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TAJNÉ HLASOVÁNÍ
Na listopadovém zasedání Zastupitelstva města Mělníka byla jedním z bodů jednání
směna pozemků mezi občanem města panem Andrejem Váradym a Mělníkem.

JUDr. Petr Kowanda

po k lá dá m e
Sm ěn u po ze m k ů
ýh o d n o u
pr o m ěs to za n ev

Pan Várady využil svého občanského práva a přišel se k této směně na jednání zastupitelů vyjádřit
a vysvětlit její důvod. Podrobně
popsal celou desetiletou genezi,
kdy postupně za nemalé peníze plnil požadavky zástupců města a poslouchal jejich sliby, aniž by došlo
k jejich naplnění. Odvolával se na
příslib místostarosty Mgr. Schweigstilla, se kterým věc několikrát domlouval, i na poslední jednání rady
města, kde všech sedm radních tuto
směnu zastupitelům doporučilo, což
na můj dotaz starosta MVDr. Mikeš
připustil.
Ještě před hlasováním vystoupil
radní Mgr. Tichota a k úžasu většiny
přítomných naprosto nestandardně
navrhl o směně pozemků hlasovat
v netransparentním, tajném hlasování.
My, opoziční zastupitelé, jsme

s tajným hlasováním nesouhlasili.
Směnu pozemků pokládáme pro
město za nevýhodnou. To bylo jediným důvodem, proč jsme před
hlasováním opustili zasedací síň.
Odmítli jsme o majetkové věci hlasovat tajně a pokud by koalice směnu prohlasovala, nechtěli jsme, aby
si občané mysleli, že jsme to byli
my, kdo město poškodil.
Důvody, pro které Mgr. Tichota
navrhoval tajné hlasování, si mohu
jen domýšlet. On sám tvrdil, že na
zastupitele měly nebo mohly být
vyvíjeny nějaké blíže nespecifikované tlaky.
Pokud ale někdo někomu něco
v kanceláři slíbil, a pak v obavě
z reakce veřejnosti nechtěl svůj slib
veřejně splnit, mohl volit cestu tajného hlasování jako nejlepší způsob
jak celou věc zneprůhlednit.

JUDr. Petr Kowanda

Blahopřání

k významnému životnímu jubileu
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Bývalý starosta města Mělníka, stále oblíbený
Mgr. Miroslav Neuman, oslavil dne 8. 2. 2018 životní jubileum.
K jeho 65. narozeninám srdečně gratulujeme a do dalších let
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

red
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Roubíčka

Megaspalovna

ne!

V Mělníku má vzniknout spalovna odpadků pro celý Středočeský kraj. Elektrárna v Horních Počaplech má ročně spálit
skoro 400 tisíc tun odpadků! To
je každý rok 20 000 kamionů
naložených odpadky a projíždějících Mělnickem!
Že to slyšíte poprvé? Že o tom
nikdo z námi volených zastupitelů,
senátorů a poslanců na veřejnosti
nediskutuje? Že nevznikají petice
a veřejné protesty? Už to začíná.
Na facebooku ve skupině Mělník OK již diskuse probíhá a dokonce se tam mělnický zastupitel
Kowanda proti spalovně aktivně
vymezuje. I mělnický zastupitel
Tichota ve skupině Mělník OK
na facebooku informoval, že spoluorganizuje petici STOP SPALOVNĚ a obchází dotčené obce.
No huráááá, křičím! A kde jsou ti
všichni ostatní politici, kterým leží
na srdci blaho občanů Mělníka?
Proč jsem proti megaspalovně
odpadků v Mělníku, která má být
největší v ČR? Protože je to nesmysl. Středočeský kraj je uměle vytvořený geografický útvar
kolem Prahy. Nemá přirozenou
spádovou podobu. Vedení Středočeského kraje sedí v Praze. Lidé
z Příbrami a Kolína vůbec netuší
co se děje v Mělníku a Kralupech
nad Vltavou. Proč by tedy odpadkový koš z Příbrami měl putovat
110 km do Mělníka?
Navrhuji dvě, nebo čtyři menší ekologické spalovny pro Středočeský kraj, aby nedocházelo
k velké dopravní zátěži již tak
přetíženého kraje. Megaprojekty
opusťme, je to pozůstatek komunismu.

OKÉNKO STAROSTY
Složení vlády a koaliční partnery Andrejovi Babišovi
určí nakonec stejně Miloš Zeman
Od prvních voleb 1990 až do podzimních voleb roku 2013, mimo krátkého období drobného koketování
vlády Jiří Paroubka v roce 2008, žádná vládní politická strana nepřipustila, aby komunisté měli jakýkoli
podíl na moci. Bylo to naprosto výjimečné na rozdíl od ostatních států. Důvodů je řada, ale mnohé z nich
zasahují do naší minulosti.
KSČ podstatným způsobem formovala vývoj naší země po okupaci
vojsky států Varšavské smlouvy
(mimo Rumunska) 20., resp. 21. 8.
1968. Okupace a následná normalizace znamenala masovou emigraci
a vnitrostranické a vnitropodnikové
čistky. Z vládnoucí strany byli vyloučeni či vyškrtnuti všichni jenom
trochu proreformní soudruzi, což
morálně zbankrotovanou stranu zcela intelektuálně vyprázdnilo. Zůstali
jen tvrdí stalinisté a oportunisté.
Když pak o dvacet let později došlo v celé střední a východní Evropě k politickým změnám, ve všech
okolních komunistických stranách
existovaly reformní síly, kterým se
podařilo přetvořit strany v různé varianty sociální demokracie.
Jen u nás se KSČ sice přejmenovala na KSČM, ale zůstala stejná jako v normalizačním obdobím,
a proto zůstala politicky izolována.
A za to dnes platíme vysokou
cenu. KSČM v sobě hýčká pocit
křivdy s přesvědčením, že Havel
a Albrighová je chtěli zničit. A již
třetí dekádu sní o velkém ruském
dubisku v přesvědčení, že v jeho
stínu jim bude lépe. Odmítají naši
účast v EU či ve vojenském seskupení NATO.
Z tohoto pohledu s sebou nese
značné riziko politické namlouvání
KSČM s hnutím ANO, a to pro postupnou změnu politické orientace
naší země směrem na Rusko a Čínu,
změnu zaobalenou intenzivním hledáním nových trhů a investic.
Paradoxně k této výrazné změně
na politické scéně dochází v době,
kdy komunisté mají nejen nejhorší
volební výsledky od roku 1990, ale
nejhorší dokonce i od roku 1921.
Již dávno je za komunisty období
prvních relativně svobodných voleb
v roce 1946, kdy KSČ získala v českých zemích neuvěřitelných a ve
světě unikátních 43,25 % hlasů.
Přesto, že se historie neopakuje,
protože komunisté mají v generaci
ročníků 1954 až 1971 zhruba 5procentní podporu a mezi lidmi narozenými po roce 1971 jen mizivý
potenciál, stojí KSČM na prahu zásadního ovlivňování vlády Andreje
Babiše, která se bez ní neobejde.
Není důležité, zda bude přímo
či nepřímo spoluvládnout s SPD
Tomia Okamury nebo s ČSSD pod
novým vedením, které vzejde po
mimořádném sjezdu 18. 2. 2018.
Zvláště druhou variantu si přeje
znovuzvolený prezident ČR Mi-

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
loš Zeman a udělá vše, aby taková
vláda vznikla, paradoxně i proti nesmělým protestům Andreje Babiše.
Miloš Zeman již hnutí ANO a ani
Andreje Babiše nepotřebuje, předseda hnutí ANO však potřebuje jeho.
Na sjezdu ČSSD, kde je prezident
čestným hostem, dokáže Zeman
svým neopakovatelným způsobem
ovlivnit personální složení nového
vedení ČSSD. V současné době je
již předjednáno na úrovni krajských
organizací ČSSD, že předsedou strany bude Jan Hamáček. Tento místopředseda ČSSD a místopředseda
poslanecké sněmovny řekl již před
několika týdny: „Pokládám účast
trestně stíhaného politika ve vládě

Foto Petr Kowanda

za obrovský problém, ale nemohu
vyloučit, že nastane situace, kdy sociální demokracie bude volit ze dvou
špatných řešení.“
A tak sociální demokracie v houfu vstoupí do připravované nové
koalice, protože jí bude naznačeno
Milošem Zemanem, že jinak bude
politicky marginalizována. Miloš
Zeman pak ČSSD, tak i Andrejovi
Babišovi připomene, koho by chtěl
ve vládě vidět. Nastane stav, pro velkou část občanů politicky nešťastný
a pro oběti komunismu cynický, kdy
KSČM bude v roce 70. výročí tzv.
Vítězného února podstatným způsobem ovlivňovat vládu České republiky.

Kaplička v líbeznicích
v novém kabátě
„Strážce každodenních cest“, to může od posledního dne loňského
roku plnit opravená kaple Panny Marie na křižovatce Mělnické
a Měšické ulice v Líbeznicích.
Skleněnou výplní dveří i oblouku nade dveřmi prosvítá doslova hvězdná
obloha, jejímž středobodem je slunce, jenž je zavěšeno uprostřed prostoru a vysílá své sluneční paprsky na všechny zdi i strop kaple. Netradiční osvětlení kapličky není zářícím sluncem jen „v noci“, ale zlatavé
paprsky se odrážejí od bílých zdí i přes den, kdy sluneční svit prochází
skrz skleněné výplně dveří a projasňuje vnitřní prostor i modř vstupních
dveří. I nejbližší okolí kapličky prošlo mnoha úpravami. Původní kamenné stupně byly nahrazeny plně bezbariérovým přístupem ke kapli jak
z Měšické ulice, tak i od Mělnické. Celá obnova vznikla na základě vizí
architekta Jana Hájka a jeho kolegyně Terezy Březovské a zvláště pak
uznávaného sochaře Čestmíra Sušky, autora zlatého „slunce“.
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Petice
„Stop spalovně Mělník“
Vládě ČR
Ministrovi životního prostředí ČR
Parlamentu ČR
Zastupitelstvu Středočeského kraje
Krajskému úřadu Středočeského kraje
Obecním úřadům a zastupitelstvům dotčených obcí
V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě
(Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím
do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset
uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze
vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou.
My, níže podepsaní, proto žádáme zastavení projektu spalování odpadů ZEVO Mělník a jeho nahrazení méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady.
Petiční výbor:
PhDr. Hana Beranová (jedná jménem petičního výboru)
Bc. Kristina Letková
RNDr. Jindřich Petrlík (Arnika – Toxické látky a odpady, statutární zástupce)
Petice „Stop spalovně Mělník“
My, níže podepsaní, souhlasíme s textem petice „Stop spalovně Mělník“.
Č.

Jméno, příjmení

Adresa (město, ulice)

Podpis

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Podepsáním petice uděluji petičnímu výboru a spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity
v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich
opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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CO se u nás děje
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV
Na kus řeči s…  Tentokrát s Jiřinou
Bohdalovou. Cyklus probíhá v brandýském zámku a představuje pravidelně
jednou v měsíci populární osobnosti,
herce, zpěváky, spisovatele, sportovce
a další známé tváře. Tentokrát do zdejšího křesla pro hosta usedne dáma, která přináší radost již po generace – paní
Jiřina Bohdalová. V úterý 20. února od
19 hodin všichni její příznivci prožijí
opravdu skvělý večer. Vynikající herečka se jistě podělí o své zážitky z dlouholeté umělecké činnosti. Program večera
kromě moderátora Jiří Vaníčka budou
dotvářet svými dotazy i sami diváci.
Část výtěžku ze setkání půjde na podporu Centra pro rodiny s dětmi – brandýského Matýska.

Plánovaná spalovna
odpadů Mělník
V areálu hnědouhelné elektrárny
Mělník (EMĚ) se společnost ČEZ,
a.s. chystá vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun
odpadů ročně.
Projekt se podobně jako jemu podobné jmenuje „Zařízení na energetické využití odpadů – ZEVO Mělník“, přestože bude hlavně spalovat
odpad a přestože leží u Labe v Horních Počaplech.
Spalovna je údajně nutná kvůli
zákazu skládkování odpadů od roku
2024. Ale třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů v podobě strusky a popílku (112 tisíc tun
ročně) se minimálně po nějakou
dobu stejně bude skládkovat i po
datu tohoto zákazu. Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosáhnout
i účinnějším tříděním, recyklací
a předcházením vzniku odpadů.

zdroj: arnika.org

KRALUPY NAD VLTAVOU
Lavičky připomínají doby minulé 
Každý jistě zná kralupskou „Švejkovu“
lavičku. Nedávno bylo u vlakového nádraží instalováno další pozoruhodné
posezení. Jedná se o lavičku, jenž je
posazená na vlakovém soukolí. Tato
železniční lavička je pamětním místem
a připomíná bývalou vlečku buštěhradské dráhy provozované od roku 1856
až do konce 70. let minulého století.
Další pamětní místa by měla v Kralupech vzniknout v rámci výstavby nového centra města.

MŠENO
Divadelníci připravují novou hru 
V loňském roce začali členové souboru
Divadelního sdružení Mšeno připravovat novou divadelní hru, kterou autorsky upravil herec Petr Lněnička. Jedná
se o detektivní komedii z dob americké
prohibice, která je volně inspirována
povídkou C. B. Gilforda a jenž nese
název „Potřetí bych umřít nechtěl“.
Soubor byl před časem doplněn a tak
se v novém titulu diváci setkají vedle
osvědčených herců, i s řadou nových,
sympatických tváří. Režie hry se tentokrát ujal Václav Novák za asistence
Petra Lněničky.

ROUDNICE NAD LABEM
Roudnická galerie v jubilejním roce
 Návštěvníky roudnické galerie čeká
letos pestrý výstavní program, který
doprovodí přednášky, besedy, koncerty všech hudebních žánrů, filmová
i divadelní představení, výtvarné dílny.
Hlavní titul roku, jenž vznikne ve spolupráci s Národní galerií v Praze, ponese
název „Národ sobě“. Bude se vztahovat
ke 150. výročí vyzvednutí základního
kamene pro stavbu Národního divadla
z hory Říp. Tato událost sehrála zásadní
roli v tehdejším kulturně společenském
životě Podřipska. Nebudou samozřejmě
opomenuta ani další výročí spojená
s roky 1918 a 1968. Celoroční program
bude korunovat výstava Mikuláše Medka, která připomene jeho legendární prezentaci v roudnické galerii z roku 1988.

jasný nesouhlas

Lidé v Horních Počaplech vyslovili jasný nesouhlas
s plánovanou spalovnou
Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva Horních Počapel se v pondělí 5. února probíraly dva
body: společností ČEZ plánovaná spalovna odpadů a dopravní řešení neutěšené situace v obci a okolí, které
by spalovna ještě zhoršila.
Zástupci ČEZu přišli obyvatele
seznámit s projektem Zařízení na
energetické využití odpadů – ZEVO
Mělník, jak spalovně říkají. Lidé
hned od začátku vyjadřovali jasný
nesouhlas s tímto záměrem, protože
jim přijde jen jako další zátěž do oblasti, kde už i tak je soustředěno dost
průmyslových provozů.
Sál kulturního domu v Horních
Počaplech praskal v pondělí 5. února 2018 ve švech. Na mimořádné
veřejné zasedání zastupitelstva přišli lidé nejen ze samotné obce, ale
i z okolních sídel pod mělnickou
elektrárnou. Během veřejné diskuse
nezazněl v podstatě ani jediný hlas
z řad veřejnosti, který by souhlasil
s výstavbou ZEVO Mělník.
Na zasedání byli také přítomní
zástupci Arniky a Hnutí Duha, kteří
v diskusi podpořili lidi protestující
proti výstavbě nové spalovny odpadů. Kritizovali jak její kapacitu tak
fakt, že zatím byla posouzena jen
virtuální technologie a je tedy spíše
spekulativní tvrdit, že ZEVO nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Lidi z okolních obcí nejvíc pálí doprava.
Představa, že by jim před okny projíždělo každou
chvíli plně naložené nákladní auto s kontejnerem
s odpady není zrovna lákavá.
Projekt ZEVO je aktuálně ve fázi
procesu EIA, konkrétně běží lhůta
pro zaslání případných podmínek,
která vyprší v pátek 9. února. Záměr ČEZu odůvodnil středočeský
mluvčí skupiny ČEZ Ota Schnepp
„Záměr vybudovat v lokalitě Mělník ZEVO vzešel z Plánu odpadového hospodářství Středočeského
kraje, který lokalitu identifikoval
jako nejvhodnější. Firma ČEZ tedy
reagovala na poptávku kraje. Harmonogram projektu ZEVO počítá
s provozem od roku 2024.“
Zástupci ČEZu na veřejném zastupitelstvu navíc výstavbu ZEVO
zdůvodnili tím, že od roku 2024
bude v ČR zakázáno odpady skládkovat. „Ovšem na otázku, zda ten
zákaz bude absolutní a bude se tedy
vztahovat i na více jak sto deset tisíc
tun strusky, popele a popílku, tedy
třetiny, které zbydou po spálení od-

padů ve spalovně, museli odpovědět,
že nikoliv. Odhalili tak informaci,
kterou na začátku diskuse občanům
neřekli,“ doplnil informace z diskuse Jindřich Petrlík z programu
Toxické látky a odpady sdružení Arnika.
Vyjadřovali také obavy o pokles
ceny nemovitostí. Nedořešená doprava se stala také hlavním důvodem pro nesouhlasné stanovisko,
které za obecní zastupitelstvo na
zasedání představil starosta Horních
Počapel Jiří Svačina. Zástupci ČEZu
nedokázali obavy obyvatel rozptýlit
i proto, že se často nemohli opřít
o informace o konkrétní technologii a chlácholili lidi jen obecnými
příklady spaloven ze zahraničí, například mezi propagátory spaloven
oblíbenými spalovnami ve Vídni
anebo v Kodani. 

zdroj: arnika.org
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Hrozí, že mělnická spalovna
bude velkým zdrojem rtuti

Skupina ČEZ předložila dokumentaci EIA k mělnické spalovně k veřejnému připomínkování. Podle dokumentace však ČEZ nevybral pro zařízení konkrétní technologii. Výběr technologie je přitom zásadní pro zhodnocení dopadu na životní prostředí. Podle předložených dat by navíc
bez vhodné technologie do životního prostředí mohl unikat až třetí nejvyšší objem emisí rtuti v České republice. Vyplývá to z připomínek, které
zpracovala Arnika ve spolupráci s místními organizacemi na ochranu životního prostředí.
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)
má několik zásadních nedostatků
a nemohla hodnotit skutečný dopad
na životní prostředí. Z dokumentu
není možné zjistit, jakou technologii ČEZ zvolil, a proto není možné
určit, jaký vliv na okolní prostředí
bude mít provoz zařízení.
„Nikdo s jistotou neví, zda zamýšlené technologie budou správně
fungovat v praxi. Ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem
použili neodzkoušenou technologii
pro zachycování dioxinů a důsledkem byla závažná havárie v dubnu
2013,“ komentuje situaci RNDr.
Jindřich Petrlík z Arniky.
Na základě údajného obsahu rtuti v pálených odpadech uvedeného
v dokumentaci Arnika vypočítala,
že spalovna Mělník by při plném
využití své kapacity vyprodukovala mezi 320 až 1280 kg rtuti za rok
v emisích a ve zbytcích ze spalování. Ve srovnání s daty ohlášenými do
Integrovaného registru znečišťování
vedeného Ministerstvem životního prostředí by se tak stala třetím
až čtvrtým největším zdrojem rtuti
v České republice.

elektrárna Mělník

„Na tomto příkladu chceme dokumentovat, že celé posouzení vlivů na
životní prostředí vychází spíše z vir-

H. Počaply odmítly
stavbu spalovny

Horní Počaply na Mělnicku odmítly pondělním usnesením zastupitelů plánovanou stavbu blízké spalovny. Nejdříve chtějí vyřešit dopravu, aby navážení odpadu nezhoršilo životní prostředí v obci. ČTK to řekl
starosta Horních Počapel Jiří Svačina. Spalovna poblíž obce by měla začít fungovat do roku 2024. Je investicí společnosti ČEZ a její stavba je spojená se zákazem skládkování odpadu, který by měl začít platit právě
v roce 2024.
Zastupitelé přijali nesouhlasné stanovisko, jejich názor může změnit
konkrétní návrh řešení dopravy odpadů do spalovny, zatím vědí jen
o zadání studie. Problémem se bude
muset zabývat Středočeský kraj,
v jehož majetku jsou silnice v okolí. „Podmínkou je dopravní řešení,
které bude vyhovovat a které obec
odsouhlasí,“ uvedl starosta.
Podle krajského náměstka pro
životní prostředí Miloše Petery je
lokalita u Mělníka pro vybudování
spalovny vhodná i kvůli tamější infrastruktuře teplárny, která zásobuje
i část Prahy. Výhodou je podle něj

nejdříve chtějí řešení
dopravy
i to, že u Mělníka lze kromě silniční
využít i dopravu železniční a vodní.
Podmínky pro vznik spalovny odpadu určí posudek vlivu na životní prostředí, k němu se vyjadřují i obce.
Středočeský kraj připravuje plán odpadového hospodářství, v jeho návrhu je, že by měla vzniknout tato spalovna, ale obsahovat bude i možnost
jiných technologií. Výše investice
může podle odhadů dosáhnout jedné

až dvou miliard korun, bude záležet
na použité technologii. Maximální
kapacita zařízení může činit zhruba 320 000 tun odpadu ročně, ale
zřejmě nebude v takovém rozsahu
využívána, protože se očekává, že
poroste množství tříděného odpadu
a recyklace. Aby se vyplatil provoz
spalovny, měla by ročně spalovat na
150 000 tun odpadu.

Sandra Bejšáková kš

tuálních předpokladů, ale žádný jiný
údaj dokumentace neposkytuje. Co
je však horší, v technologii spalovny
není podle hodnocení EIA zařazen
filtr na zachycování emisí rtuti, což
bývá u nejlepších dostupných technologií běžné. Přitom právě emise
rtuti z plánované spalovny mají být
celkem vysoké,“ vysvětlil Petrlík.
V dokumentaci dále chybí analýza složení komunálního odpadu
ve Středočeském kraji. Je možné,
že spoustu materiálu půjde vytřídit
a tím pádem by bylo výhodnější investovat do recyklačních linek, které
by navíc poskytly daleko více pracovních míst. Podle Arniky je kapacita spalovny zcela předimenzovaná
a vůbec nepočítá se zvyšováním
objemu vytříděného a recyklovaného odpadu. Není ani jasné, z jaké
vzdálenosti bude spalovna odpad
vozit. Spalovna Mělník by proto po
roce 2024 mohla bránit výhodnější
recyklaci odpadů nebo předcházení
jejich vzniku.
„To, že v dokumentaci chybí údaje o konkrétní technologii, považujeme za nepřípustné a žádáme vrácení
dokumentace k doplnění. Bylo by
také vhodné srovnat zvolené řešení
s variantami pro jiné způsoby nakládání s odpady, které budou efektivní
i po roce 2025,“ uzavírá Petrlík

zdroj: arnika.org
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CO se u nás děje
MĚLNÍK
Rozšířený vozový park Maltézské
pomoci  Tato organizace mimo jiné
zajišťuje dopravu potřebným. S ní cestují do školských zařízení děti a mladí
lidé do šestadvaceti let s fyzickým,
smyslovým nebo kombinovaným postižením. Zaměstnanci této všeobecně
prospěšné společnosti dosud k přepravě klientů do škol využívali tři vozidla
s kapacitou třiadvacet míst. Standardně vybavené vozy ale nestačily pokrýt
zájem o službu a chyběl automobil, do
kterého by postižení mohli nastupovat
bez překážek. Díky krajské dotaci a příspěvkům donátorů Burzy filantropie
došlo k pořízení a úpravě nového vozu.

Co nás čeká v souvislosti
s výstavbou spalovny ZEVO
V areálu Elektrárny Mělník (dále EMĚ) má být vybudovaná obří spalovna komunálního odpadu, údajně
jako řešení problému s komunálním odpadem po roce 2024, kdy začne platit zákaz jeho ukládání na skládkách. Horní Počaply byly vybrány jako nejvhodnější lokalita.

ROZTOKY U PRAHY
Viděno rukama  Tak se nazývá výstava sochařky, restaurátorky a medailérky Marie Leontovyčové, která se ve
svém uměleckém projevu zaměřila na
téma drobné plastiky zvířat, jemuž se
intenzivně věnovala od počátku 50. let
20. století. Celou výstavu tvoří reprezentativní výběr sochařského díla autorky.
Některá originální díla propůjčila umělkyně k vytvoření haptické části výstavy.
Návštěvníci si proto mohou výstavu
prohlédnout nejen očima, ale vnímat
ji také dotykem. Výstavy potrvá až do
konce května. V jejím průběhu bude
probíhat doprovodný program v podobě
výtvarných workshopů pro vidící i nevidomé pod názvem Odlijte si svého slona,
zahrnující odlévání ze sádry do silikonových forem a modelování z hlíny. Dojde
i k osobnímu setkání s autorkou, a to ve
čtvrtek 22. března od 16 hodin.

SLANÝ
Lenka Filipová a hosté  Recitál vynikající české zpěvačky, šansoniérky
a kytaristky Lenky Filipové proběhne
v prostorách Městského divadla. Držitelka mnoha tuzemských i mezinárodních uznání a ocenění se představí za
doprovodu Seana Barryho (irská harfa,
akordeon) a pianisty Ondřeje Hájka
s repertoárem svých nejznámějších písní ve čtvrtek 20. února od 19.30 hodin.
Městský úřad obdržel zajímavý dar
 Městské divadlo ve Slaném oslaví
letos významné výročí. Před 155 lety
– 30. prosince 1863 bylo Kolárovým
dramatem „Primátor“ divadlo slavnostně otevřeno. Jak symbolické, že právě
teď obdržel Městský úřad ve Slaném
zajímavý dar od pana Jaroslava Hořejšího z Roudnice nad Labem. Jedná se
o kompletní konkurenční plán Akcijního
divadelního domu ve Slaném, který zpracoval pan Karel Šoula ve Zlonicích dne
28. listopadu 1881 pro soutěž architektů. Nakonec budova městského divadla
však byla postavena podle vítězného
návrhu Jindřicha Fialky. Pan Hořejší
plán získal před mnoha lety od svého
strýce pana Konstanta Hořejšího ze Slaného a nyní jistě obohatí sbírky zdejšího
muzea.

Investorem této megalomanské
akce se stal ČEZ, který řešení
problému likvidace odpadů spojí
s výrobou tepla, jež prodává Praze, Mělníku, Neratovicím a obcím
připojeným na horkovod. Odběr
odpadu bude řešen prostřednictvím
smluv s obcemi, od nichž bude ČEZ
odpad za úplatu odebírat.
V současné době probíhá posouzení dopadu projektu na životní prostředí, tzv. EIA, ke kterému
měly obce do 9. 2. zaslat svá stanoviska na Ministerstvo životního
prostředí. Znáte stanovisko vašeho zastupitelstva?
Předpokládaná kapacita ZEVO
je minimálně 320 000 tun odpadu
ročně, bude to tedy jednoznačně
největší spalovna v ČR. Odpad se
bude svážet téměř z celého Středočeského kraje a z částí krajů Ústeckého a Libereckého.
Dokumentace záměru pracuje se
svozem jen auty nebo v kombinaci
s využitím železnice. I v té lepší variantě to znamená neúnosné zatížení obcí zplodinami z naftových
motorů aut.
Problém automobilové dopravy
přitom investor neřeší, zodpovědnost za něj má nést Středočeský kraj
vybudováním obchvatů a nových
komunikací. Zatímco záměr ZEVO
už prochází schvalovacím řízením
EIA, řešení dopravy je zatím nejisté, pouze ve formě dopravní studie.
Jak reálné je, že v době spuštění
spalovny tu bude vyřešena již tak
neúnosná dopravní situace?

Záměr argumentuje zákazem
skládkování v roce 2024. Ze spáleného množství odpadu však zbyde
více než třetina strusky a popílku
(při spálení 320 000 t odpadu se
počítá s produkcí 97 000 t strusky a 15 000 t toxického popílku),
které se někam ukládat budou muset. Počítáme-li s tímto množstvím,
během provozu ZEVO za deset let
vznikne zhruba 1 100 000 tun odpadu, který se bude muset někam
odvézt a uložit, nemluvě o jeho
toxicitě.
Projekt počítá s komínem vysokým pouze 80 metrů, hlavní
ekologickou zátěž tedy ponesou
nejbližší obce (Horní Počaply, Křivenice, Liběchov, Dolní Beřkovice,
Vlíněves, Mělník, …)
Občané už tak silně zatížených
obcí a měst v okolí budou platit
zdravím za to, že Středočeský kraj
nedokázal nalézt jiné řešení. Pokud
by se komunální odpad důsledně
třídil v místě svého vzniku, jeho
objem by významně klesl zhruba
na třetinu a tak obrovská spalovna
by nebyla potřeba. Kapacita plánované spalovny neodpovídá požadavkům na oběhové hospodářství,
jehož evropská pravidla bude muset
ČR v nebližších letech přijmout.
Evropští politici se shodli, že se ve
všech zemích Unie zvýší recyklace
na minimálně 65 % do roku 2035.
O  zbylé nerecyklované odpady
se budou v daném území přetahovat již stojící spalovny v Praze
a Liberci. Další plánované spalov-

ny v Mostě a u Mělníka jsou tedy
nadbytečné. Obří spalovna Mělník
by musela navážet odpady z obrovských vzdáleností, reálně i ze
zahraničí.
Není zcela jasné, jak velkou zátěž bude spalovna představovat,
investor ještě nevybral technologii spalování a čištění spalin.
Podle výpočtů pracujících se stávající dokumentací se však ZEVO
bude podílet z třetiny až poloviny
na exhalacích toxických látek,
především rtuti a těžkých kovů
z celého komplexu EMĚ (tzn. stávající EMĚ I., nového fluidního
kotle a plynové kotelny, které se
zde mají stavět). Bez ZEVO by
tedy jednoznačně zátěž ovzduší
těmito látkami byla nižší.
V záměru se uvádí, že nebude
ovlivněn jiný majetek než majetek
investora. Není to pravda. Cena našich nemovitostí klesne, případné
obchvaty obcí a nové komunikace spolykají desítky hektarů především zemědělské půdy. Ostatní
pozemky budou znehodnocovány
exhalacemi ze spalovny i výfuků
těžkých nákladních aut.
Vznikající sdružení NE SPALOVNĚ připravilo petici proti výstavbě spalovny ZEVO v areálu
EMĚ, která bude k dispozici v dotčených obcích Mělnicka a Štětska.
POKUSME SE SPOLEČNÝMI
SILAMI TOMUTO PROJEKTU
ZABRÁNIT!
zpracovalo
sdružení Ne spalovně
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na slovíčko s....
Martinou Faltysovou a Jitkou Rubínovou
– zakladatelkami Soukromé základní školy ERIZA
Smysluplně spolu - v září se otevře Soukromá základní škola
ERIZA, s.r.o. - první rozhovor se zakladatelkami školy Martinou Faltysovou a Jitkou Rubínovou
zzCo vás přivedlo k myšlence, že
cesta klasického školství není pro
vás?
„Malá přizpůsobivost státních škol
měnícím se podmínkám např. ve využívání slovního hodnocení a týmového vyučování (učitelský tým vyučuje několik tříd dohromady a to tak,
že jednou pracují s větší skupinou,
potom se rozdělí na menší skupinky,
které jsou často menší než jedna třída), lepší propojení inovativní výuky
na prvním a druhém stupni a v poslední řadě i setkávání se zklamanými rodiči, kteří chtějí, aby jejich
děti chodily do školy, která neudusí
radost z učení se a kde hlavním zájmem učitele není učivo, ale dítě.“
zzA co tedy bude jinak ve vaší
škole? Na co kladete důraz?
Nemůžeme předat druhým, co sami
nemáme. Proto stále rozvíjíme to,

co chceme, aby uměli naši žáci. Klíčová je důvěra v potenciál každého
dítěte a podpora jeho důvěry ve
své schopnosti. Přístup k dětem bez
předsudků a vědomí toho, že současné nemusí souviset s budoucím
výkonem.
Děti potřebují společné hry, tvořivou atmosféru, vyprávění příběhů,
zažít pestrý školní život s různými
projekty, výpravy do přírody, vodu,
čerstvý vzduch, zapojení všech smyslů a radost i z drobných úspěchů…,
nikoliv memorování učiva, které
mnohdy brzy zapomenou. Naším
cílem je vytvořit pro děti bezpečné
prostředí, které jim však dává dostatek výzev k tomu, aby mohly chybovat a poznávat své emoce a své silné
i slabé stránky. Učitel je spíše průvodcem jejich školním životem, který
pro ně připravuje prostředí a atmosféru pro rozvoj jejich schopností.“

CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK?
PŘIJĎTE DO NATURHOUSE MĚLNÍK!
ZDARMA výživové poradenství,
konzultace, tělesná analýza, vážení a měření
Zdravé jídelníčky z běžně dostupných potravin
Exkluzivní produkty – výtažky z ovoce, zeleniny a bylin,
které podporují hubnutí a čištění těla

Osvědčená metoda, díky které se naučíte
zdravě žít a zhubnete!
Kde nás najdete?
NATURHOUSE Mělník, Palackého 17 (ulice známá jako Prasečák),
Více informací a objednávky na tel. 727 933 403
a na www.hubnuti-melnik.cz a www.naturhouse-cz.

zzA co učitelé? Kdo bude
ve škole učit?
„V Soukromé základní škole ERIZA chceme, aby jednotliví členové týmu byli
na sebe naladěni a uvědomujeme si, že síla je právě
v týmovosti. Považujeme
pedagogický sbor za jednu
z nejdůležitějších podmínek
pro fungování školy. Proto
již celý rok pracujeme na
sestavování skupiny nadšených integrovaných osobností, z části jsou to naši kolegové, které známe ze své
praxe ve školách a z části
jsou pečlivě vybírání v rámci výběrového řízení. Jedním z principů školy je, že angličtina
bude běžným komunikačním jazykem, a v našem týmu tak máme i rodilé mluvčí a výborné angličtináře“.
zzJak reaguje okolí? Setkáváte se
s rodiči, kteří by se zajímali, nebo
dokonce už byli seznámeni s touto
alternativní formou škol?
„Obecně není tolik rodičů, kteří by
byli dostatečně zasvěceni do problematiky montessori filozofie a dalších
inovativních forem, i když zájem
o nějakou podobu tohoto vzdělávání vzrůstá. Častěji jde o to, že chtějí
jiný přístup pro své dítě, než nacházejí ve státní škole. Není dobré, když
si myslí, že alternativní škola je určena pro náročně zvladatelné děti.
Právě tyto školy kladou větší důraz
na rozvoj sebe sama a jistý soulad
v rodině s přístupem ve škole. Během předběžných setkání s rodiči,
formou mnoha osobních a telefonických rozhovorů, jsme s rodiči našli
naladění na stejnou vlnu představ
– jak by měla škola vypadat. Škola,
kde děti neztratí chuť se ptát, kde
chybování znamená rozvíjení, kde
děti tráví čas smysluplně s nadšenými učiteli a kam děti chodí rády.“
zzNebojíte se, že děti narazí později v životě? Myslíte, že budou
připraveni se začlenit opět do klasického systému na střední škole?
„Nebojíme. Čím více bude dítě sebevědomé, samostatné, zvyklé pracovat s různými lidmi, bude zvládat
své emoce a věřit ve své schopnosti,
tím lépe zvládne situace, které ho čekají v dalším životě.“
zzVaše škola se jmenuje ERIZA,
mohu se zeptat proč? Má název

nějaký význam? Kolik bude školné a kde budova školy bude?
„ERIZA je zkratka složená z prvních
písmen klíčových principů školy,
E-ekologie, R-respekt, I-individualita, Z-zodpovědnost, A-angličtina.
Jsme příznivci pedagogiky Marie
Montessori, otevřeného vyučování,
integrované tematické výuky, programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, konstruktivního vyučování, matematiky doc. Hejného.
Školné je po důkladné analýze nastaveno na 3 000 Kč v prvním roce
a v dalších letech 4 000 Kč měsíčně.
Základním školným si rodiče zajistí
výuku 40 hodin anglického jazyka
měsíčně (min. 50% hodin s rodilým
mluvčím) a vyučovací buňku maximálně pro 12 žáků. Další výdaje
budou již podle individuální výuky
každého dítěte: lyžařské kurzy, výlety, apod. Výuka bude probíhat ve
smíšených buňkách podle schopností a úrovně znalostí dětí v dané vzdělávací oblasti, nikoli dle ročníků.
Více informací a aktuality jsou na
našich webových stránkách eriza.cz
a na facebooku.
Prostory školy budou v novém
objektu u mělnického autobusového nádraží, v prvním roce v náhradních prostorách v nedaleké
Bezručově ulici a pro školní rok
2018/2019 plánujeme otevřít všechny ročníky základní školy.“
zzJak byste vysvětlili principy
ERIZY šestiletému dítěti?
„Budeme společně plánovat, co nového chce poznávat a učit se.“
zzDěkujeme za rozhovor.

red

Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám.
Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit. melnicko@melnicko.cz
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CO se u nás děje
VELTRUSY
Žáci vystavují svoje práce  Až do
konce února bude možné prohlédnout
si expozici prací žáků zdejší Základní
školy pod názvem „Rodino vyprávěj
aneb 100 let Československa v naší
škole“. Výstava, která byla slavnostně
zahájena 29. ledna ve zdejší Výstavní
síni Ladislava Čepeláka, je pořádána
ve spolupráci s Městským úřadem Veltrusy.

mělnický masopust
roztančil náměstí
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec
masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.

CHORUŠICE
Hasiči zachovávají tradici  Sbor
dobrovolných hasičů Chorušice pořádá
tradiční „Hasičský ples“. V sobotu 17.
února sál obecní hospůdky ožije tanečním rejem. Od 20 hodin zde zahraje hudební formace Kindlová & spol. Samozřejmě chybět občerstvení a účastníci
se mohou těšit na bohatou tombolu.

NEBUŽELY
Maškarní karneval s přátelským
posezením  Pohodová sobota zavládne v místní sokolovně 17. února.
Pro nejmladší obyvatele je od 14 hodin
připraven dětský maškarní karneval.
Prostory ožijí princeznami, vílami, princi, vodníky, čerty nebo třeba indiány.
Potom je vystřídají jejich rodiče, prarodiče či další „dospělci“, kteří zde od
17. hodin mají dostaveníčko v podobě
přátelského posezení při muzice.

Zelčín
Koncert známého písničkáře 
Jaroslav Samson Lenk je osobitý
přední český písničkář, hudebník, zpěvák, producent a tvůrce hudby a textů
k večerníčkům o medvědech – O čem
se zdá medvědům. Ale také moderátor, a především stálice české folkové
a písničkářské scény. Tento svérázný
hudebník působí na pódiích a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích
i jako sólista již 44 let. Je držitelem
řady ocenění v oblasti folkové a trampské hudby. O jeho kvalitách se přesvědčí všichni, kteří zavítají v sobotu 17.
února v 19 hodin do zdejší hospůdky
U Bedřicha.

V době masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil,
se posílala bohatá výslužka, kdysi na
Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách

„zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před
Popeleční středou, kdy ponocný
zatroubil na roh a rychtář všechny

LÍBEZNICE
Navštivte Zrcadlový labyrint  Každý jistě zná proslulý labyrint na Petříně.
Avšak již není třeba jezdit až tam. V přízemí Divadla kouzel v Líbeznicích byl
totiž nově otevřený zrcadlový labyrint.
„V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnickém bludišti určitě ne“ přivítal návštěvníky na slavnostním otevření kouzelník Pavel Kožíšek.
Tento labyrint okouzlí a hlavně pobaví
téměř 70 velkoplošnými zrcadly. V síni
smíchu návštěvníky různě prohnutá zrcadla promění v trpaslíka s malinkýma
nožičkama, hubeňourka s dlouhýma
rukama nebo v jinou komickou figurku.
Návštěvu zrcadlového labyrintu je možno ideálně spojit právě s kouzelnickým
představením. Labyrint je otevřen celoročně každou sobotu a neděli.

starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš
mezi občany na masopustním veselí.

vyzval k rozchodu. Druhý den (na
Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou
nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala
čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená
krupice, pečené brambory.
Tolik úryvek z encyklopedie…
A jak vypadá období masopustu
dnes? Kdo přišel v neděli odpoledne
na mělnické náměstí, mohl zažít pravou masopustní atmosféru. Středem
města procházel masopustní průvod.
Místní i přespolní přišli v maskách
tradičních i neobvyklých, tančilo se,
zpívalo, hodovalo a chvílemi svítilo
i sluníčko. Dík patří všem účastníkům, kteří neváhali podpořit obnovu
tradic a udělat si legraci třeba i sami
ze sebe.
Poděkování patří samozřejmě
i těm, kteří se na přípravě III. ročníku Mělnického masopustu podíleli,
(RC Kašpárek, folklorní soubor Jarošovci, dětský folklorní soubor Jarošáček, Regionální muzeum Mělník, Turistické informační centrum
Mělník, Galerie a café Ve Věži, Želví doupě) a pekařství Paul za výborné masopustní koblihy!

red
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Kralupský masopust byl
stejně pestrý jako vloni
Za zvuku řízné dechovky prošel v neděli odpoledne 11. února městem Kralupy
nad Vltavou masopustní průvod. Zamířil
tradičně na pravý vltavský břeh ze sportovního areálu tamní sokolské organizace. Zde byly před tím pro jeho účastníky
nachystány zábavné hry a soutěže hlavně
pro děti, malé ratolesti se tu mohly povozit na koních.

Masopustní průvod městem Kralupy nad Vltavou byl zážitkem

Průvod se nejprve zastavil u Domu dětí
a mládeže Kralupy. Další zastávka byla
u blízké vinotéky, dále u restaurace v lokalitě Na Františku. Na těchto místech byli
účastníci průvodu pohoštěni sladkostmi, vínem i slivovicí. Průvod následně směřoval
přes lávku pro pěší ke Kulturnímu domu Vltava. Čelu průvodu dominovaly tři jezdkyně
na koních, následované pěšími maškarami
převlečenými za různá zvířátka. Zábava pokračovala ve čtvrti Lobeček maškarním karnevalem pro děti i dospělé ve velkém sále
KaSS Vltava.
Součástí masopustního veselí byly i
atrakce v sídelním celku Lobeček a také
dopolední trh, kde bylo možné si zakoupit
kromě sladkostí také uzenářské lahůdky.

J. Herain
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CO se u nás děje
LIBĚCHOV
Dostaveníčko s Bonusem  Lídr hudební formace Bonus Pavel Pilař pořádá hudební a taneční odpoledne, a to
nejenom pro ty dříve narozené. V sále
zdejší restaurace Beseda bude možno
zatančit si, poslechnout písničky nebo
jenom tak posedět, popovídat, společně
si zavzpomínat, seznámit se s novými
lidmi či oslavit svátek nebo narozeniny.
A právě v duchu oslavy proběhne první
setkání v neděli 4. března, kdy si vzpomeneme na své manželky, přítelkyně,
sestry či maminky v rámci Mezinárodního dne žen. Další setkání se uskuteční
v rámci Velikonoc, Čarodějnic či Svátku
matek i otců.

HASIČI VE FOKUSU

NAŠTĚSTÍ SE TO OBEŠLO BEZ OHNĚ
Jednou do měsíce ve středu jsou v Dílně Rosa - sociálně terapeutické dílně organizace Fokus Praha, která
pracuje s lidmi s duševním onemocněním – pořádány přednášky na různá témata. Pracovnice dílny si zvou
cestovatele, historiky, biology, geometry, policisty… Nabídka témat je pestrá.

VRAŇANY
Masopustní sobota se zabijačkou 
Obec společně s místním pohostinstvím
„Svijany“ pořádá tradiční masopustní
veselí. V sobotu 17. února celá akce
započne Staročeskou zabijačkou ve
zmíněném hostinci od 11 hodin. Následně se vydají do průvodu masek s živou
muzikou a povozy, který se ve 14 hodin
vydá obcí. Nebudou chybět ani koblihy,
které bude možno zapíjet svařákem.
Zkrátka nepřijdou ani občané v maskách z blízkých Mlčechvost, pro něž zde
bude přistaven povoz, s nímž se dostanou do centra všeho dění. Vše vyvrcholí
taneční zábavou s kapelou KREDO.

TUPADLY
Ženy oslaví svůj svátek  Ačkoli
svátek žen byl v minulých dobách ideologicky zneužit, přesto je to příležitost
poděkovat svým maminkám, sestrám,
manželkám či přítelkyním, prostě všem
ženám za jejich obětavost a lásku.
V sobotu 10. března od 15 hodin se
uskuteční v místní restauraci příjemné posezení k Mezinárodnímu dni žen.
Pro všechny bude připraveno bohaté
pohoštění a k dobré náladě přispěje
hudba pana Křováčka.

NOVÁ VES
Turistický klub zahajuje  Milovníci
pěších túr založili ve zdejší obci Novoveský turistický klub. Svojí činnost zahájili stylově, dne 4. února se členové
vydali na svůj 1. pěší výšlap na sedmikilometrovou trasu z Vepřku podél Vltavy
přes Mlčechvosty do Vraňan a zpět.
Pochodu se zúčastnili všichni zájemci od těch nejmladších až po seniory
a nechyběli ani jejich čtyřnozí přátelé.
Takže přejme, ať jim to šlape nadále
a prožívají tak na svých putováních
pěkné zážitky.

HLAVENEC
V hostinci se i cvičí  Restaurace
U Jelena se od 8. února každý čtvrtek
zaplní cvičenci či spíše cvičenkami, neboť vždy od 20 hodin zde probíhá kurz
Aerobicu & Bodystylingu pod vedením
zkušené cvičitelky Moniky Jedličkové.
Stačí s sebou vzít podložku, sportovní
oblečení, ručník a dobrou náladu.
mar

Ve středu 7. února přišli do Dílny
v Kamenické ulici v Mělníku hasiči – tři členové profesionálního
hasičského sboru. Donesli ukázat
vybavení a oděv, který ke své práci
potřebují. To u posluchačů vyvolalo
zvědavost. Hasiči pravidelně mluví
o své práci na základních školách,
kde dětem vysvětlují, jak se bezpečně chovat, na co dávat pozor, a když
se stane krizová situace, kam volat
a jak se zachovat.
Do Dílny Rosa byli hasiči pozváni nejen kvůli osvěžení těchto znalostí. Posluchače také zajímaly pod-

mínky, ve kterých hasičských sbor
pracuje, co musí umět a znát ke své
práci, jaké jsou podmínky pro přijetí
nového člena týmu, jaké používají
zařízení a vybavení, s čím se v práci
setkávají. Otázky se týkaly i vzniku
a průběhu požárů, a jak zabránit
vzniku požárů nejen svým chováním, ale také vybavením domácnosti. Na konci přednášky si zájemci
mohli vyzkoušet hasičskou helmu se
„zlatým“ hledím.
Hasiči v Dílně Rosa strávili celkem hodinu a půl povídáním a odpovídáním na dotazy. V průběhu

přednášky bylo znát, že svou práci
dělají rádi a se zaujetím. Setkání
s nimi bylo velmi příjemné a poučné.
V příštích měsících se uživatelé
služeb Dílny Rosa mohou těšit na
setkání s Martinem Řehákem, architektem města Mělník, Lucií Bajzíkovou, která bude promítat fotografie
ze své cesty po USA a v dubnu se
dozví více o spotřebitelských smlouvách od Jana Ilka z organizace Street
Law.
MgA K. Krsková
- FOKUS Praha, KOT Mělník

Cena města Neratovice

Do 28. února 2018 mohou občané opět podávat své návrhy kandidátů na udělení Ceny města Neratovice.
Cena města je udělována jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok, za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření
jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Cena
může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života.
Jedná se zejména o ocenění v těchto
oblastech: vědecká činnost, výtvarné
umění a architektura, hudba, literární činnost, publicistika, žurnalistika,
výchova a vzdělávání, dramatická
činnost, sport, podnikání, kultura,
péče o životní prostředí, veřejná prospěšná činnost, záchrana lidských

životů a podobně.
Návrh na udělení ceny města
může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická
osoba či kolektiv osob se sídlem ve
městě, orgány města Neratovice,
členové Zastupitelstva města Neratovice, jednotlivé organizace, insti-

tuce, společnosti, spolky, sdružení
a další subjekty zde nezmíněné, a to
písemně na předepsaném formuláři. Formulář je možné vyzvednout
v podatelně Městského úřadu v Neratovicích nebo je k dispozici na
webových stránkách města.

red
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kontrola chat na Mšensku
Policisté zkontrolovali na Kokořínsku více než 100 rekreačních objektů

Ilustrační foto

Každoročně – po ukončení letní
a podzimní sezóny – v chatařských
oblastech zůstávají chaty opuštěné
a často přilákají nezvané návštěvníky.
K prvním případům vloupání do
rekreačních objektů dochází většinou začátkem zimních měsíců.
Z těchto důvodů se policisté snaží
této trestné činnosti předejít. Hlídky
provádí kontrolu rekreačních oblastí
jak v denních, tak i v nočních hodinách.
Policisté Obvodního oddělení
Mšeno, ve spolupráci s policejními
kynology, provedli minulý týden
právě kontrolu chat a chalup ve
svém teritoriu – v chatových oblastech zkontrolovali více než 100

Z DENÍKU POLICIE
Z DENÍKU
městské POLICIE mělník
Nebyla to ještěrka
Koncem ledna v odpoledních hodinách na linku 156 oznámil muž, že
jim zřejmě na střechu dal soused mršinu a požádal o sundání. Operační
MP předala věc na městský útulek.
Původní domněnka, že se jedná
o suchou ještěrku (agamu), kterou
na střechu zatáhla kočka, se nepotvrdila – po sundání bylo zjištěno,
že se nejedná o žádné zvíře, ale jen
o nános špíny s mechem.
Nebyl to zloděj,
byl to soused
V 00.32 hodin oznámil operačnímu
MP muž, že z okna svého domu ve
Vodárenské ulici slyší ze zahrady
zvuk vrtačky. Protože se zde nachází lékařské ordinace, oznamovatel
se obával, zda se někdo nepokouší
o násilné vniknutí do těchto prostor. Na místo byla vyslána hlídka
MP a současně byl o součinnost
požádán operační OO PČR. Zjištěno bylo, že si soused oznamovatele
v této pozdní noční době opravoval
pomocí vrtačky dveře.
Rvačka u školy
18. ledna, před 14. hodinou, požádal
dozorčí OO PČR o vyslání hlídky
MP do parku Jungmannovy sady,
kde dochází ke rvačce mezi školáky.
Protože se hlídky MP nacházely nedaleko místa určení, dostavily se během 1,5 minuty. Po příjezdu na místo účastníci rvačky již z místa utekli.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že
údajně došlo k napadení žáka této
školy a následně dalších dvou, kteří
se kamaráda zastali. Napadení měli
různé pohmožděniny i krvácející
drobná poranění – obličejová část –

nos, končetiny – horní i dolní, krk.
Byla jim poskytnuta první pomoc.
Na místě již byla přítomna i zástupkyně ředitele školy, která o incidentu informovala zákonné zástupce
nezletilých a PČR. Rodiče dětí se na
místo v krátké době dostavili a hlídka MP je poučila o právních krocích, a jak v celé věci postupovat
– včetně podrobení se odbornému
lékařskému vyšetření a podání tr.
oznámení.

Z DENÍKU POLICIE čr
na svědomí mají
vloupání a požár
Kriminalisté z Brandýsa nad Labem, v rámci vyšetřování majetkové trestné činnosti na Praze venkov
- Východ, objasnili i požár lesní
školky v Dolních Chabrech, ke kterému došlo koncem loňského roku.
Do objektu se pár dní před požárem vloupali dva mladíci ve věku
dvacet a dvaadvacet let, ze dvou
jurt odcizili různé předměty, spotřebiče a nářadí v hodnotě přes deset tisíc korun. O několik dní později se na místo opět vrátili, vnikli
do jurt, ale v tomto případě již nic
nenašli. Po usednutí do vozidla se
dvacetiletý mladík - zřejmě zklamán neúspěchem - znovu vrátil do
obou jurt lesní školky a zapalovačem je podpálil. Způsobená škoda
přesáhla půl milionu korun.
V trestné činnosti oba muži dále
pokračovali, společně se vloupali do rekreační chaty v Dolních
Chabrech, kde způsobili škodu na
zařízení, dále vnikli do osobního
vozidla značky Renault, demontovali z něho a odcizili vybavení
v hodnotě 60 tisíc korun. Z dalšího
vozidla stejné značky, které vloupáním opět poškodili, odcizili autoka-

meru a drobnou finanční sumu.
Na objasnění trestné činnosti obou mužů se výrazně podíleli
také policisté z Odolené Vody, kteří
v listopadu loňského roku dopadli
jednoho z mužů poté, co se vloupal
do rekreačního objektu na Praze
venkov – Východ.
V případě prokázání viny mužům hrozí trest odnětí svobody až
na pět let nebo peněžitý trest.
nprap. Mgr. Eva Hašlová
Praha venkov – VÝCHOD

rekreačních objektů. Zaměřili se
zejména na dveře, okenice, zámky
a ostatní přilehlé prostory v okolí.
Při službě ve špatně dostupných
místech využili novou policejní
čtyřkolku. Nebyly shledány stopy
po vloupání a ani nebylo zjištěno
žádné poškození objektů. Na kontrolovaném území se nepohybovala
žádná podezřelá osoba.
Policisté Obvodního oddělení
Mšeno vyzývají občany, aby pokud
uvidí něco podezřelého – zejména
pokud zjistí pohyb cizích osob – aby
tyto poznatky oznámili přímo místní
policejní hlídce na telefon 702 208
805 a policisté věc prověří.
Pro úspěšné pátrání po pachateli
vloupání je pro policisty podstatná
doba oznámení, tedy kdy k vloupání
došlo. Pokud poškozený uvede, že
byl na chatě naposledy v listopadu
a vloupání zjistí a oznámí v březnu
následujícího roku, je téměř jisté,
že stopy, které pachatel na místě
zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je
vůbec vyhledat a zajistit. Čím dříve
se policisté o vloupání dozvědí, tím
je větší šance, že bude pachatel dopaden. Proto je vhodné dohodnout
se se sousedy také na pravidelných
kontrolách chat a chalup.
por. Mgr. Markéta Johnová
P ČR Mělník

kontroly cizinců
jedna z kontrolovaných
předložila padělaný doklad

Oddělení pobytové kontroly cizinecké policie Krajského ředitelství Středočeského kraje provedlo v součinnosti s Inspektorátem práce během
minulého týdne hned dvě bezpečnostní akce zaměřené na pobytový režim cizinců, ověřování pravosti a platnosti cestovních dokladů, odhalování a předcházení nelegální migrace cizinců na území ČR, pátrání po
hledaných osobách a kontrolu zaměstnávání cizinců.
Do akcí se zapojili policisté nejen
z Mělníka, ale i z ostatních pracovišť krajského ředitelství, které se
zabývají uvedenou problematikou.
Na Mělnicku pozornosti neunikl
areál jedné z firem zabývající se dýhováním. Policisté zde zkontrolovali
téměř dvě desítky osob. Pět cizinců
předložilo cestovní doklad, podle
něhož byli ztotožněni, a víza sousedního státu Evropské unie. Pracovní
povolení nebo povolení k zaměstnání však ani jeden z nich neměl. Se
všemi pěti cizinci policisté zahájili
správní řízení ve věci správního vyhoštění z území smluvních států Evropské unie.
Policisté v Kralupech nad Vltavou
kontrolovali cizince úklidové firmy
v jednom z obchodních řetězců. Dva

opět pracovali bez příslušných povolení, proto i s nimi policisté zahájili
správní řízení ve věci správního vyhoštění. Jednomu z nich ještě navíc
zrušili vízum, neboť porušil účel, pro
který bylo vydáno.
Další z kontrolovaných byla cizinka, která nejen, že pracovala bez
příslušných povolení, ale policistům
předložila doklad totožnosti, jež jevil známky pozměnění. Specialisté
z Oddělení dokladů a specializovaných činností potvrdili jeho padělání. Nakonec žena předložila policistům platný cestovní pas. Za toto své
jednání je navíc podezřelá z přečinu
padělání a pozměňování veřejné listiny.
por. Mgr. Markéta Johnová
Mělník
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Informace rodičům budoucích prvňáčků
zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Dětem narozeným v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 končí takzvané bezstarostné dětství. Přicházejí povinnosti. V doprovodu rodičů se
brzy půjdou přihlásit k povinné školní docházce. Termíny zápisu do
prvních tříd na vybraných školách najdete v krátké upoutávce.

zzMělník
Základní škola Jaroslava Seiferta Mělník oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy
základní školy se uskuteční ve dnech 9., 10. a 11. dubna 2018 od 14:00 do
17:00 hodin.
zzVelký Borek
Základní škola ve Velkém Borku zve děti k zápisu 12. dubna 2018 od 14:00
do 17:00 hodin do budovy ZŠ ve Školní ulici č. 11.
zzNeratovice
Základní škola v ulici 28. října v Neratovicích bude očekávat budoucí prvňáčky k zápisu v pátek 6. dubna 2018 od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7.
dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin. Náhradní termín je stanoven na středu
18. dubna od 9:00 do 11:00 hodin.
zzKralupy nad Vltavou
Ředitelé kralupských základních škol oznamují, že se ve dnech středa 4. 4.
2018 a čtvrtek 5. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápis dětí do
1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019.
Zápis bude probíhat v těchto školách:
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523,
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198,
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029,
Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník. red

Zahradní úpravy zeleně

Projekty studentů Vyšší odborné školy
České zahradnické akademie Mělník

Co tvoří studenti České zahradnické akademie v Mělníku? Studie
a projekty žáků vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba představuje právě otevřená výstava ve vstupních
prostorech Regionálního muzea Mělník.

K vidění je např. řešení městského
parku před evangelickým kostelem
v Mělníku, úprava vstupního prostoru do základní školy Jindřicha Matiegky, veřejný prostor v obci Lounky na Roudnicku i úprava rodinné
zahrady. Studenti ve svých návrzích
uplatňují principy zahradní kompozice, znalosti sortimentu rostlin pro

zahradní úpravy a teoretické základy
estetiky.
Výstava je otevřena denně kromě
pondělí 9.00 – 17.00 hodin. Vstupné
je zdarma. Studentské práce je možné zhlédnout do 4. 3. 2018.
Kristýna Frelichová,
odd. PR a propagace
Regionálního muzea Mělník
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Krematorium
Mělník
V těžkých chvílích
při vás stojíme již 33 let.
_______________
Na Ráji 10, 276 01 Mělník
tel.: 737 756 437

Krematorium
Kladno
První soukromé
ekologické krematorium v ČR.
_______________
Dubí 34, 272 03 Kladno
tel.: 607 952 678
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prestižní ocenění Řidičů
ČSAD Střední Čechy, akciová společnost, uspořádala v provozovně
v Mělníku malou slavnost. Při ní byly vyhlášeny výsledky XIV. ročníku
interní soutěže „O nejlepšího řidiče firmy ČSAD Střední Čechy, a. s.,
za rok 2017“.
Vedení firmy v čele s jejím majitelem Ing. Miloslavem Studenovským, generálním ředitelem, a ředitelem společnosti RNDr. Štěpánem
Ševčíkem poděkovalo deseti nejlepším řidičům za dosažené výsledky
a dobrou reprezentaci firmy. Úvodem setkání se dozvěděli, jaké
novinky se chystají při obnově vozového parku uvedené dopravní
společnosti. K tomu ředitel Ševčík
v rozhovoru pro měsíčník Mělnicko uvedl: „Každý rok se snažíme
nakoupit desítky nových vozidel.
V současné době jich máme objednáno třiatřicet a měli bychom je
dostat v průběhu 12 měsíců. Jsou

koš jako ocenění za 50 let aktivní
služby profesionálního řidiče.
Zlatým hřebem setkání bylo předání mezinárodních vyznamenání,
medailí ze stříbřitého kovu „IRU
Diploma of Honour“. Jedná se
o celosvětové prestižní ocenění řidičů za jejich mnoholetou praxi bezpečné jízdy. Podmínky, které musejí
řidiči pro získání ocenění splňovat,
jsou náročné. Vyznamenáni jsou tak
skutečně jen ti nejlepší, kteří během
své minimálně dvacetileté profesionální praxe najeli nejméně milion
kilometrů, aniž by vlastní vinou
zavinili vážnou dopravní nehodu
a zároveň ani během posledních

Medaile v rukou ředitele ČSAD Š. Ševčíka.

Foto J. Herain
ce,“ říká Bohuslav Dědeček, držitel
medaile IRU Diploma of Honour.
ČSAD Střední Čechy je jedním
z největších dopravců v rámci systému Pražské integrované dopravy.
Provozuje jednapadesát příměstských linek v bývalých okresech
Praha-východ, Mělník a Mladá
Boleslav. A co nového se chystá z
pohledu zrychlení odbavování pasažérů. „V rámci Pražské integrované dopravy se připravuje projekt
multikanálového odbavovacího systému. Tím bude umožněna pasažérům úhrada za cestovné platebními
kartami. Samozřejmě je to spojeno s
určitými našimi provozními náklady,
ale cílem je zejména urychlení odbavení cestujících,“ uzavřel ředitel
ČSAD Š. Ševčík.

text a foto: Jiří Herain

Noví laureáti medailí IRU Diploma of Honour řidiči Karel Štumpa, Bořivoj Kratochvíl, Vladimír Stehlík A Bohuslav
Dědeček. 
to různé typy - malokapacitními vozidly počínaje a velkokapacitními
konče. Novinkou v letošním roce
bude dodávka prvních deseti autobusů na zemní plyn.“
Slavnostním momentem při uvedeném setkání bylo vyhodnocení
soutěže řidičů osobní dopravy. Deseti šoférům postupně blahopřáli
oba čelní představitelé firmy. Na
pomyslné třetí pozici stanul Jan
Kondratiev. Gratulaci přijal i druhý
v pořadí Martin Švarc. Nejlepším
řidičem za rok 2017 se stal Jiří Němeček z provozovny ČSAD ve Staré Boleslavi, který převzal i dárkový

pěti let nespáchali vážný dopravní
přestupek. Je udělováno jak řidičům vnitrostátní, tak i mezinárodní
silniční dopravy. Nově jej převzali
čtyři z ČSAD Střední Čechy - řidiči autobusů Karel Štumpa, Bořivoj
Kratochvíl, Vladimír Stehlík a Bohuslav Dědeček.
„Jezdím jako řidič od r. 1965. Nejdříve to bylo na trase Praha - Florenc do Staré Boleslavi, aktuálně řídím autobus na trati Stará Boleslav
- Praha. Na kontě mám už kolem tří
milionů kilometrů. Z mezinárodního
ocenění mám velkou radost, je to takové vyvrcholení mé celoživotní prá-

Nejlepším řidičem ČSAD Střední Čechy za rok 2017
se stal Jiří Němeček z provozovny ve Staré Boleslavi, který převzal
i dárkový koš jako ocenění za 50 let aktivní služby profesionálního řidiče.
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Firma INET INterEkoTechnik spol, s.r.o.
hledá zaměstnance
na plný úvazek na pozici:

dělník při zpracování folií z PVC

inzerce

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Speciální kvalifikační požadavky nemáme – zaučíme.
Nabízíme:
• nástupní plat 20.000 Kč s možností pracovního postupu,
• dodatkovou dovolenou 5 dnů,
• příspěvky 50% na dovážené obědy,
• bonusy za těžkou práci.
Sídlo firmy: obec Bosyně u Vysoké u Mělníka
Kontaktní osoba: Monika Nováková, personalista firmy
Telefon: 605 255 740

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

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

www.petrotrans.cz

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

www.geusokna.cz

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o.
přijme pro pracoviště Kralupy n. Vltavou

dispečera dopravy
Požadavky:
 praxe v řízení silničního
dopravního dispečinku min. 2 roky
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení
 příspěvek na penzijní připojištění
 poukázky na odběr pohonných hmot
 5 týdnů dovolené

Doplň náš tým dispečerů na pracovišti
v Kralupech nad Vltavou!
Kontakt:
e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o. přijme

šikovné řidiče s ŘP sk. C,E
pro pracoviště Kralupy nad Vltavou.
Rozvoz zboží POUZE v rámci ČR.
MZDA až 46.000 Kč + stravné
Nabízíme:  příspěvek na penzijní připojištění
 poukázky na odběr pohonných hmot
 moderní vozový park  5 týdnů dovolené

Kontakt:
telefon: 736 507 740; 736 507 517; 266 753 389
e-mail: tomas.palicka@petrotrans.cz
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Rozhodování o přístavu
a „odměně“ úřednici
Někteří opoziční zastupitelé a někteří místní podnikatelé se na veřejnosti opakovaně dopouštějí řady
nepřesností, a tím vytvářejí mylný
dojem o dění ve městě a na radnici. Jako příklad uvedu na
pravou míru dvě tvrzení z minulého čísla tohoto média.

1. Dnešní vedení města o dění
v přístavu nerozhoduje
Pan Živnůstek (Soukromníci/
ODS) uvedl, že město schvaluje dnešní rozšiřování překladiště
v přístavu. Jenže současní radní ani
zastupitelé v tomto nemohou udělat
vůbec nic, ačkoli vnímají negativní
dopad této situace na život občanů.
O většině toho, co se má či nemá
dít v přístavu, totiž rozhoduje krajský úřad, a to na základě platného
posouzení vlivu na životní prostředí
EIA, schváleného před cca deseti
lety. Tehdejší rada města pod vedením ODS se plánovanému rozšiřování snad mohla postavit, ale neučinila tak.
Pan Živnůstek v podstatě viní
město z toho, že SŽDC teprve nyní
připravuje opatření na zmírnění dopadů dopravy po železnici do přístavu na život obyvatel. Pokud to
vnímá jako vinu vedení města, lze
konstatovat, že chybu udělala právě
ODS, za kterou pan Živnůstek kandiduje – za její vlády problém vznikl
a pod jejím vedením se neřešil. To se
změnilo po našem příchodu do koalice a konečně se věci začaly hýbat.

Vývoj v přístavu nadále sledujeme, a pokud se naskytne možnost
do procesů zasáhnout ve prospěch
občanů města, učiníme tak.

2. Odměna to nebyla

V jiném článku z minulého vydání tohoto média napsal pan Šnajdr
(zastupitel za ANO), že město odměnilo „špatně pracující“ úřednici,
místo, aby jí dle jeho slov „vedlo
k odpovědnosti“. Ale tak to není –
jak pan Šnajdr ví, město s pracovnicí
ukončilo pracovní poměr, a protože
postupovalo dle zákona, vyplatilo
podle něj také odstupné. A to v situaci, kdy uvedená úřednice byla dlouhodobě „na nemocenské“, což situaci úřadu ztěžovalo. Pracovně-právní
vztahy jsou navíc v kompetenci tajemníka městského úřadu, a nikoli
volených zastupitelů či radních. Ten
tedy určil zvolený zákonný postup.
Pokud by se neřídil zákony, mohly
by být finanční dopady pro rozpočet daleko vyšší, než kolik činilo
odstupné – hrozil by soud s dnes již
bývalou pracovnicí.

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.
radní města Mělníka, nezávislý

O dopadech činnosti překladiště
na své občany Město spolurozhodovat musí

Radní města Mělník Mgr. Tichota (a je mi úplně jedno, za jaké uskupení v radě města sedí) přispěl svým názorem do diskuse ohledně dění
v přístavu, což je jistě správné. Dle mého přesvědčení, ale celý problém
pojal špatně. Pokusím se o krátké vysvětlení ve čtyřech bodech.

1. Pro dnešní řešení dopravní situace na Mělníku není až tak podstatné,
kdo kdy a jak velkou udělal chybu.
Já osobně jsem v době, kdy se projednávala EIA zmiňovaná panem
Tichotou řešil export dopravního řídícího systému tunelového komplexu ve městě Adana v Turecku a řídil
firmu, která tam dodávala proměnlivé dopravní značení. O ODS Mělník jsem věděl snad jenom, že mají
kancelář pod Pražskou bránou. Proto
opravdu nechápu tento pokus přestat
se bavit o řešení dopravy a převést to
na politický boj.
2.

Správně je uvedeno, že viním
město z toho, že SŽDC teprve nyní
připravuje opatření na zmírnění dopadů dopravy na život obyvatel.
A jednoznačně v mém článku píšu:
„Doprava z přístavu negativně
ovlivňuje Mělník od roku 2002, kdy
vstoupil na překladiště MAERSK
……, ale nyní jsme již na prahu roku

2018“. Pro mne to je již ten pověstný pohár, který přetekl. Šestnáct let!

3. Typicky politické prohlášení radního Tichoty je: „To se změnilo po
našem příchodu do koalice a konečně se věci začaly hýbat“. Chci věřit
tomu, že tak snadno se lidé vodit za
nos nedají. Tvrdit po třech a půl letech v radě města, když není na papíře ani úvodní studie, že se „věci“
začaly hýbat? Ne, není to tak. Nic
se za tu dobu bohužel nepohnulo ani
o píď.
4. No a tvrzení, či výmluva, že
o dění v přístavu rozhoduje krajský
úřad, je zcela zavádějící. Veškerá
stavební povolení a další úkony vydal Městský úřad Mělník. Krajský
úřad je odvolacím orgánem a vydal
stanovisko ke studii EIA, které dne
5. srpna 2015 potvrdil „Závazným
stanoviskem k ověření souladu
č.j. 072402/2015/KUSK“. Tedy za

doby „úřadování“ dnešní koalice.
Pokud tedy vše v minulosti zavinila jakási zlá ODS (a já ji nehájím),
proč tedy nevstoupila dnešní koalice účinně do procesu ověřování
EIA před dvěma a půl lety a nezměnila to??!!

Jestliže opravdu taktikou vedení
města Mělník pro řešení dopravní situace je (a bude), jak píše pan
Tichota „sledovat vývoj v přístavu
a čekat až se naskytne možnost“,
tak si zvykejme, bude hůře….

Ing. Josef Živnůstek
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Reakce na vyjádření

Ondřeje Tichoty

Musím reagovat na článek našeho
radního pana Ondřeje Tichoty,
který dle jeho slov „uvádí na pravou
míru mé tvrzení z minulého čísla Mělnicka“,
kde jsem údajně napsal „že město odměnilo špatně
pracující“ úřednici, místo, aby jí vedlo k odpovědnosti“.
Je to velmi jednoduché, já jsem to
v Mělnicku nikdy nenapsal. Lze to
velmi jednoduše zkontrolovat, můj
článek je v lednovém čísle Mělnicka
na stranách 1 a 3.
Vlastně bych tímto mohl skončit,
ale neskončím. Nelze totiž tolerovat
toto politikaření. A už vůbec ne zakrývání vážných skutečností diskusí
o zákoníku práce. Takže, kde je to
hlavní téma?
Upozornil jsem na podvod již téměř před dvěma roky a dovolím si
tvrdit, že stál město minimálně 200
tis. Kč. Toto jsem oznámil místostarostovi Schweigstillovi i s označením osoby, která dle mého názoru
při tomto spolupůsobila, jestli se
zlým úmyslem, či svou laxností, to
já již neřeším, nejsem vyšetřovatel.
Pan Schweigstill mi slíbil, že se na
to podívá, věc vyřeší a danou osobu
povede k zodpovědnosti. Co jiného
mu také zbylo, když je na radnici odpovědný za investice.
A teď jak se říká „po lopatě“, tedy
aby bylo jasno. Problém je v tom, že
dle mého názoru:
• Město přišlo o 200 tisíc a já chci,
aby to někdo nahradil;
• Při realizaci zakázky docházelo
k nekalým praktikám, anebo mini-

málně byla ze strany města řízena
natolik špatně, že vznikla výše zmíněná škoda;
• Vše jsem nahlásil odpovědnému
místostarostovi, který to nechal být,
ačkoli mi slíbil, že to vyřeší;
• A až za poslední je problém odstupného pracovníka, o kterém jsem
opravdu na jednání zastupitelstva
ústně prohlásil, že mi to připadá jako
odměna.

Určitě se nespokojím s tím,
že nás někdo podvedl ve výběrovém řízení, v průběhu
realizace zakázky a nakonec
vyfakturoval vyšší cenu.
Má snad vedení města pravomoc
toto prominout? I pan Tichota ví, že
ne! Ale protože pro některé lidi je
účast v radniční koalici víc než zákon, tak se radši mlží, hovoří o zákoníku práce a problémy, kde bych
očekával spíše použití trestního zákoníku, se neřeší.

Zbyněk Šnajdr,
zastupitel města

ANO Mělník
na Pacovském
masopustu
Dne 10. 2. 2018 se konal Pacovský masopust pořádaný hnutím ANO
nedaleko Říčan. Akce se zúčastnili nejvyšší představitelé celého hnutí, jako například premiér Andrej Babiš. Nechyběla ani část mělnické organizace. (FOTO)

Členové MO ANO Mělník s předsedou hnutí

Celý masopust se velmi vydařil. Zajištěna byla zábava pro ty nejmenší, skvělá atmosféra a výborný raut pod vedením vítěze českého Master
Chefa Jiřího Halamky. Do příštích let doufáme v další podobně povedené
akce.

Hnutí ANO všem moc děkuje za účast!
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Do kralupské Vltavy za pohádkami
Mladí příznivci divadelní Thálie si tentokrát přijdou na své. V průběhu týdne na ně
čekají hned dvě pohádková představení.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK 

ČARODĚJŮV UČEŇ

Foto: archiv souboru

Po velice zdařilých představeních
„Čtyřlístek v pohádce“ a „Krysáci“
přichází Divadlo D5 s další pohádkou na motivy večerníčku České

Gentlemani v cylindrech
Letos tomu bude již šestnáct let, co udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony
a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET ve složení Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kolár a David Uličník.
Skupina byla založena z iniciativy
Jiřího Korna totiž v říjnu 2002, kdy
se tito “muži v černém” představili
skladbou „How Deep Is Your Love”.
Bouřlivá reakce publika a stoupající
zájem posluchačů byly důvodem pro
přípravu mnoha dalších songů jako
například „Lady Karneval“, „Tears In Heaven“, „Addams Family“
a dalších. Umělecky plnohodnotný,
precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Jejich vystoupení se setkává stále
s velkým úspěchem i proto, že svůj
program mění, a tak vzniklo už několik verzí. Ta poslední, čtvrtá, měla
premiéru na podzim 2012. I zde se
jedná o vynikající vokální výkony
s překvapivě originálním pojetím
aranžmá i temperamentními hereckými a tanečními výkony všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně ne-

nechá nikoho chladným a odměnou
jsou jim vždy vyprodané koncerty
s neopakovatelnou atmosférou.
Gentlemani v cylindrech se představí poprvé neratovickému publiku

Výtvarníci podle

Přednášky ředitele ZUŠ Mšeno
Mgr. Čeňka Hlavatého o výtvarném umění v mělnickém Masarykově kulturním domě zaujaly
mnohé nadšence o tento obor.

Nyní přichází s další novinkou.Během letošního cyklu přednášek z dějin umění představí významné české
i světové výtvarníky netradičním

ve středu 28. února od 19 hodin ve
Velkém sále Společenského domu.
Tato skutečně originální podívaná
určitě potěší všechny milovníky tohoto žánru. 
mar

abecedy

způsobem encyklopedicky, v abecedním pořadí. Díky tomu slibuje
každá z přednášek velkou pestrost
slohů a žánrů, ale také možnost srovnání a nacházení paralel mezi životními osudy i díly umělců, které by
jen málokoho napadlo postavit vedle
sebe. Představí se tak celkem na 212
osobností světového umění, v oborech malířství, sochařství, fotografie,

grafiky a instalace. Z kulturního dědictví lidstva bude představeno více
než 20 180 uměleckých děl z netradičních zorných úhlů a souvislostí.
Cyklus byl zahájen 12. února
přehlídkou autorů, jejichž jména začínají na A až D, a bude pokračovat
v pondělí 5. března od 18 hodin a budou zde představeni umělci se jmény
E – H.
mar

Foto: archiv souboru
televize. Na jevišti ožijí příběhy
Káti a jejího psa Škubánka. – Jednou takhle z jara Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové
vajíčko s přáním, aby se jí něco
vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té doby jsou
nerozluční kamarádi na život a na
smrt. Škodolibý kocour Luciáš se
snaží všemožným způsobem jejich
kamarádství překazit. Proto do
věhlasných psích závodů v tradičním psím běhu kolem lesa přihlásí
i Škubánka a spolu s dalšími účastníky – favoritem chrtem Agarem
a buldokem Rambem nastraží různé léčky a překážky. –
Podaří se je Škubánkovi zdolat,
anebo se pod ním proboří lávka
a spadne rovnou do potoka?
Jak to všechno dopadne, to se
malí diváci dozví ve čtvrtek 15.
února od 16.30 hodin.
O týden později, ve středu 28.
února, sem mohou návštěvníci zavítat znovu. Ve stejnou dobu jim
tentokrát pražské Metropolitní divadlo uvede pohádkový muzikál „Čarodějův učeň“. – Jednoho dne do kraje až na konci světa po řece Minaj připluje košík
s malým chlapcem jménem Melori. V temném kraji plném různých
skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice
Euforie a Třeštice, které se chlapce
ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melori se ve světě
lidí potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání
po jeho minulosti. Cestu mu zkříží
tajemné bytosti, které se snaží jeho
pátrání překazit. S pomocí tetiček
čarodějnic a kouzel, která se naučil, se mu snad podaří najít svůj
příběh a svůj osud. –
Tato pohádka je součástí razítkové soutěže „Se sluníčkem za dobrodružstvím“, jejíž hlavní cenou je
zajímavý výlet.
mar
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Swingový večer
Hudební večer bude patřit Ireně
Budweiserové a Jakubovi Rackovi

Tradiční Swingový večer v mělnickém Masarykově kulturním domě
nabídne další hudební zážitek. Po skvělém vystoupení Jiřího Šlupky
Svěráka se zde představí další vynikající muzikanti.
Irena Budweiserová je známá svým
nezaměnitelným hlasem, kterým
zpívá spirituály, gospely, blues, ale
vše v nadčasových a neortodoxních
aranžích. Mnozí si ji spojují především s hudební formací Spirituál
kvintet, jehož byla členkou po dobu
třiceti let. Avšak má za sebou účinkování v muzikálech „Babylon“ či
„Sny svatojánských nocí“ a v pražském Národním divadle zpívala
v „Oratoriu Bastard“.

Tento kytarista a zpěvák prošel
skupinami mnoha žánrů, například
Bluegrassovou asociací ČR byl
celkem pětkrát oceněn jako kytarista roku. Podobného uznání se mu
dostalo i v zahraničí. V roce 1998
získal na mezinárodní soutěži bluegrassových skupin ve Vídni ocenění
„Best guitar player“. Byl dlouholetým členem pražské kapely Monogram a rakouského Nuggetu. S oběma skupinami vícekrát koncertoval

FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU TIE BREAK

Velkej flám

Františka Nedvěda
Je to až neuvěřitelné, ale již legendární postava české folkové a trampské tvorby František Nedvěd oslavil 70. narozeniny!
Hudební kariéru zahájil coby člen
skupiny Toronto později přejmenovanou na Brontosauři, kde působil s další legendou, svým bratrem
Janem, v roce 1974. O rok později
začali oba bratři spolupracovat se
skupinou Spirituál kvintet. Za dobu
spolupráce těchto hudebních těles
bylo vydáno na dvě desítky společných desek. Od roku 1992 hrál
František Nedvěd se svým bratrem
a nejvýraznějším triumfem byl legendární koncert Strahov 96, který
navštívilo na 70 000 diváků.
V roce 1998 po rozchodu bratří Nedvědů zakládá František své
vlastní hudební formace. Byla to
skupina Druhé podání složená z muzikantů renomovaných kapel jako
například Fešáci či Rangers. Dále
to byla kapela Příbuzní a v současné
Irena Budweiserová a Jakub Racek
Podílela se na celé řadě nahrávek,
některé z nich byly nominovány na
ceny Jazzový Kája nebo Anděl.
Spolupracovala s celou řadou
vynikajících muzikantů jako například Luďkem Švábenským, Zdeňkem Mertou, Františkem Kopem či
Vítem Fialou. V současné době vystupuje se svou skupinou Blue Soul,
dále v duu s kytaristou Jakubem
Rackem a je stálým hostem skupiny
Plavci, kde právě hraje i Jakub.

Foto: archiv

v USA. Spolupracoval s Radimem
Zenklem, Pavlem Bobkem, Pavlínou Jíšovou, Ramblinem Rexem.
Osobitý projev Ireny Budweiserové při interpretaci bluesových
skladeb, spirituálů, gospelů i vlastních písniček podpořený virtuosní
hrou Jakuba Racka uslyší návštěvníci tohoto pravidelného setkávání
ve středu 7. března od 19.30 v hudebním sále MKD.

mar

době ho doprovází skupina Tie Break, kterou tvoří hudebníci zvučných
jmen Petr Kocman, Vojta Nedvěd
a Milan Plechatý.
S touto kapelou vyrazil na mimořádné koncertní tour k tomu svému
jubileu pod příznačným názvem
„Velkej flám“. Na něm vystupují
s pořadem, který je průřezem těch
nejlepších písní z dosud vydaných
alb. Do programu byla zařazena
i směsice písní, které František
Nedvěd zpíval a hrával se svým
bratrem Janem. Jejich koncerty tak
dokáží chytnout za srdce všechny
příznivce tohoto hudebního žánru,
který nikdy nezestárne. Ne jinak
tomu bude i v neratovickém Společenském domě ve čtvrtek 15. února
od 19.30 hodin.
mar

Lotrando a Zubejda
se představují

Ochotnický dětský divadelní spolek Hlavnováček, který v loňském
roce oslavil deset let své činnosti nastudoval další představení.
Po klasických pohádkách „O šípkové Růžence“ či „O Sněhurce“ nastudoval soubor známý příběh Zdeňka Svěráka a Karla Smyczka o nešikovném loupežníkovi a „vycmrndlé“ princezně. Novou pohádku členové souboru uvedli nejprve 9. února v Borku, a nyní ji uvedou v obci
Mečeříž 17. února a 23. března v kulturním domě Sojovice.
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STROMY SVOBODY A KADLÍN
V letošním roce 2018 si budeme připomínat 100. výročí vzniku samostatného státu
Čechů a Slováků. Jednou z připomínek tohoto významného výročí bude také sázení
STROMU SVOBODY.

V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. A sázely se také později
při dalších významných výročích.
V době německé okupace roku 1940
bylo okupační správou přikázáno
likvidovat veškeré atributy státnosti Československé republiky a tedy
i Stromy svobody.
V Kadlíně na návrší Hradišť
u vodojemu jsou vysázeny 4 lípy
srdčité. Podle líčení pamětníků
byly vysázeny v roce 1919. Bohužel z období 1. světové války v obci
nebyla vedena kronika a z tohoto
období se nezachovaly ani žádné
zápisy z jednání zastupitelstva.
Obec neměla starostu, výkonem
jeho funkce byl pověřen radní Václav Řízek, který v roce 1919 se této
funkce pro dlouhodobou nemoc
vzdal. Podle vyprávění nejstarší
obyvatelky obce 98leté paní Blaženy Hauptové, rozené Sojkové organizátorem všech významných akcí
v obci byl pan řídící učitel Josef Pokorný. Z vyprávění svých rodičů si
paní Hauptová pamatuje, že na Hradišti to v říjnu 1919 byla velká sláva
s vlajkami a zpěvem školních dětí.
Naštěstí likvidaci Stromů svobody v období německé okupace lípy
unikly. Dnes jsou stromy součástí
biocentra Hradišť. Ve výšce 130 cm
mají objem od 220 cm do 172 cm.
V obci je více památných stromů. V květnu roku 1995 byla na

návsi k 50. výročí ukončení II.
světové války vysazena památná
lípa srdčitá. Lípu zasadila paní Libuše Mašková, manželka Antonína
Maška, který v květnových dnech
roku 1945 padl při bojích s utíkající německou armádou. V červenci
roku 2016 byla na návsi vysázena
lípa srdčitá na počest 670. výročí od první písemné zprávy o naší
obci. Součástí sázení bylo i uložení
pamětní schránky ke kořenům stromu s dokumenty o současném Kadlínu. Lípu sázela budoucí maminka
Hana Podráská.
Obecní úřad v Kadlíně se zapojí
do akce Nadace Partnerství, která
organizuje k 28. říjnu 2018 sázení
Stromů svobody. Z arboreta Obříství bude zajištěna lípa srdčitá a za
široké účasti bude slavnostně zasazena a ke kořenům uložena schránka
s dokumenty obce k tomuto výročí.
Součástí úpravy bude i instalace pamětní desky.
Ještě malou poznámku k organizátorům akce sázení Stromů svobody. Nadace Partnerství se dlouhodobě zabývá péčí o životní prostředí.
Poskytuje k tomu granty, odborné
služby, podporuje zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí.
Propaguje zklidňování dopravy,
šetrnou turistiku.
Více na: www.stromysvobody.cz

Zdeněk Šesták

Huaorani – dobytí amazonského ráje
Cestopisná přednáška fotografa a cestovatele Václava Šilhy zavede
posluchače do tajemných a dosud ještě někde neprostupných amazonských pralesů.
Těchto míst neustále ubývá. Fotograf Václav Šilha, který na svých
cestách po celém světě zaznamenával na fotoaparát krásy divoké
přírody a bohužel někdy i její nenávratnou zkázu, jejíž problematiku si
začal v posledních letech také uvědomovat. Onu ztrátu tradiční kultury v domorodých společenstvích,
které se velice často hroutí pod
náporem západní civilizace. Právě
proto se po letech fotografování
přírody pokusil vstoupit do trochu
jiné fotografické oblasti.
Kmen Huaorani žije v amazonském deštném pralese v Ekvádoru
a až do roku 1956 neměl žádný kontakt s okolním světem. Do dnešních
dnů existuje nepříliš početná skupina členů tohoto etnika, která odmítá, a to velice agresivně, jakýkoliv
kontakt s vnějším světem. Kontaktovaná většina „lidských bytosti“,
jak zní překlad slova Huaorani, se
nyní potýká s drtivým nástupem
naftařských a těžařských firem do

jejich domova, deštného pralesa.
Způsob života se u tohoto kmene
mění velice a již po pouhém roce
lze najít zásadní rozdíl i v myšlení
jednotlivých členů komunit. I přes
tyto problémy zůstává část mužů
stále lovci a také obávanými válečníky.
Přednášku, jenž není jen
o fotografiích, ale z velké části ji tvoří i filmové
ukázky z připravovaných
reportáží, bude možno
navštívit v pondělí 26.
února v 18 hodin v hudebním sále mělnického kulturního domu.
mar

Amazonka
Amazónek bělobřichý – Pionites leucogaster
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inzecre

Stavebniny

– malty a lepidla

25%
SLEVA

Koupelny

keramické
obklady a dlažby

20%
SLEVA
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CESTUJTE A POZNÁVEJTE S MĚLNICKEM
Střípky z Kokořínska
Neznámá ryba
v potoce

V potoce Pšovka na Kokořínsku
žije silná populace vzácných rybek – sekavců. Život těchto rybek
je velmi nenápadný, neboť potravu
sbírají v písku na dně a ve volné
vodě je lze spatřit vzácně. Původně
se předpokládalo, že patří k jedinému u nás známému druhu – sekavci
písečnému. Pracovníci Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd v Liběchově před časem
zjistili, že zdejší populace je geneticky naprosto odlišná a že v potoce
žije dosud neznámý druh sekavce.
Zajímavé bylo, jak rybky lovili.
Pojízdný generátor vyráběl elektrický proud, který vedl do vody. Rybky
vylézaly z písku a odtud je zaměstnanci ústavu lovili podběráčky. Největší výskyt sekavců byl zjištěn pod
výpustí rybníka u Lhotky – až 15
jedinců na 1 m2.

Smrt Josefa Homoly
V blízkosti silnice u bývalé hájovny
Černínov u Harasovského rybníka
je instalován nový pomníček Josefa
Homoly z Tišic. Co se v těchto místech stalo? 26. 5. 1949 přišli k hájovně Černínov dva mladíci a žádali ženu hajného, která byla doma
sama, o kousek chleba. Údajně zabloudili a měli hlad. Žena se mladíků, kteří mluvili lámanou češtinou,
zalekla, vzala kolo a řekla jim, že
za chvíli bude zpět. Jela do nedale-

kého hotelu Harasov, kde probíhalo
školení ROH. Zde přítomný Josef
Homola nasedl s kamarádem na
motocykl a jeli k hájovně zjistit, kdo
jsou podezřelí chlapci. Když přijeli
k myslivně, dostali mladíci strach,
jeden z nich vytáhl zpod kabátu
zbraň a Josefa Homolu zastřelil. Následovně se rozpoutala velká pátrací
akce. Skončila v bramborovém poli
nad Liběchovem, kde byli oba cizinci zastřeleni.
Nedlouho poté byl v blízké rokli
postaven pomníček, který tuto událost připomínal. Po roce 1990 byl
pomníček povalen a zarostl trávou.

Hospoda u Grobiána
Je nejstarší a nejznámější hospodou v Kokořínském údolí. Nalézá
se v blízkosti křižovatky, kde odbočuje silnice z údolí do Kaniny.
O původní nízké budově hospody jsou záznamy staré asi 200 let.
Tenkrát patřila Josefu Štajncovi.
Dlouhá léta od roku 1856 působil

grobián
v hospodě jako nájemce proslulý
hospodský, jehož jadrné vyjadřování mu vyneslo přezdívku „grobián“.
Jmenoval se Josef Škuba, kterému
krátce po vyučení kolo ve mlýně
Mlčení rozdrtilo nohu. Od mládí
tak chodil s nohou dřevěnou, kte-

VAŘÍME ZDRAVĚ

ré se říkalo „klapačka“. Stačilo ho
trochu poškádlit a už ze sebe chrlil řadu šťavnatých slov. Jeho žena
byla dlouhá léta upoutaná na lůžko.
Měli čtyři dcery. Nejstarší Anna se
provdala v Praze za krejčího Berku.
Manželé se s malou dcerkou rozhodli vystěhovat do Ameriky. Zahynuli v roce 1912 při potopení Titaniku. Jejich dcerka se ale zachránila,
byla vychována ve Vídni. Později se
z ní stala známá šansonová zpěvačka Greta Berg. Josef Škuba působil
v hospodě do roku 1906 a zemřel
v devadesáti letech v roce 1918.
Původní nízká budova vyhořela a na jejím místě postavili novou
patrovou budovu. Vystřídala se v ní
řada hospodských. Posledním majitelem byl pan Máša, který, když
po obrovské vichřici v roce 2009
poničily střechu dva spadlé stromy,
hospodu prodal. Koupila ji Mostecká uhelná společnost v zastoupení
pana Kroužka. Budova dostala novou střechu, byly provedeny vnitřní
úpravy. V pískovcové jeskyňce vedle hospody je pec, kde se postaru
občas peče chléb.

Mgr. Luboš Hovorka

ZAPEČENÉ BATÁTY S HOVĚZÍM MASEM
Kuchařka Jíme zdravě s fitrecepty obsahuje 120 snadných a netradičních receptů pro každý den. Recepty jsou určeny pro všechny, kdo
chtějí jíst zdravě. U každého receptu budete znát časovou náročnost
i nutriční hodnotu. Kniha potěší jak úplné začátečníky, tak zkušené
kuchařky a kuchaře, hledající originální a zdravé recepty pro celou
rodinu.
Náročnost: střední
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 15 minut
Nutriční informace na 1 porci:
~ 694 kcal ~ 36 g bílkovin
~ 34 g sacharidů ~ 46 g tuků

numerologie
ÚNOR

zzIngredience
–	2 batáty
–	2 lžíce olivového oleje
–	1 lžíce přepuštěného másla
–	1 šalotka
–	2 stroužky česneku
–	250 g mletého hovězího masa
–	100 g kadeřávku
–	hrst čerstvé pažitky
–	100 g sýru feta
–	sůl
–	pepř

A máme tu měsíc únor, který je
pod vibrací čísla 4 – rok 2018/11,
tuto roční mistrovskou vibraci
jsme měli naposledy v roce 2009,
měsíc 2 , což je 2+11/13/4.
Energie 4 je spjata s jistotami, se
zajištěním finančním, pracovním
a partnerským. Proto bychom se
v tomto měsíci měli orientovat na
udržení, případné navýšení svých
jistot – investice co bydlení – nákup
nemovitosti, případně rekonstrukce,
nákup zařízení do domácnosti, správu majetku již stávajícího, založení
spoření, či životního pojištění.
Ale nesmíme zapomínat na své
zdraví, to jsou také jistoty a velice
důležité, proto v tomto měsíci zvyšte péči o své tělo, zdraví – pohyb,
stravování, odpočinek, relaxace,
četba, procházky, sauna, či poseze-

ní u dobrého čaje… Protože vše co
dáváme – nejen svému tělu – se nám
mnohonásobně vrací. Proto buďme
připraveni na blížící se jaro, sice tyto
dny se ještě připomněla paní Zima,
ale jak se říká:
Štěstí přeje připraveným,

Marcela K.

zzPříprava jídla
Troubu předehřejeme na 180 °C.
Batáty potřeme 2 lžícemi olivového oleje, několikrát propíchneme
vidličkou a každý batát podélně
rozřízneme. Batáty dáme na plech
vyložený pečícím papírem, vložíme do trouby a pečeme při 170-180
°C cca 50 minut.

Mezitím na pánvi rozehřejeme
1 lžíci přepuštěného másla. Na
něm 2-3 minuty restujeme najemno
nakrájenou šalotku. Přidáme utřené
stroužky česneku společně s hovězím masem a opékáme cca 10-12
minut. Následně k masu přidáme
kadeřávek společně s pažitkou
a promícháme.
Batáty vyndáme z trouby a rovnoměrně je naplníme masovou
směsí. Nakonec každý batát posypeme polovinou nastrouhaného feta
sýru, dochutíme solí a pepřem a podáváme.
Dobrou chuť!

Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu.
Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz
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HLEDAJÍ DOMOV
Adopce zvířete z útulku pro zvířata v nouzi, Mělník
Představujeme únorovou trojku čekatelů na nového pána. Jestli někdo váhá s pořízením psího kamaráda, možná je právě
vhodná chvíle a skutečně je z čeho vybírat. Zvláště Čudla si nás získal svým psím pohledem.
Pokud jste opravdu rozhodnuti si adoptovat
zvíře, kontaktujte pracovníky
Útulku pro zvířata v nouzi Mělník v Řipské
ulici. www.msoz.cz, tel.: 602 144 145.

Dark

Milouš

ČUDLA

Milouš je asi desetiletý pejsek, který byl nalezen
28. 6. 2017 ve Klech u Mělníka. Je to větší kříženec, který je naprosto pohodový a na svůj věk
velice temperamentní a zvídavý, je to takový puberťák v těle seniora. Miluje pamlsky všeho druhu,
lidskou společnost a moc rád chodí s dobrovolníky
na procházky. Na vodítku je vzorný a umí základní
povely (tedy pokud zrovna chce :).
Pro Milouše hledáme pohodového pána, který
s ním bude chodit na procházky a který mu dopřeje dožít v teple toho pravého domova, optimální by pro něj bylo bydlet v RD se zahradou
a volným přístupem dovnitř, ale zcela jistě by si
zvykl i na byt. Do adopce půjde Milouš odčervený, očkovaný a označený čipem.

Čudla je asi čtyřletý pejsek, který byl nalezen na
Mělníku u Tesca. Je to malý, ale hodně odtažitý
pejsek, zprvu se vůbec s nikým nekamarádil. Nyní
po pár měsících se už občas nechá pohladit, ale
musí na to mít opravdu náladu, většinou totiž snahu o pohlazení oplatí pokusem o kousnutí. Čudla
vypadá jako rozkošný malý pejsek, ale je hodně
náladový. Z těchto důvodů byl zařazen především
do virtuální adopce, nicméně pokud by se ale našel
trpělivý páníček, který by věnoval Čudlovi dostatek času a respektoval jeho náladovost, nebráníme
se ani klasické adopci.
Více informací o Čudlovi získáte na tel. čísle
602 144 145. 
Jitka Kovaříková,

red

Dark byl nalezen 14. 9. 2016 na Mělníku. Je to
mladý a rozdováděný pejsek, který umí základní
povely, moc rád podává především packu, zvlášť
když za ní dostane svojí oblíbenou piškotku :).
Občas je ale dost svéhlavý a zavrčí si, někdy
se i ožene. Nemá rád společnost dalších pejsků,
ale není útočný, spíše se jim vyhýbá, je potřeba,
aby šel do adopce jako jedináček a nedoporučujeme jej ani k dětem. Pro tohoto tříletého krasavce hledáme aktivního páníčka, který ustojí jeho
občasné náladové chování a zajistí
mu kvalitní výcvik. Bude spokojený u baráčku s dobrým oplocením
a spaním v teple, ale jistě by si
zvykl i v bytě. Dark je kastrovaný
a do adopce půjde očkovaný, odProtože rybíz a angrešt brzy zjara
červený a označený čipem.
raší, dokončujeme v únoru řez těchto bobulovin. Všechny konce výhonů napadené padlím odstraníme až
do zdravých částí. Hloubku zkrácení
volíme podle délky a tloušťky jednotlivých výhonů, čím kratší a slabší je výhon, tím více ho seřízneme
a naopak. Jako nejstarší zůstávají
v korunce pětileté větve, tím dochází k postupné obnově odplozených
větví. Dalším požadavkem při řezu
je, abychom měli snadný přístup do
korunky při sklizni.
Chráníme kmeny vyšších tvarů
stromů před prudkými teplotními
rozdíly mezi dnem a nocí při vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo
vápenné mléko. Funkci odrazu světla a snížení teplotních rozdílů splní

RADY DO ZAHRADY

Únor na zahradě

i bílý chránič z umělé hmoty nebo
dřevěné desky umístěné před kmeny
z jižní strany.
Ve druhé polovině února (ve vyšších polohách většinou déle), provedeme první předjarní postřik všech
stromů a keřů přípravky Kuprikol
nebo Champion v koncentraci 0,6
% v době, kdy se začínají zvětšovat
vrcholové listové pupeny na broskvoních. Bývá to obyčejně v době,
kdy na lískových keřích jehnědy
uvolňují pyl. Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní
jde především o první a rozhodující
postřik proti kadeřavosti broskvoní
a suché skvrnitosti listů peckovin,
dále působí proti napadení větévek,
větví a kmenů bakteriemi a houbami, čímž omezíme výskyt korových

nekróz. U dalších peckovin může
toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému usychání větví, částečně omezit
i vznik monilioz a mrtvice u meruňek. U jádrovin tímto postřikem
omezíme výskyt nektriové rakoviny
kůry stromů a strupovitosti jádrovin.
Postřik je třeba provádět až teplota
vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.
Petr Kumšta

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

melnicko@melnicko.cz
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Žijí mezi námi - Mělnický vinař Luděk Vondrák
Mělnické ryzlinky jsou nejlepší
Ve spanilém kraji na jihu Moravy, jen pár kilometrů od Mikulova a lednického zámeckého areálu a parku,
rovným dílem vyniká zámek Valtice. Dvojnásob zajímavý, nejen architekturou, která se vypíná nad městem,
ale i rozsáhlým sklepením, které skrývá na sto pokladů. Jako v pohádce. Od roku 2006 se tu v jarních měsících
otevírá veřejnosti Salon vín České republiky pod patronátem Národního vinařského centra, prestižní přehlídka (a příležitost k nákupu či ochutnávce) toho nejlepšího, co do nového roku moravské i české vinice vydaly.
Po pravdě řečeno, českých vín se po
přísném posouzení porotou znalců
prosadí do „Top 100“ jen několik,
tento ušlechtilý obor není naší doménou. I ti největší vinaři, na které
jsme na Mělníku právem hrdí (vždyť
dokážou vyvzdorovat kvalitní vína
severní poloze navzdory), jsou
z moravského pohledu nanejvýš
„střední“. Jak mě při mé návštěvě
informoval ředitel Salonu Ing. Pavel
Krška, střednímu vinaři dělá potíž
i jedna z hlavních podmínek účasti, dodání několika stovek lahví od
každého vzorku, aby sbírka šampiónů v podzemních katakombách
„nevyschla“ a případný zájemce neodcházel zklamán. A tak pravidelně
a každoročně převládají v katalogu
renomovaná moravská vinařství.
Přesto se při nedávné inauguraci letošních favoritů prosadila dvě
jména našich sklepmistrů, Luďka
Vondráka z Mlazic a Vojtěcha Kušiny ze Školního statku Středočeského kraje Mělník. Do stovky vyvolených se dostali se stejnou odrůdou,

Ryzlinkem rýnským z úrody 2015,
oba s přívlastkem kabinet, Kušina
navíc i s pozdním sběrem. Jenom se
tím potvrdilo, že Polabí je královskému nápoji zemí zaslíbenou.
Luďkovi Vondrákovi jsem po
jeho úspěchu položil několik otázek.
zzDostat se do užšího výběru
znamená splnit několik organizačních zadání, jinými slovy
investovat. Proč ses rozhodl pro
tuto cestu?
„Důvod je vcelku prostý. Salon vín
je rozhodně nejprestižnější soutěžní
výstava vín v Čechách a kdo alespoň trošku holduje vínu, tak se jeho
pozornost nutně dříve, nebo později musí zaměřit právě do Valtic,
kde máme přehlídku sta nejlepších
českých vín. Podmínky účasti jsou
tvrdé zejména z toho důvodu, že
každá soutěžní šarže vína musí být
nalahvována, a to v počtu minimálně 720 kusů od každého soutěžního
vzorku, byť tento povinný počet
lahví klesá v závislosti na hodnotě
přívlastkového označení vína, ale

Na stupních vítězů, Bc. Luděk Vondrák (druhý zprava)
stále se pohybujeme v řádech stovek kusů.“
zzV čem byl ten rok 2015 výjimečný?
„Nejdůležitějším aspektem, který

Představujeme novinky…
Novodobé elektrické „prase“
Novodobé elektrické „prase“ už si můžete koupit, na prodej je první vyrobený kus.
Již po dokončení homologace bylo
jasné, že Čezeta 506 se stala prvním
sériově vyráběným elektromobilem
v České republice, který je způsobilý pro provoz na silnici. Pokud by
vám ani to nestačilo, můžete vlastnit skútr s výrobním číslem 1, který
v lednu opustil brány prostějovské
továrny Čezeta.
První vyrobená Čezeta je model
506/02, tedy silnější varianta s maximální rychlostí 123 km/hod a 6kWh
baterií s reálným dojezdem 150 km.
Čezeta je tak aktuálně nejrychlejším
elektrickým skútrem s homologací
na světě! První vyrobená Čezeta má
i speciální tmavě modrou metalickou barvu a bílé sedlo.
Důležitá je ale především plaketa
s výrobním číslem 1, díky níž může
nový majitel vlastnit kus historie. Jak
často se vám naskytne možnost pořídit si vůbec první vyrobený stroj?
K tomu ještě navíc vůbec první sériový elektromobil vyrobený v České
republice.
Model Čezeta 506 přichází po
šedesáti letech od výroby prvního
modelu 501, který se stal především
díky svému designu legendou čes-

koslovenských silnic. Moderní skútr
506 zachovává původní proporce legendárního stroje, ale díky inovativnímu přístupu nabízí řadu moderních
řešení jako je elektrický pohon, intuitivní využití rekuperace a mnoho
dalšího. Unikátní Čezeta 506 s výrobním číslem #1 je k vidění v klubu
Čezeta v Mirošovicích u Prahy, kde
kromě ní můžete obdivovat i sbírku
historických skútrů.
	
Zdroj: www.auto-mania.cz

má rozhodující podíl na kvalitě bílých českých vín je počasí, které zásadním způsobem ovlivní dozrávání
hroznů v poslední fázi na vinicích.
A právě v roce 2015 nám klima velmi přálo. A poté už zbývá jen "trochu" té práce ve vinařství.“
zzJaké je tvé víno z úrody 2017?
Půjde rovněž o laureáta?
„Vína z loňského roku zatím vypadají velice pěkně až nadějně a když
se mě ptáš na mého favorita, pak se
rozhodně jedná o suchý Kerner. Ryzlinky z ročníku 2017 se také povedly,
nicméně bude se jednat o vína s vyším obsahem zbytkového cukru.“
zzKde můžeme tvoje oceněné
víno ochutnat či zakoupit, pokud
zrovna nemáme cestu do Valtic?
„Bohužel, právě díky limitu pro
malé a střední vinaře, jsem byl povinen téměř celou šarži (asi 1000
lahví) dát k dispozici Salonu vín
České republiky a tak prodej jde
v současné době výhradně přes tuto
instituci. Nicméně mohu jen doporučit Ryzlink Rýnský se zatříděním
VOC z ročníku 2015, který bezezbytku uspokojí vyznavače tohoto
typu českých bílých vín a který je
v nabídce mnoha, nejen mělnických,
restaurací a vinoték. Mimoděk musím podotknout, že se jedná o první
víno v kategorii VOC Mělník, které
zde bylo vyrobeno. Těším se ale též
na zákazníky, kteří nás navštíví přímo ve vinařství, odkud také mohou
odejít s lahvemi našich vín.“
zzDovol, abych ti na závěr poblahopřál a připil na tvé další triumfy. Samozřejmě některým z tvých
vín se vzácným certifikátem VOC,
jak jinak?

Jaromír Tůma, Marek Holý
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Čténařský koutek
střípky z knih a knihoven
Městská knihovna v Odolena
Vodě vyhlašuje 3. ročník soutěže pro své nejmladší abonenty
„O  nejaktivnějšího čtenáře roku
2018“.
Každý registrovaný dětský čtenář obdrží čtenářský pas, do kterého
si může zapisovat přečtené knihy
v období od ledna do 20. prosince
letošního roku. Za každou přečtenou knihu dostane čtenář do pasu
razítko. V lednu 2019 se vyhodnotí
všechny dětské pasy a nejúspěšnější
v každé kategorii získá od knihovny
dárek v podobě knížky. Avšak malý
dárek obdrží všichni, kteří se zúčastní. Soutěžit se bude v kategoriích –
Předškolní věk (2 - 6), Malí čtenáři
(7 - 8), Mladší školní věk (9 - 10) a
konečně Starší školní věk (11 - 15).

Prázdniny v Neratovické knihovně

Zajímavá nabídka knihovny na
chvíle volna.
Městská knihovna v Neratovicích připravila pro děti v období
prázdnin od pondělí 19. února do
pátku 23. února akci „Jarní prázdniny v knihovně“. Tato akce je určena
především pro žáky prvního stupně.
Na každý den je připraven jiný program a vše vyvrcholí v pátek, kdy
se uskuteční „Komiksový den“.

UniverzitA
třetího věku
I senioři se mohou vrátit do studentských lavic. Městská knihovna ve Štětí bude opět hostit další
studijní cyklus Virtuální univerzity třetího věku.

Od února začíná série tématických přednášek ve zdejším konzultačním středisku. Témata letního
semestru jsou velmi zajímavá. Milovníky umění a historie jistě zaujmou přednášky na téma „Barokní
architektura v Čechách“. A velmi
současné budou naopak přednášky
pod názvem „Potraviny a spotřebitel“.

Seifertovy Kralupy
– vyhlášení soutěže
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 23. ročníku
festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

v Liběchově
Čteme dětem
Měsíc březen od nepaměti patří
knihám, a tak vždy probíhají celostátní akce podporující četbu.
Proto už druhým rokem ve zdejší
Mateřské škole pořádají akci „Čteme dětem“. Je zván každý, kdo by
chtěl potěšit děti pohádkou. Ve školce mají sice hodně pohádkových
knížek, ale zájemci si mohou donést
třeba tu, kterou měli rádi jako děti.
Pokud se rozhodnou přijít, stačí se
domluvit s paní učitelkou na termínu a hodině. V loňském roce dětem
kromě několika maminek četly například také paní starostka, paní místostarostka nebo hospodářka školy.

Výstava Rukopisů
ve Velvarech
Výstava sběratele rukopisů a spisovatele Františka Frolíka byla
zahájena vernisáží ve čtvrtek 8.
února ve muzejní galerii Velvary.

Úvodní slovo přednesla Jitka
Kůrková a autor výstavy, o kulturní
program v podobě hudebně poetického doprovodu se postarali Jan
Paulík a Václav Fikrle. Výstava je
spojena s prodejem knihy „Osobnosti Slánska a Velvarska s ukázkami jejich rukopisů“, a bude možno jí
navštívit až do 24. dubna.

Literární soutěž je určena všem
občanům ČR bez omezení věku
a probíhá ve dvou kategoriích:
– 	14 až 18 let (dovršených do 30.
6. soutěžního roku)
– 	nad 18 let bez omezení
Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je
zaslat maximálně 200 původních,
dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna
z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí
být podepsány ani jinak označeny.
Práce zasílané poštou budou ob-

sahovat: tři neoznačené exempláře
a neporušenou, zalepenou obálku,
ve které bude čtvrtý exemplář se
jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích
budou údaje vypsány v těle e-mailu,
nikoliv v přiložených básních, které
budou ve formátu doc nebo pfd. Zaslané práce se nevracejí.
Uzávěrka je 31. 5. 2018. Vítězné
práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne
v rámci festivalu poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy (září 2018).
Práce zasílejte na adresu:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,
„Seifertovy Kralupy“ k rukám A.
Levého, Palackého náměstí 1, 278
01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 778
772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

křížovka

Rozluštění křížovky:.... zítra můžeš nastoupit

Kdo bude
nejaktivnější čtenář?

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

melnicko@melnicko.cz
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Basketbalisté Kralup stále
na dobré cestě k postupu
Kralupský basketbalový celek mužů, hrající pod hlavičkou tamního
BK Junior, prochází od počátku aktuální sportovní sezóny svou mistrovskou soutěží velice dobře.
O účasti družstva Kralupanů v krajském basketbalovém přeboru je
možné v současné době mluvit v superlativech. Neprohrálo dosud jediné utkání. Navíc zahájilo svou aktivní činnost po roční odmlce, kdy se
mužský basketbal v centru dolního
Povltaví jednu sezónu vůbec nehrál.
Kralupané tentokrát pozvali na svou
palubovku tým Autoškody Mladá
Boleslav „C“. Poslední zápas na
podzim, na hřišti Mladé Boleslavi,
kralupští hráči s tímto soupeřem sehráli v poměru 52:63 bodům, zvítězili tehdy o 11 bodů.
Tentokrát se hrál rychlý, líbivý
basketbal s fyzickými střety na hranici tvrdosti. Hra se po počátečním
několikabodovém vedení Kralup
srovnala ve třetí třetině utkání na
alarmující nerozhodný stav 35:35
bodům v odehrané čtvrté minutě.
V poslední čtvrtině zápasu Kralu-

pané už ale nad Mladoboleslavany
vedli výrazným rozdílem 15 bodů,
55:40 bodům. Praktikovali účinnou
obranu s rychlými brejky. Dařily se
i trojbodové hody. Oba soupeři se
nakonec rozešli za stavu 69:55. Kralupy si připsaly další cenné body za
výhru.
Mužský tým BK Junior Kralupy
bude hrát během února až do finále základní části mistrovské soutěže
delší „šňůru“ zápasů na hřištích soupeřů. Na domácí palubovce absolvuje poslední dva zápasy své soutěže
až s družstvem BK Sadská v sobotu
10. března a o den později v neděli
11. března s celkem BA Poděbrady
„B“.
Dveře k účasti v očekávané vyšší
soutěži, středočeské lize, se kralupským basketbalistům stále více otevírají...

J. Herain

Kralupský mužský basketbalový celek si udržel neporazitelnost v krajské soutěži. Nezměnilo se to ani po zápase v domácím prostředí s celkem AŠ Mladá Boleslav „C“, který vyhrál v poměru
69:55 bodům. Při souboji na palubovce je vlevo kralupský Ondřej Fíla.

Fotbalový ples FK Pšovky Mělník
Dlouho očekávaná akce klubu FK Pšovka Mělník proběhla ve výborné atmosféře
v pátek 2. února U České koruny na Chloumku.

Foto hráčů klubu s novými kravatami, speciálně vyrobenými pro tento ples.

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

O hudební vyžití a taneční kroky
se postaralo duo Kindlovi, večer
také zpestřilo krásné vystoupení
šikovných mažoretek. Samozřejmě nechyběla ani bohatá a mnohdy
i vtipná tombola a půlnoční losování
lístků o hodnotné ceny. Zaplněný sál
a spokojení hosté byli tou největší
odměnou pro pořadatele a celý klub
- zde bych chtěl složit poklonu především Romanovi Kočímu a jeho
pomocníkům - za náročné přípravy
a skvělou organizaci. Poděkování
patří i všem sponzorům za krásné
ceny a podporu a samozřejmě i majiteli sálu a personálu, který se obětavě staral o dostatečný pitný režim.
A protože to byl první ročník, zrodila se tohoto dne nová tradice našeho
klubu, což dokazují spokojené ohlasy všech zúčastněných. Jednoduše
řečeno, páteční večer a pro mnohé
i sobotní ráno bylo potvrzením toho,
že na Pšovce to prostě žije.
Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za účast a nádhernou atmosféru, již teď se těšíme na další podobnou akci - třeba v létě na taneční
zábavu na hřišti.
FK PŠOVKA MĚLNÍK - žáci
vedoucí družstva - Libor Zůza

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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Plný bodový zisk

si připsali jen stolní tenisté neratovického béčka
Krajské soutěže stolně tenisových družstev pokračovaly dalším dvojkolem a spokojena mohla být jen rezerva Neratovic v krajské I. třídě,
která stoprocentně využila domácího prostředí.
Nejdříve si snadno poradila s Velkými Popovicemi a poté zlomila
odpor i posledních Všetat. Plný zisk
si ovšem připsala i vedoucí Odolena Voda. I ta měla dvakrát výhodu
domácího prostředí a proti stejným
soupeřům ji využila dokonale. Dokonce si na čele tabulky vytvořila už
devítibodový náskok.
Méně se už ve středočeské divizi dařilo neratovickému áčku. I to
mělo výhodu domácích stolů, ale
proti soupeřům Neratovice A doslova propadly. První Sokol Příbram
jim dovolil jen tři hry a druhý soupeř, Sokol Hořovice, dovolil Neratovicím uhrát jen dva body. V tabulce

tak klesly na 10. místo za Hudlice,
které v dalším boji o záchranu zdolaly Lány.
zzSTŘEDOČESKÁ DIVIZE
TJ Neratovice – Sokol Příbram
A 3:10 (čtyřhry 0:2) Body Neratovic: Zd. Dvořák 2, Glogar 1 – Jaroš
3, Eisenreich 2, Kotrbatý 2, Bauer 1.
TJ Neratovice – Sokol Hořovice
A 2:10 (čtyřhry 0:2) Body: Glogar
1, Beneš 1 – Šmíd 3, Homolka 3,
Karda 1, Chládek 1.
Ostatní výsledky – 12. kolo: Brandýs n. Lab. B – Lochovice 10:8,

zzSTŘEDOČESKÁ DIVIZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brandýs nad Lab. A 	
Říčany
Sadská
Hořovice
TTC Kladno
Brandýs nad Lab. B
Příbram
Lochovice
Hudlice
Neratovice
Lány
Mnichovo Hradiště B

Sadská – Říčany 9:9, Mn. Hradiště B – Hořovice 6:10, Hudlice –
TTC Kladno 7:10, Brandýs n. Lab.
A – Lány 10:0. 13. kolo: Sadská –
Lochovice 10:6, Brandýs n. Lab. B
– Říčany 5:10, Mn. Hradiště B – So
Příbram 3:10, Brandýs n. Lab. A –
TTC Kladno 10:5, Hudlice – Lány
10:5.
zzKRAJSKÁ I. TŘÍDA
Neratovice B – Velké Popovice
10:5 (čtyřhry 2:0) body Neratovic:
Jan Dvořák nejml. 3, Jan Dvořák ml.
2, Michal 2, Šlechta 1.
Odolena Voda – Všetaty 10:2
(čtyřhry 2:0) Kulíšek 3, Bochňák 3.
Schmelz 1, Hudečková 1 – Rubín 1,
Kulíšek 1.

Aero Odolena Voda – Velké Popovice 10:6 (čtyřhry 2:0) body Odolena Vody: Bochňák 3, Kulíšek 2,
Schmelz 2, Hudečková 1.
TJ Neratovice B – Sokol Všetaty A 10:7 (čtyřhry 1:1) Body: Jan
Dvořák nejml. 4, Šlechta 3, Michal
2 – Rubín 2, Moulis 2, Růžička 1,
Kulíšek 1.
Ostatní výsledky – 12. kolo: Zruč
n. Sáz. B – Bělá p. Bez. B 10:3, Sadská B – Kosmonosy 6:10, Kolín C
– Libice n. Cidl. 10:5, Kutná Hora
– Krchleby 5:10. 13. kolo: Sadská B
– Bělá p. Bez. B 5:10, Zruč n. Sáz. –
Kosmonosy 10:1, Kutná Hora – Libice n. Cidl. 10:8, Kolín C – Krchleby 10:0 kontumačně.

pet

zzKRAJSKÁ I. TŘÍDA
14
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13

13
9
8
8
8
7
6
4
4
3
3
1

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

0
3
3
4
4
7
7
6
9
9
10
12

139:42
113:81
111:75
109:78
108:83
92:109
98:101
103:108
81:113
63:110
60:116
65:126

40
28
26
25
25
21
18
15
12
10
9
3

1. 	Odolena Voda
2. Bělá p. Bez. B
3. Kolín V 	
4. Zruč n. Sáz. B
5. Krchleby
6. Libice n. Cidl.
7. Neratovice B
8. Kosmonosy
9. Kutná Hora
10. Sadská B
11. Velké Popovice
12. Všetaty

14
13
14
13
14
13
13
13
13
14
13
13

12
9
9
8
9
7
6
5
5
3
3
0

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

2
4
5
4
5
5
7
6
7
9
9
13

132:96
107:70
112:79
105:88
110:101
115:87
86:98
99:106
95:104
95:123
85:109
50:130

36
27
27
25
24
22
18
17
16
11
10
0

Nanga Dubá přivítal turisty
V závěru ledna přivítal známý vyhlídkový vrchol Nedvězí jižně od Dubé turisty
a milovníky pohybu v přírodě. Mělničtí účastníci vybírali ze tří tras.

Nejdelší, na 15 kilometrů, začínala v Tupadlech a vedla lesem Království přes Osinalické sedlo a Rač na vrchol Nedvězí.
V Chudolazích začínala trasa dlouhá 12 kilometrů. Vedla na Království a dál pokračovala spolu s trasou z Tupadel na Nedvězí.
Nejkratší na 9 kilometrů začínala v Zakšíně a přes Panenský hřeben došla na Nedvězí.
Mnoho účastníků se před vrcholem zastavilo na symbolickém
horolezeckém hřbitově a od něj vystoupili zasněženým svahem
na vrchol. Bohužel, v nadmořské výšce 458 metrů počasí příliš
nepřálo, protože na vrcholu čekala na účastníky hustá mlha a tak
byly vidět jen nejbližší stavení osady Nedvězí. To ale vůbec nezkazilo přátelskou náladu na vrcholu kopce. Setkalo se zde 103
účastníků z Mělníka, Neratovic a z České Lípy. Každého potěšil
kovový odznak akce, letos v zelené barvě, diplom stejné barvy
a otisk vrcholových razítek. Z vlastního vrcholu pokračovali mělničtí účastníci rozblácenou pěšinou do osady Nedvězí a pak již
lepším terénem do Střezivojic, kde byl v hospůdce Bouda tradiční cíl akce. Naše poděkování patří Městskému úřadu Mělník za
finanční příspěvek, firmě Krejča za dopravu na akci a personálu
hospůdky Bouda za občerstvení v cíli. Díky nim se účastníci těší
na další ročník v závěru ledna 2019.
Jan Soukup

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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Souboj o prvenství vyhrály
Kralupy nad Sedlčany

Opravdickým „bonbónkem“ Středočeské krajské hokejové soutěže byl duel domácích Kralup nad Vltavou a hostujícího celku TJ Tatran Sedlčany, dosud dominantního týmu v tabulce. Pro Sedlčany i Kralupy šlo při vzájemném souboji fakticky o vyvrcholení mistrovské sezóny 2017/2018.
Oba týmy se od podzimu předháněly
v tom, kdo nasází svému protivníku
nejvíce branek. Přestože jich Kralupy v součtu daly o pět víc (celkem
to bylo 76 gólů), lídrem tabulky
byly Sedlčany s počtem třiatřiceti
získaných bodů v tabulce. Kralupy
se nacházely v těsném závěsu druhé
s třiceti body.
A s jakými ambicemi šli hráči domácího celku do nejtěžšího souboje
sezóny? Josef Zajíc, trenér Hokejového klubu Kralupy: „Za čím od
počátku sezóny jdeme? Poté, co se
tým definitivně zkonfiguroval, je naší
společnou snahou postup do vyšší

krajské soutěže. Prvním krokem je
vstup do baráže a v ní se pokusíme
uspět.“
Už v úvodních minutách utkání
se ukázalo, že Tatran Sedlčany bude
tvrdým oříškem. Hráče potěšilo, že
zaplněná kralupská hala přivítala
téměř pět stovek diváků. Ti si mohli
v čase 10:40 minut z plných plic zakřičet: gól!!!. Autorem byl útočník
Kučera. Následně hra přitvrdila. Několikrát se vylučovalo, ale oslabení
nebylo ani na jedné straně efektivně využito. Oba brankáři měli stále
hodně práce.
Do druhé třetiny týmy nastupo-

Pozvánka
na
fotbal

zzKrajský přebor starší žáci - skupina B
18. 3. 2018
Bohemia Poděbrady – FC Mělník
25. 3. 2018
Union Čelákovice – FC Mělník
1. 4. 2018
FC Mělník – FK Říčany
8. 4. 2018
FK Brandýs/Stará Boleslav – FC Mělník
15. 4. 2018
FC Mělník – Český Brod
zzKrajský přebor mladší žáci – skupina B
18. 3. 2018
Bohemia Poděbrady – FC Mělník
25. 3. 2018
Union Čelákovice – FC Mělník
1. 4. 2018
Mělník – FK Říčany
8. 4. 2018
FK Brandýs/Stará Boleslav – FC Mělník
15. 4. 2018
FC Mělník –Český Brod
zzMladší dorost – divize
10. 3. 2018
FC Mělník – Sokolov B
17. 3. 2018
Děčín – FC Mělník
24. 3. 2018
FC Mělník – Most
31. 3. 2018
VOŠ a SOŠ Roudnice – FC Mělník
7. 4. 2018
FC Mělník – Ústí B
14. 4. 2018
Kladno B – FC Mělník
zzStarší dorost – divize
10. 3. 2018
FC Mělník – Sokolov B
17. 3. 2018
Děčín – FC Mělník
24. 3. 2018
FC Mělník – Most
31. 3. 2018
VOŠ a SOŠ Roudnice – FC Mělník
7. 4. 2018
FC Mělník – Ústí
14. 4. 2018
Kladno B – FC Mělník

Sedlčanský obránce Vladimír Černý (vlevo) v souboji o puk s kralupským útočníkem Otou Řehákem. Hokejový klub Kralupy porazil v regionálním derby soupeře ze Sedlčan 4:0 a postavil se po rozhodujícím
zápase celé sezóny do čela tabulky. Foto (ain)
valy v oslabení na obou stranách po
jednom hráči. Střelba hostů i domácích byla nepřesná. To platilo až do
17. a necelé 15. minuty, kdy si Kralupané připsali dva „slepené“ góly.
Autory byli útočníci Frey a Davídek.
Tlak na sedlčanskou bránu byl asi
největší z celého zápasu dvě minuty
před koncem třetiny, která skončila
3:0.
Během poslední třetiny se hrál
rychlý, líbivý hokej se spoustou fyzických střetů. Domácí ale úspěšně
kontrovali a obránci nedali útoku
Sedlčan šanci. Doposud platilo, že
jakmile Kralupané vstoupili v této
končící sezóně do mistrovského zápasu, jejich soupeři ať doma, nebo
na kralupské ledové ploše neměli
naději na výhru. Poslední třetina
byla korunována čtvrtým gólem
v odehraném čase 42:33 minut při
oboustranném oslabení. Připsal si ho

útočník Kučera. A bylo rozhodnuto!
Kralupy se díky skóre postavily do
čela tabulky krajské hokejové soutěže. Cesta k baráži se otevřela.
Následně musel snést hokejový
tým Kralup nečekanou porážku. Na
vlastním ledě prohrál 2:3 s rezervou Benátek. Prohra byla odčiněna
vítězstvím se Spartakem Žebrák
3:2. Kralupům zbývá odehrát před
očekávanou baráží o krajskou ligu
poslední tři kola. Následně čeká
kralupské družstvo duel 24. února
doma s posledním týmem Krajské
ligy mužů skupiny východ a západ.
Baráž pokračuje 3. března v Kralupech s týmem Sedlčan. Další utkání
v domácím prostředí hrají Kralupy
10. března na svém stadionu se zatím neznámým soupeřem, rovněž
účastníkem baráže. Všechny zápasy
v Kralupech se hrají od 18.15 hodin.

Jiří Herain

Sportovec
roku 2017

Po celý leden probíhala anketa o nejlepší sportovce města Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování bylo oddělené pro veřejnost, jehož se zúčastnili jednak
obyvatelé města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a jednak členové místních sportovních klubů či zástupci a trenéři jednotlivých
sportovních klubů. Bylo vyhlášeno celkem sedm kategorií: žactvo
– jednotlivci do 14 let, dorost/junioři – jednotlivci do 19 let, dospělí –
jednotlivci, kolektiv mládeže do 19 let, kolektiv dospělých, nejlepší
trenér a osobnost do síně slávy. Vyhlášení vítězů se uskuteční v průběhu slavnostního večera ve čtvrtek 15. února.

Přijmeme
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č
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Až 35 000 Kč/měs. + 25 000 Kč při nástupu!
*Řidičák sk. D zdarma!

Zkuste
to!

Dále nabízíme:
l

Požadujeme:

práci řidiče autobusu v zavedené
stabilní firmě s moderními autobusy

l

HPP i VPP, vhodné i pro důchodce

l

zaměstnanecké jízdné i pro rodinu

l

ubytování a široký sociální program

l

flexibilitu, bezúhonnost, profesní způsobilost

l

l

slušné vystupování vůči zákazníkům

diety za odpracovaný den, ústroj

l

l

*do řidičského oprávnění nemusíte investovat

příspěvek na penzijní připojištění

l

profesní vzdělávání

l

iontové nápoje a vitamínové prostředky

l

očkování proti chřipce

Informace:

p. Jakoubek tel. 315 671 659, p. Trochta tel. 326 911 522
nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, a.s.
U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc

e-mail: csadsc@csad-me.cz

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 30

inzerce

VZPOMÍNÁME
POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník
Telefon: 732 807 077, 605 072 365
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod.

Služba NONSTOP na telefonu

Nabízíme: Obřady ve všech síních a hřbitovech,
pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí,
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu.

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

Dne 27. února
si připomeneme
2. výročí úmrtí

pana Josefa Liebermana
z Velkého Borku.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají manželka Lenka,
dcera Šárka s rodinou
a syn Jiří s rodinou.

Dne 3. února 2018
tomu bylo sedm let,
co nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka, babička,

Dne 17. února 2018
si připomeneme 13 let
od doby, kdy navždy odešel
náš drahý syn, bratr, švagr, strýc,

paní
Růženka Svojšová.

pan Ladislav Vít
z Mlazic.

Dne 14. února 2018
by se dožila 65 let.
S láskou vzpomínají manžel
a syn s rodinou.

Stále vzpomínají maminka
a bratr s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Seznámení

zz
Prodám vykrmené prase a husy.

zz
Ráda se seznámím s mužem ve

zz
Prodám koňské hrabačky, výfuk

věku 60-65 let. Jsem blondýna, je mi
56 let a ráda vařím. Telefon: 603 341
888.

KOUPÍM

Dne 3. února
uplynuli tři roky od úmrtí

pana Jiřího Pána
z Velkého Borku.
Stále vzpomíná
manželka.

Dne 13. února
uplyne 10 let, co nás navždy
opustil milý manžel,
tatínek, dědeček

pan František Vožeh
z Jelenic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte, prosím,
spolu s námi.

zz
Koupím motocykl Simson, Jawa
250, Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr
– Mustang a jiné do r. 1989. Telefon:
736 741 967, altnabytek@seznam.cz
zz
Koupím JAWA 350 typ 354, 360,
361, 362, 634 –640. Telefon: 775 240
360.
zz
Koupím historický motocykl
nebo moped, i nekompletní. Telefon:
608 773 933.
zz
Koupím hoblovku s protahem
KDR nebo ROJEK. Telefon: 603 165
320.

PRODÁM
Dne 2. února 2018
jsme si připomněli
2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Ulrych
z Neratovic.
S láskou vzpomíná
rodina Ulrychova a Bradáčkova.

zz
Prodám časopis Zahrádkář (382
ks), cena za komplet 2500 Kč, dále
časopis Chatař (112 ks), cena 5 Kč za
kus, od r. 1985. Telefon: 739 915 621.
zz
Prodám pšenici, 380 Kč za 1q. Telefon: 606 503 738.
zz
Prodám brambory konzumní,
krmné, obilí a cibuli. Telefon: 724 775
683.
zz
Prodám 2 vojenské helmy. Foto
zašlu. Cena dohodou. Telefon: 720
251 353.

Telefon: 724 775 683.

ŘMV42, kultivátor a tašky cementky,
jednou použité, dále kamenný šroťák
na obilí a vývěvu na fekál zn. IFA. Telefon: 315 693 311 (Stránka).
zz
Prodám palivové dřevo (SM,
MD), v metrech, 15 m2, možno prodat
jednotlivě, cena 700 Kč za m2. Telefon: 736 417 617.
zz
Prodám různé pivní půllitry, džbány, korbele. Sklo, kamenina, keramika. Cca 15 ks. Cena dohodou. Foto zašlu. Kontakt: spmm.dana@seznam.cz.
zz
Prodám 80 ks knih 20. - 60. léta.
Různé žánry. Seznam zašlu. Cena dohodou. I jednotlivě. Kontakt: spmm.
dana@seznam.cz.

Starožitnosti Mělník,
výkup starých věcí do
r. 1970, i celé pozůstalosti.
Platba hotově.
Telefon: 720 406 817.
zz
Prodám 200 ks obkladaček 15x15

cm, pastelové barvy,směs modrá, růžová, hnědá. Vhodné jako podklad pod
obrázky z ubrousků nebo na mozaiku.
Cena: 2 Kč/ks. Nepoškozené. I menší
množství. Telefon: 720 251 353.
zz
Soukromý zemědělec prodá prasata v živém za 35 Kč za 1 kg nebo
půlky masa za 45 Kč za 1 kg. Telefon:
737 144 233.

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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+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o.
Kamenická 1995, Mělník
přijme

 Autolakýrníka  Přípraváře

 Automechanika  Autoklempíře

Možnost zaučení.
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@seznam.cz

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

HLEDÁ TYTO PRACOVNÍ POZICE
TECHNOLOG

Práce je pestrá, zajímavá, s dohledem na celý proces výroby vína. Provoz
vybaven moderními technologiemi. Vztah k oboru nebo k zemědělství vítán.

TRAKTORISTA / PRACOVNÍK DO VINIC

Hledáme vhodného kandidáta na pozici Traktorista, pracovník do vinic.
Náplní práce jsou vinohradnické práce na našich vinicích v okolí Mělníka.

Zájemci hlaste se na tel.: 315 622 108 (p. Turkovičová)

 Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů
Provozní doba: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil
zz
Daruji pšeničnou slámu za od-

voz. Telefon: 315 693 311 (Stránka)
zz
Realitka s.r.o. Prodej pronájem
výkup odhady nemovitostí, výhodně
zajistíme veškeré financování nabídka
více bank. www.realitka.cz, Mělník,
kpt. Jaroše 317/24, telefon: 730 510 339.

BYTY –NEMOVITOSTI
zzProdám zahradu v Mělníku, 406
m2 v OV. Informace na telefonu 721
838 784.
zz
Hledám podnájem bytu 2+1, bez
vybavení, obyčejný. Neratovice, ev.
okolí. Jsem nekuřák. Telefon: 603 525
564.
zz
Odhady nemovitostí, levně. Telefon: 608 969 898.
zz
Pronajmu garáž za Kauflandem.
Telefon: 731 922 859.
zz
Pronajmu byt 3+1, 69 m2, Mělník Podolí, po rekonstrukci, částečně
zařízený, 11 tisíc Kč měsíčně včetně
poplatků. RK nevolat. Telefon: 604
843 200.

Chcete prodat nebo
koupit nemovitost?

Potřebujete ocenit nemovitost
pro dědické řízení?
Zajistím kompletní servis.
Telefon: 603 919 866.

Různé
zz
Ustájím koně s možností podná-

jmu pro majitele. Uvítám pohodového parťáka. Telefon: 702 446 107.
zz
ZDARMA LEVNĚ VYŘÍDÍME
HYPOTÉKY, PŮJČKY NA MÍRU,
REFINANCOVÁNÍ, VYMĚŇTE
VAŠÍ HYPOTÉKU ZA LEPŠÍ. Telefon: 721 480 596.

GASTRO PLCH s.r.o.

Velký Borek
přijme
asistentku společnosti
na dvou směnný provoz
od 6:00 do 14:30
a od 9:00 do 17:30 hodin.
Plat: 17 000 Kč
Telefon: 602 306 250

GASTRO PLCH s.r.o.

Velký Borek
přijme
řidiče skupiny B
– skladníka
Pracovní doba od 6:00 do 14:30
Plat: 16 000 Kč
Telefon: 602 306 250

Objednávky a prodej sadby
brambor, výběr ze 12ti odrůd, sazečky cibule, sadby česneku, osiv,
krmných směsí pro králíky, drůbež, ovce, prasata a holuby. Potřeby pro chovatele a zahrádkáře. Jan
Boušek, telefon: 774 666 594-5,
315 624 154, mail: fbousek@bramex.cz, Malý Újezd Jelenice 21.

zz
Expresní servis kočárků a auto-

sedaček. Více na www.expres-servis
-kocarky.webnode.cz, telefon: 603 236
057.
zz
Pečlivě uklidím Váš byt. Telefon:
721 717 378.
zz
Přijmu na minibagr strojníka na
občasnou výpomoc, nejlépe Mělník.
Nejedná se o víkendy. Telefon: 774
443 909.

Práce, služby
zz
Přijmeme prodavačku do prodej-

ny elektro. Pracovní doba 6 hodin. Telefon: 315 670 340, 608 840 048.
zz
Odhady nemovitostí, levně. Telefon: 776 887 820.

Vaření na dotek Vašeho prstu.
Domluvte si ukázku vaření.
Zajímavá možnost přivýdělku.
Více info: 775 099 097.
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TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

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

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

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

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

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

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

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

vozovek a chodníků

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

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








pořádaných městem
 mělnické vinobraní

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

 mytí zpevněných ploch (výrobní haly,

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







PRODEJ BYTU
Mělník
Byt 2+kk, 52 m2 v osobním
vlastnictví, v cihlovém domě.
Cena 2 350 000 Kč
(daň z nabytí hradí kupující).

Foto je ilustrační

V případě zájmu volejte
777 666 393.

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

