmů	 a	 tou	
druhou	 je	 ilustrování	 knih	 pro	 děti.	
Autorka	navázala	spolupráci	s	básní-
kem	a	spisovatelem	Pavlem	Šrutem.	
V	současnosti	mají	za	sebou	na	deset	
knižních	titulů,	z	nichž	možno	jme-
novat	 například	 „Pavouček	 Pája”,	
„Veliký	 tůdle”,	„Verunka	a	kokoso-
vý	dědek”	či	trilogie	„Lichožrouti“.	
	 V	 současné	 době	 pracuje	 na	 au-
torském	 komixu	 „Hadrák“.	 V	 její	
tvorbě	 sice	 nenajdeme	 klasické	
princezny,	ani	 rytíře	ve	zbroji.	Zato	
je	 realizátorkou	 příběhů	 s	 vtipem	
a	 nadsázkou.	Dokáže	 se	 přenést	 do	
říše	dětských	snů	a	fantazie.	
	 Zvláštní	 kapitolu	 pak	 představují	
Lichožrouti,	 jimž	dala	 nezaměnitel-
nou	podobu.	Trilogie	vznikla	na	zá-
kladě	 jedné	 ze	 Šrutových	 básniček	
a	 díky	 oběma	 autorům	 se	 z	 Licho-

žroutů	 stal	 světový	 fenomén,	 který	
Miklínová	 stvrdila	 celovečerním	
animovaným	 filmem	 o	 zlodějíčcích	
lichých	ponožek.	Snímek	byl	nomi-
novaný	na	Českého	 lva	 a	 i	 výroční	
Ceny	české	kritiky	a	stal	se	nejúspěš-
nějším	 porevolučním	 animovaným	
filmem.
	 Mělnická	 Galerie	 Ve	 Věži	 před-
staví	 blíže	 tuto	 nevšední	 autorku	
výstavou	 „Fusekličky	 a	 jiné	 deli-
katesy“,	 na	 které	 se	 zájemci	 budou	
moci	 seznámit	 nejenom	 s	 těmi	 Li-
chožrouty	či	s	příběhem	o	přátelství	
malého	chlapce	Jonáše	a	jeho	věrné-
ho	kamaráda,	kterým	není	nikdo	jiný	
než	 v	 noci	 „oživlá“	 peřina	Kanafá-
sek.	Výstava	 totiž	 přibližuje	 průřez	
její	ilustrační	a		animační	tvorbou	za	
posledních	20	let.	Součástí	expozice	
budou	kresby,	ilustrace,	video	ukáz-
ky	a	autorčiny	knihy	k	nahlédnutí.	
	 I	 tato	výstava	bude	doplněna	do-
provodnými	programy.	V	prostorách	

Ilustrátorka 
Galina 

Miklínová

Poklad
ZPřístuPněn

Zámek Liblice byl přesně 
před deseti lety po rozsáhlé 
rekonstrukci otevřen veřej-
nosti. 
V	průběhu	rekonstrukce	byla	
na	zámku	objevena	skrýš	ve	
studni,	 ve	 které	 se	 nalézal	
stříbrný	poklad	–	svícny,	ná-
dobí,	hřebeny	atd.	Ten	našel	
útočiště	 na	 dlouhé	 roky	 v	
Lanově	Vile	 v	 Praze	 a	 dnes	
se	nám	vrací	zpět	na	zámek.	
Poprvé	 si	 ho	 budou	 moci	
zájemci	 prohlédnout	 právě	
během	dne	otevřených	dveří	
17.	9.	2017.	Malá	ochutnáv-
ka	nalezeného	pokladu	je	na	
přiložené	fotografii.	 red

galerie	i	na	dětské	scéně	Mělnického	
vinobraní	budou	například	k	dispo-
zici	 speciální	 antistresové	 “Licho-
žroutské	omalovánky”.	Vlastní	téma	
i	 dekorace	 této	dětské	 scény	budou	
tentokrát	 inspirovány	hrdiny	z	knih	
o	 Lichožroutech.	 Během	 vinobraní	
si	 každý	 den	 děti	 budou	 moci	 za-
hrát	 haptické	 „Lichožroutské	 hry“,	 

v	neděli	17.	září	proběhne	workshop,	
kde	si	každý	bude	moci	vyrobit	své-
ho	 lichožrouta.	 V	 říjnu	 proběhnou	
komentované	 prohlídky	 se	 Sylvií	
Gajdošíkovou	Belis	a	„Středy	s	Li-
chožrouty“
	 Výstavu	 si	 zájemci	 budou	 moci	
prohlédnout	až	do	5.	listopadu.	
 mar

Příběhy Kanafáska Galina Miklínová nejen nakreslila, ale i vymyslela 
a režírovala.

Kdo by neznal oblíbeného Kanafáska či se dobře nepobavil u Lichožroutů. Avšak 
málokdo ví, kdo je vytvořil. Není to nikdo jiný nežli režisérka, výtvarnice animova-
ných filmů, a rovněž ilustrátorka Galina Miklínová.

Ve sváteční podvečer 28. září od 18 hodin zazní v kostele sv. Klimenta 
v Odolene Vodě skladby Gustava Holsta, Antonia Lottiho a Claudia 
Monteverdiho. 

svatováclavský 
koncert 

dámy a Pánové, Zadejte se
Společenský dům v Neratovicích ve spolupráci s Taneční školou 
manželů Vojtěchových pořádá od září další taneční kurzy pro mlá-
dež.
	 Tato	taneční	škola	je	postavena	na	tradičních	hodnotách	a	jako	jedna	
z	mála	používá	k	výuce	živou	hudbu.	Ač	se	nám	to	možná	zdá	„staro-
módní“,	znalost	 společenských	 tanců	a	 společenského	chování	 je	 stále	
přínosem	do	budoucího	života,	a	také	určitým	vstupem	do	světa	dospě-
lých.	V	průběhu	kurzů	se	účastníci	naučí	standardní	a	latinské	tance	a	při	
prodloužených,	vánoční	zábavě	a	závěrečném	věnečku	je	bude	doprová-
zet	taneční	orchestr.	
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ekomPilace

Nejedná	 se	 „pouze“	 o	 muziku,	 ale	
celá	 akce	 je	 zároveň	 zaměřená	 na	
šíření	 povědomí	 o	 třídění	 odpadu,	
recyklaci	 a	 uvědomělém	 chování	
k	 životnímu	 prostředí.	 Kromě	 toho	
dává	 prostor	 mladým	 a	 zajímavým	
kapelám	nahrát	dva	songy	na	kom-
pilační	CD	a	vystoupit	na	několika	z	
celkem	šesti	 jednodenních	 festivalů	
Ekompilace.	

	 Na	mělnickém	náměstí	Míru	tak	v	
pátek	22.	září	od	12.30	hodin	proběh-
ne	 zajímavý	 program.	 Jak	 již	 bylo	
řečeno,	 celý	 projekt	 zaměřený	 rov-
něž	na	životní	prostředí,	tak	i	úvodní	
program	se	bude	zabývat	touto	pro-
blematikou.	Od	lektorů	projektu	sa-
mosebou.cz	se	návštěvníci	zábavnou	
formou	dozvědí	novinky	o	životním	
prostředí.	Zároveň	se	mohou	pobavit		

Poslední hudební produkce na mělnickém náměstí bude ve znamení 
jednodenního festivalu, na  němž vystoupí hned šest mladých kapel. Po 
roce a něco se sem vrací projekt EKOMPILACE. 

THOM ARTWAY                                                      Foto: archiv

 Foto: Státní statek Mělník

i	u	hudební	recyklace	ve	formě	Live	
jukebox	 stage	 a	 nebude	 chybět	 ani	
bubenický	workshop.	
	 Od	16	hodin	odstartuje	hlavní,	hu-
dební	část	akce.	Nejprve	se	představí	
pětičlenná	opavská	kapela	All	These	
Memories	 v	 čele	 s	 charismatickou	
zpěvačkou	Natálií	hrající	svižný	pop	
punk.	 Po	 ní	 nastoupí	 EL’BRKAS	
-	mladá	 energická	kapela	 z	Havlíč-
kova	 Brodu.	 Následují	 čtyřčlenná	
rocková	skupina	Head	Down	ze	zá-
padních	Čech,	funky	kapela	Homer	
Street,	skupina	Megaphone	a	koneč-
ně	Nixon	Lads	ze	Strakonic	 jejichž	
styl	možno	označit	 jako	indie	alter-

native	pop.
	 Celá	 akce	 vyvrcholí	 koncertem	
kapely	 Wohnout,	 a	 také	 stále	 po-
pulárnějším	 zpěvákem	 a	 skladate-
lem	 Thomem	 Artwayem.	 Členové	
„Wohnoutů“	to	celé	komentují	„Tur-
né s Ekompilací pojedeme podruhé. 
Projekt jsme v roce 2013 otvírali a 
rádi se vrátíme, protože je to spoje-
ní užitečného se zábavným, což nás 
baví…”
	 Celý	tento	projekt	bude	jistě	vyvr-
cholením	letošních	 letních	koncertů	
na	náměstí.	A	všichni	se	již	budou	tě-
šit	na	to	příští	Mělnické	kulturní	léto.
                                                                                                           mar

unikátní láhve
výborné víno v tradičních lahvích poslouží dobré věci
Kdo	by	neznal	netradiční	tvar	láhví	
pověstné	Ludmily.	Ve	Školním	stat-
ku	Mělník	se	podařilo	zdokumento-
vat	na	34	druhů	unikátních	historic-
kých	lahví	typu	Mělnický	kalamář.	
A	 nyní	 se	 milovníci	 „mělničiny“	
mohou	seznámit	s	dalším.	Jedná	se	
o	 pomyslný	 třicátý	 pátý	 originální	
typ,	 který	 vznikl	 po	 téměř	 deva-
desáti	 letech.	 Jeho	 design	 vytvořil	
při	 zachování	 některých	původních	
prvků	a	dodání	prvků	nových	mladý	
designér	Šimon	Dušek.	První	víno,	
kterým	byly	tyto	unikátní	lahve	na-
plněny,	pochází	ze	sklepů	Školního	
statku	a	je	to	parádní	Ryzlink	z	vinic	
na	Neuberku.	Na	jeho	výrobě	se	po-
dílelo	 duo	 populárních	 sklepmistrů	
Vojtěch	Kušina	 a	 Josef	 Šubrt.	 Prv-
ních	téměř	2500	lahví	má	speciální	
určení,	kdy	z	výnosů	z	prodeje	bude	
převedena	částka	téměř	500	tisíc	ko-
run	ve	prospěch	nadací	Srdcerváči,	
Alzheimer	 nadační	 fond	 a	 Debra	
ČR.	Víno	je	v	prodeji	od	srpna	a	ka-

ždý	kupující	může	určit,	které	z	na-
dací	jeho	příspěvek	připadne...	
	 A	tak	si	může	každý	odnést	uni-
kátní	láhev	a	pochutnat	si	na	dobrém	
vínku	navíc	s	pocitem,	že	přispěl	na	
dobrou	věc.	 mar

děti si s kocourkem 
vyčarovaly Poklad

	 Při	hravé	cestě	děti	kouzelným	kukátkem	objevily	domovní	znamení,	po-
mohly	mlsnému	kocourkovi	naměřit	vídeňský	loket	českých	buřtíků,	pozdra-
vily	velké	řeky,	dozvěděly	se,	jaký	panovník	střeží	město	na	vyhlídce,	a	také	
splnily	pět	zábavných	úkolů.	
	 A	tak	jim	po	vyřčení	kouzelné	formule	vydalo	-	v	závěru	putování	-	ze	
svých	útrob	muzeum	za	odměnu	poklad	plný	čokoládových	denárů.		 JIK 
 Foto: Alena Májová                                                                                                                                      

  Již posedmé se vypravili Lukáš Snopek a kocourek Švarc z mělnic-
kého muzea, společně s třígenerační výpravou asi osmi desítek dětí a 
dospělých, poznávat historické centrum města.

   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   
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  ovoce,	které	máte	na	miskách	pravidelně	kontrolujte	a	nahnilé	
likvidujte	

  nenechávejte	nikde	sklenky	s	vínem,	moštem	apod.	
  ovocné	koláče	přikryjte	poklopem	nebo	utěrkou,	nemohou	si	tak	na	
ovoci	pochutnávat	

  odpadkové	koše	musíte	pravidelně	mít	a	dezinfikovat,	stejně	tak	od-
pady	

  dbejte,	aby	linka	a	jiný	nábytek,	nebyl	pokapán	šťávou,	skleničky	a	
lahve	se	sirupem	či	medem	omývejte,	protože	octomilky	milují	vše	
sladké	

  zkuste	na	talířek	položit	několik	hřebíčků,	badyán	či	skořici	–	octo-
milky	údajně	nesnáší	jejich	vůni,	možná	se	vám	podaří	je	ze	svého	
příbytku	časem	vypudit.	

Jak na octomilky?  

Podzim – doba sklizně ovoce. Pokud necháváte jablíčka a jiné ovoce na 
kuchyňské lince nebo jinak volně přístupné, zaděláváte si na velký pro-
blém. Proč? Protože na vaši domácnost ihned podniknou invazi drobné 
mušky – tzv. octomilky. 

	 A	 těchto	 miniaturních,	 létajících	
potvůrek	je	docela	obtížné	se	zbavit.	
Malé	mušky	jsou	najednou	všude	–	
létají	po	kuchyni,	vylétají	z	odpad-
kových	 košů,	 najdete	 je	 v	 ledničce	 
i	ve	spíži,	posedávají	na	záclonách.	 
I	 když	 je	 vaše	 domácnost	 vzorně	
uklizená,	 miniaturní	 mušky	 jsou	
prostě	problém.	
	 Láká	je	sladká	vůně	ovoce	a	co-
koliv,	co	začíná	hnít	či	kvasit.	Pokud	
necháte	 na	 stolku	 skleničku	 vína,	
šťávy	nebo	džusu,	určitě	jim	uděláte	
radost.	Také	misky	s	vínem,	 jablky	
a	 banány,	 jsou	 pro	 ně	 pozvánkou	
k	hostině.	A	pozor	–	tyto	miniaturní	
mušky	 se	 mimo	 jiné	 velmi	 rychle	
množí	 –	 každá	 může	 snést	 až	 400	
vajíček,	 z	 nichž	 se	 už	 po	 3	 dnech	

líhnou	další	octomilky.	
	 A	jak	na	ně?	Pokud	nechcete	na-
kupovat	drahé	chemické	prostředky	
a	lapače,	už	neexistuje	mnoho	způ-
sobů	jak	se	jich	zbavit.	Raději	tedy	
předcházejte	 tomu,	 aby	 se	 ve	 vaší	
domácnosti	zabydlely.	

OcTOMILKy  
dOBRÉ Rady dO KuchyNě

jeŘáB
PŘíROdNí LÉKáRNa

		Jeřáb	–	Sorbus	–	je	rod	keřů	a	stro-
mů	čítajících	kolem	180	druhů,	roz-
šířených	po	 celé	 severní	 polokouli.	
Jen	u	nás	roste	asi	20	druhů	jeřábů.	
Tyto	listnaté	stromy	mohou	dorůstat	
od	7	do	30	metrů,	záleží	na	druhu.	
Dřevo	mají	pevné	a	tvrdé	a	používá	
se	zejména	na	výrobu	nábytku.	
	 	 Chuťově	 nejzajímavější	 je	 jeřáb	
ptačí	 a	 jeřabinky,	 drobné	 barevné	
kuličky,	 které	 se	 konzumují	 v	 ně-
kolika	 různých	úpravách,	 jako	 šťá-
vy,	kompoty	či	pikantní	zavařeniny.	
Plody	 dosahují	 zralosti	 od	 září	 do	
listopadu.	 Všechny	 obsahují	 velké	
množství	vitaminu	C,	dokonce	více	
než	citróny,	dále	provitamin	A,	leh-
ce	stravitelné	cukry,	kyselinu	jableč-
nou	a	citrónovou,	pektin	a	třísloviny.	

Protože	je	v	nich	také	jód,	používají	
se	 jako	 podpůrný	 léčebný	 prostře-
dek	při	nemocích	štítné	žlázy.	
	 Jeřabiny	 mají	 mírně	 projímavý	 
a	 močopudný	 účinek.	 Podporují	
vylučování	 žluči	 a	 tlumí	 horečku,	
střevní	 a	 revmatické	 potíže.	 Díky	
obsahu	 látek,	 údajně	 podobných	
ženským	 hormonům,	 se	 využívají	
při	 menstruačních	 a	 klimakteric-
kých	potížích.	Jeřabiny	pomáhají	při	
detoxikaci	 organismu,	 na	 podporu	
trávení,	krvetvorby.	
	 Tyto	 barevné	 plody	 sice	 mohou	
mírně	zvyšovat	chuť	jídlu,	ale	boha-
tě	pročišťují	ledviny,	močové	cesty	i	
střeva.	Pokud	trpíte	na	afty,	krvácení	
dásní	a	opary	–	i	tady	lze	jeřabinky	
využít	jako	prevenci.

Podzim – slovo vonící spadaným listím, nostalgií a mlžnými opary. Léto 
opravdu končí, když se kolem cest začínají červenat jeřabinky. Oran-
žovými či ohnivě červenými plody obsypané stromy mění ráz krajiny. 

Září – měsíc barev, babího léta, jemného záření. Pokud se povede, je to 
učiněná nádhera. Léto se jen zlehounka přehoupne do podzimu a nastá-
vá doba sklizně. 

ZáŘí
Rady dO ZahRady

Ovocná	zahrada	je	připravena	vydat	
dozrálá	 jablka	 a	 hrušky.	 Sklízí	 se	
tykve,	hrozny	a	poslední	plody	raj-
čat.	Pomalu	začínají	dozrávat	lísko-
vé	i	vlašské	ořechy	a	je	hlavní	obdo-
bí,	kdy	se	češou	jeřabiny	a	rakytník.
	 Září	je	také	doba	výsadby	nových	
jahodníků,	 ty	 musí	 do	 zimy	 dobře	
zakořenit.	 Dělíme	 a	 přesazujeme	
skoro	 všechny	 druhy	 trvalek.	 Kro-
mě	toho	je	nejvyšší	čas	na	výsadbu	
cibulovin,	 které	 budou	 vykvétat	 na	
jaře.	 Nezapomeňte,	 že	 není	 vhod-
né	vysazovat	do	zahrady	jednotlivé	
kusy,	 tvořte	 spíše	 skupinky	 –	 když	
na	 jaře	 společně	 vykvetou,	 vytvoří	
v	zeleni	krásné	barevné	efekty.	
	 Podívat	 se	 můžete	 také	 po	 růz-
ných	druzích	okrasných	trav	–	právě	
září	 je	 vhodné	 pro	 jejich	 výsadbu	
do	 okrasných	 zahrad.	 Najděte	 pro	
ně	především	sušší	a	slunné	místo	–	
tam	se	jim	bude	dobře	dařit.	
	 Další	rostliny,	které	potřebují	vaši	
péči	 jsou	 třeba	 mečíky	 –	 hlízy	 je	
nutné	vyrýt	ze	země	a	nechat	dobře	
uschnout.	Přezimujte	je	v	chladnější	
místnosti.	
	 	Pokud	patříte	mezi	ty,	kteří	rádi	

nechávají	 pokojové	 rostliny	 během	
léta	na	balkonech	a	 terasách,	neče-
kejte	na	mrazíky,	 teplota	v	noci	už	
tak	citelně	klesá.
	 Dokud	je	pěkné	počasí,	je	vhodné	
pustit	se	také	do	průklestu	některých	
odplozených	ovocných	stromů	–	tře-
ba	peckovin	–	 třešní	a	višní.	Neza-
pomeňte	 ani	 na	 odkvetlé	 růže,	 od-
stříhejte	je,	aby	se	rostliny	zbytečně	
nevysilovaly.		
	 Pokud	 ukládáte	 rostlinné	 zbytky	
ke	kompostování,	nedávejte	tam	lis-
ty	poškozené	chorobami.	Ze	zahra-
dy	 likvidujte	 také	 ovoce	 napadené	
hnilobou	a	plísní.	
	 Letničky	pomalu	dokvétají	a	bu- 
de	 je	 nutné	 zlikvidovat.	Nejprve	 si	
sesbírejte	semena,	budete	mít	záso-
bu	pro	příští	rok.	
	 Volné	 záhony	 už	 můžete	 zrýt	 a	
hnojit.	 Na	 plochách	 je	 nutné	 likvi-
dovat	 plevel,	 který	 do	 mrazů	 ještě	
vyklíčí.	 Postupně	 dozrávají	 také	
ozdobné	 tykve.	 Protože	 se	 zvyšuje	
vlhkost	 půdy,	 je	 dobré	 plody	 ještě	
na	nějakou	dobu	podložit	např.	dře-
věnou	 podložkou	 nebo	 textílií,	 aby	
odspoda	nehnily.

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



Nález detektorářů – tentokrát 
knoflíky a prsten ze žlutého kovu.
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      MVdR. aLŽBěTy MaRadOVÉ
VeTeRINáRNí PORadNa

Moje dcera viděla u spolužáka obří – tzv. africké šneky. Moc 
touží mít jednoho takového tvora s domečkem na zádech 

doma. Nikdy jsme nic podobného nechovali 
a nevíme proto, zda dceři její

 přání splnit či jí nápad 
rozmluvit. Poradíte nám, 

zda bychom 
chov tohoto živočicha 

vůbec zvládli? 

Zda	vaší	dcerce	přání	splníte	či	ni-
koli,	záleží	pouze	na	vás.	Co	se	ale	
samotného	chovu	obřích	šneků	týká,	
není	to	víceméně	žádný	problém.	
	 Obří	šnek	je	vlastně	oblovka	nebo	
achatina.	 Existuje	 několik	 druhů,	
které	se	chovají	 i	u	nás.	Původním	
domovem	 oblovek	 jsou	 tropické	
deštné	pralesy	střední	Afriky.	V	Af-
rice	z	jejich	ulit	vyrábějí	náhrdelní-
ky	a	Češi	z	nich	udělali	domácí	maz-
líčky.	
	 Oblovka	 může	 dorůst	 velikosti	
až	30	cm,	nikoliv	však	v	domácích	
podmínkách.	 I	 při	 ideální	 péči	 do-
růstá	 do	 20	 cm.	 Dožívá	 se	 zhruba	 

7	–	9	let.	Starší	jsou	spíše	výjimkou.	
Chovat	 šneky	 lze	 v	 akváriu	 nebo	
v	teráriu	či	plastových	boxech,	důle-
žitá	je	vyšší	teplota,	kolem	25	–	28	
stupňů,	vyšší	vlhkost	a	větrání.		
	 Do	 nádoby	 se	 oblovkám	 dává	
jako	podestýlka	vlhký	substrát.	Nut-
né	je	příbytky	pravidelně	čistit,	lik-
vidovat	zbytky	potravy,	měnit	vodu	
a	čistit	podestýlku.	Potravu	pro	ob-
lovky	zajistíte	snadno,	krmí	se	veš-
kerou	 zeleninou	 –	 mrkví,	 salátem,	
okurkou,	 cuketou	 atd.	 Rády	mají	 i	
pampelišky	a	trávy.	Aby	dobře	pro-
spívaly	potřebují	vápník	–	ten	dodá	
sépiová	kost	nebo	vaječné	skořápky.	

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.	

euRaSIeR 
NaŠI MaZLíČcI Se PŘedSTaVují

Dvacáté století přineslo nové společenské psí plemeno. V Německu 
– nejprve křížením psa čau čau, vlčího špice a následně také samoje-
da – vznikl velmi společenský pes. V roce 1973 dostal název Eurasier.  

	 Pejsek	patří	svým	exteriérem	spí-
še	mezi	mohutnější	typy	–	dosahuje	
výšky	 kolem	 55	 cm	 a	 váhy	 asi	 25	
kilogramů.	 Jeho	 typickým	 znakem	
je	 velmi	 hustá	 srst,	 která	 potřebuje	
opravdu	 	 velkou	 a	 poctivou	 péči.	
Barva	srsti	osciluje	od	rezavé,	přes	
plavou,	černou	až	šedou-vlčí	či	čer-
veno-rezavou.	
	 Eurasier	je	velmi	citlivý	pes,	kte-
rý	se	rozhodně	nehodí	pro	chov	ven-
ku.	Aby	 byl	 šťastný	 potřebuje	 být	
součástí	 rodiny.	Toto	 plemeno	 sice	
postrádá	 lovecký	 pud,	 ale	 vyžadu-
je	 hodně	 pohybu,	 delší	 procházky,	
aportování,	zábavu.	Pejsek	je	velmi	
hravý,	učenlivý	a	nadmíru	tempera-
mentní.	 Dobře	 vychází	 s	 ostatními	
psy	nebo	dalšími	zvířaty	v	rodině	či	
okolí.	

	 	 Výchova	 eurasiera	 není	 náročná,	
majitel	by	měl	být	důsledný	a	mít	na	
výcvik	dostatek	času.	Povely	použí-
vané	při	výchově	musí	být	pejskovi	
srozumitelné,	 pak	 spolupracuje	 rád	 
a	s	nadšením.		

Češi jsou pověstní svým zájmem o koníčky a sběratelství. Každá život-
ní, společenská či historická etapa má svá specifika a podléhá módě. 
V současné době je jednou z nejzajímavějších 
činností trávení volného času 
v přírodě a s detektorem 
kovů. 
 

V	Česku	 je	kolem	20	000	„hledačů	
pokladů“.	Koníček	vyžaduje	hodiny	
a	hodiny	 trpělivé	práce.	 Je	nutné	 si	
především	 vybrat	 lokalitu,	 která	 by	
byla	pro	průzkum	vhodná,	určitě	 je	
dobré	se	uchýlit	k	literatuře	a	něco	si	
přečíst	nejen	o	prostoru,	kde	se	bude	
hledač	pohybovat,	 ale	 také	 později,	
až	bude	zpracovávat	případný	nález.	
	 Kromě	 času	 věnovanému	 studiu,	
se	musí	detektorář	smířit	se	spoustou	
nachozených	kilometrů.	Detektoráři	
potvrzují,	 že	 kromě	 dobrého	 vyba-
vení	je	nutná	především	nutná	dávka	
trpělivosti	a	štěstí.	Za	každým	pípnu-
tím	se	schovává	i	spousta	adrenalinu.	
Někdy	se	 i	náhodně	povede	narazit	
na	 původní	 historické	 cesty,	 o	 kte-
rých	se	v	dnešní	době	už	neví,	tady	
se	zdají	být	nálezy	artefaktů	pravdě-
podobnější.	
	 Detektor	 kovů	dokáže	 „prozkou-

mat“	hloubku	5	–	40	cm.	Lepší	typy	
detektorů	už	dokáží	 určit,	 zda	 je	 to	
železný	 šrot,	mosaz,	měď,	 stříbro	a	
nežádoucí	 nálezy	 odfiltrovat.	 Vět-
šina	 běžných	 mincí	 se	 nachází	 do	
hloubky	 25	 cm,	 stříbro	 se	 objevuje	
do	 15	 centimetrů	 maximálně,	 na-
opak	vojenská	munice	je	„čitelná“	až	
v	hloubce	kolem	40	cm.	Hledači	své	
nálezy	konzultují	 s	pracovníky	mu-
zea	 nebo	 archeology,	 pochopitelně	
najdou	se	i	výjimky	–	je	jasné,	že	se	
občas	nějaký	ten	„poklad“	ztratí,	aby	
se	předměty	z	něho	vynořily	někde	
na	internetu	či	burze.
	 Nicméně	 o	 tom,	 zda	 je	 hledání	
historických	 předmětů	 a	 artefaktů	
užitečným	koníčkem,	který	pomáhá	
odborníkům	nebo	se	jedná	o	nekon-
trolovatelné	a	nežádoucí	drancování	
drobných	památek	patřících	státu,	se	
vedou	diskuse.	 DD

deTeKTORy
KONíČKy a ZáLIBy… 

KŘíŽOVKa
LuŠTěNí S MěLNIcKeM

Rozluštění	křížovky: ..každých šest měsíců připomínat.
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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

 VíTe, Že…
hRad ZVíŘeTIce ZNIČIL POŽáR PO údeRu BLeSKu V ROce 1720?

Hrad	byl	založen	na	zemské	stezce,	
vedoucí	z	Prahy	do	severních	Čech.	
Areál	 středověké	 pevnosti	 obeh-
nané	 zdivem	 s	 cimbuřím	 uzavírala	
dvojice	 mocných	 věží.	 Na	 nádvoří	
byla	 vyhloubena	42	metrů	hluboká	
studna	zasahující	až	na	dno	Jizery.	V	
době	renesance	a	baroka	prošel	hrad	
a	následně	zámek	několika	přestav-
bami.	Období	svého	vrcholného	roz-
květu	zažívají	Zvířetice	za	hraběnky	
Marie	 Eleonory	 –	 byla	 založena	
zámecká	 zahrada	 a	 sepsán	 urbář,	
obsahující	popis	celého	zámku,	díky	
němuž	můžeme	i	dnes	určit	umístě-
ní	a	účel	většiny	místností	současné	
zříceniny.	
	 V	 roce	 1693	 dochází	 k	 prvnímu	
požáru	 zámku,	 o	 třicet	 let	 později,	
15.	září	1720,	zachvátil	Zvířetice,	po	
úderu	blesku	do	věže,	druhý	a	tento-
krát	zničující	požár,	který	znamenal	
již	 definitivní	 zkázu	dávného	 sídla.	
Zvířetice	 začínají	 chátrat	 a	 stávají	
se	 zdrojem	 stavebního	 kamene	 pro	
obyvatele	okolních	vsí.	Část	věže	se	
zřítila	 v	 zimě	1897,	 kdy	při	 stavbě	
železnice	docházelo	k	odstřelu	ská-

ly	a	otřesy	zapříčinily	sesuv	zdiva.	
Pokusy	o	záchranu	zříceniny	pro-
bíhaly	v	70.	a	80.	let	20.	století,	při	
akcích	hnutí	Brontosaurus.	
	 Od	 roku	 2007	 je	 zřícenina	 v	
majetku	města	Bakova	nad	Jizerou	
a	 začíná	 její	 postupná	 obnova.	V	
roce	 2015	 bylo,	 díky	 dotaci	 EU,	
otevřeno	 Turistické	 informační	
centrum	 Zvířetice	 a	 v	 současné	
době	zde	funguje	unikátní	projekt	
virtuální	 3D	 rekonstrukce	 zámku	
Zvířetice,	 který	 formou	 špičkové	
počítačové	 grafiky	 zobrazuje	 pa-
mátku	v	reálném	prostředí	tak,	jak	
vypadala	v	roce	1683.	
 red

Zvířetice byly kolem roku 1287 mohutnou gotickou pevností, která pa-
třila pánu z Lemberka. Pan Zdislav byl synem Zdislavy, která později 
byla prohlášena za svatou, za dobré skutky a starost o chudé a nemoc-
né. Své jméno pak získaly Zvířetice zřejmě podle Zvěraty, zakladatele 
nedaleké obce. 

ském	 hřbitově	 –	 vychází	 z	 faktu,	
že	k	tomuto	městu	měl	velmi	úzký	
vztah.	 Z	 Kralup	 pocházela	 jeho	
maminka	a	on	 sem	často	 jezdil	na	
prázdniny	k	prarodičům,	a	 tak	zde	
prožil	 část	 svého	 dětství.	 Vypráví	
o	 tom	 i	 ve	 své	 knize	 vzpomínek	
„Všecky	krásy	světa“.
	 K	 uctění	 Seifertovy	 památky	
se	 koná	 ve	 městě	 festival	 poezie	
a	 přednesu	 „Seifertovy	 Kralupy“.	
Letošní	 již	22.	ročník	se	uskuteční	
tradičně	 předposlední	 zářijový	 ví-
kend.	Slavnostní	zahájení	proběhne	
ve	 velkém	 sále	 Kulturního	 domu	
Vltava	 v	 pátek	 22.	 září	 v	 15.30	
hodin.	 Součástí	 festivalu	 bude	 na-

Seifert	 byl	 český	 básník,	 spisova-
tel,	novinář.	Narozen	v	roce	1901	v	
Praze,	byl	pokřtěn	5.	října	jako	Ja-
roslav	Václav.	
Od	roku	1919	mu	začínaly	vycházet	
první	básně	v	různých	časopisech	a	
novinách.	 Jeho	 první	 ucelená	 bás-
nická	 sbírka	 s	 názvem	 „Město	 v	
slzách“,	 byla	 vydána	 v	 roce	 1921.	
Později	patřil	jako	autor	mezi	členy	
hnutí	Devětsil.	 Je	 jediným	českým	
nositelem	Nobelovy	ceny	za	litera-
turu,	kterou	získal	v	roce	1984.	Na-
vzdory	komplikovaným	vztahům	s	
komunistickou	 mocí	 obdržel	 také	
titul	 národní	 umělec.	 Patřil	 k	 prv-
ním	signatářům	Charty	77.		
	 Básník	zemřel	10.	1.	1986	v	Pra-
ze	a	je	pochován	v	Kralupech.	Jeho	
přání	–	být	pohřben	právě	na	kralup- 

jaROSLaV SeIfeRT 
ŽILI MeZI NáMI

nevinně o víně 
s václavem Postráneckým
Kulturní centrum Kostel v Mělnickém Vtelně přivítá v pátek 22. září 
od 19. hodin dalšího vzácného hosta. Známý herec, ale také režisér 
Václav Postránecký se zde podělí o své zážitky, které prožil při ztvár-
nění četných rolí během své dlouholeté umělecké kariéry. 
Bude	vyprávět	o	divadle,	o	hereckých	osobnostech,	s	nimiž	se	sešel	na	
prknech	Národního	divadla,	jehož	je	členem,	o	dabingu,	v	němž	dal	hlas	
mnohým	významným	zahraničním	hercům,	a	za	který	je	držitelem	pres-
tižní	Ceny	Františka	Filipovského.	Samozřejmě	chybět	nebudou	veselé	
historky	z	natáčení	a	zejména	 i	povídání	o	daru	našich	vinic.	A	 tak	se	
posluchači,	kteří	v	19	hodin	zavítají,	dozví	opět	mnoho	zajímavého	z	he-
reckého	života,	a	prožijí	tak	hezký	večer.

příklad	 přehlídka	 vítězů	 dětské	
recitační	 soutěže	 za	 přítomnosti	
herců	Evy	Hruškové	a	Petra	Přeu-
čila	nebo		literární	večer	věnovaný	
básníkům,	 jejichž	 texty	 byly	 zhu-
debněny	 skvělými	muzikanty	Vla-
dimírem	 Mišíkem	 či	 Vladimírem	
Mertou.	 Již	 tradiční	 bývá	 pietní	
zastavení	u	básníkova	hrobu,	 letos	
za	přítomnosti	herečky	Valérie	Za-
wadské.
	 V	 roce	 1997	 byl	 Jaroslavu	 Sei-
fertovi	 postaven	 v	 Kralupech	 -	
Lobečku	 pomník	 od	 ak.	 sochaře	
Stanislava	Hanzíka.	
	 Z	básníkova	díla	jsou	nejznáměj-
ší	sbírky	Šel	malíř	chudě	do	světa,	
Maminka,	Chlapec	 a	 hvězdy,	Mo-
rový	sloup	a	Býti	básníkem.	

Festival poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“ vznikl na počest básní-
ka, držitele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. 

oznámení
Dne	30.	8.	2017	
se	rodičům	

Lence	Karabáčkové
 a 

Tomáši		Procházkovi	
z	Mělníka		
narodil	syn	

Tomášek	3310	g	a	50	cm.	
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Místo výkonu práce: Liběchov
Pracovní poměr na dobu: 
jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned
Platové zařazení: 
4./5. platová třída (v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,0
Charakteristika vykonávané práce: 
  Sekání trávy na veřejných prostranstvích mechanizačními prostředky, hrabá-

ní, pletí, zalévání záhonů, úklid listí, štěpkování, apod. včetně odvozu, údržba  
a úklid odpadkových košů, údržba veřejné zeleně na místním hřbitově.  

  Údržba a drobné opravy komunální techniky. 
  Čištění komunikací, chodníků a ploch (i ručními mechanizačními prostředky)  

od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) včetně udržování prů-
chodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů. 

  Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě 
majetku obce, údržbářské práce, zednické, malířské a zámečnické práce. 

  Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při  
svozu tuhého komunálního odpadu. 

  Řízení motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje  
3 500 kg.

Další požadavky:
  řidičské oprávnění sk. B nutností  dobrý zdravotní stav
  aktivní a samostatný přístup k práci   výuční list vítán
Benefity:
  příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč/měsíc a na péči o zdraví 1000 Kč/rok 

dle směrnice č. 2/2017   odměny   služební telefon
Místo a způsob přihlášení zájemce: Přihlásit se může zájemce osobně na Měst-
ském úřadě Liběchov,  popřípadě zaslat přihlášku poštou na adresu Městský úřad 
Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov.
Přihláška by měla obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození ucha-
zeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a kontaktní spojení, strukturovaný 
životopis 

Bližší informace na telefonním čísle 315 697 016.
 Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

město liBěchov

Nabídka na obsazení volného pracovního místa na pozici 
dělník pro úklid obce, správa 
veřejné zeleně, řidič, údržbář

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

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefon: 315 674 165, 315 674 164               IČO: 49822381                     Registrace:                            Bankovní spojení: 
Fax: 315 674 169                                           DIČ: CZ49822381                Městský soud v Praze            Komerční banka Praha 5 
e-mail: vltavske.sterkopisky@vltpisky.cz                                                    obchodní rejstřík                     č.ú.: 7756850277/0100 
                                                                                        oddíl C, vložka 31518. 

 
 
 
 
 
 
 

+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o. 
Kamenická 1995, Mělník
přijme 
� Autolakýrníka � Přípraváře 
� Automechanika � Autoklempíře 

Možnost zaučení.
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@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

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz
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Jeden z největších sportovních zážitků za sebou mají mladí hokejis-
té z Kralup, Kladna a Slaného. Trojice klubů navázala na vzájemnou 
spolupráci v rámci mládežnických týmů a na úvod se několik desítek 
hráčů právě z těchto oddílů sešlo na společném tréninku ve Slaném. 

trénink 
s jaromírem 

jágrem 

To	by	ještě	nebylo	nic	neobvyklého.	
Jenže	společně	s	hokejovými	nadě-
jemi	se	na	ledě	představil	i	Jaromír	
Jágr.	Ten	po	boku	dalších	hvězd	své	
doby	–	Martina	Procházky	a	Libora	
Procházky	–	nejmenším	hokejistům	
ukazoval,	 jak	 zlepšit	 bruslení	 a	 jak	
zdokonalit	další	své	dovednosti.
	 Na	ledě	se	v	jeden	okamžik	pro-
háněli	 tři	 olympijští	 vítězové,	 kteří	
dohromady	nastřádali	sedm	zlatých	
medailí	 z	 mistrovství	 světa.	 Mezi	
legendami	 trénovala	 kupa	mladých	
natěšených	hráčů	-	už	samotný	vstup	
Jágra	 na	 ledovou	plochu	provázely	
obrovské	 ovace.	 Kdo	 by	 také	 ne-
chtěl	být	 trénován	přímo	hvězdnou	
legendou!
	 Dvojnásobný	 vítěz	 Stanley	 cupu	
na	tréninku	předvedl	několik	cviče-
ní,	společně	s	dalšími	dvěma	jmeno-
vanými	 hvězdami	 se	 snažil	malým	
hokejistům	poradit	a	pomoct	v	jejich	
vývoji.	Poté	se	objevil	u	kluků	i	v	ci-
vilu,	aby	rozdal	omámeným	hráčům	
několik	podpisů.	
„Všichni kluci byli pěkně vykulení, 
na Jardu mířilo snad tisíc zamilo-
vaných pohledů. Chtěli podpisy na 
všechny chrániče, dresy, rukavice, 

kéž by jim tohle obrovské nadšení 
vydrželo celou sezonu,“	popsal	krát-
ce	účast	desítky	hokejistů	z	Kralup	
trenér	 a	 sportovní	 manažer	 klubu	
Josef	Zajíc.	
	 Sportovní	 centrum	mládeže	 	má	
za	úkol	znovu	obnovit	kvalitní	čes-
kou	 hokejovou	 školu	 a	 navázat	 na	
úspěchy	předešlých	generací.	Zatím	
se	jedná	o	propojení	tří	výše	zmíně-
ných	klubů,	kterých	by	se	měl	týkat	
i	díky	projektu	větší	přísun	peněz.
„Když já procházel mládežnickými 
kategoriemi, byla hluboká totalita a 
peníze se do sportu hrnuly takovým 
způsobem, že nebylo zapotřebí nic 
takového dělat. Jarda na akci dobře 
řekl, že mít doma malého hokejistu 
je dnes finančně obrovsky náročné. 
Proto jsme rádi za jakýkoliv příspě-
vek, který od státu či kraje dostává-
me,“ řekl	znovu	Zajíc.
	 Jaromír	Jágr	se	ve	Slaném	objevil	
na	 jeden	 trénink.	Martin	Procházka	
s	Liborem	Procházkou	se	však	pro-
jektu	budou	věnovat	dlouhodobě.
 Zdroj: HK Kralupy nad Vltavou 

DD

	 Poděkování	Liboru	Štajerovi																																																																											
 

náBorová akce – Pojď hrát hokej  
V rámci akce Týden hokeje pořádá HC Junior Mělník ve spoluprá-
ci s ČSLH náborovou akci Pojď hrát hokej. Ve středu 20. září 2017 
budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou 
možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou.

Přijďte ve středu 
20. září 2017 na zimní 

stadion Mělník 
na akci Týden hokeje.

	 HC	 Junior	Mělník	ve	 spolupráci	
s	 Českým	 svazem	 ledního	 hokeje	
pořádá	na	zimním	stadionu	v	Mělní-
ku	akci	v	rámci	Týdne	hokeje.	Kro-
mě	zážitku	v	podobě	prvních	krůčků	
na	ledě,	si	každé	dítě	navíc	s	sebou	
domů	 odnese	 zajímavý	 hokejový	
dárek.	Přijďte	si	vyzkoušet	lední	ho-
kej	a	zažijte	spoustu	zábavy!
	 Co	všechno	je	potřeba	si	na	akci	
přinést?	Stačí	jen	brusle,	helma	a	ru-
kavice	 (postačí	 i	 lyžařská	 helma	 a	
rukavice).	V	případě,	že	máte	doma	
chrániče	 loktů	 a	 kolen	 pro	 in-line	
bruslení,	vezměte	je	rovněž	s	sebou.	
Pokud	nedisponujete	bruslemi	a	hel-
mou,	můžete	se	obrátit	na	pana	Jiří-
ho	Krejsu	(tel.	608	233	340)	s	dota-
zem	na	možnost	zapůjčení	vybavení	
přímo	na	místě.	Týden	hokeje	je	sé-
rie	sportovních	akcí	pro	děti	ve	věku	
4	–	8	 let	a	 jejich	 rodiče,	kterým	se	
naskytne	unikátní	příležitost	 sezná-
mit	se	s	hokejovým	prostředím.	Pro	
děti	 je	 připraven	 zábavný	 program	
na	 ledě	 i	mimo	něj,	 rodiče	zde	zís-
kají	 podrobné	 informace	o	 tom,	 co	
obnáší	 mít	 doma	malého	 hokejistu	
a	 jaký	je	přínos	 ledního	hokeje	pro	
fyzický	a	osobnostní	rozvoj	dětí.	
	 Pro	 účastníky	 Týdne	 hokeje	 je	
pak	 připravena	 ještě	 další	 výhoda.	
Každé	dítě,	které	se	na	akci	přihlásí	
do	projektu	Pojď	hrát	hokej	a	klub	
ho	následně	zaregistruje	do	Českého	
svazu	ledního	hokeje	z.	s.	 (ČSLH),	
získá	poukaz	v	hodnotě	1500	Kč	na	

nákup	hokejové	výstroje	od	CCM.	
	 Akce	 Týden	 hokeje	 se	 v	 rámci	
projektu	 Pojď	 hrát	 hokej	 koná	 po-
druhé	po	celé	České	republice	a	cel-
kově	už	potřetí.	Dosavadní	ročníky	
umožnily	 získat	 první	 zkušenost	
s	ledním	hokejem	6600	dětem.	Více	
informací	 najdete	 na	 www.pojd-
hrathokej.cz	v	sekci	Týden	hokeje.
 Viktor Šebík

Klub přátel běhu kokořínským údolím připravuje ve spolupráci se 
sportovním klubem WORKOUT na sobotu 30. září 2017 již 48. ročník 
BĚHU KOKOŘÍNSKÝM ÚDOLÍM – 8. Memoriál Ing. Jany Markové, 
tradiční mezinárodní silniční závod v běhu na 25 km z Mělníka na Ha-
rasov a zpět. 
	 Zahájení	se	startem	závodu	je	v	10.00	hodin	na	náměstí	Míru	v	Mělníku	
a	vyhlášení	vítězů	ve	14.00	hodin	 tamtéž.	Zájemci	 se	mohou	přihlásit	 i	 v	
sobotu	od	8.00	do	9.30	hodin	přímo	při	prezenci	v	mělnické	radnici. -lu-

tradiční 
Závěr seZóny
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„Na chvatěrubskou partu se Nedá 
zapomeNout,“ říká Bohumil PřiByl

Ve fotbalové historii nepatřil brankář Bohumil Přibyl k obětavcům na úrovni regionu. Zralý padesátník (21.12.1967) svého času 
zářil v dresu divizní jirnské Viktorie. Vzhledem k tomu, že se známe nějaký ten pátek, nikdy si nepotrpěl na hvězdné manýry. Ani 
v současnosti coby asistent trenéra dvojnásobného vítěze třetí nejvyšší fotbalové soutěže SK Viktorie Jirny, který mimochodem 
patřil ke klubům, který v minulosti pomáhal exnováčkovi B. třídy SK Vojkovice.

 zZavzpomínáme si společně na 
celek chvatěrubského Vltavanu, 
který ještě v nedávné minulosti 
patřil k nejlepším mužstvům na 
Mělnicku?
„Na tuhle závěrečnou kapitolu mé 
fotbalové kariéry se nedá jednoduše 
zapomenout! Ve Vltavanu totiž byla 
tehdy skvělá parta kluků. I proto mě 
mrzí, že tenhle mančaft dneska kope 
jen nejnižší 4. třídu!“

 z Jak jsi naznačil, tvoje vzpomín-
ky dodnes nevyprchaly. Asi je máš 
stále v podvědomí?
„Jasně, vedle zmíněné party měl 
Vltavan i v realizačním týmu super 
lidi. Na Pepika Šabouka a na jeho 

bráchu Lojzu se nedá prostě zapo-
menout. Lojza dnes pomáhá SK Voj-
kovice, které se teď vrátily zpět do 
B. třídy.“

 zNavštívil jsi od té doby, kdys na 
sobě měl naposledy dres Vltava-
nu, staré kamarády ve Chvatěru-
bech?
„Nestíhám, takže ne. Těch povin-
ností mám nad hlavu. Občas se 
s klukama potkávám, dáme řeč v 
duchu, že to ve Chvatěrubech bylo 
moc fajn. Na Chvatěruby se mimo 
jiné nedá zapomenout ani v souvis-
losti s rokem 2002, kdy došlo k roz-
sáhlým záplavám. V tom roce areál 
Vltavanu zmizel celý pod vodou. A 

proto smekám před všemi lidmi, kte-
ří stadionek zase postavili na nohy. 
Slyšel jsem, že z hrací plochy museli 
odstraňovat více jak půlmetrovou 
vrstvu bahna!“

 zNa které spoluhráče z Vltavanu 
nezapomeneš?
„Ježíšmarja, nešlo o jednotlivce, ale 
vzpomínám na všechny kluky, kteří 
tehdy za Vltavan kopali OP Měl-
nicka. Jak už jsem zmínil, byli jsme 
partou, která táhla za jeden provaz, 
na hřišti i mimo něj!“

 zDojíždět z Prahy do Chvatěrub, 
na tréninky i na utkání, není sice 
daleko, ale přesto?
„Autem je to kousek a jezdil jsem na 
mistráky a trénoval jsem individuál-
ně.“

 zMají současné Chvatěruby na 
to, aby se jednou vrátily tam, kam 
svými fotbalovými tradicemi pat-
ří, tzn. mezi fotbalovou elitu Měl-
nicka?
„V dnešní době je to složité. Dob-
rých fotbalistů je jako šafránu, 
protože mladí kluci soustředí svou 
pozornost jinam. Počítači počínaje 
a méně bolestivou zábavou konče!“

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

Start	i	cíl	bude	na	koupališti	ve	Mše-
ně.	Společný	je	start,	cíl	a	závěreč-
né	 posezení,	 trasu	 jedou	 účastníci	
v	 malých	 skupinách	 (obvykle	 2–6	
lidí).	Připraveno	 je	30	stanovišť	na	
zajímavých	 místech	 Kokořínska,	
kde	 budou	 ukryty	 kleště	 pro	 ozna-
čení	 kontrolního	 lístku.	 K	 jejich	
nalezení	 slouží	 zadaný	 orientační	
bod	 (výrazný	 strom	 apod.),	 azimut	
a	 vzdálenost,	 ve	 které	 je	 třeba	 hle-
dat.	Podle	náročnosti	mají	stanoviště	
různou	bodovou	hodnotu.	
	 Prémiové	body	je	pak	možné	zís-
kat	 například	 za	 navštívení	 všech	
vrcholů,	 studánek	 apod.	 Vypsány	
jsou	 kategorie	 Chrti	 a	 Romantici.	
Chrti	 pojedou	 na	 čas,	 takže	 zde	 se	

cyklotrek ve mšeně
V sobotu 23. září se uskuteční tradiční podzimní Cyklotrek. Tato akce 
se koná vždy na jaře a na podzim.

bude	 vyhlašovat	 vítěz.	 Romantici	
se	naopak	budou	kochat,	a	tak	v	této	
kategorií	 se	 vítěz	 vylosuje	 a	 obdr-
ží	 symbolickou	 cenu.	 Na	 start	 se	
závodníci	 postaví	 v	 9	 hodin	 konec	
závodu	se	předpokládá	na	17.30.	Na	
ty,	kdo	dojedou,	bude	čekat	malé	ob-
čerstvení. mar

Přijďte se naučit 
Bojovému umění

 
   Klub bojových umění a sportů Tiger – Jiu Jitsu 

pořádá k rozšíření své základny nábor 
do všech svých tréninkových skupin. 

Tento	druh	sportu	je	zaměřen	nejenom	na	zdatnosti	a	schopnost	se	pří-
padně	ubránit,	ale	na	sebeovládání	a	soustředění	své	mysli.	Tiger	–	Jiu	
Jitsu	byl	založen	v	roce	2001	a	jeho	cílem	je	poskytovat	široké	veřej-
nosti	vzdělání	v	oblasti	bojových	umění	a	sportů.	V	současné	době	vyu-
čuje	v	Kralupech	nad	Vltavou	a	ve	Velvarech.	Zájemci	se	více	informa-
cí	mohou	dozvědět	na	www.tiger-jiujitsu.cz.

POZVáNKa 
Na hOKejOVÉ ZáPaSy

 zKrajská liga mužů
Sobota	16.	9.	2017	v	17.45	hodin	 HC	Junior	Mělník	–	HK	Lev	Slaný
Sobota	23.	9	.2017	v	17.30	hodin	 HC	Junior	Mělník	–	Černošice
Čtvrtek	28.	9.	2017	v	18.30	hodin	 Buldoci	Neratovice	–	HC	Junior	Mělník

 zRegionální liga staršího dorostu
Sobota	16.	9.	2017	ve	14.45	hodin	 HC	Junior	Mělník	–	HC	Krkonoše

 zŽákovská liga mladších žáků
Sobota	16.	9.	2017	v	10.45	hodin	 HC	Junior	Mělník	–	HC	Rytíři	Vlašim

 zŽákovská liga starších žáků
Sobota	16.	9.	2017	ve	12.15	hodin	 HC	Junior	Mělník	–	HC	Rytíři	Vlašim

 zNeškodilo by, kdybys tu „méně 
bolestivou zábavu“ více objasnil?
„Když se dnes někdo s plným na-
sazením věnuje jakémukoliv sportu, 
kopané zvláště, vyžaduje to zaujetí 
pro věc! A to zaujetí se rovná poctivé 
makačce, po které bolívá celé tělo. 
Vím, o čem mluvím. Nemám tím při-
tom na mysli časy, kdy jsem chytával 
druhou ligu v Xaverově!“

 zVraťme se ještě k Vltavanu. Ta-
mější fotbalový areál je parádní. 
Kdekdo z krajských klubů by ho 
určitě bral všemi deseti?
Přikývl	na	souhlas: „Hrací plocha, 
vždy perfektně střižený trávník, zá-
zemí včetně restaurace a ubytovny 
k tomu nemám co dodat, prostě pa-
ráda!“

 zCo by bývalá opora Vltavanu 
ráda prostřednictvím měsíčníku 
Mělnicko jeho čtenářům vzkáza-
la?
„Že držím palce, aby se i současný 
celek dokázal povzbuzovat stejně 
jako jsme se dokázali vyhecovat my, 
a aby se ten už zmíněný návrat do 
okresního přeboru Mělnicka nestal 
jen nesplněným snem!“ str



SPOrT        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   28

 zFC Nový Bor – FK Neratovice 
Byškovice 0:2

 zBranky: 31.	Regner,	85.	Vorasic-
ký.	Rozhodčí:	Štěrba.	ŽK:	Beroun-
ský	–	Šulc.	Poločas:	1:0.
	 	 Neratovice	 přijely	 vyhrát	 a	 od	
prvních	 minut	 to	 bylo	 vidět.	 Byly	
lepší	na	míči,	hráči	 se	dobře	pohy-
bovali,	 a	 tak	 přihrávky	 nacházely	
adresáta.	Hráči	dobře	kombinovali	a	
branku	soupeře	ohrožovali	i	při	stan-
dardkách.	V	19.	minutě	zůstal	Mo-
ravec	 osamocen	 na	 malém	 vápně,	
ale	jeho	střela	se	do	branky	nevešla.		
Naopak	 ve	 24.	 minutě	 se	 ukázali	
i	 domácí,	 ale	 Švejda	 slabou	 střelu	
domácího	 útočníka	 neměl	 problém	
zlikvidovat.	 Ovšem	 čas	 prvního	
gólu	se	blížil.	Nejdříve	domácí	gol-
man	sice	střelu	Regnera	zlikvidoval,	
ale	po	dalším	centru	od	Ďurindy	si	
Regner	dal	 repete	a	Neratovice	po-
slal	ve	31.	minutě	do	vedení	1:0.	
	 Po	 přestávce	 domácí	 přidali	 na	
aktivitě,	zatímco	Neratovicím	zača-

neratovice drží dál vlajku lídra
 
Neratovičtí fotbalisté nastupovali v sobotu k velmi důležitému utkání. 
Do Nového Boru jeli s cílem pokusit se vyhrát. A protože dopoledne 
Kladno přišlo s Ostrou o všechny body, naskytla se šance v případě 
vítězství posunout se v divizi na vrchol tabulky. Jenže domácí Nový 
Bor měl na svém kontě po úvodních čtyřech kolech nulu, a tak se čekal 
nesnadný duel. V minulosti si totiž nejeden favorit v Novém Boru vylá-
mal zuby. Naštěstí u Neratovic to neplatilo.

la	 váznout	 kombinace.	 A	 tak	 brzy	
po	přestávce	musel	Švejda	vytěsnit	
gólovku	 domácích	 na	 roh.	Domácí	
vše	vsadili	na	útok,	což	znamenalo	
otevřít	více	obranu.	To	hrálo	do	not	
Neratovicím,	 které	 se	 tak	 snažily	
překvapit	z	rychlých	brejků.	Škarec-
ký	sice	ještě	těsně	minul	domácí	tyč-
ku,	ale	v	85.	minutě	se	po	přesném	
centru	 Ďurindy	 prosadil	 hlavičkou	
Vorasický,	který	 tak	upravil	 na	ko-
nečných	2:0.	Neratovice	tak	splnily	
svůj	 cíl,	 od	 posledního	 si	 přivezly	
další	tři	body	a	vládnou	divizní	sku-
pině	B.

 z  Ostatní výsledky 5. kola: 
Kladno	 –	 Ostrá	 0:2	 (0:0),	 Souš	 –	
Motorlet	 Praha	 3:0	 (2:0),	 Velva-
ry	 –	Úvaly	 1:2	 po	 penaltách	 (1:1),	
Český	 Brod	 –	 Tn	 Rakovník	 5:0	
(2:0),	Meteor	Praha	–	Chomutov	0:3	
(0:1),	Louny	–	Česká	Lípa	0:2	(0:0),	
Hostouň	–	Hrobce	3:1	(1:1).

pet

letní soustředění mělnické školy 
kung fu

	V	 neposlední	 řadě	 jsou	 i	 tréninky	
zaměřené	na	zvýšení	fyzické	i	psy-
chické	kondice	a	na	strečink	celého	
těla.	 V	 letošním	 roce	 jsme	 na	 tý-
den	 navštívili	 jeden	 z	 ubytovacích	
zařízení	 se	 sportovním	 zázemím	
v	 Prostředním	 Lánově	 u	 Vrchlabí,	
které	je	„branou“	do	Krkonoš.		Pro	
fyzicky	nejpřipravenější	starší	žáky	
byl	 uspořádán	 i	 noční	 19	 kilomet-
rový	běh,	tentokrát	na	vrchol	Libe-
recké	Boudy	a	Strážné.	Všichni	žáci	
zvládli	 soustředění	 na	 výbornou	 a	
na	 konci	 si	 každý	 odvezl	 pamětní	
list	 a	malý	 dárek	 jako	 poděkování	
za	účast	a	celkový	přístup,		který	do	
celého	 týdne	 soustředění	 dali.	 Dě-
kuji	všem.
 Stanislav Fraibiš 
 Foto: Václav Jagri

Každým rokem žáci mělnické školy čínského kung fu Hong He Hong Jia quan v letních měsících vyjíž-
dí na týdenní soustředění, kde podrobí své schopnosti v každodenním třífázovém tréninku tradičního 
kung fu, čínského kickboxu Sanda i sebeobrany Chin na.

	 1.	 FK	Neratovice	Byškovice	 5	 4	 1	 0	 0	 14:5	 14
	 2.	 Český	Brod	 5	 4	 0	 0	 1	 12:3	 12
	 3.	 Hostouň	 5	 4	 0	 0	 1	 15:8	 12
	 4.	 Ostrá	 5	 4	 0	 0	 1	 11:4	 12
	 5.	 Kladno	 5	 3	 1	 0	 1	 9:4	 11
	 6.	 Souš	 5	 3	 0	 1	 1	 10:6	 10
	 7.	 Chomutov	 4	 3	 0	 0	 1	 11:5	 9
	 8.	 Motorlet	Praha	 5	 2	 0	 0	 3	 12:7	 6
	 9.	 Louny	 5	 2	 0	 0	 3	 6:10	 6
	10.	 Česká	Lípa	 5	 2	 0	 0	 3	 7:12	 6
	11.	 Velvary	 4	 1	 0	 2	 1	 5:7	 5
	12.	 Úvaly	 5	 1	 1	 0	 3	 3:8	 5
	13.	 Tn	Rakovník	 5	 1	 0	 1	 3	 2:9	 4
	14.	 Hrobce	 5	 1	 0	 0	 4	 5:12	 3
	15.	 Meteor	Praha	 5	 0	 1	 0	 4	 5:17	 2
	16.	 Nový	Bor	 5	 0	 0	 0	 5	 3:13	 0
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Řeznictví a uzenářství 
na Blatech

(Kokoří�nská ul., Mělní�k)

od 12. září 2017 u nás nakoupíte jitrničky,
jelítka, prejty, tlačenku, zabijačkovou polévku.

Pestrý výběr uzenin.
Dále v nabí�dce vepřové maso, hovězí� maso

(z mladých býků), drůbeží� maso.  

VŠE OD ČESKÝCH CHOVATELŮ
pondělí zavřeno
úterý až pátek  od 7°° - 17°°
sobota               od 8°° - 12°°
neděle zavřeno

Naše 
pracovní 

doba:

přijme do hlavního pracovního poměru
-  Dělníka chemické výroby 
 (do směnového provozu) 
-  Laborantku chemické výroby
 (do směnového provozu) 
-  Technologa chemické výroby 
  (ranní směny, ÚSO vzdělání s praxí)

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

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

Příspěvková organizace města mělníka, 
centrum seniorů mělník, 

poskytující komplexní služby pro seniory 
ve vlastních zařízeních, přijme nové perspektivní 

spolupracovníky na pozice:

všeobecná zdravotní sestra
Pracovnice přímé péče - pečovatelka

očekáváme:
 aktivní a flexibilní přístup ke klientům v zařízení 

 komunikativní dovednosti
 pracovní nasazení  časovou flexibilitu

nabízíme:
 práci v moderním zařízení pro seniory

profesní rozvoj v oboru 
 zajímavé platové ohodnocení  nástup ihned

kontakt:
Centrum seniorů Mělník, Fügnerova 3523, 276 01 
Mělník, m.pavlikova@ssmm.cz, tel.: 734 442 732

Své nabídky s životopisem zasílejte na výše 
uvedené kontakty elektronicky nebo poštou.



POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

Telefon: 732 807 077, 605 072 365  
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod. 

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: Obřady ve všech síních a hřbitovech,

pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí, 
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu. 

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

VZPOMÍNÁME

Odešel jsi z nenadání, 
smutek v srdci zůstal nám,
Ty jsi tu však stále s námi, 
pro toho kdo vzpomíná.

Dne	6.	9.	2017	uplynulo	
25	let,	co	zemřel	tatínek,	
dědeček,	pradědeček	
a	prapradědeček	

pan Karel Chaloupka 
z Mělníka Pšovky. 

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

Vzpomínka na Tebe, 
drahá holčičko,

Je stále živá a denně se vrací.
Tolik jsi chtěla žít 

a tolik jsi od života 
ještě čekala.

Zákeřná nemoc však 
Tvé snažení zmařila.

Dne	5.9.2017	uplynuly	dva	roky,	
co	nás	navždy	opustila	slečna	

Eva Razáková.
Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte.
Rodiče,	Aleš	a	sestra	s	rodinou.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve své kráse a dobrotě.

Dne	23.	září	2017	
budou	dva	roky,	co	nás	navždy	
opustila	naše	drahá	manželka,	
maminka	a	babička,	
paní 
Věra Cimrová 
z Mělníka. 

S	bolestí	v	srdci	vzpomínají	manžel	a	dcery	Věra	
a	Martina.	Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	prosím	s	námi.

Dne	28.	září	uplynuly	
tři	smutné	roky,	kdy	nás	
navždy	opustila	
má	manželka	

paní 
Hana Holoubková 
z Kelských Vinic.

S	láskou	vzpomínají	
manžel	Václav,	
synové	Václav	a	Petr	s	rodinami,	
sestra	a	švagrová	s	rodinami	
a	ostatní	příbuzní	a	známí.

Se	zármutkem	v	srdci	
oznamujeme,	
že	dne	29.	8.	2017	
ve	věku	49	let	
tiše	odešel	
náš	drahý	

Zdeněk Kříž  
z Dolních Beřkovic. 

Děkujeme	všem	
za	tichou	vzpomínku.	

Čas nám Tě maminko povolal, 
oči se marně vzpomínkám brání.

Vše jsi nám z lásky darovala,
zůstalo jen vzpomínání.

Dne	13.	září	uplyne	dlouhých	
17	let,	co	nás	navždy	opustila	naše	

drahá	maminka	a	babička 
paní Miloslava Popelářová 

z Tuhaně.
V	našich	srdcích	je	stále	s	námi,	
nikdy	nezapomeneme.	Kdo	jste	
ji	znali,	vzpomeňte	spolu	s	dcerou	

a	rodinou.	Děkuji.

Život je plný radosti,
největší z nich 

jsi byl pro nás ty!

Oznamujeme	všem	přátelům	
a	známým,

	že	dne	8.	9.	2017	ve	věku	50	let	
navždy	odešel	syn,	manžel	a	otec,	

pan
Jaroslav Fryč

 z Mělníka.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	
rodina	a	ostatní	příbuzní.
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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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SEZNÁMENÍ
zz Hledám hodného kluka od koní, 

kontakt:		jessika3@post.cz

KOUPÍM
zz Koupím starší pivní sklenice,	 la-

hve	 i	 tácky	 s	nápisy	zrušených	pivo-
varů.	Sběratel.	Telefon:	732	170	454.

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti. 
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

zz Knihy nevyhazujte, odvezu, do-
hoda. Telefon: 607 508 050.
zz Koupím	 dlaždice,	 rozměr	 20x10	

cm,	ve	středně	olivové	barvě.	Telefon:	
605	337	447,	315	627	134	(večer).	

 PRODÁM
zz Prodám kamna s pěti tály,	plech,	

litinové	 nohy,	 cena	 3000	 Kč,	 velmi	
dobrý	stav.	Telefon:	720	519	725.
zz Prodám kovový žebřík 4 m	dlou-

hý.	A	dále	menší	míchačku	na	maltu.	
Telefon:	607	125	920.
zz Prodám český česnek, 100	Kč	za	

kilo.	Telefon:	603	897	173.
zz Prodám kompletní prodejní stá-

nek	2,5	až	3,5	m	×	2	m,	z	odlehčeného	
materiálu,	 stabilní,	 dvě	 na	 míru	 šité	
natahovací	plachty	(béžovohnědá	a	fi-
alová).	Vše	za	7000	Kč	–	super	cena.	
Telefon:	602	524	639.
zz Prodám dvoje necky z olše	na	pa-

ření	prasat,	cena	2000	Kč	za	kus	a	dva	
štočky,	cena	500	Kč	za	kus.	Telefon:	
720	519	725.	
zz Prodám protiskluzovou dlažbu,  

9	m2,	 světlý	odstín,	cena	celkem	800	
Kč.	Telefon:	602	524	639.
zz Prodám krásný dlouhý kožich z 

nutrie,	velikost	46-48,	cena	2000	Kč.	
Telefon:	602	524	639.
zz Prodám péřové deky, starší	za	150	

Kč	kus,	nové	za	550	Kč	kus.	Telefon:	
602	524	639.
zz Prodám česnek modrý paličák, 

vhodný	 i	 na	 sadbu.	 Cena	 150	Kč	 za	 
1	kg.	Telefon:	602	524	639.
zz Prodám pětiramenný křišťálový 

lustr	v	zámeckém	stylu,	barva	modrá	 
a	zlatá.	Cena	500	Kč.	Telefon:	602	524	
639.
zz Prodám plynový sporák zn.: In-

desit	s	elektrickou	troubou.	Málo	po-
užívaný,	 velmi	 pěkný.	 Původní	 cena	
6300	Kč	nyní	1800	Kč.	Telefon:	606	
706	270.

zz Prodám pšenici 380 Kč/1q,	 ječ-
men	350	Kč/1q	a	balíky	 slámy,	 cena	
za	kus	10	Kč.	Telefon:	773	681	942.
zz Prodám nové ratanové sofa	s	kvě-

tinovým	 potahem.	 Foto	 zašlu.	 Cena	
dohodou.		Telefon:	720	251	353.	
zz Prodám 2 stojanové kovové věšá-

ky	–	30.	léta.	Stav	odpovídá	stáří.	Lev-
ně.	Foto	zašlu.	Telefon:	720	251	353.	
zz Prodám knihy 20 - 30 léta.	Různé	

žánry.	Seznam	zašlu.	Levně,	nejraději	
komplet,	 není	 podmínkou.	 Kontakt:	
spmm.dana@seznam.cz.	
zz Prodám 2 kovové šatní skříňky.	

Slušný	stav.	200	Kč.	Telefon:	774	804	
935.
zz Prodám tašky – letky,	 800	 ks.	

Cena	 1	 Kč/kus.	 I	 menší	 množství.	
Mělník.	 Lešenové	 podlážky	 15	 ks	 –	
cena	dohodou.	Telefon:	720	251	353.		
zz Prodám starší kytaru, dobrý	stav.	

Cena:	250	Kč.	Telefon:	720	251	353.	
zz Prodám kovové kanystry, veli-

kost	 20	 litrů.	 Celkem	 8	 kusů.	 Cena:	
80	Kč	za	kus.	Kontakt:	spmm.dana@
seznam.cz.	
zz Prodám kávový servis, porcelán, 

z třicátých let. 	Foto	na	e-mail.	Cenu	
nabídněte.	 Kontakt:	 spmm.dana@se-
znam.cz.	
zz Prodám pivní sklenice, džbánky,	

korbele,	půllitry.	20	ks.	Osobní	výběr.	
Cena	dohodou.	Telefon:	774	804	935.	
zz Prodám knihu: Encyklopedie 2.	

sv.	válka	–	kompletní	válečné	události.	
Nová.	550	Kč.	Telefon:	720	251	353
zz Prodám knihu: Když zemřít, tak 

čestně –	ČS	armáda	v	září	1938.	Nová.	
Cena	300	Kč.	Telefon:	774	804	935.
zz Prodám pšenici, ječmen, oves.	Te-

lefon:	702	419	777	Mělník.	
zz Prodám knihu: 2. sv. válka – den 

po dni. Nová.	Cena	400	Kč.	Telefon:	
720	252	353.	
zz Prodám českou encyklopedii 

“Houby”	 a	 knihu	 Domácí	 recepty	
proti	 nemocem.	 Knihy	 jsou	 úplně	
nové	–	hodí	se	jako	dárek.	Cena	doho-
dou.	Telefon:	775	115	176.

DARUJI
zz Daruji koňský hnůj za odvoz.	Te-

lefon:	607	242	361.

hledáme

číšníka/servírku 
na stálou brigádu do plzeň-
ské restaurace s bowlingem. 

2-4× v týdnu ve večerních 
hodinách a víkendech. 
Praxe není podmínkou. 
Požadujeme: pečlivost,

 zodpovědnost, sympatické 
a obchodní vystupování, fér 

přístup, spolehlivost a komuni-
kativní znalost AJ nebo NJ.
nabízíme: dlouhodobou 

spolupráci, 90-110,-Kč/hod. + 
spropitné + benefity, fajn ko-

lektiv, zahraniční klientela. Vaše 
životopisy prosím zasílejte na 

veronika.dvorakova@ludmila.cz

PODĚKOVÁNÍ 
Rádi	bychom	jménem	celé	naší	rodiny	poděkovali	všem	pracovníkům	
Nemocnice	Mělník	za	vzornou	a	obětavou	péči,	kterou	věnovali	našemu	
tatínkovi	a	dědečkovi	panu	Václavu	Srpovi	z	Vlíněvsi.	
Dále	 děkujeme	 kolektivu	 paní	 primářky	 MUDr.	 Michaely	 Kloudové	
z	Centra	následné	péče	při	nemocnici	v	Mělníku	za	to,	že	tatínek	mohl	
prožít	tento	čas	pokud	možno	bezbolestně	a	důstojně!	
 S úctou Irena Ferencová, dcera a Monika Wojáczková, vnučka
 

zz Daruji pšeničnou slámu za	odvoz.	
Telefon:	315	693	311	(Stránka).	   
zz Provádíme veškeré stavební prá-

ce,	opravy	a	výstavbu	komínů.	Dále	za-
jišťujeme	autodopravu	do	3,5	t	vozem	
Ford	Tranzit.	Telefon:	704	405	099.	 

POSTELE 
OŘÍŠEK

PŘIjMeMe ZaMěSTNaNce
(muže i ženy)

DO TRUHLÁRNY
v kraluPech nad vltavou
Práce na plný, částečný úvazek nebo 

možnost brigádně. dobré platové 
podmínky. Vyučení není podmínkou, 

šikovnost a spolehlivost ano. 
Volejte 727 977 425 nebo 

pište janina@posteleorisek.cz 

BYTY, NEMOVITOSTI
zz Výměna družstevní byt 3+kk+ko-

mora	za	byt	2+1.	Vše	Mělník.	Telefon:	
607	755	390.
zz Hledám ke koupi byt 3+1	 nebo	

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

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

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

2+1	nebo	3+1.	Nejsem	RK	a	RK	pro-
sím	nevolat.	Telefon:	603	540	363.
zz Pronajmu garáž na Mladobole-

slavské,	1.	řada	naproti	Penny	marke-
tu.	Telefon:	608	512	500.
zz Pronajmu kryté garážové stání, 

ul.	Pražská.	Telefon:	723	062	417.
zz Pronajmu garáž v Mělníku,	cena	

1000	Kč	za	měsíc.	Telefon:	603	482	
318.
zz Zdravotní sestra v důchodu hle-

dá pronájem jedné	místnosti	 k	 byd-
lení	na	Mělníku,	do	5000	Kč.	Telefon:	
704	164	511.
zz Prodám řadovou garáž v Kra-

lupech	 „Na	 žebrech“,	 chráněno	 před	
mrazem,	 cena	 120	 000	 Kč.	 Telefon:	
602	524	639.
zz Pronajmeme zahrádku v osadě 

Světice II.	o	rozloze	179	m2,	roční	ná-
jemné	894	Kč.	Telefon:	724	875	067.

RůZNÉ
zz POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 

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

stránky,	včetně	optimalizace.	Volejte	
NON	STOP.		Telefon:	728	311	170.	
zz Provádíme kamerové systémy, 

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

hledám dobrovolníky 
na pomoc při sběru vína, 

nejlépe z Mělníka 
a blízkého okolí. 

Vhodné i pro důchodce.

zajištěna ochutnávka 
mělnických vín přímo 

u vinaře ve sklípku. 
Telefon: 732 662 105

Hledám pomocnou pracovní 
sílu do krejčovské dílny. 

Dále švadlenu, možno
 i nevyučenou. 

Práce je vhodná pro ženy 
středního věku. 

Telefon: 602 962 066, 
e-mail: vl.brabcova@seznam.cz
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Nabídka platí do 31. 10. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.
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Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.  
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FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč
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AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří se prokáží tímto kódem akce a nechají si ocenit vůz Ford starší 3 let, 
získá od Ford CARent šekovou knížku plnou slev.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKU, kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci 
s naším partnerem Live Nation exkluzivní vstupenky na koncerty světových hvězd!FOM0917

kód akce

Pouze u nás pro 
prvních 50 zákazníků 
ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

 

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

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

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

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

rampouchů

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

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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


