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odpady potřebujeme zejména efektivně

separovat a podpořit recyklaci

zzAktuální situace v ČR
Po každoročním vyhlášení dat o odpadovém hospodářství ze strany
Ministerstva životního prostředí lze
stručně shrnout podstatná fakta současného stavu odpadového hospodářství v ČR v časové řadě do roku
2016. Z vyhlášených dat plyne, že
v ČR je dlouhodobá roční produkce odpadů průměrně kolem cca 32
milionů tun. Z tohoto množství se
odpadovému sektoru daří využít
již plných 83% odpadů (Statistická
ročenka ŽP). U komunálních odpadů se jejich produkce průměrně
pohybuje kolem 5 milionů tun ročně. Z nich se daří recyklovat zatím
pouze 37% (cíl k roku 2035 je 65%).
Toto procento je tedy nutné významně navýšit.
Míra skládkování komunálních
odpadů v ČR naopak každoročně
klesá, a to již sedmým rokem, jak
ukazuje graf č. 1. Daří se to díky
dlouhodobé spolupráci odpadových
firem a obcí, které se snaží stále ve
větší míře s odpady nakládat jako se
zdroji surovin, a to bez potřeby citelného zdražení.
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Velikonoční recepty, tipy a pozvánky najdete na str. 16-18
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Graf č. 1 - Každoroční poklad skládkování komunálních odpadů v ČR
bez zvýšení skládkovacího poplatku (Statistická ročenka ŽP, MŽP)
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zzRok 2024 přitom prokazatelně
neplyne z žádné evropské legislativy.
Veřejnosti se to však moc neříká.
Rok 2024 je česká specialita. V roce
2014 byl zákaz skládkování k roku
2024 do zákona načten jako poslanecký pozměňovací návrh. Zákaz
byl načten bez jakéhokoli objektivního odůvodnění, bez analýzy dopadů a bez možnosti obcí a měst, či
kohokoli jiného se k návrhu vyjádřit.
Od té doby se obcím a městům ve
Středočeském kraji opakovaně tvrdí,
že jinak to s ohledem na EU nelze
a že je třeba postavit co nejdříve novou spalovnu odpadů (ZEVO), jinak
se zákaz skládkování nepodaří splnit. 
(pokračování na str. 13)
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zzEvropský cíl je racionální
Podle Evropské unie má být skládkování omezeno k roku 2035 na
10%. To je zcela racionální a realis-

tický postoj, na kterém se nyní shodly i státy EU. Dle evropských pravidel má tedy ČR (obce a města) na
pokračování současného pozitivního
trendu omezení skládkování a postupného rozvoje třídění a recyklace
dalších 17 let. Zastánci spaloven naopak často zmiňují rok 2024, který
označují jako hraniční a nepřekročitelný, a to s odkazem na blíže nespecifikovaná „pravidla EU“. Tímto
rokem pak vždy zdůvodňují „nevyhnutelnou“ potřebu výstavby nové
spalovny v té které lokalitě.

Základní podmínky
pro schválení
dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetické využití
odpadu v lokalitě Mělník-ZEVO Mělník " ČEZ v obci H. Počaply

Úvodem je nutno uvést na pravou
míru pojem Zařízení pro energetické
využití odpadu–ZEVO. Takový pojem čs. legislativa nezná a pouze dle
zákona o ochraně ovzduší se jedná
o spalovnu odpadu, tj. stacionární
zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu.

Především je nutno uvést zásadní
výhradu, a to k plánované kapacitě
spalovny – zpracování 320 000 tun
odpadu za rok (největší v ČR), ze
kterého bude 112 000 tun škváry a
popílku, které se budou ukládat na
skládky.

(pokračování na str. 7)
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AKTUÁLNĚ

OKÉNKO STAROSTY
Město Mělník a plánovaná spalovna ČEZ v Horních Počáplech
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje, který byl schválen zastupitelstvem tohoto kraje 25. 4. 2016, počítá s tím, že převážná
část zbytkového komunálního odpadu z celého kraje, tedy cca od 1,2 mil. obyvatel, by se měl spalovat na zařízení pro termické využití odpadu
ZEVO v teplárenské zařízení ČEZ v Horních Počáplech, a to po roce 2024. Město Mělník ve svém vyjádření k tomuto záměru ze dne 6. 1. 2016
zpochybnilo enviromentalní a ekonomickou smysluplnost tohoto plánu.
Město Mělník vycházelo z předpokladu, že spalování odpadu není
hlavním způsobem, jak využít či
odstranit odpad, ale v pořadí až druhým či třetím krokem. Spalování
představuje pro obce a občany problémy hlavně v podobě podstatného
zvýšení nákladů za komunální služby a omezení svobody obcí, a tím
i možnost občanů zvolit si způsob,
jak nakládat se svým odpadem. Spalovna vyvolává značné požadavky
na vybudování nové dopravní infrastruktury, která by omezila zátěž jednotlivých složek životního prostředí,
a to i ve větších vzdálenostech od
koncového zařízení. Znamená to, že
je potřeba rekonstruovat celou řadu
páteřních komunikací z celé svozové
oblasti a že tyto komunikace nejsou
v gesci Středočeského kraje, ale státu. Zejména se jedná o komunikaci
I/16 a I/9, tedy o obchvaty obcí včetně Mělníka.
Město Mělník kritizuje skutečnost, že spalovna je nejnákladnějším
způsobem využití komunálního odpadu. Náklady ČEZ v Horních Počápech jsou plánovány cca na částku
2,5 miliardy Kč. Důvodem je to, že
odpad jako palivo je velice různorodý. Složení kolísá podle toho, odkud
je odpad svážen (lokality s bytovými
domy, příměstské osídlení s rodinnými domy či menší obce) a podle
roční doby. V lokalitách sídlištního
typu je v odpadu velký podíl kompostovatelného odpadu s vysokou
vlhkostí, menší podíl sutí a popelovin, vyšší podíl spalitelného odpadu,
většinou se zde i odpad více třídí.
V lokalitách příměstského typu
(rodinné domky) se zvyšuje podíl
nespalitelného odpadu (více suti,
popele a zeminy) a ubývá hořlavých
složek (papír, dřevo) a kompostovatelného odpadu. Odpad z menších
obcí pak mívá jiný charakter. Je zde
minimální obsah rozložitelného odpadu (lidé sami kompostují či odkládají odpad ze zeleně na nezajištěné
lokality) a hořlavých složek (dřevo,
papír, bohužel i plasty a textil), které lidé spálí sami, roste podíl jemných frakcí a nespalitelného odpadu
(suť, popel). Často je tu větší podíl
tříditelného odpadu. Další výkyvy ve složení komunálního odpadu
jsou sezónní. V létě a na podzim
se vlivem vyšší konzumace ovoce
a zeleniny zvyšuje podíl biologicky
rozložitelného komunálního odpadu

(BRKO) a zvyšuje se vlhkost odpadu, okolo Vánoc je pak vyšší obsah
hořlavých složek (obaloviny, dřevo),
v časech, které vedou k vyšší konzumaci (Vánoce, Velikonoce atp.),
je pak odpadu více, v době letních
prázdnin pak méně, protože občané
tráví více času mimo domovy. Výkyvy ve složení odpadu mají vliv
především na jeho výhřevnost a na
to musí být celá technologie připravena. Jde především o stabilní
výkon a dodržování emisních limitů, které jsou pro spalovny obzvláště přísné. Jedná se o minimalizaci
množství tzv. těžkých kovů, dioxinů
a dibenzofuranů, které jsou toxické
nebo mají karcinogenní či mutagenní účinky. Všechna tato opatření
jak pro regulaci, tak (a to zejména)
pro čištění spalin technologii velice
prodražují, že se dostává na hranici
rentabilnosti. K najíždění kotle a stabilizaci hoření je navíc třeba podpůrného paliva, aby byly zajištěny nutné
parametry provozu. Jako podpůrné
palivo se používá zemní plyn.
Středočeský kraj původně počítal,
že nemalá část nákladů na výstavbu
by byla pokryta eventuálně z dotací
Evropské unie. Tato možnost se však
v současnosti jeví jako poměrně
nereálná. EU se chce do budoucna
zaměřovat výrazně na třídění a materiálové využití odpadů. Zbyla tedy
jediná možnost, a to požádat ČEZ,
jako polostátní podnik, zda by nebyl
ochoten zainvestovat tuto výstavbu.
Tím se však objevil problém optimální kapacity spalovny, protože
platí pravidlo, čím větší spalovna
a čím více se odpadu spaluje, tím
nižší jsou náklady na její provoz.
Proto se Zevo v Horních Počáplech plánuje na kapacitu 310 tis. tun
ročně, při nižší výhřevnosti odpadu
až 355 tis. tun. Udržení spalovny
v chodu je možné pouze v případě,
že je zajištěn neustálý a dlouhodobý
přísun odpadu ke spálení (tato zařízení jsou stavěna na dobu 20 – 30
let). To lze zařídit pouze jeho svážením i ze vzdálenějších obcí, které by
se navíc k tomuto způsobu využití
odpadu musely dlouhodobě zavázat.
Tím by byly obce a města ochuzeny
o možnost svobodného výběru nejlepšího dodavatele služby za nejvýhodnějších podmínek. Občan Středočeského kraje by pak musel být
zatížen tzv. solidárním poplatkem,
aby v celém kraji byla cena stejná

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
bez ohledu na individuální náklady.
Předpokládaná částka se pohybuje
kolem 200 Kč na osobu, tedy v Mělníku by se místní poplatek za odpad
zvýšil o 40 % . Je třeba připomenout,
že problémy s nedostatkem odpadů
mají nyní spalovny v Německu, ale
i v některých jiných státech EU.
Hrozí také deformace zdravého
konkurenčního prostředí, které by
pozitivně působilo na ceny služeb.
To znamená zvýšené náklady, které
postihnou hlavně původce odpadů,
tedy obce, jejich občany a také firmy. Ti se logicky budou ptát, komu
toto zdražení prospěje, a v neposlední řadě, v čem bude ona dražší služba fakticky lepší. S vyššími poplatky
za skládkování souvisí také hrozba
opětovného rozšíření černých skládek. Jak už bylo řečeno, správný
chod spalovny je závislý na neustálém přísunu odpadů. Našim zmiňovaným argumentem je také riziko,
že dojde k omezení třídění a recyklace. Důvodem může být nedostatečné množství odpadu s potřebnou
výhřevností. Souvisí to s tím, že
primární separací je odpad ochuzován o složky s nejvyšší výhřevností
(PET, polypropylen, směsné plasty,
papír) či hořlavé složky vůbec
(bioodpad). Tento argument pak také
souvisí s potřebnou minimální výhřevností spalovaných odpadů, kde
se pohybuje od 7,5 do 10,5 GJ, pod
tuto hranici je nutné přidávat dodatkové palivo, které prodražuje výrobu

Foto Petr Kowanda

tepla. Dalším problémem, na který
město poukázalo, je, že preferování spalování před dalšími způsoby
zpracování odpadů patrně přinese
potlačení rozvoje a uplatnění dalších
technologií na využití odpadů. Tedy
takových technologií, které jsou již
nyní na rozdíl od nových spaloven
ekonomicky uplatnitelné a smysluplné a vycházející z potřeb tržního
prostředí, a které nebude nutné dotovat zaváděním vyšších poplatků
za komunální služby (třídičky, kompostárny, zařízení na materiálové
využití odpadů, zařízení na výrobu
paliv z odpadů, apod.). Vždyť stát
počítá kvůli spalovnám s navýšením
poplatku za ukládání zbytkového
odpadu na skládkách do roku 2024
na čtyřnásobek, tedy ze současných
500 Kč na 2 000 Kč za tunu.
Město konstatuje, že Plán odpadového hospodářství Středočeského
kraje je špatně připraveným dokumentem, který neodpovídá realitě
a přenáší problémy s komunálním
odpadem na dotčené obce a města,
zejména s emisemi z dopravy a provozování vlastního zařízení. Z enviromentálního hlediska je třeba, aby
byla spalovna stavěna nikoli jako
samostatné teplárenské zařízení využívající odpad jako palivo, ale aby
byla součástí integrovaného zařízení, které odpady především třídí pro
jejich další využití a kde je spalování
pouze jedna z alternativ, nikoli s nejvyšší prioritou.

Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám.
Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit. melnicko@melnicko.cz
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PREZENTACE SKUPINY ČEZ

ZEVO kraji neuškodí, spíš naopak
Před několika lety přišel Středočeský kraj s žádostí, zda by ČEZ nezvážil výstavbu zařízení na energetické
využití odpadů (ZEVO). Kraj se
musí připravit na plánovaný zákaz
skládkování v roce 2024, který určuje zákon o odpadech. Nezávislé analýzy identifikovaly nutnost energetického využití jinak nevyužitelných
odpadů v kraji pro jejich odklon ze
skládek. Jako nejvhodnější variantu,
kam takové ZEVO umístit, doporučily lokalitu současné Elektrárny
Mělník. Je to průmyslový areál, kam
se ZEVO bez problémů vejde, je napojená na teplárenskou a elektrickou
rozvodnou síť pro využití energie z
odpadu, stojí hned u ekologické železniční vlečky…
ČEZ nepřišel na Mělnicko včera.

českého kraje proto ČEZ reagoval
vstřícně. Nechal si zpracovat technologické analýzy a úvodní studie
proveditelnosti, které potvrdily realizovatelnost ZEVO v areálu elektrárny.

Doprava tam a zpět
Právě díky tomu, že ČEZ na Mělnicku působí tak dlouho, moc dobře také
zná současnou nelehkou dopravní
situaci v regionu a uvědomuje si, že
jakékoliv další zatížení je nepředstavitelné. Proto je přímo v zadávací
dokumentaci, která posuzuje možné
dopady projektů ZEVO Mělník na
životní prostředí, uvedená klíčová
věta: „Realizace nového dopravního

Aby však nevznikla nějaká mýlka:
samotný provoz ZEVO nepředstavuje žádné drastické navýšení dopravy. Dokumentace EIA modeluje
i ten nejméně přívětivý krajní stav,
bez využití železniční dopravy. V
tomto stavu se denně z obou směrů
(tedy od silnice 246 a silnice 24050)
jedná o 90 aut (tudíž při cestě tam a
zpět 180 jízd). Podle údajů z roku
2016 přitom po těchto silnicích
projede denně 4 321 vozidel – na
ZEVO by tedy připadla pouhá 4 %.
Část vozidel, která by v budoucnu
směřovala do ZEVO, už přitom
brázdí silnice dnes. Jsou to popelářské „kuka vozy“, které ovšem dnes
směřují místo do ZEVO na skládky.
Reálný nárůst dopravy tudíž bude
ještě o něco nižší.

ZEVO Mělník zasáhne do rázu krajiny jen minimálně.

S místní krajinou a lidmi je spjatý již
půl století – dává lidem práci, zahřívá jejich domovy, podporuje okolní
obce sponzorskými i nadačními aktivitami. Pro ilustraci, v rámci sponzorských aktivit putovalo od vzniku
ČEZ v roce 1992 do Mělnicka téměř
87 milionů korun na stovky kulturních, sportovních a společenských
akcí. Nadace ČEZ od roku 2003
vyplatila obcím v okolí Elektrárny
Mělník na nejrůznější projekty přes
22 milionů korun. ČEZ tedy není
žádný cizí element, ale starý známý
soused, který stojí o dobré vztahy
se svým okolím. Na prosbu Středo-

silničního řešení v okolí Elektrárny
Mělník je základní podmínkou realizovatelnosti záměru ZEVO.“ Laicky
řečeno: nebude-li vyřešená doprava,
nebude v provozu ani ZEVO.
Pro potřeby Dokumentace k EIA
připravil ČEZ návrh několika modelových variant, jak by šlo dopravní
obslužnost budoucího ZEVO do
budoucna řešit. Komplexní dopravní řešení ale leží na bedrech Středočeského kraje. V současnosti se
zpracovává studie, která by měla
tuto palčivou otázku zodpovědět.
Klíčové je odklonit logistiku spojenou se svozem odpadů z center obcí.

A zase ty emise…
Emise jsou středem zájmu u všech
nových průmyslových staveb. Limity, kolik mohou elektrárny a teplárny
vypustit, se neustále snižují. Nová
zařízení jsou tedy nesrovnatelně
ekologičtější než ta starší. I ZEVO
Mělník musí splnit požadavky legislativy. V očekávání dalšího zpřísňování ze strany Evropské unie proto
v dokumentaci navrhuje limitní hodnoty emisí ještě o dost nižší, než jaké
vyžaduje evropská a česká legislativa. Přesto to některým organizacím
nestačí. Jejich požadavky jsou podobně nesmyslné, jako kdybyste jeli
v obci, kde je maximální povolená
rychlost 50 km/h sami z vlastní vůle
třicítkou, ale někdo po vás chtěl,
abyste okamžitě přesedli na tříkolku,
protože ta jede ještě pomaleji.
Když chcete spalování odpadů pořádně očernit, použijte dioxiny – tak
zřejmě zní jedna ze základních pouček pro organizace, které brojí proti
ZEVO. Problematika dioxinů je velmi složitá a informace o jejich množství v setinách nanogramů pro neodborníky těžko uchopitelné (schválně,
dokážete z hlavy říct, kolikrát se
nanogram vejde do gramu?). To je
živná půda pro nejrůznější překrucování informací za účelem vystrašit
co nejvíce veřejnost.
ZEVO teplárny přitom právě
v oblasti dioxinů podléhají velmi
přísným českým a evropským zákonům – mnohem přísnějším, než
klasické uhelné elektrárny. Kdo
chce ZEVO postavit, musí zajistit,
že použitá technologie limity splní.
U ZEVO Mělník budou emise dioxinů do ovzduší o polovinu nižší, než
požaduje zákon, emise v rámci odpadních vod o třetinu. Za celý rok
vypustí ZEVO Mělník do ovzduší
pouhých 0,07 gramů dioxinů.

ČEZ je dobrý soused
Od svého založení v roce 1992 podpořil ČEZ na Mělnicku
v rámci sponzorských aktivit stovky kulturních, sportovních
a společenských akcí částkou téměř 87 milionů korun.
Jen v loňském roce přesáhla sponzorská částka 2,6 milionu korun.
Nadace ČEZ v letech 2003-2017 vyplatila obcím
v okolí Elektrárny Mělník přes 22 milionů korun. Díky nadačním
příspěvkům byly podpořeny mimo jiné tyto aktivity:
3 Oranžová hřiště
4 bezpečné Oranžové přechody
17 nových výsadeb stromů
125 projektů zaměřených na kulturu, sport, vzdělávání,
sociální oblast či zlepšení kvality života v obcích
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PANENSKÉ BŘEŽANY
Po stopách archeologických objevů
 Přijměte pozvání Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech na přednášku archeoložky Oblastního muzea Praha - východ, Mgr. A.
Němcové. Posluchači se zde ve středu
14. března dozví mnoho pozoruhodného
o historii archeologických objevů v regionu sahající až do poloviny 19. století
a v neposlední řadě i o nejzajímavějších
nálezech moderního archeologického
výzkumu, zejména rozsáhlé pravěké
lokalitě Nová Bašť.

HOSTÍN
Bude se uklízet  V rámci celostátní
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“,
která se koná v sobotu 7. dubna, si dají
místní občané sraz o 9. hodině ranní
před obecním úřadem. A pak se dají do
práce, aby zkrášlili své prostředí, v němž
prožívají svůj každodenní život.

VŠETATY
Jarní bazárek  Máte doma věci, které
jsou ještě použitelné, avšak již je nepotřebujete? Určitě se však mohou hodit
jiným. Rodinné centrum Všetatky-Přívory pořádá bazar v sobotu 17. března v
prostorách místní sokolovny. Zde od 14
do 16 hodin bude možnost prodat i nakoupit oblečení, sportovní potřeby, hračky, knihy a mnoho dalšího, co se někomu
nehodí a jiný to přijme s radostí.

CHORUŠICE
Nová prodejna krmiva  Od začátku
února funguje nová prodejna krmiva
pro domácí zvířata, kterou provozuje
1. zemědělská Chorušice. Chovatelé zde
mohou od pondělka do pátku nakoupit
vhodné krmivo pro koně, prasata, drůbež, holuby a další domácí miláčky.
Kromě běžného krmiva je zde možno
nakoupit i minerální doplňky, lněný
a ostropestřecový olej, pšenici, kukuřici
či slunečnicová semena.

LHOTKA U MĚLNÍKA
Bude se hrát a tančit  V pátek 30.
března se bude konat již 8. lhotecký
ples. Když Lhotka postrádá vhodný taneční sál, sejdou se její občané v hostinci „U Podařila“. K tanci a poslechu
již tradičně zahraje hudební skupina
Karyna a chybět nebude bohatá tombola i možnost objednání večeře. Autobus
z Hleďsebe se zastávkou ve Lhotce je
zajištěn v 19 a 19.30 hodin, zpět pojede
pak po domluvě na plese.

NEBUŽELY
Velikonoční jarmark  Jako každoročně na počátku jara se uskuteční již
tradiční Velikonoční jarmark. V neděli
24. března v místní sokolovně rozloží
své zboží četní prodejci. Návštěvníci si
budou moci z čeho vybírat. Kromě řemeslných výrobků, jenž se budou většinou
vázat ke svátkům jara, zde jistě bude
i pestrý výběr pochoutek k jídlu a pití.
Místní i přespolní tak zde budou moci
prožít pohodovou jarní neděli.

Pátrání po podezřelém muži
Podezřelý muž vešel dne 14. ledna
2018 kolem 13. hodiny neuzamčenými dveřmi do volně přístupného
Domova seniorů na Mělnicku.

Žádáme každého,
kdo zná identitu muže
ze záznamu nebo ví,
kde se nachází,
ať neprodleně tyto informace poskytne policistům
Obvodního oddělení
Lužec nad Vltavou
telefonicky nebo ústně
na jejich služebně.
Volat můžete také
linku 158.

Několik desítek minut se volně
pohyboval po budově. Choval se
celkem suverénně. Vcházel do pokojů a typoval si ty prázdné. V několika z nich vypáčil uzamčené příruční
plechové skříňky na cennosti a vzal
odsud finanční hotovost, z šuplíků v
nočním stolku pak další peníze.
Podezřelý na místo pravděpodobně přijel vozidlem Škoda Superb
stříbrné barvy s registrační značkou
Maďarska KUC750.
zzPopis osoby:
Muž byl zdánlivého stáří 40-50 let,
175-185 centimetrů vysoké postavy.
Měl nakrátko střižené černé vlasy
s kouty. Na sobě měl modrou zimní bundu s kapucí s kožíškem, šedý
svetr, modré rifle a modro bílé boty.
Mluvil plynule česky.

registrační značka
vozidla – Maďarsko
KUC750

Z DENÍKU POLICIE
Z DENÍKU POLICIE ČR
policisté poskytli
ženě první pomoc
V sobotu 24. února 2018 prováděla
hlídka Obvodního oddělení Neratovice dohled nad bezpečností silničního provozu ve městě. Kolem
11.30 hodin přijala od dozorčího
služby informaci, že v ulici Byškovická zkolabovala v rodinném
domě žena. Policisté okamžitě vyjeli na místo. Před domem na ně
již netrpělivě čekal oznamovatel.
V jednom z pokojů na zemi ležela
žena bez známek života. Její dcera
jí prováděla masáž srdce, ta byla
však nedostatečná. Podpraporčík
Alena Vyskočilová okamžitě zhodnotila situaci a ujala se poskytování první pomoci. Do příjezdu
záchranářů ji vystřídal její kolega
praporčík Roman Veselý. Během
masáže se žena několikrát sama nadechla, ale tep na krkavici byl stále
nehmatný. V tu dobu na místo již
dorazila posádka zdravotnické záchranné služby a postiženou ženu si
od policistů převzala do své péče.
Srdeční činnost ženy byla následně
obnovena a mohla být záchranáři
převezena do nemocnice.
Včasným a velice profesionálním způsobem zachránili pprap.
Alena Vyskočilová a prap. Roman
Veselý ženě život a naplnili beze
zbytku policejní heslo „Pomáhat a
chránit“.

Ostrahu praštil
lahví do hlavy
Policisté Obvodního oddělení Mělník v těchto dnech sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření
z několika přečinů devatenáctiletému muži.
V podvečer dne 8. února 2018
vstoupil do jednoho z hypermarketů v Mělníku. Z regálů si vzal zboží, které uložil do svého batohu. Při
procházení mezi regály ze zboží odstranil bezpečnostní prvky a ukryl je
zpět do batohu. U samoobslužné pokladny zaplatil pouze pití ve skleněné lahvi. Při průchodu bezpečnostní
bránou se spustil varovný signál,
proto ho ostraha vyzvala ke kontrole
batohu. Mladík se však dal na útěk.
Při tom byl zachycen ostrahou. To
se mu však nelíbilo a zasahujícího
muže uhodil zakoupenou skleněnou
lahví do hlavy, až se rozbila. Zákazníci a zaměstnanci prodejny ho ale
utéci nenechali.
Škoda, kterou způsobil odcizením
zboží, přesáhla 4 000 Kč. Zaměstnanec ostrahy utrpěl zranění, s kterým
musel být převezen na ošetření do
nemocnice. Svého jednání se mladík
dopustil i přes to, že byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost
v posledních třech letech odsouzen.
Policisté mladíkovi sdělili podezření z přečinu krádež, výtržnictví a
ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
Za tyto trestné činy mu hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Z DENÍKU
městské POLICIE mělník
Nechtěl z nemocnice
Na linku 156 oznámila zaměstnankyně NsP Mělník, Interna – příjem,
že RZS přivezla pacienta, který po
vyšetření odmítá opustit lůžko a
slovně napadá zaměstnance. Hlídka
MP zjistila, že se jedná o muže bez
domova, bytem Neratovice, který
byl pod vlivem alkoholu. Hlídka MP
muže z místa vykázala. Tento následně odešel do ul. Mladoboleslavská do živnostenské provozovny.
Napadl ženu,
sám to oznámil
Dozorčí služba OO PČR Mělník telefonicky požádala o příjezd hlídku
MP do ul. K Učilišti, ke „startovacím“ bytům, kvůli fyzickému napadení ženy. Útočník uvedl, že trpí
psychickou poruchou a pokud se
neléčí předepsanou medikací, tak
má potřebu fyzicky napadat osoby
ve svém okolí. Z toho důvodu napadl, jemu neznámou ženu, v prostoru
parku Na Slovanech a to úderem do
obličeje, poté z místa odešel. Hlídka
MP provedla kontrolu uvedeného
parku. Žena nebyla nalezena. Bylo
zjištěno, že poškozená žena se nedostavila ani na lékařské ošetření.
Útočníka převzala osádka RZS a RV
k dalšímu opatření.
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník
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Mělničtí hasiči se sešli se starosty
V duchu příprav na mimořádné události se neslo pracovní setkání starostů obcí zorganizované
ve středu 28. února územním odborem Mělník HZS Středočeského kraje.

Porady v budově mělnického
městského úřadu se zúčastnilo
celkem 38 starostů nebo jejich
zástupců ze správních území obcí
s rozšířenou působností Mělník,
Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Dalo by se říci, že se tak sešla
nadpoloviční většina starostů bývalého okresu Mělník.

BURZA PRÁCE v Mělníku
Krajská hospodářská komora Střední Čechy vás zve k návštěvě BURZY PRÁCE
v Mělníku, která se koná ve úterý dne 20. března 2018 od 10,00 do 16,00 hodin. Místo
konání Masarykův kulturní dům (U Sadů 323, Mělník).
Na akci nabídnou firmy
z okresů Mělník, Kladno a Praha východ pracovní nabídky v oborech technických,
v sociálních službách, chemickém
průmyslu, logistice, autodopravě,
administrativě, obchodě, zemědělství a v dalších oborech.
Uplatnění mohou najít zájemci o
práci s výučním listem, středoškolským vzděláním a také vysokoškoláci. Akce je příležitostí pro budoucí
absolventy škol již nyní vyhledat
vhodného zaměstnavatele, popřípa-

dě získat praxi v zajímavé firmě. K
prezentaci svých studijních oborů
jsou přizvány i střední školy z regionu. Příležitost najít práci mají také
handicapované osoby a také maminky vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené.
Poradenství pro nezaměstnané
a popřípadě pro zájemce o změnu
profese zajišťuje Úřad práce Mělník,
přičemž je možné získat také informace o nabídce rekvalifikací apod.
Vítáni jsou nejen všichni zájemci
o práci z řad nezaměstnaných, absolventi škol, žáci vyšších ročníků

Zájemci z řad zaměstnavatelů,
kteří by chtěli na akci
prezentovat svou nabídku,
jsou vítáni. Přihlášení na
sizlingova@komora.cz,
tel. +420 702 020 489
základních škol i jejich rodiče, kteří
se rozhodují o výběru vhodné střední
školy, ale i všichni ti, kteří se chtějí
dozvědět o nabídkách firem a nabízených pracovních místech, která
jsou v současné době aktuální na
trhu práce ve Středočeském kraji.

Vladislava Šizlingová

Myšlenka svolat toto setkání vzešla
po vichřici Herwart, která se přes
území České republiky přehnala
koncem října loňského roku. Ničivá bouře s nárazy dosahujícími síly
orkánu způsobila v mnoha obcích
nespočet specifických situací, které musely být řešeny právě starosty. Účelem setkání proto bylo starosty začlenit do děje, který se při
této vichřici na ÚO HZS Mělník
odehrával. Dále pak seznámit je se
vzniklými situacemi a otevřít debatu, při které si mohli vyměnit své
poznatky z řešených stavů, a tak
si předat užitečné zkušenosti. Dále
byla starostům představena činnost
operační skupiny HZS Středočeského kraje v rámci územního odboru, která v době vichřice měla štáb
na stanici Mělník.
Dalším aktuálním tématem byl
„BLACKOUT“, který si některé
obce mohly vyzkoušet právě při
nenadálé říjnové vichřici. Proto byl
i tomuto tématu věnován patřičný
prostor a představeny možné způsoby přípravy pro zmírnění následků nejen této mimořádné události.
kpt. Ing. Miroslav Steinz
ÚO Mělník
HZS Středočeského kraje
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BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV
Na kus řeči s…  Monikou Absolonovou. Další setkání tohoto již oblíbeného
cyklu se uskuteční tradičně v úterý 20.
března od 19 hodin. Do zdejšího křesla
pro hosta usedne skvělá muzikálová
zpěvačka a herečka Monika Absolonová. Návštěvníci tohoto setkání v prostorách brandýského zámku se dozví
mnoho zajímavého z jejího uměleckého
života, z muzikálu, kde vystupuje v celé
řadě rolí, z nichž možno jmenovat třeba
Angeliku či Mylady ze Třech mušketýrů. Program večera kromě moderátora
Jiřího Vaníčka budou opět dotvářet svými dotazy i sami diváci. A i tentokrát
část výtěžku z tohoto setkání půjde
na podporu zdejšího Centra pro rodiny
s dětmi – Brandýského Matýska.

Slaměný Bakus bude

v Dolanech symbolem jara

KOSTELEC NAD LABEM
Přijďte si zatančit na Šibřinkách 
Místní Tělocvičná jednota Sokol pořádá tradiční Maškarní ples, na který zve
širokou veřejnost. Bude se konat v sobotu 24. března v místní sokolovně. Po
úvodním tanečním vystoupení se za doprovodu Tanečního orchestru GRADANCE z Mělníka jistě do víru tance zapojí
všichni hosté. Nebude chybět losování
o ceny, vyhodnocení nejlepších masek
a samozřejmě i půlnoční překvapení.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Jan Kavan – Nepravděpodobný realizmus  Tak se nazývá výstava, kterou hostí Galerie VK37. Grafik, malíř
a ilustrátor Jan Kavan vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, věnuje se volné grafické tvorbě, příležitostně též ilustraci a animovanému
filmu. Z grafických technik preferuje lept
a tisk z hloubky. O této výstavě mimo
jiné říká: „Nepravděpodobný realizmus
je má značka, proto i současná přehlídka
mých kreseb a grafik se uskutečňuje pod
tímto názvem“. Vernisáž se uskuteční
v pátek 16. března od 18 hodin a výstava potrvá až do května.
Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble
 Vynikající houslista se ve středu 21.
března od 19 hodin představí v KaSS
Kralupy nad Vltavou v poněkud jiné
hudební rovině. Program „Gipsy Fire
2018“ navazuje na stejnojmennou
desku, která vyšla v roce 2014. Je tak
pokračováním velmi zdařilého GIPSY
WAY - prvního programu Pavla Šporcla
s cikánskou tématikou. Spojuje velké
mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny
Gipsy Way, nový projekt výrazněji sází
na nevšední technickou vybavenost
a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten
se v programu představuje také jako
autor hudby, mimo jiné i titulní skladby
GIPSY FIRE. S cikánskou cimbálovou
kapelou Pavel Šporcl odehrál více než
250 koncertů v nejrůznějších zemích
světa včetně Číny, provedl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zcela vyprodal.

V různých částech naší republiky
se ještě v březnu slaví masopust,
který je tradičně provázený karnevalovým rejem plejády masek, kdy
například kůň a medvěd představují sílu a prosperitu zemědělského hospodářství.
Také v letošním roce proběhne

v Dolanech na Kralupsku tradiční
oslava Bakuse, ojedinělá slavnost
jara tohoto názvu v našem regionu.
Průvod masek se sejde tradičně u
tamní restaurace Turkestán v sobotu 17. března 2018 a bude směřovat
na obecní náves. Součástí tamních
masopustních oslav bývá vyhodnocení úborů v kategorii: děti, dospělí

a extrémní kostýmy účastníků.
Vyvrcholením se stává tradiční
oběšení „Bakuse“, slámou vycpané
figuríny. Tahle obřadová symbolika masopustu, zacílená na příchod
jara, na zabezpečení hojnosti, úrody, plodnosti a sytosti, symbolizuje v Dolanech nad Vltavou zrození
vždy něčeho nového. 
her

systém informovanosti,
dobré praxe a řešení problémů,
jež by mohly přerůst v situace
vyžadující větší zásah
Bezpečné Kralupy nad Vltavou to je také webový portál, na kterém jsou zveřejňovány informace z pohledu
prevence kriminality, informací od Policie ČR, Městské policie Kralupy nad Vltavou a dalších zainteresovaných institucí. Za projektem Bezpečné Kralupy nad Vltavou stojí celý tým lidí, kteří se scházejí a řeší, každý
ze své odbornosti, jak předcházet problematickým situacím.
V rámci tohoto projektu provádějí
minimálně jednou měsíčně policisté Obvodního oddělení Kralupy nad
Vltavou ve spolupráci se strážníky
městské policie a pracovníky orgánu
sociálně právní ochrany dětí preventivní kontrolní akci LIMO.
Kontroly se zaměřují na provozovatele, zda umožní vstup do herního
zařízení osobám mladší 18 let a zda
provozovatel umožní těmto osobám
hraní na výherních automatech.
Zaměřujeme se rovněž na kontrolu zákazu podávání alkoholických
nápojů a tabákových výrobků dětem.
Pozornost je věnována i distribuci
a držení drog a hazardnímu hraní

u dětí ve vztahu k aktuální legislativě.
Akce mají zejména preventivní
charakter. Měly by přispět především k budování zodpovědnosti u
dospělých, kteří jsou těmi, kdo obvykle nezletilým alkohol, tabák či
drogu, vzhledem k vysoké toleranci
v ČR, nabídnou.
Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika
se ohledně hazardního hraní dětí
a konzumace alkoholu a cigaret
dlouhodobě pohybuje na předních
příčkách Evropy. Podle Evropské
školní studie 2016 (ESPAD) vnímá
86 % mladistvých dostupnost legál-

ních návykových látek u nás jako
velmi snadnou.
Poslední z akcí se uskutečnila
v polovině února letošního roku. Policisté obvodního oddělení si na pomoc přizvali policejního psovoda se
služebním psem. Spolu se strážníky
zkontrolovali osm podniků ve městě. Zjistili dvě mladistvé osoby pod
vlivem alkoholu. Obě nadýchaly do
jednoho promile. Mladiství byli předáni rodičům. Nyní zjišťujeme, kdo
jim alkohol prodal, podal či poskytl.
Obdobné kontroly budou probíhat
i v následujícím období.
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník
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Základní podmínky pro schválení
dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetické využití odpadu
v lokalitě Mělník-ZEVO Mělník " ČEZ v obci H. Počaply

(dokončení ze str. 1)
Je zřejmé, že objem produkce
směsného komunálního odpadu
(SKO) i dalších odpadů bude klesat
v důsledku plnění hlavních stupňů
hierarchie nakládání s odpady (uloženo EU a zákonem o odpadech),
kde je energetické využití odpadu spolu s bioplynovou stanicí na
předposledním místě. A v případě
nižší výhřevnosti přijatého odpadu
se musí jeho objem zvýšit na cca
350 000 tun. V tom případě se zvýší objem odpadu ze spalování na
120 000 tun. Přitom v ČR jsou spalovny, které nejsou plně využity.
Dle posledních informací stanovila EU termín ukončení skládkování na rok 2030 nebo 2035. Současně má být povoleno skládkování
10 % odpadu, což významně mění
situaci. V údajích o množství odpadu není v koncepci Plánu odpadového hospodářství Středočeského
kraje (POH) ani záměru EIA promítnut dopad třídění bioodpadu na
množství skládkovaného odpadu.
Jsme přesvědčeni, že obce pod finančním tlakem požadovaný objem
tříděného odpadu budou plnit.
Dokumentace velmi povrchně
popisuje systém sběru SKO a řešení
problematiky zcela přenáší na kraj
a následně na obce. Přitom některé obce a privátní subjekty odpady
již odpad třídí a některá města již
provozují separaci komunálního
odpadu s pevným systémem slev
dle množství vytříděného odpadu. Např. v Lysé n.L., kde snížení
objemu odpadu činí již desítky %.
Dodavatelé odpadu musí mít právní jistotu, že někdo odpad včas, ve
smluveném množství a v dohodnuté ceně odebere. Bez spolehlivého
vyřešení, resp. záruky pro obce (při
pasivitě kraje) nelze záměr akceptovat. Přitom již takové systémy
fungují v jiných krajích. Např. ve
Zlínském a Jihomoravském kraji
již funguje od r. 1992 Svazek obcí
pro komunál. služby v Třebíči, který plní pro 166 obcí úkony splňující
podmínky oběhového hospodaření
s odpadem.
Další ze základních nedostatků
dokumentace je naprostá absence základního popisu technologie.
Pouhé tvrzení, že bude odpovídat
přísným emisním limitům a BAT
technologii platné v EU nelze přijmout. Dle informací se očekávají
v legislativě výrazné změny v zák.
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
a prováděcí vyhlášce. Lze věrohodně předpokládat, že půjde o zpřísnění podmínek provozu i emisních
limitů.

Dle dokumentů kraje jsou již lokality na umístění překládacích stanic
odpadů vytipovány bez ohledu na
nejistý dopravní systém. Vzhledem
k absenci variantního řešení dokumentace záměru, kromě dopravy
a neexistenci konkrétní dopravní
studie (má být v 03/2018) a málo
informací z kraje, je i tato záležitost
nejasná. Veškerá odpovědnost, vč.
ekonomických dopadů se nechává
na obcích. Stanovení ceny bude na
ČEZ, který bude uzavírat smluvní závazky na odběr využívaného
odpadu snad se svazky s nejasnou
právní subjektivitou. I zde se jedná
o zcela nejasný a rizikový faktor
pro naplnění záměru. Je však reálné
vytvořit centra optimálního nakládání s odpadem (CONO) s tím,
že jeho součástí bude i sběrný dvůr,
třídící nebo dotřiďovací linka, kompostárna nebo BPS. Zde by pak byl
prostor pro zvýšení zaměstnanosti,
zásadní snížení objemu přepravy
a dost možná i pro dotační tituly.
Ekonomika provozu spalovny
musí vycházet z ceny technologie
a nákladů na vstupy. Zde je značné
riziko, že z důvodu udržení rentability provozu se budou kalkulovat
ceny za nakupovaný odpad bez
ohledu na finanční možnosti dodavatelů především obcí. V případě
nižší výhřevnosti směsi dodaných
odpadů se musí jeho objem zvýšit a potom při ceně 1 700 Kč /
tunu (jiné spalovny) za celkových
350 000 tun činí příjem 595 000
000 Kč. Obce budou muset dále
hradit dopravu, pořízení a provoz
překládacích stanic, vč. vyvolaných
investic, což zatím není vyčísleno.
Ve Středočeském kraji by se jednalo
o 17 až 20 překládacích stanic. Celkovou cenu pořízení 2 kotlů ZEVO
lze obtížně stanovit, při porovnání
s menšími spalovnami se dá předpokládat cca 5 mld Kč. Samozřejmě zde nejsou uvedeny náklady na
vybudování obchvatů obcí, které
musí být přizpůsobeny druhu nákladu.
Záměr navrhuje způsob dopravy
A-po silnicích nebo B-v kombinaci
s železniční dopravou. V žádném
případě nelze akceptovat způsob
přepravy odpadů jen po komunikacích s odvoláním na zásadní,
podložený a objektivní nesouhlas
starostů dotčených i dalších obcí
a přenesení zvýšených nákladů na
jejich opravu a údržbu silnic na
jejich majitele. Jde zejména o komunikace v H. Počaplech, Dolních
Beřkovicích, Cítově, Mělníku, Liběchově a nejen tam, protože ty jsou
již dnes silně přetížené v důsledku

enormního počtu kamionů, tahačů
pro přepravu dřeva a technického
stavu silnic 2. a 3. třídy. Prezentovaná další Dopravní studie má být
hotova v 03/2018 a je otázkou, zda
se jejím pouhým vydáním budou
respektovat oprávněné připomínky dotčených obcí. Problematika
dopravy měla být řešena v předstihu,
nejpozději současně se záměrem
ZEVO. Zvýšení dopravy má výrazný
vliv na zvýšení emisí, hluku i života
obyvatel jak během trasy přepravy,
tak v centrech měst, především
v Mělníku a Liběchově. Nebo se
snad očekává, že obce budou s tímto
ne-řešením slepě souhlasit? A to
zvlášť po silné mediální masáži.
Pro úplnost je nutno konstatovat, že většina výše uvedených
připomínek byla uplatněna při
schvalování SEA Koncepce Plánu
odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH) a zaslána
na MŽP. Přesto byla koncepce-nekoncepce schválena a POH Ministerstvem ŽP odsouhlasen. Soupis
všech připomínek je k dispozici.

Na závěr je nutno zdůraznit, že
s takto zpracovaným záměrem a se
stavbou spalovny nelze souhlasit.
Kromě výše uvedeného je nutno
zdůraznit, že záměr není uveden
v ÚP dotčených obcí a měst, ale
ani v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje. Ze záměru
je zcela patrné, že není vůbec jasná celostátní koncepce nakládání
s odpady, a to ani po schválení POH
krajů. Tím podivnější je skutečnost,
že se dosud, jistě po schválení MŽP,
odvážel odpad do Číny.
S dokumentací záměru na
ZEVO Mělník zásadně nesouhlasíme a žádáme o její přepracování
a zahrnutí připomínek zaslaných
MŽP. Jako zásadní vidíme předložení SEA Koncepce provozu EMĚ
jako celku s promítnutím systému
stanoveným hierarchií nakládání
s odpady, respektováním názorů dotčených obcí a měst a nové situace
v oblasti odpadů.

V Liběchově
dne 6. března 2018
Ing. František Ohem

Aktuální zpravodajství na téma „spalovna“
sledujte na webu www.melnicko.cz.
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CO se u nás děje
MĚLNÍK
Rozloučení s paní Zimou  „Smrt nesem ze vsi, nové líto do vsi…“ . Vynášení Morany patří k tradičnímu rozloučení
se zimou. Rodinné centrum Kašpárek ve
spolupráci s RMM a DFS Jarošáček jako
každoročně pořádá průvod z náměstí
Míru k Labi, kde „smrtku“ slavnostně
hodí do vody. Sraz před Regionálním
muzeem se uskuteční v neděli 18. března v 15 hodin. S sebou je rovněž třeba si
vzít vyfouknuté vejce nebo provrtanou
šnečí ulitku, což jsou symboly onoho
„líta“ znamenající zrození nového života.
Účastníky průvodu čeká sladké překvapení od Kašpárka a pásmo oblíbených
jarních her z muzejní nůše.

Liběchovská škola

se dočká rekonstrukce
Velkoryse navržená stavba na návrší nad městem, která byla postavena v roce 1934,
se dočká v roce 2018 významné a zasloužilé modernizace. V návaznosti na zateplení
fasády budovy, které se vedení města Liběchov podařilo z dotace v roce 2015 zrealizovat, dojde k další modernizaci, která má za cíl zkvalitnit, zatraktivnit a rozšířit
výuky školy.

Kdy na věž, do kostnice a kostela 
Věž a kostnice kostela sv. Petra a Pavla
bude v březnu otevřena o víkendech
vždy od 11 do 16 hodin s polední přestávkou od 12.30 – 13 hodin. O víkendech možnost prohlídky interiéru kostela sv. Petra a Pavla od 13 do 16 hodin.
O velikonoční svátcích budou v neděli
1. dubna a v pondělí 2. dubna kostely sv.
Vavřince na Pšovce a chrám sv. Petra
a Pavla v Mělníku otevřeny od 14 do 16
hodin.
Poradna změnila působiště  Poradna Centra pro integraci cizinců v Mělníku
byla na začátku letošního roku přesunuta do třetího patra budovy městského
úřadu. Všichni, kteří řeší problematiku
v oblasti integrace, mají možnost řešit
zde své případné problémy vždy každé pondělí mezi devátou a třináctou
hodinou nebo si na telefonním čísle
777 402 129 dohodnout jiný termín.
V letošním roce pokračuje každé poslední pondělí v měsíci anglický klub, což je
společné posezení a konverzace v angličtině v prostorách Galerie Ve Věži. Plánuje se zde rovněž i otevření španělského
klubu. Rodiče školáků od 21. února až do
konce května mohou navštěvovat bezplatný kurz češtiny, jenž probíhá v Brandýse nad Labem každé pondělí a středu
v Kočárovně, která se nachází v areálu
brandýského zámku.

NERATOVICE
O děti bude postaráno  Často se
stává, že za vyřizování svých záležitostí chodí i maminky s dětmi. Úřední
jednání bývá někdy i zdlouhavé a tak
se malí návštěvníci hrozně nudí. Jak
tomu zabránit… Městský úřad Neratovice ve spolupráci s Rodinným centrem
Myšák spouští nový projekt, který se to
bude snažit dokonale vyřešit. Zkušebně
je rodičům dětí ve věku od 1 roku do
6 let od začátku března do konce června nabízeno bezplatné hlídání těchto
dětí Rodinným centrem Myšák v tzv.
„Myšákově herničce“. Herna je umístěna ve Společenském domě Neratovice
a hlídání dětí bude probíhat vždy v pondělí od 8 do 12 hodin. Zatímco rodiče
budou vyřizovat své záležitosti, o zábavu jejich ratolestí bude postaráno.

Přesně 13 měsíců jsme čekali na
výsledek podané žádosti o dotaci
z Integrovaného operačního programu v podobě vybudování odborných učeben. Tomu předcházel
rok příprav projektové dokumentace řešící kompletní rekonstrukci
školy. Bylo to dlouhé, ale vyplatilo
se. Celkem bylo do programu podáno 659 žádostí v hodnotě 7,2 mld.
Kč. Alokováno je v této výzvě 2,2
mld. Kč a uspělo jen 104 projektů
v hodnotě 2 mld. Kč (několik projektů je ještě v procesu hodnocení).
Je to ohromný úspěch. Obec naší
velikosti s 15-ti milionovým rozpočtem, aby mohla realizovat investice takového rozsahu, se bez dotací
neobejde. Škola si to nesmírně zaslouží. Vybuduje se cvičná kuchyňka, dílny, počítačová učebna včetně
serverovny a wifi konektivity po
celé budově, učebna chemie a fyziky, venkovní učebna pro pěstitelské
práce s cvičnou zahradou, jazyková
učebna) včetně úprav v okolí školy
(nové schodiště, chodník pro pěší,
oplocení) a vybudování kamerového systému v rámci zabezpečení
vstupu nežádoucích osob do budovy. Celkové náklady představují
13,3 mil. Kč a dotace činí 11, 2 mil.
Kč. V současné době se připravuje
výběrové řízení na zhotovitele. Re-

alizace by měla být zahájena již v
květnu 2018 a trvat bude do podzimu letošního roku.
Současně s tím bude z jiného
programu realizována rekonstrukce
tělocvičny (výstavba šaten a sprch)
a vybudovaná nová mateřská škola
v přízemí budovy, kde na výsledek
dotace ještě čekáme.
Projektová dokumentace je při-

pravena i na modernizaci jídelny
a kuchyně. Na tuto akci však prozatím není vypsán vhodný dotační
titul. Podařilo se však nyní rozjet ve
spolupráci se školou zajištění obědů
pro liběchovské a ješovické seniory.
Děti, rodiče, učitelé…těšte se!
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov

Hodinou to začíná
Město Štětí se v sobotu 24. března již po osmé připojí k celosvětové kampani HODINA ZEMĚ, jejímž cílem je vyjádřit, že nám není lhostejný
stav životního prostředí a klimatu.
Jedná se o celosvětový happening
propojující obce, firmy a jedince,
kteří berou vážně své závazky vůči
životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn
klimatu.
Probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky,
štítu firmy, nebo vlastního obýváku. Pozitivní vlna tmy tak postupně oběhne celou planetu - začne na
Fidži a končí o den později na ostrově Samoa. Zapojená města a vesnice po celém světě se symbolicky

tímto způsobem spojí. Mezi 20.30
a 21.30 zhasne veřejné osvětlení na
Novém náměstí a v Bezručových
sadech bude zhasnuto nasvícení
kapličky.Zapojit se může každý.
Například strávit černou hodinku
na Novém náměstí, kde se při příznivém počasí můžete těšit na ohnivou a světelnou show v podání
organizace Hypnotica. Pro malé
i velké budou v době mezi vystoupeními přichystané hry. Pro zahřátí
bude připraven horký čaj. Zapojte
se doma – vypněte všechna světla
a užijte si chvilku při svíčkách.
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inzerce

nabízí volná pracovní místa na pozice:

stavební technik
– stavbyvedoucí
zedník – obkladač

Bližší informace:
e-mail: zbynek@snajdrstav.cz
nebo tel.: 315 624 667

nabízejí volnou pracovní pozici:

prodejce stavebních
materiálů
Bližší informace na
e-mail: stavsem@stavsem.cz
nebo tel.: 315 670 054

Plníme Vaše
sny o koupelně

Prodej veškerého
stavebního
materiálu
Koupelnové
studio
výprodej skladových zásob

se slevou až 70%
připravujeme pro Vás
nové vzorky koupelen.
Bližší informace na tel.: 315 670 054

www.koupelnystavsem.cz
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CO se u nás děje
MŠENO
Letní semestr je v plném proudu 
Koncem ledna jej zahájili klienti zdejšího Domova seniorů spolu s dalšími
dříve narozenými studenty ze Mšena.
Virtuální univerzita třetího věku nabízí
další sérii přednášek. Tentokrát to bude
z oblasti umění a lékařské vědy. Zahájení semestru předcházela slavnostní
promoce na půdě Provozní ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity
v Praze, kde bylo zároveň předáno
osvědčení o studiu. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

ODOLENA VODA
Petr Jan Juračka opět vystavuje 
Tento významný vědec a popularizátor
vědy se narodil s tak špatným zrakem,
že mu lékaři předpovídali, že zřejmě
oslepne úplně. Avšak v současnosti je
úspěšným hydrobiologem a fotografem, který se specializuje na vědeckou
mikrofotografii. A kromě jiného je také
držitelem světového rekordu, neboť se
svým dronem natáčel na K2 ve více než
6300 metrech nad mořem, tedy ve výšce, kam se žádný běžný dron ještě nedostal. A nyní se opět představí ve zdejší Minigalerii, kde proběhne vernisáž ve
středu 4. dubna od 18 hodin. Nenechte
si proto ujít setkání s tak významným
fotografem!

ROUDNICE NAD LABEM
Vznikne místo pro relaxaci a odpočinek  Město připravuje projekt Relaxační a klidové zóny v Roudnici nad
Labem, konkrétně v blízkosti potoka
Čepel na pomezí Hracholusk a Podlusk.
V rámci úvodní etapy stavby, zaměřené
na zpřístupnění oblasti, má dojít k obnově stávajícího krytu vozovky podél
garáží, zpevnění cesty podél přilehlých
zahrádek asfaltem. Přímo v tzv. klidové
zóně má pak vzniknout stezka pro pěší
a cyklisty, vedená podél rybníka až
k zástavbě v Podluskách. Podél stezky
budou umístěny odpočívky s lavičkami
a cvičebními stroji. Veškeré rekonstruované, či navržené zpevněné plochy
budou nasvětleny novým veřejným
osvětlením. Samozřejmostí je i výsadba odpovídající zeleně.

ROZTOKY U PRAHY
Svět plný barev  Barvy jsou všude
kolem nás. Upoutávají naši pozornost,
sdělují poselství, dokáží oklamat, ale
i správně naladit. A nikdy nás nepřestanou fascinovat. Středočeské muzeum připravilo výstavu, jenž přibližuje
barevnou pestrost, která nás obklopuje. Od 9. března až do 8. července bude
možno ve Velké výstavní síni nahlédnout do tajů barevného světa. Zejména
školní zařízení mohou tuto výstavu využít jako zábavný doplněk výuky. Svým
záběrem totiž zahrnuje učivo fyziky, přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy.
K výstavě jsou připraveny rovněž dva
edukační programy pod názvy: Barevný
svět v přírodě a Barevný svět umění.

Petice STOP Spalovně MĚLNÍK

V Horních Počaplech, jedinečné kulturní krajině na dohled od nejstarších vinic v Čechách, má v roce 2024
vzniknout v areálu Elektrárny Mělník (EMĚ) zařízení na energetické využití odpadu – spalovna, tzv. ZEVO.

Provoz spalovny přinese vedle tepla
pro Prahu a další obce připojené na
horkovod především negativní důsledky na životní prostředí a zdraví občanů obcí Horní Počaply, Dolní
Beřkovice, Cítov, Liběchov, Tupadly, Želízy… ale také Mělníka a dalších obcí.
Jako občané dotčených obcí si
uvědomujeme svoji odpovědnost
za tuto krajinu, pokud spalovnu
odsouhlasíme nebo zůstaneme lhostejní, vytváříme škodlivé životní
prostředí pro naše děti, vnoučata
a další generace.

Proč ne Spalovna?

- Spálením odpady nezmizí, jen
se promění v teplo, spaliny a popel
s popílkem. Popele a popílku je1/3
celkového objemu spáleného odpadu, za deset let tedy až 1 100 000
tun! I pro spalovnu platí zákon o zachování hmoty.
- Emise těžkých kovů a prachu se
uvolňují do ovzduší, půdy a vody
- ZEVO potřebuje palivo. Když
ho nezíská od „příliš dobře třídících
obcí“ ve Středočeském kraji, bude
ho shánět jinde. Hrozí v budoucnu
dovoz odpadků z míst, kde stojí
o čistý vzduch více než my?
- Kromě emisí ze samotného provozu je třeba připočítat také zátěž
z těžkotonážní dopravy - znečištění
z naftových motorů, hluk a rozbité
silnice
- Samotné staveniště zatíží okolí
těžkou nákladní dopravou již před
spuštěním ZEVO
- Hodnota našich nemovitostí
v okolí elektrárny poklesne

Proč ne
na Mělnicku?
- Investor ČEZ v dokumentaci neupřesňuje zamýšlenou technologii
spalování odpadů ani čištění spalin, nezmiňuje se o filtraci rtuti
a nespecifikuje, kde se bude skládkovat odpad ze spalování, pomíjí
řešení dopravy – chybějící obchvat
dotčených obcí nechává na Středočeském kraji a hodlá dál využívat
stávajících silnic 3. třídy
- Oblast kolem elektrárny je
už dost zatížená – ZEVO se bude
podílet na emisích těžkých kovů,
zejména rtuti ze 45% celkového
podílu EMĚ anebo benzo(a)pyrenu
z 56%. Současná hodnota benzo(a)
pyrenu (karcinogenní látka z nedokonalého spalování) je už nyní kritická!
- Kapacita 320 000 tun ročně je
naddimenzovaná. Potřeba dodávat
palivo v podobě komunálního odpadu bude do budoucna překážkou
efektivnějšího třídění a recyklace
odpadů.
- Proč bychom měli dýchat zplodiny z odpadů dovezených například z Příbrami nebo Rakovníka?
Vzdálenosti středočeských měst
přesahují někdy i stovku kilometrů- centrální svážení všech středočeských odpadů je NESMYSL
Spalovna nezabrání skládkám:
vyprodukuje 97 000 tun strusky
a 15 000 tun toxického popílku
ročně. Za 10 let je to 1 100 000 t
odpadu, který se musí někde uložit! Investor neuvádí, kam vlastně!

omezení dopravy
Oprava kralupského mostu

Po dobu měsíce dubna bude na kralupském mostě T. G. M. probíhat
oprava mostních závěrů.
V důsledku těchto opatření dojde
na příslušné komunikaci ke zjednosměrnění provozu, což potvrzují
také slova kralupského místostarosty Marka Czechmanna: „Doprava
bude v tomto úseku řízena kyvadlově
semafory. Investor - Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odbor
dopravy, který na tuto akci vydává
dopravní opatření, nepočítají s žádným dalším omezením, tj. omezením
pro chodce. V plánu není ani odklon
nákladní dopravy.“
Uzavírka mostu začne v úterý
3. 4. a potrvá až do pondělí 30. 4.

2018. „Pro řidiče to pochopitelně
bude znamenat značnou komplikaci,
neboť kralupský most je důležitou
dopravní tepnou. O uzavírce bude
město informovat i v televizním
zpravodajství a v krajských denících, aby řidiči, kteří městem pouze
projíždějí, zvolili po dobu uzavírky
raději jinou trasu. Vzhledem k tomu,
že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že
i tentokrát budou občané shovívaví
a s omezením dopravy si poradí,“
uzavřel kralupský místostarosta.

red.

Existují možnosti, jak zapojením
všech obcí ve Středočeském kraji
snížit zbytkový odpad tříděním na
třetinu a tím docílit stejného objemu
ke skládkování. BEZ SPALOVNY!
ČR se k roku 2035 podle směrnice
EU zavazuje vytřídit 65% komunálního odpadu. Co se pak bude pálit?

Argumenty
pro Spalovnu:
zzNěkde to být musí
Nemusí! Obří spalovna na periferii
Středočeského kraje je řešení minulosti, ne budoucnosti. Rozumné je
znovu využít větší část odpadu a vyhnout se produkci toxických látek.
Je třeba více spolupracovat na úrovni obcí a hledat chytrá řešení.
zzVzniknou pracovní
místa
V materiálu o hodnocení dopadů
záměru vypracovaného investorem
(dokumentace EIA) je uvedeno, že
počet míst v Elektrárně Mělník se
sníží z 387 na 346. Samotná spalovna má zaměstnávat 50 osob. Promyšlený systém třídění a recyklace
odpadů dokáže zaměstnat mnohem
více lidí v celém Středočeském kraji.
zzNemusí se skládkovat
To bohužel není pravda. Spalovna
jako kouzelný stroj na úklid odpadů
je iluze. Třetina hmotnosti zůstane
ve formě strusky a 5% jako nebezpečný toxický popílek. Skutečně
chceme po sobě dětem zanechat
ekologickou zátěž, která už nebude mít řešení? Nespálené odpady se
dají roztřídit a recyklovat. Ze spáleného odpadu lze získat jen špinavé
části kovů, které materiál přicházející do hutí spíše kontaminují.
zzVyužije se energie
v odpadech
a ušetří se uhlí
Sebelepší spalovna odpadů nedokáže zužitkovat více jak 35% energie
uložené v odpadech. Plynové kotelny a elektrárny jsou mnohonásobně
účinnější. Většina odpadů vstupujících do spalovny je vyrobena z ropy
(plasty), papíru, dřeva anebo i uhlí.
Nejde tedy v žádném případě o obnovitelný zdroj energie, ale spalují
se cenné suroviny. Recyklace odpadů je mnohonásobně šetrnější než
spalování odpadů s energetickým
využitím i z hlediska produkce tzv.
skleníkových plynů způsobujících
globální oteplování atmosféry.
RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika
Hana Beranová,
Kristýna Hypšová, Petiční výbor
„STOP Spalovně Mělník“
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Lípa republiky v Hostíně
je živou připomínkou vzniku Československa

Na naše dějiny upozorňují nejen stavby a památníky, ale také stromy, které nesou historická poselství. Na vznik Československé republiky
a jeho výročí jsou od roku 1918 vysazovány jubilejní stromy. Nejčastěji se jedná o lípu, protože je naším národním stromem. Dřeviny připomínající vznik republiky byly sázeny především v letech 1918, 1919, 1928, 1968, ale i 1998 a 2008. V roce 1968 bylo vysazeno několik tisíc lip
v celém tehdejším Československu.
Jubilejní výsadba byla vždy velkou společenskou události, a proto
záznamy o těchto stromech bývají
v kronikách. Na Mělnicku roste například jubilejní lípa v Hostíně, která připomíná naší svobodu. Byla vysazena 28. října 1968 u příležitosti
50. výroční vzniku Československa.
Součástí veliké ceremonie byl i lampiónový průvod. Lípa byla zároveň
vysazena za účasti nejmladšího
a nejstaršího obyvatele obce.
Mapujeme lípy republiky.
Přidejte i tu vaši!
Zachránit poselství stromů republiky se u příležitosti kulatého výročí
chopila skupina nadšenců, kteří založili web Lípy republiky – www.
lipyrepubliky.cz a snaží se vzbudit zájem o tyto pamětní stromy.
Myšlenka mapovat tyto význačné
stromy vznikla v roce 2013 v sou-

Lípa v Hostíně na návsi byla vysazena v roce 1968. 
vislosti se znovuobjevením ústřední
lípy republiky na pražském Petříně,
při pátrání po významných stromech
Prahy.
Lípy připomínající vznik republiky či naši národní svobodu a de-

Foto: Aleš Rudl
mokracii můžete zadávat do veřejně
přístupné celorepublikové databáze
na webu Lípy republiky či kontaktovat nadšence na emailové adrese
info@lipyrepubliky.cz.

Aleš Rudl

Mělnické
farmářské trhy
Po krátké zimní odmlce se opět na mělnické historické náměstí Míru
vracejí Mělnické farmářské trhy. Od dubna do října se náměstí Míru
opět zaplní stánky. Každou sobotu se zde budou pořádat farmářské
trhy tradičně od 8 do 12 hodin. Místní zemědělci a trhovci Vám nabídnou své čerstvé potraviny, rostliny, pochutiny, dekorace i dárkové
předměty. Pohodovou sobotu můžete prožít zde na náměstí, kde nebude chybět čerstvé pečivo, italské i indické speciality, dortíky a káva od
Kafe Mělník.
Trhovou sezónu odstartuje Veliko- Velikonoční jarmark
noční jarmark, ten se bude konat Velikonoční jarmark se bude kov sobotu před velikonočními svát- nat 31. 3. 2018 od 8 do 13 hodin.
ky. Mimo tradiční farmářské trhy se Součástí jarmarku bude i hudebně
můžete těšit na, pro vás připravené, kulturní program, historický kolospeciální akce. Na začátku května toč pro děti, voldušské zabijačkové
proběhne klasický Řemeslný jar- speciality a plno dalších dobrot. Nemark, milovníci piva určitě ocení dílnou součástí velikonočních trhů
Pivní festival a umělecké duše potě- bude i letos zavedený bleší trh spoší Keramický festival. Zcela novou lupořadatelů - občanského sdružení
událostí bude Gastrofest, což je me- Přátelé Želvy. Nebude chybět dobrá
zinárodní festival jídla a vína, který muzika, tematická velikonoční dílna
se bude konat v létě. Poslední akcí, pro děti a můžete se těšit také na dikterá nám uzavře tuto sezónu, bude vadelní představení.
Dušičkový jarmark.

sad
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CO se u nás děje
SLANÝ
Talkshow Ivo Šmoldase  Tento filozof, básník, kulturní publicista a scenárista se představí v zábavné talkshow,
která proběhne v Městském divadle
v úterý 3. dubna od 19.30. Zde s osobitým humorem a vtipem jemu vlastním
povypráví nejen o sobě, ale také o palčivých společenských i politických problémech současnosti. V posledních letech
se dostává do povědomí diváků hlavně
jako vyhledávaný moderátor a oblíbený
host různých televizních show a zábavných pořadů, jakožto muž s pohotovými
a vtipnými reakcemi. Slovem pořad doprovodí spisovatelka a novinářka Marie
Formáčková. Ke skvělé náladě přispěje
svými písněmi Andrea Andrei ze slunné
Itálie.

Ani ledový příkrov
vltavy je nezastaví
Když někdo v zimním období oznámí, že si jde zaplavat, napadne každého zcela jistě jediné - navštíví krytý
plavecký bazén. Existuje ale skupina mladých lidí v Kralupech nad Vltavou, kteří volí jinou variantu - jdou
plavat do tamní řeky.

VELTRUSY

Jak se asi žilo na zámku před sto
lety?  Vydejme se na návštěvu k hraběti a hraběnce. Nepotkáme sice žádné
prince a princezny, ale podíváme se, jak
na zámku žili poslední šlechtici, jak hospodařili anebo jak si užívali chvíle volna
a zábavy. Program, jenž je určený nejmenším dětem, představí hraběte jako
hospodáře a lovce, s hraběnkou nahlédnou do jídelny a seznámí se s pěstováním jejích oblíbených květin. Akce pro
školní výpravy pod názvem „Na zámku
před sto lety“ probíhá od počátku února
až do listopadu letošního roku. Prohlídku možno rezervovat na: edukace.veltrusy@npu.cz, nebo tel. 773 738 858.

NELAHOZEVES
Zahájení zámecké sezony  Příchází
jaro a s ním se otevírají brány hradů
a zámků. Začíná nová sezona. V sobotu 24. března na všechny návštěvníky
Zámku Nelahozeves čeká bohatý program. Na své si přijdou zejména děti.
V Rytířském sále je pro ně připraven
Zámecký bál s princeznou Polyxenou
v dobových kostýmech, který bude zahájen v 11 hodin. Své jezdecké umění
předvede na nádvoří Fjordská čtverylka
a jízdu na koních si bude moct vyzkoušet každý. Svojí zdatnost předvedou
i místní hasiči. Kromě bohatého programu si návštěvníci mohou dát něco
dobrého na zub a obdivovat výrobky
v řemeslných stáncích.

HLAVENEC
Ztroskotání v Austrálii  To bude
hlavním tématem přednášky z cyklu Cestovatelský Hlavenec, která se skuteční
již tradičně v hostinci U Jelena v pátek
23. března od 19.30 hodin. O svých
dobrodružstvích bude vyprávět cestovatel Martin Doleček, který absolvoval
zcela sám plavbu kolem světa. Bude to
jistě poutavé vyprávění o ztroskotání u
východního pobřeží Austrálie, kde není
kromě mořských krokodýlů, hadů a divokých prasat vůbec nic. A o tom, jak
jeho loď Alya skončila těžce poškozená a
neschopná další plavby, a jak to všechno
nakonec dopadlo…

mar

Na kralupské otužilce, mezi nimiž byly tentokrát čtyři odvážné ženy, se přišli podívat i tatínkové
s dětmi, kteří tu společně hráli na zamrzlé vltavské tůni hokej. 
Foto: her
I ve velkých únorových mrazech
bylo možné vidět skupinu odvážlivců aspoň jednou týdně na straně
sídliště Kralupy – Lobeček, jak se
chystají mezi šestou a sedmou hodinou ranní, tedy ještě za panující
tmy, ponořit do chladné vody. Také
v předchozích letech nevynechali
otužování ani když rtuť teploměru
klesla na minus 15 stupňů. To byly
vltavské tůně pochopitelně zcela zamrzlé, pokryté ledovým příkrovem.
Aby se mohli otužilci dostat k vltavské vodě, bylo vždycky třeba vysekat sekerou prostor pro ponoření.
Teplotu vody vždy nejdříve změří speciálním teploměrem. Pak se
pochopitelně povzbuzují, kdo půjde
do vody jako první. Po osmělení se
ponoří tak na čtyři minuty pod hladinu. Bez velkého chvatu a drkotání
zubů se pak kralupští otužilci vracejí do sucha – na břeh.
Reportáž vznikala v pátek navečer druhý březnový den při aktuální venkovní teplotě minus 3 stupně
Celsia. Voda pod ledovým příkrovem měla pouhých 0,5 stupně Cel-

sia. Pro mnohé z nás, kteří nemají
natrénováno, by to byla téměř smrtelná kombinace.
„Z naší party byli takovými prvními propagátory Jakub Běžel spolu
s Janem Vořechovským. Ti nás k tomuto druhu otužování přivedli,“
uvedl jeden ze skupiny otužilců
s tím, že z původní hrstky zájemců
o tento druh otužování se jich tu
nyní schází i dvacet – jednu třetinu
z nich tvoří ženy. Ty je nutné za jejich nesmírnou odvahu obdivovat.
Tentokrát se u zamrzlé vltavské
tůně sešla jedenáctičlenná skupina.
Podíváte-li se na svalnaté postavy odvážných, většinou mladých
Kralupanů, i těla jejich ženských
protějšků, marně byste při vynoření z ledové vody na nich hledali
takzvanou husí kůži. Naopak, pokožka každého z nich se zdála být
ještě více prokrvená.
A jaký měli pocit z podvečerního kontaktu s chladnou vodou?
„Když jsme začínali na podzim
roku 2016, měl jsem s plaváním ve
Vltavě trochu problém. Když jsme

vyzkoušeli větší teplotní extrémy,
jako jednostupňovou vodu, tak už
to paradoxně docela šlo, měli jsme
už docela natrénováno,“ dodává
s úsměvem otužilec Jan Vořechovský. Bývá vždy pověřován úkolem
vysekat potřebný otvor v ledu, jehož tloušťka tentokrát měla asi deset centimetrů.
Pokud jde o složení skupiny, jedná se většinou o členy kralupských
sportovních klubů „Plavme chytře“
(výuka plavání dospělých), dále
„Gladiator training“, zabývající se
přípravou na extrémní překážkové
závody, a „Play Real“, což jsou aktivity zacílené na silovou přípravu
a rozvoj mobility.
A jak tenhle extrémní chlad kralupští otužilci snášejí a vůbec, prospívá jim? „Jsou mezi námi ti, kdo
trpěli po celou zimu třeba dlouhodobou úpornou rýmou. Co se s námi
začali otužovat, tenhle neduh u nich
má úplnou absenci,“ uvádí Jakub
Běžel, nadšený propagátor extrémního otužování.

Jiří Herain
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odpady potřebujeme zejména efektivně
separovat a podpořit recyklaci
(dokončení ze str. 1)
Ano, můžeme tento cíl splnit o 11
let dříve než EU. A spalovna nebo
ZEVO je samozřejmě jedna z možných cest. Je to moderní zařízení
a neupravené směsné odpady jistě
umí odstranit, či využít. Je to však
jedna z nejdražších technologií.
Navíc toto drahé nakládání s odpady musí vždy zaplatit obce a města,
jakožto původci komunálních odpadů, a to včetně nákladné dopravy odpadů z celého kraje. Zaplatí
to tedy vlastně občané. Toto řešení
dále vyžaduje dlouhodobý smluvní
závazek obcí z celého kraje (např.
15 let), aby do spalovny své odpady dodávaly (životnost spalovny je
cca 30 let). Obce tak ztratí důležitou
a velmi cennou možnost vlastního
výběru. To může být celkem problém, když se postupem času ukáže,
že existuje řada dalších a levnějších
možností. Je také otázka, zda je
skutečně smysluplné, ekonomické
a ekologické, dovážet odpady do
spalovny z druhého konce kraje jen
proto, aby naplnila svou obrovskou
kapacitu na neupravený směsný komunální odpad.
Co je však neméně podstatné,
EU již spalovny (ZEVO) na směsný komunální odpad ani dotačně
nepodporuje, což bylo ministerstvu
životního prostředí jednoznačně
a písemně sděleno Evropskou komisí už v prosinci 2016. EU doporučuje spíše minimalizaci směsných
odpadů tříděním a dalšími úpravami
tak, aby odpad byl co nejvíce využit pokud možno jako zdroj surovin
pro další výrobu. Kraje, které vsadí
na velké kapacity nových spaloven,
budou mít zásadní problémy s dosažením evropských recyklačních cílů.
V tomto směru by podle nás byla
vhodná aktualizace Plánu odpadového hospodářství vybraných krajů.

potřeby citelného zdražení. Je jistě
možné trend omezení skládkování
ještě urychlit a tedy případně mírně
navýšit skládkovací poplatek. V žádném případě, ale není třeba násobného zdražení, jak někteří stále účelově
prosazují. Je třeba si uvědomit, že
navýšený poplatek opět nezaplatí nikdo jiný, než obce a města (případně
zčásti podnikatelé a firmy produkující odpad podobný komunálnímu).
zzEU chce odpady hlavně třídit
a recyklovat
Jako vhodnější a modernější
cesta se tedy jeví třídění a recyklace odpadů. Přesvědčit o tom se
můžeme i v textech doprovodných
dokumentů Evropské komise k balíčku oběhového hospodářství. Tedy
moderní evropské strategie, jak dále
nakládat s odpady tak, aby se staly
zdrojem potřebných surovin a jen se
neskládkovaly nebo nespalovaly ve
spalovnách odpadů nebo v ZEVO.
Sdělení Evropské komise s názvem
Úloha výroby energie z odpadu, ze dne
26. 1. 2017, dále jasně hovoří o tom,
že odpady by se neměly ze skládek
přesouvat do kapacit nových spaloven. Sdělení Evropské komise říká,
že energetické využití odpadů ano,
ale s respektováním evropské hierarchie nakládání s odpady. Členské
státy by tedy měly usilovat o menší
produkci směsných komunálních
odpadů, a to jak obecně principem
předcházení vzniku odpadů, tak rovněž intenzivnější separací odpadů již
vzniklých. Taková separace může
z části probíhat přímo u původce,
tak jako to známe z ČR, kde máme
osvědčený systém barevných popelnic. Za tímto systémem může být
dále napojen systém technologického třídění, zaměřený na původci doposud nevytříděné odpady, tak jako
to známe z Evropy.

zzA omezení skládkování?

zzK vysokým procentům separace dopomohou třídící linky

Ano, evropský cíl je třeba splnit.
Pokud proložíme křivku současného trendu do roku 2035, bude evropský cíl k omezení skládkování
v ČR současným trendem a za současných podmínek splněn. Jedním
z pozitivních aspektů, které k tomu
přispívají, je zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích a městech. Tohoto odpadu je ve
směsném komunálním odpadu stále
cca 35-40 % a je možné jej z nemalé
části vytřídit.
Další cestou je některými firmami
již spuštěná další intenzifikace sběrné sítě barevných popelnic. Opět bez

Technologických linek na třídění
odpadů je široké spektrum a mohou být nazývány různými názvy
a zkratkami (MBÚ, MFÚ, MBT).
Cíl těchto technologií je však vždycky stejný, redukovat množství odpadů ukládaných na skládky. Odpady
separovat co nejvíce - materiálově
využitelnou část uplatnitelnou na
trhu nasměrovat na recyklaci, energeticky bohatou část vytříděného odpadu na energetické využití ve formě
certifikovaného a homogenního paliva z odpadu. Paliva odpovídajícího
evropské technické normě.
Zbylý nijak nevyužitelný, biolo-

gicky neaktivní a redukovaný zbytek uložit na zabezpečenou skládku
odpadů odpovídající přísným evropským normám. Certifikovaná
homogenní paliva z odpadů lze
podle legislativy EU bezpečně využívat v mnoha stávajících lokálních
energetických zdrojích, jako jsou
například cementárny, teplárny, či
elektrárny. Tedy v zařízeních, která
již stojí a mají pro využití vhodnou
technologii, případně v zařízeních,
která lze za akceptovatelné náklady
upravit.
Aktuálně je v Evropské unii cca
570 technologických linek na třídění směsných komunálních odpadů
s kapacitou 55 milionů tun a stále
jsou ve výstavbě další. Důvod je jednoduchý. Úprava směsných odpadů
technologickým tříděním znamená
snížení množství odpadů ukládaných na skládky, či pálených ve spalovnách. A to je vždy pozitivní.
zzČAOH - Sběrné nádoby do domů – citelné zvýšení třídění a snížení množství směsných odpadů
Intenzifikace sběrné sítě barevných popelnic? Jednoznačně ano.
Někteří členové České asociace
odpadového hospodářství se již dříve touto cestou vydali a úspěšně.
V tomto jsme byli v ČR průkopníci.
Ukázalo se, že to jde a zcela bez potřeby nové legislativy a s ní spojeného navrhovaného násobného zdražení skl. poplatků v zákoně. Poplatků,
které jsou podle mnoha mediálních
zpráv nutné právě pro realizaci nových spaloven. Počet obcí, kterým
naše členské společnosti umožňují
intenzivnější třídění přímo u domů,
stále roste. Pro příklad uveďme řadu
obcí na Znojemsku, z větších měst
např. Hradec Králové, jako příklad
lze uvést i Chlumec nad Cidlinou
a mnoho dalších. V některých lokalitách se doplněním barevných
sběrných nádob přímo do domů
dosáhlo snížení produkce směsného
komunálního odpadu (SKO) o 52
%. Snížení množství směsného komunálního odpadu vnímá EU jako
jednu z priorit balíčku. Pokud směsný komunální odpad nevznikne,
není uložen na skládky a není spálen
ve spalovně (ZEVO). Intenzifikace
sběrné sítě v příslušném městě dále
přinesla zvýšení třídění u plastů
o 62%, u papíru o 21% a u BRKO
o 15%. Intenzifikace sběrné sítě tedy
funguje a těší nás, že v tomto členy
ČAOH již následují i další firmy.
Je však zřejmé, že samotné třídění
ze strany občanů nedosáhne potřebné mety evropského recyklačního/
separačního cíle 65% komunální-

ho odpadu (v roce 2035). Jaké jiné
technologie by mohly ke splnění
cíle přispět? Skládky? Ne. Spalovny
(ZEVO)? Také ne. Z logiky věci by
to mohly být právě třídící linky, které mimo jiné opakovaně doporučují
také ekologické organizace.
zzCo potřebuje recyklace samotná?
Pro podporu recyklace samotné
a recyklačních technologií, pak jako
ČAOH doporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků
a recyklátů, snížení zdanění práce
v recyklačním průmyslu a preferenci recyklovaných výrobků při
veřejných zakázkách. Tato opatření
jednoznačně pomohou rozvoji recyklačních kapacit v ČR. A lidem není
potřeba zákonem vytahovat z peněženek další peníze. Lepší recyklaci
pomůže také větší aktivita státu vůči
výrobcům obalů v tom smyslu, aby
využívali lépe recyklovatelné a jednodušší materiály.
To je část našich doporučení pro
možné splnění evropských cílů. Tato
konkrétní opatření jsme v podmínkách ČR přinesli do diskuze jako
ČAOH před více než rokem. Byli
jsme přitom inspirováni návrhy samotné Evropské komise. Stále ve
větší míře zaznívají tyto naše myšlenky i z úst dalších subjektů. To nás
těší. Bohužel se tato opatření vůbec
nepromítla v návrhu nového zákona
o odpadech, který předkládalo Ministerstvo životního prostředí. O podobných moderních přístupech tam
nebyla ani zmínka. Zákon byl celý
postaven na čtyřnásobném zdražení
skládkovacího poplatku, což recyklaci dle samotných recyklačních
firem nijak nepomůže. Nicméně zákon tehdy ani napočtvrté neprošel,
mimo jiné i kvůli kritice Legislativní
rady vlády, vztažené k nedostatečnému zhodnocení dopadů navrhovaného zdražení a chybějícímu prokázání
potřebnosti takového opatření. Věříme však, že v aktuálních přípravách
nového znění zákona o odpadech,
který by již v sobě měl obsahovat povinnosti z nových směrnic z balíčku
oběhového hospodářství, budou tyto
velmi důležité principy obsaženy.
Co říci závěrem. Pokud je nám
známa podoba nových evropských
odpadových cílů, zásadně založených na třídění a recyklaci, pak je
logické i v regionech připravovat taková řešení, která jdou těmto cílům
naproti, nikoli která se od nich vzdalují…
Ing. Petr Havelka,
ředitel České asociace
odpadového hospodářství
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Spalovna?
Skupinou ČEZ plánovaná obří spalovna odpadů, které říká ZEVO Mělník, směřuje k uzavření procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Na čtvrtek 8. března svolalo Ministerstvo životního prostředí veřejné
projednání dokumentace o hodnocení vlivů tohoto záměru na životní
prostředí (EIA).
zzJak posoudit virtuální projekt?
Když si člověk dokumentaci pročte,
klade si otázku, co bylo vlastně posuzováno? Má ta spalovna být něco
skutečného anebo jde jen o virtuální
záměr? Zatím totiž není upřesněná
ani technologie spalování odpadů,
natož potom způsob čištění spalin.
To, co se posuzuje, je prázdná krabice, o které ČEZ tvrdí, že bude muset
splňovat nejpřísnější evropské normy. Je to jako kdybyste se rozhodli
k plavbě po Vltavě a měli si vybrat
pramici nebo parník. ČEZ si zatím
vybral parník, ale neví se, jestli to
bude replika lodi z roku 1910 anebo
něco novějšího. Problém je, že nerozhoduje jen o svém osudu, ale také
o osudu tisíců lidí z okolí budoucího
zařízení a ti si určitě zaslouží dozvědět se trochu více než odkaz na splnění limitů.
Dalším problémem je, že posouzení vlivů na životní prostředí
vychází ze zastaralého dokumentu
o nejlepších dostupných technologiích. Bude tedy ČEZ zadávat parametry, které platily v roce 2006 anebo
ty, které by měly platit v roce 2024,
kdy hodlá spalovnu spustit do provozu? Zatím to vypadá na tu horší,
první možnost. Zatímco v roce 2006

nebyla nutnost přemýšlet o zachycování rtuti z emisí do ovzduší, v roce
2024 by to už nejspíš měla být běžná
povinnost. Na budoucím komplexu
elektrárny Mělník se právě na emisích rtuti spalovna má podílet 44%.
U dalších škodlivin je to s tím podílem podobné. Nebyl by vliv budoucího komplexu elektrárny na životní
prostředí bez spalovny menší?
zzProblém vznikl hned na začátku procesu
Když Středočeský kraj hledal
řešení, co s odpady, svěřil tento
problém firmě FITE Ostrava. O té
je známo, že v každém kraji, kde
dostala toto zadání, přišla s originálním návrhem: Odpady vyřešíte
tak, že co nejdříve postavíte ZEVO.
Nebylo možné očekávat, že by se
tentokrát zaměřila na to, jak zvýšit kapacitu recyklačních zařízení
v kraji. Přitom by se jich za 3 až 5
miliard Kč, kolik odhadem spalovna odpadů bude stát, dalo postavit
poměrně dost.
Česká republika má problém se
skládkováním, ale současně má
problém s nízkou mírou recyklace.
Jak to navrhla firma FITE vyřešit
je: Pojďme odpady spalovat a zužitkovat alespoň část energie v odpa-

Velká, zbytečná, drahá
a potřebuje skládku
dech. Ale, jak zvýšit míru recyklace, to už nenavrhla. Natož, aby
se zabývala cestou, jak předcházet
vzniku odpadů.
zzČEZ a dioxiny
Aby dostal spalovnu do lepšího
světla, co se týče emisí dioxinů,
tedy látek, které mimo jiné vznikají
jako nezamýšlený vedlejší produkt
při spalování odpadů, použil ČEZ
v příloze dokumentace EIA graf
s nadhodnocenými emisemi těchto látek v České republice. Jejich
hlavními původci ale podle ČEZu
rozhodně nejsou spalovny odpadů,
nýbrž přírodní procesy, například
lesní požáry. To by ovšem musely
každý rok shořet veškeré naše lesy.
Když jsme celkové emise dioxinů zveřejněné Skupinou ČEZ přepočetli na jednoho obyvatele, vyšla
z toho naše země opravdu špatně,
jako jedna z nejvíce zamořovaných
dioxiny na světě.
Jednou ze zásad ČEZu zjevně je,
neuznat chybu. Radši trvá na svém.
„Poslední komplexní inventarizace
dioxinů v České republice na celonárodní úrovni vznikla v roce 2003.
Podle této studie byly v roce 2000
atmosférické emise na úrovni 740 g/
rok. V následujících letech došlo
ke snížení emisí v souvislosti s přehodnocením emisního faktoru pro
vypouštění dioxinů do ovzduší pro
domácí topeniště, ale již nevznikla
žádná další komplexní inventura dioxinů pro ČR,“ řekla mluvčí

hledají svou královnu
Co spojuje Mělník, Hradec Králové či Jaroměř? Byla to Královská
věnná města, což znamená, že byla v držení českých královen a jejich
zisk je zabezpečoval i v době, kdy ovdověly. Mnohé z nich zde i sídlily.
V Mělníku například vdova po králi Zikmundovi, Barbora Selská či vdova
po Jiřím z Poděbrad, Johana z Rožmitálu, která zde i zemřela. V Hradci
Králové měla zase svůj proslulý dvůr vdova po Václavu II. Eliška Rejčka,
kde žila se svým, dnes by se dalo říci přítelem, Jindřichem z Lipé. Věnnými městy byla ještě Polička, Trutnov, Vysoké Mýto, Chrudim, Nový
Bydžov a Dvůr Králové nad Labem. Tolik na okraj.
A všechna tato města každoročně volí královnu Královských věnných
měst. Každé královské věnné město do ní nominuje jednu svoji kandidátku a všech devět dívek se během soutěžního večera pokusí co nejlépe zvládnout následující disciplíny: předvedení dobových tanců, módní
přehlídka ve společenských šatech, oblíbená volná disciplína a prokázání
znalosti historie svého města.
A tak jste-li dívkou, ženou, dámou, které je 18 let a výše a chcete se stát královnou, navštivte ve dnech 9. – 10.
března královehradecký Aldis, a hledejte červené stánky Královských věnných měst. Zde se můžete nechat vyfotografovat v královské korunce a zařadit se tak do soutěže o volbu královny Královských věnných měst 2018.
Vítězku budou moci hlasováním vybírat všichni, kteří navštíví webové stránky www.vennamesta.cz. Zde se ve fotogalerii všechny finalistky představí. Královna pak vyhraje víkendový pobyt pro dvě osoby v jednom z Královských
věnných měst dle svého výběru.
mar

Skupiny ČEZ Alice Horáková redakci MF Dnes. To není pravda.
Ministerstvo životního prostředí
musí každoročně dělat inventuru
dioxinů (PCDD/F) emitovaných do
ovzduší. Na základě dotazu Arniky
ohledně celkových emisí dioxinů
do ovzduší to potvrdil Mgr. Pavel
Gadas z odboru ochrany ovzduší
MŽP: „Z hlášení podle Úmluvy
o dálkovém přeshraničním přenosu
škodlivin vyplývá, že hodnota národních emisí PCDD/F za rok 2016
je 29,26 g TEQ.“ To je 25-krát
méně, než tvrdí ČEZ.
Proč tedy ČEZ straší české obyvatele vysokými emisemi dioxinů?
Asi proto, aby spalovna v Mělníce
vypadala lépe. Ta přitom asi nebude mít ani tak problém s emisemi
dioxinů do ovzduší, zato jich bude
hodně v popílku z čištění spalin.
O tom, kolik jich v popílku skončí,
však dokumentace EIA mlčí. Už
dnes spalovny v České republice
produkují v popílcích a popelu tolik dioxinů jako jich všechny zdroje
vypustí do ovzduší. Z hlediska životního prostředí je tedy velice důležité to, co se bude dít s popílkem
a jak bude provozovatel spalovny
bránit jeho únikům do okolí.
Zajímavé také je, jak zástupci
Skupiny ČEZ neví, kolik dioxinů
vlastně bude spalovna emitovat do
ovzduší. V dokumentaci EIA je 0,04
g TEQ/rok, ale v poslední době začali používat údaj 0,07 g TEQ/rok.
To je v případě dioxinů sakra rozdíl.
Jen pro srovnání: Doporučený limit
pro roční příjem dioxinů pro jednoho člověka je 0,000000051 g TEQ/
rok. ČEZ by si měl v těch dioxinech
udělat pořádek.
zzZávěr
U recyklačních zařízení a kompostáren velikost nehraje roli, mohou být menší a rozeseté po celém
kraji, zatímco u spalovny ano, a to
vyžaduje svážení odpadů z velké
vzdálenosti do jednoho centrálního
provozu. Z toho plynou problémy
s dopravou odpadů.
Spalovna u Mělníka je zbytečná,
velká a spalování odpadů je z hlediska životního prostředí stejně škodlivé jako jejich skládkování. Navíc
nás skládek nezbaví. Na skládku
bude potřeba uložit třetinu odpadů,
které zbydou po spálení 320 tisíc
tun. Ročně tedy bude nutné skládkovat 112 tisíc tun popela, škváry
a popílku s těžkými kovy, dioxiny
a dalšími toxickými látkami.
RNDr. Jindřich Petrlík,
vedoucí Arniky – programu
Toxické látky a odpady

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

Napište nám.

15 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO

inzerce

Největší podzemní
poklad Mělnicka
Když se řekne poklad, tak si většinou představíme zlato a drahé kameny. Pokud bychom měli na Mělnicku naleziště zlata, tak se novináři přetrhnou, jak zjistit co nejvíce
podrobností, televize by mapovaly každou novou událost. A přitom v okolí Mělníka je
v podzemí poklad o hodnotě mnohem vyšší, prameniště kvalitní pitné vody!
Jak to, že takový poklad lidi povětšinou moc
nezajímá? Vždyť i aktuální kauza těžby lithia
v ČR je v popředí mediálního zájmu, ačkoli
při srovnání hodnoty lithia a pitné podzemní
vody stříbrný lesk lithia značně bledne.
Zní to podivně? Že litr pitné vody dnes stojí
pouze devět haléřů? Ano je to tak, ale voda,
pokud se o ni budeme správně starat, nám
nikdy nedojde, na rozdíl od toho zlata, které
se jednou vytěží a šlus. Proto je prameniště v
oblasti Mělnické Vrutice a Řepínského dolu
jednoznačně hodnotnější než nějaký zlatý důl.
O naši vodu se v minulosti zajímala zejména
Praha, kdy již před 140-ti lety vznikaly první
studie na zásobování Pražanů Vrutickou vodou. Ale jak to tak bývá, nakonec je vše jinak
a v sedmdesátých letech minulého století se
vybudoval skupinový vodovod KSKM, což
znamená, že tato voda se pije v Kladně, Slaném, Kralupech i na Mělníku.
Ing. Josef Živnůstek

Bez názvu-1 1

Toto úctyhodné dílo dnes zásobuje čtvrt
milionu obyvatel a délka vodovodního potrubí zajišťujícího distribuci „mělnické“ vody
přesahuje dva tisíce kilometrů (ano čtete dobře, je to jako by se postavilo potrubí až za
Moskvu). Z Mělnické Vrutice do soustavy
KSKM každou vteřinu odtéká 330 litrů vysoce kvalitní vody.
Ale vraťme se k našemu pokladu. Je naší
povinností se o něj starat, zajistit to, že voda
nebude kontaminovaná, že budeme čerpat
pouze tolik vody, aby krajina tím netrpěla, aby
říčka Pšovka nevyschla. Jedině tak ten náš poklad zůstane pokladem cennějším, než nějaký
zlatý důl.
Proto podporuji spolek Voda Jelenice, jehož cílem je právě dbát na správné hospodaření s vodou, proto přijdu 22. března na mělnické náměstí, kde již tradičně Voda Jelenice
organizuje připomínku Světového dne vody.
Potkám se tam i s Vámi?
Ing. Josef Živnůstek
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Velikonoce
- oslava přírody

Když vykvetou sněženky, krokusy a narcisy a velikonoční vajíčka jsou připevněna na vrbové větvičky, je to více než jisté. Zima je nenávratně pryč a první velký
svátek celého roku a oslava jara Velikonoce je tu. Období plné tradic a zvyků,
barev, vůní a nové čerstvé energie mají rádi děti i dospělí a neodmyslitelně k němu
patří malování kraslic, kterými si pak zdobíme svůj domov. To však není jediná
možnost výzdoby, jarní věnce, postavičky kuřátek a zajíčků, hnízdečka, osení,
jarní povlečení, ozdoby na oknech a jídelním stole, na jaře je vše dovoleno!

Jen málokterý svátek má tak blízko
k přírodě jako právě Velikonoce.
Kombinuje se zde křesťanský svátek oslavy zmrtvýchvstání Ježíše
Krista s prvním jarním úplňkem.
Proto jsou Velikonoce každý rok
v jinou dobu.
Pohanské zvyky oslavující konec zimy a plodnost nadcházejícího
roku jsou dnes vnímány jako tradiční velikonoční zvyky a symboly, které si pak rádi uzpůsobujeme
do svých vlastních tradic. Proto se
obklopujeme mláďaty – zajíčky,
kuřátky a nakonec i těmi úžasnými
velikonočními vajíčky. Oslavujeme
tak sílu přírody vytvářet stále nový
život a nabírat sílu po dlouhé zimě.

Jak na malování
kraslic
Zdobení a malování kraslic není
jen zábava pro děti. Každý, kdo rád
pracuje rukama si s chutí na Velikonoce ozdobí pár vajíček. Je to až
relaxační činnost plná krásných barev a motivů, možnosti kreativně se
vyjádřit a užít si tvoření, kterému se
možná během roku tolik nevěnujeme. Máme pro vás pár tipů a triků,
jak si vyrábění užít co nejlépe.
Vhodné vajíčko:
Ne každé vajíčko je na malování
vhodné. Aby se podařilo jeho vyfu-

kování, je třeba, aby mělo poměrně
silnou skořápku. Taky není vhodné
příliš malé vajíčko, které by bylo
složité obarvit, ozdobit a pověsit.
Dobře propíchnuté:
Propíchnout vajíčko vůbec není tak
snadné, jak se může zdát. Otvor na
špičce by měl být dost veliký, aby se
do něj vešla sirka nebo špejle. Otvor
na spodní části vajíčka by měl být
také dostatečně velký, aby se skrze
něj podařilo vyfouknout obsah vajíčka. Na propichování vajíčka se
například dá použít speciální propichovátko, ostrým předmětem pak
lze dírky opatrně rozšířit.

Náš tip:
Uvažte asi 1 cm
dlouhý kousek párátka nebo sirky na provázek a protáhněte je horním
otvorem kraslice – když zatáhnete, kraslice na provázku perfektně
drží. Také můžete provázek přivázat
ozdobnou mašlí, za kterou pak pověsíte vajíčko například na větévku
s kočičkami.

Správně vyfouknuté:
Ano, velikonoční kraslice je potřeba především správně vyfouknout. K hornímu otvoru přiložíte
rty a pomalu vytváříte tlak a tím
vyprazdňujete vajíčko. Nefoukejte
příliš silně ani vajíčko nemačkejte,
jinak se křehká skořápka rozpadne.
Šikovně zavěšené:
Pokud si koupíte háček na velikonoční kraslice nebo na horní část
vajíčka přilepíte poutko, máte vyhráno. Pěkné šňůrky a mašle dodávají kraslicím pěkný a nepřeplácaný
vzhled.

Výtvarné zpracování velikonočních kraslic nemá žádné hranice.
Můžete barvit, kreslit, malovat,
obarvovat v horké vodě nebo pomocí slupek od cibule, můžete lepit, omotávat, obalovat nebo použít
třeba lak na nehty. Můžete vajíčka
polepit kousky skořápek, barevnými papíry z děrovačky, flitry, bavlnkami, atd. Stačí jen trocha fantazie
a budete mít doma překrásné dekorace.
Velikonoční vajíčka: barvení je
jednoduché!
V obchodě seženete mnoho různých barev určených na barvení
vajíček, které jednoduše rozpustíte
ve vodě a vajíčka do lázně vložíte. Za pár minut tak máte natvrdo

uvařené vajíčko v modré, červené,
zelené, žluté nebo třeba oranžové
barvě. Vajíčka můžete naaranžovat
do velikonočního hnízda, kde budou
čekat na koledníky, nebo po Velikonocích udělat dětem třeba modrou
vajíčkovou pomazánku – barvy totiž
občas obarví i bílek, ale jsou zdraví
neškodné, takže se nemusíte ničeho bát. Dokonalosti pak dosáhnete,
když budete barevná vajíčka servírovat ve velikonočně nazdobených
miskách.
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Pojďte k nám na koledu!

Upečte koledníkům velikonoční
sušenky.
velikonoční
sušenky
zzBudete potřebovat:
• 300 g hladké mouky
a trochu na podsypání
• špetku soli
• 150 g třtinového cukru
• kůru ze tří limet
• 150 g studeného másla
• 1 velké vejce
• 1 lžičku vanilkového extraktu
zzNa ozdobu:
• 400 g moučkového cukru
• 75 ml šťávy z limet nebo citrónů
• gelové potravinářské barvy
Ze všech uvedených surovin vy-

pracujte těsto, zabalte ho do fólie
a dejte alespoň na půl hodiny chladit do lednice. Troubu předehřejte
na 180 °C, těsto vyválejte na pomoučněné ploše na 4 mm silný plát.
Vykrajovátkem ve tvaru vajíčka vykrájejte z těsta oválky, rozložte je na
plech vyložený pečícím papírem
a dejte ještě na 15 minut chladit. Pak
pečte 15 – 17 minut dozlatova.
Cukr smíchejte s citrusovou šťávou, vzniklý hladký krém rozdělte
do mističek a obarvěte barvami.
Část ponechte bílou. Barevnými
polevami potřete upečené sušenky a
nechte polevu zaschnout. Bílou polevou pak ozdobte barevné sušenky.
Zbylou polevou přilepte sušenky na
špejle a nechte zaschnout.

řeřichA v skořápce
Udělejte si praktickou a zároveň originální dekoraci. Vysejte si řeřichu do
skořápky od vajíčka. Stačí do ní vložit vatový tampon, navlhčit a vysít pár
semínek řeřichy. Za několik dní můžete sklízet čerstvé bylinky přímo na jídelním stole.

Co s kopřivami

Štípou nás na rukách okamžitě, jak
se jich jen zlehka dotkneme. Podrobíme-li je ale kuchyňské úpravě,
stávají se tím nejlepším, co můžeme
na jaře v kuchyni využít. Dodají nám
nejen svěží chuť, pokrmu krásnou
barvu, ale i minerály a léčivé látky.
Kopřivová velikonoční nádivka
Recept je na osm porcí, příprava 30
minut, pečení 50 minut
Suroviny:
• 500 g uzeného vepřového masa
• 8 rohlíků z předešlého dne
• 8 vajec
• 200 ml smetany ke šlehání
• 400 g mladých kopřiv
• 1 cibule, 4 stroužky česneku
• majoránka, pažitka
• sůl, mletý pepř
• 2 lžíce oleje
• máslo na vymazání formy
Uzené maso uvařte doměkka, ne-

chte vychladnout a nakrájejte na kostičky. Rohlíky pokrájejte na středně
velké kostky. Vejce rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte ve smetaně, z bílků ušlehejte tuhý sníh. Rohlíky dejte do mísy,
přilijte smetanu se žloutky a přidejte
maso. Kopřivy důkladně operte,
krátce spařte horkou vodou a ihned
propláchněte studenou, nechte dobře okapat. Potom listy nasekejte na
menší kousky a přidejte do mísy.
Cibuli a česnek oloupejte. Připravenou směs promíchejte a ochuťte
jemně nasekanou cibulí, utřeným
česnekem, majoránkou, solí, pepřem
a pažitkou. Nakonec vmíchejte olej
a sníh.
Připravenou směs přendejte do
vymazané formy, povrch uhlaďte
a pečte při 180 °C asi padesát minut.
Hotovou nádivku vyklopte a nakrájejte na plátky. Chutná teplá i studená.

Velikonoční beránci

Přiznávám, že o Velikonocích raději peču mazance, beránek byl výsadou mojí mámy. Pečlivě jim krémem dělala kudrny a kolem krku
vázala mašličky, za které přidávala vždycky nějakou zelenou větvičku.
Zalistovala jsem tedy s trochou nostalgie v sešitu s recepty. Stránky
s těmi zaručenými jsou bezpečně k poznání. Trochu umaštěné, možná
zrovna od krému na beránky… Tak tady jsou.
zzŠlehačkový beránek
Příprava: 15 minut, pečení: 50 – 60
minut, na formu: 1 – 1,25 l
Suroviny:
• 125 g moučkového cukru
• 1 vanilkový cukr
• 60 g změklého másla
a trochu na vymazání formy
• 2 – 3 vejce (podle velikosti)
• 100 g spařených rozinek
• 250 g hladké mouky a něco
málo na vysypání formy
• 2 lžičky kypřícího prášku
• 250 ml smetany ke šlehání (33 %)
Předehřejte troubu na 175 °C
a vymažte a vysypte dvoudílnou
formu. V míse utřete změklé máslo
s oběma cukry a zašlehejte vejce.
Šlehejte, dokud hmota nenabude,
a potom k ní prosijte mouku s kypřícím práškem. Přidejte smetanu, spařené rozinky a promíchejte.
Hladké těsto přesuňte do přední formy na beránka, těsto by mělo sahat
asi 1 cm pod okraj, uhlaďte povrch
a přiklopte druhou polovinou formy.
Pečte v předehřáté troubě asi 50 minut. Jestli je dostatečně pečený vyzkoušejte zapíchnutím špejle do těsta. Je-li těsto pečené, vyjměte formu
z trouby, zabalte na chvíli do vlhké
utěrky, sejměte víko, a když trochu
zchladne, opatrně beránka vyklopte
a nechte nejlépe na mřížce, ležícího na zádech, aby se vahou neutrhl,
zcela vychladnout.
zzBeránek z piškotového těsta
Příprava: více než hodinu, pečení:
35 minut, chladnutí: 1 – 2 hodiny, na
formu o objemu 2 l
zzSuroviny:
• 300 g polohrubé mouky
• 5 vajec, žloutky a bílky zvlášť
• 2 vejce navíc
• 250 g krupicového cukru
• 1 vanilkový cukr
• šťáva a kůra z půlky citrónu

• rozinky na očička
• máslo na vymazání formy
• moučkový cukr na poprášení
nebo čokoláda na polevu
nebo krém na ozdobu
Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Formu důkladně vymažte změklým máslem
a vysypte trochou mouky. Vejce
a žloutky ušlehejte v míse s oběma
druhy cukru do pěny, přidejte citronovou šťávu i kůru a mouku. V jiné
nádobě vyšlehejte z bílků tuhý sníh
(když nadzdvihnete metlu, špičky
sněhu se neohýbají) a lehce ho vmíchejte do těsta.
Těsto vlijte do vrchní poloviny
formy, přiklopte a vložte do trouby.
Pečte zhruba pětatřicet minut, až je
beránek krásně zlatý; přesvědčíte
se opatrným nadzdvižením formy
a vpichem špejle – když na ní neulpí
vlhké drobečky, je hotovo.
Formu vyjměte z trouby a na
hodinku až dvě ji zabalte do vlhké
utěrky, až zcela vychladne. Opatrně
beránka vyklopte, posaďte na servírovací talíř, poprašte moučkovým
cukrem, vytvořte malé důlky a vložte do nich rozinky jako oči. Můžete
ho také přelít čokoládovou polevou
(připravíte ji podle návodu na obalu)
a nechat vychladit. Nebo můžete beránka nazdobit máslovým krémem.
zz Poznámka:
Ať už zvolíte jakékoli těsto, plňte,
obličejovou‘ polovinu formy, a to
asi čtyři milimetry pod okraj, protože pečením těsto vyběhne.Pozor,
formy mají různý objem – recept
proto možná budete muset přizpůsobit té své. Pokud nemáte odměrku,
zjistíte objem pomocí, standardního‘
hrnku na čaj (vrchovatý má 250 ml)
nebo půllitrové lahve.
Z hladké mouky bude beránek
mechovější, z polohrubé pevnější.

velikonoce
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Velikonocní
							 pozvánky
Velikonoce

na brandýském zámku

Sice zde o týden dříve, tj. v sobotu 24. března, ale skutečně ve znamení
toho pravého jara.
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Muzikantský domeček při MŠ
Lumpík a Atelier 6tej smysl zvou na Jarní hraní - štěbetání, které bude znít na
zámku od 10 hodin. Kromě písniček s jarní tématikou budou malí návštěvníci procházet ptačím světem. Na této cestě budou ptačí hnízdečka s příslušnými úkoly a hlavní odměnou bude udělení „Řádu prvního jarního pěvce“.
Kromě toho dojde k výrobě „zámecké ovečky“ a odpoledne na všechny čeká
loutkové divadelní představení „Poklad“. A tak určitě všichni stráví pohodový jarní den.

Jarní a velikonoční

výstavy v neratovicích

Začíná jaro a v letošním roce s příchodem jara zároveň oslavíme i Velikonoce. V Neratovicích se uskuteční několik tématických výstav, jenž
připomenou toto období.

Největší zemské

vajíčkové slavnosti

Pořadatelé zvou na tradiční slavnost „Vajíčkobraní“, která se letos
koná v neděli 24. března ve Velvarech.
Od 9. hodiny dopolední zde otevře svůj stánek kovář, přadlena a také pekař,
perníkářka, uzenář i další tradiční řemeslníci udržující tradici našich předků.
A samozřejmě to bude příprava na Velikonoce v podobě pletení pomlázek, malování vajec či zdobení perníků a výroby různých velikonočních
ozdob. Chybět nebudou ani dobové pouťové atrakce v podobě historického kolotoče, živý koutek s ovečkami a projížďky kočárem. Odpoledne na
všechny čeká kulturní program v podobě vystoupení zdejších dětí, pro něž
je připraveno pohádkové představení a veselé zpívání. Jaké by to bylo vajíčkobraní bez tématické soutěže „O putovní kraslici“, v níž budou zápolit týmy ze sousedních měst a vejce budou létat i vzduchem. Ti zdatní se
mohou v rámci akce „Natvrdlá vejce pro Prahu“ vydat pěšky s nůší vajec
a ve slušivém společenském oděvu do našeho hlavního města.

Vydají se na
Křížovou cestu

Velký pátek patří k k největším křesťanským svátkům, neboť si věřící
připomínají ukřižování Ježíše Krista.
V pátek 30. března se v Roudnici nad Labem uskuteční pěší pouť, která začne
přesně v poledne u kapličky Ecce Homo na odbočce do Klenče. Tato pěší
pouť, rámovaná tradičními 14 zastaveními Kristovy cesty na Golgotu, je starobylým způsobem, jak rozjímat Velký pátek a jeho události. Cesta povede
do periferie města a do polí, do míst často zapomenutých a nepřitažlivých,
směrem k opuštěnému statku Vladimírov.

Již 21. března bude možno zavítat do Domu kněžny Emmy, kde místní obyvatelé pořádají již tradiční Velikonoční výstavu. Ta bude zahájena slavnostní vernisáží v prostorách zdejší kaple v 10 hodin. O den později se zde
uskuteční od 14 hodin Velikonoční jarmark, jenž nabídne celou řadu originálních výrobků. A v pátek 23. března proběhne všem dobře známá Velikonoční prodejní výstava, kterou organizuje Svaz tělesně postižených společně
s DDM Neratovice a liběchovským zahradnickým učilištěm ve zdejším
DDM. K vidění i zakoupení bude pestrý sortiment živých květin, vazeb, výrobků šikovných krajkářek, obyvatel Domu kněžny Emmy, či krásné výrobky místních pachtworkářek. A konečně 26. března proběhne i tradiční velikonoční výstava v prostorách Základní a Praktické školy v Byškovické
ulici, kde bude možno zhlédnout výsledky prací zdejších žáků.

přivítáme jaro

Pro návštěvníky veltruského zámku je o Květnou neděli 24. března
připraven pestrý program, který v odpoledních hodinách vyvrcholí
vynesením Morany.
Na návštěvníky zámku čekají různé tvořivé dílny s jarní a velikonoční tematikou, tržiště i doprovodný program. Naši předkové vítali jaro vynesením Morany. Právě tento starý zvyk si připomeneme i zde a symbolicky
tak skoncujeme se zimou a s ní kdysi spojovanou smrtí. Všichni se mohou
připojit k průvodu a společně s ním slavnostně vhodit Moranu do potoka.
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Kultura

FILMOVÉ VARYACE V KINĚ SLANÝ
Městské kino ve Slaném zařadí do své programové nabídky naprostý
unikát. Filmy, které si získaly mezinárodní ohlas, avšak v České republice nemají svého distributora. Diváci je mohli zhlédnout na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale v jiných českých kinech k vidění nejsou. V sobotu 10. března v 19.30 byl uveden
francouzský thriller Korporace a 24. března v 19.30 bude promítáno
drama Představ si, oba filmy za běžné vstupné, 120 Kč. Vybrané filmy osobně doporučil na základě vlastního diváckého zážitku uvolněný
člen rady města Pavel Bartoníček, který promítání v kině inicioval.

Filmové
VARYace

Filmy, které jste viděli ve Varech a v jiném kině neuvidíte
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Český distribuční trh přináší každý
týden do kin několik zahraničních i
domácích snímků, není tedy reálné,
aby se k divákovi dostaly všechny
zajímavé tituly. Ve Slaném se proto
rozhodli pro unikátní projekt. Oslovili zahraniční producenty několika
snímků, které byly promítány na
Mezinárodním filmovém festivalu
a jejichž licence pro veřejné promítání v České republice žádný distributor nezakoupil. Zareagovali dva
licencoři, francouzská Indie Sales
a německá Beta Cinema. Čeští překladatelé pak kinu poskytli titulky,
které budou během projekcí promítány na podplátno.
 Francouzský thriller Korporace se Céline Sallette a Lambertem
Wilsonem v hlavních rolích pojednává o ambiciózní a nesmlouvané
HR manažerce Emilii, jejíž život se
změní v momentě, kdy je svědkem
sebevraždy jednoho ze zaměstnanců.
Vyšetřování případu se stane morální zkouškou ženy, jejíž kroky, ačkoli
byly podmíněné bezmeznou pracov-

ní oddaností, učinily nešťastným
nejednoho pracovníka. Film soutěžil
v hlavní soutěži Karlovarského festivalu o Křišťálový glóbus.
 Druhý snímek drama Představ
si polského režiséra Andrzeje Jakimowskiho je zasazený do prostředí
nevidomých lidí. Edward Hogg coby
nevidomý učitel Ian přijíždí do renomované internátní školy zasvětit
stejně handicapované studenty do
umění prostorové orientace. Nekonformní výuka je brzy nadchne, touha
poznat stále víc s sebou ale přináší
i neradostná zjištění. Poetický snímek o nezměrné představivosti,
která probouzí ze světa věčné tmy.
Přednosti snímku ocenili jak diváci
festivalu, tak i polští kritici řadou
ocenění a nominací pro nejlepší film.
Vstupenky na oba filmy je možné zakoupit na pokladně Městského kina Slaný, případně on-line na
www.kultura.slansko.cz, kde mají
návštěvníci také možnost získat více
informací o filmech.

red

www.kultura.slansko.cz

Wohnout unplugged tour
Skupina Wohnout se opět odpojila od elektrických
aparátů a se svým „Unplugged tour“ míří do divadel
napříč naší vlastí.
Kapela představí všechny své nejzásadnější hity v upravených akustických podobách. Přivezou také scénu, která táborákovou atmosféru navodí i v divadle.
Wohnouti si dali na setu záležet, a tak kromě svého
hosta si vozí i pro ně zcela netradiční nástroje. Diváci
se tak mohou těšit například na hru na valchu. Bubeník se učí na harmoniku a basák si do dodávky přibalil kontrabas. Historicky třetí a také na dlouhou dobu
poslední unplugged sezóna oblíbené české kapely zavítá také do mělnického Masarykova kulturního domu.
A to v pátek 16. března, kde od 20 hodin i zde představí
všechny své nejzásadnější hity. Jako host se tentokrát
představí houslista Vojta Lavička.
„Jsme hlasitá kapela a rádi děláme svými nástroji
hluk. Jenže občas se nám zasteskne po klidu nástrojů
akustických a zamíříme cvičit k táboráku. Tahle unplugged šňůra je naší již několikátou a já myslím, že už jsme
tady v kramflecích trošičku pevnější než na začátku“,
komentuje tuto akci zpěvák kapely Honza Homola.

mar

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

melnicko@melnicko.cz
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peklo a ráj ve Staré mydlárně

Rozhovor Vladimíra Špuláka s frontmanem Folimanky Ladislavem Jaklem

zzTvoji kapelu Folimanka Blues
jsem poprvé zaznamenal v devadesátých letech na Divadelních
poutích v Neratovicích. Když jsem
pak v roce 2009 ve spolupráci
s mělnickým kulturákem pořádal cyklus bluesrockových večerů
Blues Night, byli jste druhými pozvanými hned po klasicích žánru
Bluesberry.
„Zajímalo by mě, jak jsme se ti dostali do rány zrovna my.“
zz Měl jsem na vás příjemné
vzpomínky z těch Neratovic.
I když hrajete spíš klasický bigbít
než blues, já ve vašich písničkách
vnímám zřetelný bluesový pocit.
Je tam opravdu? Může to souviset
s tím, že miluješ Led Zeppelin?
„Malinko si odpovídáš sám, ale
trochu to rozšířím. Když se u nás
řekne „bluesová kapela“, myslí se
tím většinou boogie, prostě rychlé
dvanáctky. Rytmus je daný, harmonie taky, občas se to něčím ozvláštní,
ale dál to jede v příjemném tempu.
Já jsem takhle slovo blues nikdy nevnímal. Vnímal jsem ho jako krajní
emoci, ne jen jako příběhy o trampotách se ženami. Vnímám ho jako
prožitek na samu hranu snesitelnosti, možná až za ní. Své určitě
sehrála i má láska k Zeppelin, ale
taky to, že bigbít poslouchám ne od

puberty, ale už od mateřské školy,
to díky svým starším bratrům. Když
si člověk v životě a ve vztazích nenechává zadní vrátka, zažije vášně,
o jakých se jiným může jen zdát. Ale
je taky mnohem zranitelnější a snadno přijde k takové bolesti, od které
jsou ti „chytřejší“ uchráněni. Tak
já vnímám blues. Ale když to blues
zredukujeme na hudební formu, pak
musím říct, že v opravdovém bigbítu
vespod blues být musí, jinak je to jen
vymyšlená umělotina.“
zzV posledních letech k nám jezdíte celkem pravidelně. Jaké byly
dosavadní mělnické koncerty, užili
jste si je?
„No jo, jezdíme. Je to možná shoda
okolností. Mělník nabízí všechno.
Hráli jsme několikrát i na vinobraní,
párkrát i v místních klubech. To jsou
úplně odlišné světy. Umíme udělat
show na velkém podiu, ale v tom klubu, kdy člověk vidí posluchači do očí,
to je fakt něco jiného. Zrovna minulý
víkend jsme v pátek hráli pro mnoho
set lidí na pivním festivalu v Budějovicích a hned druhý den v klubíku
v Českém Krumlově. Kontrast jako
hrom. Myslím, že se naše písně hodí
spíš do osobního prostředí, pro pozornější posluchače.“
zzJaký bude nadcházející březnový koncert ve Staré Mydlárně, ten-

Expediční kamera
v Brandýse
Již po osmé zavítá do řady měst i městeček filmový festival Expediční
kamera, aby zde promítl čtyřhodinové pásmo filmů z celého světa. Projekce snímků proběhne i v sobotu 17. března od 16 hodin v městském
kině v Brandýse nad Labem.

Opět tak ve zdejším kině proběhne
celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích
i sportech. V letošním roce se jedná
o tři snímky, jež budou uvedeny
v hlavním programu. Nejprve je to
britský film „DugOut“, jenž pojednává o tom, jak se dva dlouholetí kamarádi vydali tokem Amazonky do
nitra ekvádorské džungle na prapůvodním indiánském člunu.
Německý snímek „Oči Boha“
líčí další plaveckou výpravu. Tento-

krát po řece Saryjaz. Řeka na pomezí Číny a Kyrgystánu láká ty nejlepší
kajakáře už od 30. let minulého století. Dobrodruhy, sportovce a blázny,
kteří mají odvahu vystavit se tak
silnému proudu, tak blízko skal, aby
se na konci své cesty podívali do očí
Boha.
A konečně slovenský poetický
filmový příběh o kontrastu generací „Teória šťastna“. Bývalý lezec
a opravdový horal se po letech vrací
pod mohutné štíty Vtáčniku. V 70.
letech tu s kamarádem trávili všechen svůj čas, vymýšleli nové linie
a stavěli nové cesty. Přesto jejich
jména na pamětní tabuli úplně chybí.
Nedocenění může mrzet i na sklonku
života, ale zklamání vyváží setkání
s mladým horolezcem, který se zrovna chystá lézt jejich legendární cestu
Dračí kout.
mar

tokrát vlastně dvojkoncert s kapelou Libý Květoň? Těšíte se?
„Jasně. Mydlárna je rarita, v prastarém sklepení člověk nehraje každý den. Když jsme tam hráli minule,
strčili pod pódium nějakého vozíčkáře. Prchnout nemohl – a po chvíli
možná už ani nechtěl.“
zzToho tam nestrčili, to je pravidelný návštěvník mydlárenských
koncertů. Jak to přišlo – turné
zrovna s Květoněm?
„Spojuje nás s ním Pavel Benýšek,
náš někdejší pianista a jejich aktuální zpěvák. Květoň je takový náš
protipól. Oni si umějí dělat srandu
ze všeho, my zas ve všem hledáme
drama. Ještěže život nabízí obojí.“
zzTak to se máme na co těšit –
peklo a ráj v jeden večer. Od vydání vašeho posledního alba Krajina po bitvě uteklo už pár let, máš
v šuplíku nějaké nové písničky?
Chystáte další desku?
„To jsem ještě nikomu neřekl, ale
ano, chystáme. Teď nás čeká ještě
velký koncert k 25. výročí kapely
v Malostranské besedě 20. června,

ale hned po něm už se začneme připravovat do studia. A jak jinak, bude
to deska ještě tvrdší a ještě emotivnější.“
zzUslyšíme něco z nových věcí
v Mydlárně?“
„To bych asi prozrazovat neměl. Ale
dobrá, asi uslyšíte. Ale nejvíc jeden
či dva kousky, ještě to tolik neumíme.“
zzKromě bigbítu se intenzivně
věnuješ pivu a jsi jedním z jeho
největších znalců v téhle zemi. Jak
významné místo v tvém životě zaujímají tyhle dva světy, a prolínají
se nějak?
„Jasněže prolínají. Pivo k bigbítu
patří a naopak. Ale přesto pro mne
obojí nemá v životě roli stejnou. Muzika je pro mě způsob myšlení, způsob prožívání, způsob dívání se na
svět, způsob vnímání, cítění. Pivo, to
je hlavně krásný koníček. Když člověk nezůstane na povrchu a zajímá
se o něj hloub, objevuje úžasné světy, což mě krásně obohacuje.“
zzDěkuji za příjemné popovídání.

Vladimír Špulák
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Nejlepší kniha o fake news
Další akční scénické čtení oblíbeného cyklu LiStOVáNí se bude týkat
problematiky až nebezpečně aktuální.
Média, politici, sociální sítě…Ze
všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak
a proč se nás snaží dezinformovat.
Objevují se různé fotomontáže, šíří
se falešné zprávy či zkreslené informace. Bohužel je mnoho těch, kteří
jim bezmezně uvěří a projevuje se
to na jejich jednáních a postojích.
Co ale často opakovaná spojení
fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu
s námi, šikovně skryté, už dlouhá
staletí? Jak je možné, že fungují?
Kdo a proč je vypouští?
Před dezinformacemi se snaží
varovat publikace „Nejlepší kniha
o fake news, dezinformacích a ma-

nipulacích!!!“ od spolku Zvol si
info, který se skládá ze studentů
a pedagogů Masarykovy univerzity.
Tato kniha se šikovnou manipulací
v samotném názvu čtenáře dovede
k tomu, jak nad záplavou informací,
která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.
Její spoluautor Miloš Gregor
o tomto záměru říká: „Snažili jsme
se tento fenomén uchopit ze všech
možných stran. Jednak tam představujeme argumenty, proč fake news
vlastně nejsou fenoménem novým,
jsou tu již několik staletí, jenom se
jim dříve říkalo jinak. Ukazujeme
principy, na kterých pracují, a říkáme, proč máme kolikrát tendenci

Vražda sexem?

I to se může stát. Alespoň v komedii Joan Shirleyové o zmateném muži,
jeho praktické ženě, popletené tetičce, hysterické pacientce a nečekané
milence, kterou uvede soubor Divadla Karla Čapka z Děčína v Malém
sále neratovického Společenského domu.
V úterý 20. března od 19 hodin návštěvníci představení uvidí jaké to
je, když má pragmatická žena, povoláním lékařka, jedno velké přání:
klidný domov a realistický přístup
k životu. Přání zdánlivě realistické… Pokud se jí však v domě sejde
nepraktický a sám sebe hledající
manžel, všetečná a krátkozraká tetička, šílená rodička, pubertální neteř
a příliš horlivý asistent, je poklidný
domov to poslední, co můžete očekávat.
Manžel Bernie se rozhodl skončit se zaměstnáním a věnovat se
umění, jehož jediným produktem
je pouze nepovedený autoportrét.

Jeho žena Nikol zase musí kvůli
rekonstrukci přestěhovat svou ordinaci domů. V domě žije i popletená
a krátkozraká teta Dot, do toho všeho ještě přijde hysterická a dotěrná
pacientka Val žádat Nikol, svoji
lékařku, aby mohla porodit své již
sedmé dítě v provizorní ordinaci do
vany. Kromě hrozícího porodu se
postavy musí vypořádat i s ukrytím
mrtvoly a nečekanou návštěvou milenky. Z dosud poklidného domu se
stává blázinec.
Jedinou realitou tak zůstává vražedný humor této klasické britské
komedie…
mar

těmto zprávám věřit, byť se jiným
můžou zdát na první pohled falešné.
To všechno zahrnujeme do kontextu
dnešní doby a popisujeme, jak se
to projevilo ve fungování internetu
a sociálních sítí.“
LiStOVáNí tak přináší na jeviště

Dne 2. března 2018 oslavila
krásné 80. narozeniny
paní Anna Chrtková z Mělníka.
Do dalších let hodně
zdraví a štěstí přeje rodina.

Z PŘEDSTAVENÍ

Foto: archiv souboru

opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou
scénickou formou.
O tom se bude moct každý přesvědčit i v hudebním sále mělnického kulturního domu ve čtvrtek
29. března od 18 hodin. 
mar
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CESTUJTE A POZNÁVEJTE S MĚLNICKEM
Střípky z Kokořínska
Trampská osada
HARA-KOKO
Když vystoupáte od hráze rybníka Harasov po červené turistické
značce nahoru a pokračujete lesem výš, narazíte zanedlouho na
cestu, která vás zavede k chatám
a srubům trampské osady HARA-KOKO. Je jich zde asi čtyřicet a jsou roztroušeny až k mlýnu
Mlčení.
A teď trochu k historii osady.
První skupiny trampů začínaly jezdit na Kokořínsko v roce 1927 jen
tak „pod širák“, pod stan a později
zatoužily mít střechu nad hlavou.
První chata byla postavena v roce
1929 a další rychle následovaly. Vytvořila se pevná kamarádská parta,
která byla ovlivněna četbou kovbojek a rodokapsů. Dávali si různé
přezdívky a chaty dostávaly názvy
jako Orient, Askalóna, Hacienda,

Hvězda, Utara a další. Do čela byl
volen vévoda. Do chat nikdy nebyla zavedena elektřina a pro vodu se
chodí do údolů, k Ladčinu prameni. Osadníci se pravidelně scházejí
v pátek a v sobotu v blízkých hospůdkách. Osadníci vedli a částečně ještě vedou pestrý společenský
život. Pořádali i osadní ples, táboráky, velikonoční hodování, pálení
čarodějnic a další. Oblíbené jsou
i sportovní aktivity, například fotbálek na louce. Jestliže zamrzl některý
rybník, hraje se tzv. holomajzna, tj.
hokej bez bruslí.
Do svých chat jezdili ponejvíce
vlakem do Kaniny a odtud polní
cestou (dnes je již zoraná) a potom
Fialovou roklí do údolí. Postupná
motorizace donutila osadníky k vybudování parkoviště na ostnatým
drátem ohraničené louce u mlýna
Mlčení. Parkoviště dostalo jméno
„koncentrák“.

VAŘÍME ZDRAVĚ
Mrkvový dort
Pečlivě jsme zvažovali, který recept zařadit do rubriky v měsíci březnu. Pečlivě jsme vybírali a zkoušeli. Příprava je snadná a výsledek je
skvostný. Vyzkoušejte…
zzNutriční informace na 1 porci:
• 282 kcal • 8 g bílkovin
• 22 g sacharidů • 18 g tuků

zzPříprava jídla
Troubu předehřejeme na 175 ºC.
Do větší mísy prosejeme mouku
s práškem do pečiva a skořicí. Přidáme muškátový oříšek, vlašské ořechy, sůl a promícháme. V jiné míse
smícháme vanilkový extrakt, vejce,
kokosový olej, jogurt, med a mléko.
Obsah obou mís spojíme a přidáváme postupně nastrouhanou mrkev.
Všechny suroviny zpracujeme

Večer při návratu z hospody U Tichých do něj narazil velkou rychlostí
cyklista. V místě neštěstí mu kamarádi postavili v blízkosti hospody
U Grobiána kamenný pomníček.

Mgr. Luboš Hovorka

křížovka

v těsto a vlijeme do kulaté formy
(o průměru 20 cm) vyložené pečícím papírem. Těsto dáme péct do
předehřáté trouby a při teplotě 165 –
175 ºC pečeme 50 – 55 minut. Těsto
vyzkoušíme špejlí – pokud je po vytažení z těsta suchá, můžeme korpus
vyndat z trouby a nechat vychladnout na mřížce. Mezitím vyšleháme
tvaroh, smetanový sýr a med. Vychladlý korpus rozřízneme, potřeme
polovinou polevy a druhou polovinu
polevy rozprostřeme na vrch dortu.
Poznámka:
Z uvedeného receptu můžete rovněž připravit mufiny. Těsto rozdělíte
do 12 košíčků a dáte péct na 30 – 35
minut. Poté necháte chvíli vychladnout a zdobíte připravenou polevou.

Dobrou chuť!

Rozluštění křížovky:...Bez porna na dvou DVD.

zzIngredience:
Na korpus:
• 300 g celozrnné špaldové mouky
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 1 lžíce mleté skořice
• 1 lžička mletého muškátového
oříšku
• 100 g mletých vlašských ořechů
• 1 lžička vanilkového extraktu
• 150 ml kokosového oleje
• 3 vejce, 100 g jogurtu
• 70 g medu, 150 – 200 ml mléka
• 250 g mrkve
• sůl
Na polevu:
• 200 g tvarohu
• 200 g smetanového sýru
• 2 lžičky medu

V současné době se společenský
život udržuje, ale již v mnohem
menší míře než dříve. Jeden z oblíbených vévodů Jaroslav Kubálek
zvaný „Šmidlajs“ tragicky zahynul
před několika lety.

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

melnicko@melnicko.cz
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HLEDAJÍ DOMOV
Adopce zvířete z útulku pro zvířata v nouzi, Mělník
„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen,
že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni“.
John Steinbeck
Kdoví, kolik pravdy se skrývá za tímto citátem. Jsem přesvědčena, že v psích očích lze spatřit ale i vděčnost a radost. Dokonce si myslím, že psi se
občas smějí. Ten můj určitě! Jestli máte pro chov pejska podmínky, jestli chcete zažívat se svým psem každodenní dobrodružství a těšit se z psích
kousků, vyberte si některého z dnešní nabídky. Zažijete jistě radostné chvíle, a Váš nový kamarád bude mít důvod ke smíchu.

BRUNO

Ajša

Vigo

Ajša byla vychována v láskyplném domově, ve BRUNO je velmi akční cca osmiletý pejsek, kte- Vigo byl do útulku přijatý necelé dva týdny před
kterém se o ní starala vlídná a laskavá panička, rý se do útulku dostal 3. 8. 2015. Po pár měsících Vánocemi v naprosto zuboženém stavu, byl podkterá bohužel před časem tragicky zahynula. Její našel nový domov, ze kterého však byl vrácen. vyživený a neskutečně vystresovaný. V současné
život se tak z minuty na minutu změnil a skončila Nicméně netrvalo dlouho a usmálo se na něj době je z něj již sebevědomý pejsek, který je přiu nás v útulku, kde měla vleklé zdravotní potí- štěstí podruhé a tak podruhé opustil brány útulku praven hledat nové páníčky.
že. U nás v útulku podstoupila kvůli zdravotním a odešel bydlet k perfektnímu pánovi, jeho skvělý
Vigo je cca čtyřletý kříženec pravděpodobně vikomplikacím nejprve kastraci, a aby toho nebylo páníček bohužel nečekaně zemřel a tak se Bruno peta, takže štíhlou figuru bude mít nejspíš pořád.
málo tak si zpřetrhala vazy a musela podstoupit vrátil zpátky do útulku, kde čeká na ten snad už Je hodně temperamentní, takže by uvítal páníčtaké operaci kolene. I v takto vysokém věku a po poslední, ale o to skvělejší domov.
ka, který se s ním bude věnovat nějakému sportu,
zdravotních peripetiích se nám pro Ajšu podařiTento psí sympaťák umí základní povely, per- nebo mu alespoň nabídne dostatek vyžití nebo
lo najít nový domov, ve kterém to fungovalo do fektně chodí na vodítku, ale úplně ze všeho nej- dlouhé procházky. S ostatními pejsky se většinou
doby, než se páru, který si jí adoptoval, narodilo raději aportuje a ještě radši za to dostává úplatky snese. Vzhledem ke stavu, ve kterém byl přijatý
další dítě a Ajša začala žárlit, což vyústilo v na- v podobě piškot. Ostatní psí kamarády si vybírá, do útulku, Viga nedoporučujeme k úplně malým
padání. Z tohoto důvodu Ajša skončila opět u nás je vůči nim dominantní, ale na procházkách je ob- dětem, ale s většími dětmi by neměl mít problém.
v útulku a tak zase hledá nový domov.
vykle vzorný a ostatních pejsků si spíše nevšímá. Pro Viga hledáme páníčka nebo rodinu, která mu
Ajša je zvyklá žít v bytě, je čistotná a nic ne- Bruno by mohl být i bezva parťák pro větší děti, nabídne bydlení v bytě nebo v rodinném domě
ničí. Je zvyklá na vodítko a umí základní povely. které již vědí jak se k pejskům chovat. Vhod- s volným přístupem a spaním uvnitř. Vigo půjde
Ajša se nesnese s žádnými jinými zvířaty, takže ný k RD s přístupem a spaním uvnitř. Bruno je do adopce očkovaný a čipovaný.
na procházkách musí mít za každých okolností očkovaný a čipovaný.

Jitka Kovaříková,
vodítko a náhubek. Na děti byla

red
zvyklá, ale vzhledem k její temperamentní povaze ji doporučujeme
k větším dětem. Je to opravdu velmi vděčný mazel, který miluje lidskou společnost a nezaslouží si být
Březen roku 2018 je pod vibra- bude radosti) užít si tanec, hudbu,
do konce života v útulku. Pro Ajšu
cí čísla 5, březen /3 komunikace, společnost a dobrou náladu. Překvahledáme majitele, který této dámě
tvoření a rok 2018/11 mistrovské pit i sám sebe, třeba tím, že se rozv nejlepších letech vrátí smysl žičíslo. Co můžeme očekávat v tom- hodneme udělat něco bláznivého,
vota. Ajša je očkovaná, kastrovaná
to měsíci?
co jsme chtěli udělat už dávno, ale
a čipovaná. Pouze pro zkušeného
pozor, aby nám toto bláznivé rozmajitele.
Je to měsíc příležitostí – změ- hodnutí nepřerostlo v nezodpovědny, cestování, svobody v jednání i nost… Nebylo by vůbec špatné jít
Pokud jste opravdu rozhodnuti
myšlení, pohybu a zábavy. Proto do divadla, či na výstavu, no prostě
si adoptovat zvíře,
je vhodné využít každé výzvy ke vybočit ze zajetých kolejí. A o tom
kontaktujte pracovníky
změně, konečně se rozhoupeme k je vibrace čísla 5 – změna je život.
Útulku pro zvířata
procházce do přírody, případně si Přeji Vám – přijímejte každou změv nouzi Mělník v Řipské ulici.
půjdeme koupit něco nového… A co nu, jako výzvu, jako příležitost k něwww.msoz.cz,
teprve udělat překvapivé rozhodnutí čemu novému a lepšímu.
tel.: 602 144 145.
tím, že pozveme partnera na ples (to 
Marcela K.

numerologie

březen

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

melnicko@melnicko.cz
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Žijí mezi námi
básnířkA JindrA Lírová
Každoročně si měsíc březen připomínáme jako Měsíc knihy. Knihy jako artefaktu, který nás obohacuje
o poznání, zušlechťuje naše duše a dopřává nám slastné chvíle odpočinku. To ale platí, pokud jsme pouze
čtenářem… Ale co když knihy sami píšeme? O tom všem si povídala s básnířkou Jindrou Lírovou, členkou
mělnického literárního klubu Pegas naše stálá dopisovatelka Zdena.
zzVzpomínáš si ještě na svou
první přečtenou knížku?
„Byla to Anička z 1. A od Jana Rysky, kterou v knihovně uchovávám
dodnes.“
zzBudoucí vztah ke knihám v dospělosti často ovlivní povinná školní četba. Jak tomu bylo u tebe?
Zamilovala ses díky školní četbě
do nějakého autora nebo se ti naopak některý zprotivil?
„Povinnou školní četbu nám doporučila profesorka českého jazyka na střední škole. Byla to velká
příznivkyně dramatu, tudíž jsme
pročítali Shaekespeara, Moliéra,
Karla Čapka, Josefa Kajetána Tyla
a další, bylo to přes letní prázdniny
a tato četba se mi zamlouvala. Na
začátku školního roku jsme si psali
výpisky do velkého sešitu. Překvapilo mě, jak zajímavá byla například Arbesova romaneta. Někteří

Byla jsem smutná
Bylo mi smutno
chlad padl do ulic.
Sněžilo večer, v noci
a ráno ještě víc.
A přitom jaro
tušila jsem na obloze.
Mráz prostřel bílo
a choval se stroze.
Stačilo málo,
jen do veršů začíst se tiše,
pít pomalu je jak víno,
z poloprázdné číše.

Báseň ze sbírky Saténové lásky autorky Jindry Lírové, kterou ilustrovala Lenka Hejdová (sbírka vyšla
v roce 2017, vydal Tribun EU, s.r.o.
Brno).

autoři se mi četli hůře, například
spisy Aloise Jiráska, ale televizního
F. L. Věka mám ráda dodnes.“
zzKdy sis řekla, že zkusíš také
něco napsat?
„Na základní škole se mi líbily básničky v čítankách. Už tehdy jsem si
říkala: takovou báseň kdybych tak
jednou napsala… Splnilo se mi to
ve dvanácti letech a dnes mám na
kontě více jak dvacet samostatných
básnických sbírek.“
zzOd tvé první básničky uplynula spousta času, napsala jsi celou
řadu básnických sbírek. Na kterou z nich jsi nejvíce pyšná?
„Každá mnou napsaná básnická
sbírka má svůj příběh. Nejbližší
mi je ta první s modrým obalem a
názvem „Barevné počítadlo času“.
Další byly silnější, možná honosnější, ale tak velkou radost mi už
nepřinášely.“

zzVěřím, že svou básnickou tvorbou zdaleka nekončíš. Na jaké
sbírce veršů právě pracuješ a kdy
se na ni mohou těšit čtenáři?
„Mým dalším snem je vydat novou
sbírku ve zmenšeném formátu A4.
Myslím si, že její pracovní název
„Měsíc v bílém“ už nebudu měnit.
Budou v ní převážně lyrické básně,
nebo ty, s kterými jsem obesílala
literární soutěže v posledním období.“

Jindra Lírová s vnoučaty

Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu.
Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz
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Čtenářský koutek
střípky z knih a knihoven
Měsíc knihy
v knihovně

V Knihovně Eduarda Petišky v
Brandýse nad Labem připravili
na březen celou řadu akcí.
Ve středu 14. března se uskuteční
beseda s autorem reedice historické
povídky „Tři bratři z Mydlovaru“ Václavem Kořánem. Podělí se
s posluchači zkušenostmi z pátrání
po potomcích bratrů Roudnických
z Mydlovaru. Beseda proběhne
v kavárně Happy cafe na Masarykově náměstí. Čtvrtek 15. března bude
zaměřen na společenské hry, kde si
nejprve přijdou na své senioři a posléze i ti nejmladší. A zejména jim
bude patřit další aktivita nazvaná
„Kreativní sámoška“. Bude probíhat od úterý 20. března do pátku

23. března. A konečně chybět nebude ani soutěž. Ve spolupráci s
městem Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav bude vyhlášen 6. ročník literární soutěže Polabská vrba určený
všem, kteří se „cítí být seniory“. Letošní téma zní „Můj životní vzor“.
Více informací na webu knihovny.

V roce 1928 napsal Karel Čapek své
„Povídání o pejskovi a kočičce“,
a o deset let později začal vycházet
kreslený seriál o Rychlých šípech.
Jistě si účastníci i tuto skutečnost
připomenou v pátek 23. března od
17 do 21 hodin. Bližší informace na

Noc s Andersenem

telefonním čísle dětského oddělení 315 727 852 nebo na e-mailové
adrese detske@knihovnakralupy.cz.
Z důvodu konání této akce bude v
tento den provoz dětského oddělení
pro veřejnost ukončen již v 15 hodin.

U příležitosti Mezinárodního dne
dětské knihy, k podpoře dětského
čtenářství a k propagaci soustavné
četby se opět i zdejší knihovna připojuje k akci Noc s Andersenem.
Na děti čeká zábavný podvečer
a večer plný čtení, pohádek, her
a překvapení. Není bez zajímavosti, že letošní „osmičkový rok“ se
promítl i do dětské české literatury.

Pro knížky se bude
chodit na náměstí

zajímavosti ze světa automobilů
škodovky si zahrály v Profesionálech
Možná jste už příliš mladí a
britský kriminální televizní seriál s názvem „Profesionálové”
o agentech CI5 neznáte, ale vězte, že ačkoliv se začal natáčet
už v sedmdesátých letech minulého století, rozhodně se v něm
bylo nač dívat. A mluvím hlavně
o autech a o honičkách. Kromě
aut ze západní produkce se v něm
ale vyskytlo i několik škodovek.
Dva agenti CI5 Raymond Doyle a William Andrew Phillip Bodie
v každém díle vyšetřují nějaký zločin a jezdí velmi zajímavým služebním autem. Tím není nic jiného
než Ford Capri třetí generace. Také
jejich šéf major Cowley používal
Ford, byl to nejčastěji sedan Granada. V seriálu navíc nebyla nouze
o policejní, ale i automobilové honičky a časté přestřelky. Navíc měl
švih, spád i šťávu. Ačkoliv jde o
pořádné retro, své diváky by si jistě
dokázal najít i dnes.
V seriálu se ale mihlo také několik tuzemských automobilových
počinů. České škodovky směle
konkurovaly Fordům a jiným zahraničním bourákům. V epizodě 42
s názvem „Únos” je to britská exportní verze Škoda 120 LS Super
Estelle. Padouch, kterého nakonec
jednotka CI5 dopadne, pašuje v kufru škodovky hromadu zlatých cihel.
V epizodách 48 s názvem „Operace“
Susie a 54, která se jmenuje „Nedotknutelní”, to je vždy zaparkovaná
Škoda 110 R. V setmělých ulicích
Londýna vypadá oranžové „erko”
jako dost dobrý bourák.

Zdroj: www.automania.cz

Již delší dobu se uvažuje o přemístění Městské knihovny v Mělníku
do 1. patra budovy Domu služeb
na náměstí Karla IV., která je ve
vlastnictví města.
Knihovna sídlí v nevyhovujících
prostorech ve vile Karole a bohužel
elektroinstalace je ve velmi špatném
stavu a je třeba situaci řešit okamžitě. Ale i budova, kam mají být knihy přemístěny, také nutně potřebuje
zateplení, nové opláštění a celkovou
rekonstrukci. Půjde o finančně velmi náročnou akci, na kterou se město snaží získat dotaci, ale doposud
žádný dotační titul nebyl vypsán.
Vzhledem k výše uvedenému musí
město změnit pořadí prací v budově. Započne se vnitřními úpravami
prvního patra tak, aby se knihovna
v závěru letošního roku mohla do
nových prostor přestěhovat. Fasáda
a zateplení se bude řešit následně.

mar

RADY DO ZAHRADY

Březen na zahradě
V první polovině března je důležité
mít ukončen zimní řez révy vinné.
Při pozdějším řezu je totiž nebezpečí, že réva bude silně slzet (tím
dochází ke ztrátě mízy a oslabení
keřů).
Pokračujeme v základním řezu
jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď stromovým
balzámem, latexem, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme
a ohýbáme větve u ovocných stěn
a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka nebo
drátěná ohýbadla. Do konce března
roubujeme a přeroubováváme
všechny peckoviny, v některých
případech i jádroviny. Podmínkou
pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo

anglickou kopulaci.
Vysazujeme některé
ovocné dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být
v době výsadby mírně
narašené. Úspěšná je i
výsadba meruněk i maliníku. Ihned po výsadbě
je nutný řez korunky a důkladná zálivka, eventuálně připevnění stromku ke kůlu.
Koncem měsíce odhrneme zem
od keřových růží, stromkové růže
uvolníme ze zimního krytu a přivážeme k opoře.
Závěrem měsíce můžeme v teplejších polohách za příznivých podmínek vysazovat ven připravenou
sadbu listových druhů (raný sa-

lát, čekanka hlávková, pekingské
zelí, kedlubny, ranou kapustu
a květák).
Mladou sadbu určitě přikryjeme bílou netkanou textilií.
Pro výsevy používáme uznané
osivo. Můžeme jej také mořit biologickým přípravkem Polyversum,
který sníží výskyt nežádoucího padání klíčících rostlin.
Petr Kumšta

sport
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lezecká stěna

za tři čtvrtě milionu korun
Lezení už dávno není sportem pro vyvolené, kteří nemají strach a chybí jim pud sebezáchovy. Především
zdolávání umělých stěn je sportem již bezpečným,
pochopitelně při dodržovaní určitých pravidel.
Díky tomu v poslední době zaznamenává poměrně
velký boom - především ve velkých městech.
Nová krytá lezecká stěna za tři čtvrtě milionu byla
vytvořena v kralupské sportovní hale. Dokončena
byla nedávno s podporou finančních prostředků,
které tamnímu městskému úřadu věnoval chemický komplex Unipetrol ve výši dvakrát 250 tisíc
korun. Kralupská radnice každoročně od tohoto
sponzora získává čtvrt milionu korun právě na
sportovní aktivity mládeže či budování dětských
hřišť. Samo město na lezeckou stěnu tentokrát
přidalo ještě dalších 200 tisíc korun.
Původně měla být lezecká stěna instalována v hale přilehlé k zimnímu stadionu. Zjistilo se, že jednak z konstrukčních důvodů
i dostupnosti veřejnosti, jednak i komfortu
prostředí a zateplení bude instalována ve
sportovní hale v sídlišti Cukrovar. Starat
se o ní bude kralupský horolezecký oddíl.
V péči ji bude mít Kralupská sportovní,
s.r.o. Informoval o tom přítomné zástupce veřejnosti Petr Holeček, senátor
Parlamentu České republiky a starosta
Kralup nad Vltavou, při oficiálním zaO lezení na nové stěně v prostoru malé plochy kralupské sportovní haly je velký zájem i ze
hájení provozu tohoto sportovního zastrany maminek na mateřské dovolené. 
Foto: her
řízení poslední den měsíce února.

Kulatý stůl – Tentokrát o sportu
Zdravé město Štětí a místní Agenda 21,
zve všechny občany k diskuzi u Kulatého stolu na téma

„Rozvoj sportovišť – Sportovní hala
a volnočasový areál mládeže“.

Veřejná diskuze se uskuteční ve čtvrtek 22. března v 18 hodin
ve velkém sále Kulturního střediska. Hlavním programem bude
diskuze se zástupci města a oborníky o zpracovaných studiích.

Borecký
půlmaratón

„I cesta může být cíl“. To je motto závodu jehož historie sahá do roku
2013. Tehdy se několik fotbalistů SK Slávie Velký Borek rozhodlo splnit si svůj sen a uběhnout 21,1 km, tj. klasický půlmaratón.
Akce se všem zalíbila a druhý ročník byl již oficiálním závodem s účastí na
290 závodníků. V sobotu 17. března se tento závod uskuteční již pošesté. Závodníci odstartují ze mšenského náměstí – ženy v 11.30 a muži ve 12 hodin –
a poběží Kokořínským údolím přes Lhotku u Mělníka, Hleďsebe do Velkého
Borku, kde na tamním fotbalovém hřišti bude cíl. Na trati čekají závodníky
celkem tři kontrolní stanoviště s občerstvením v podobě iontových nápojů,
čaje, ovoce, různých sušenek a na poslední kontrole i nealkoholického a také
běžného piva. Po vyhlášení vítězů bude také losování hlavní výhry ze všech
startovních čísel, kterou bude uzená kýta.

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

O vytvoření nové možnosti sportování v Kralupech hovořil senátor Parlamentu ČR a starosta
Kralup nad Vltavou Petr Holeček
pro televizní zpravodajství.
	Lezecká stěna zasahuje až do
výšky deset a půl metrů a jsou
na ní prvky různé obtížnosti.
V pondělí večer a ve středu ráno
ji může využívat veřejnost.

Foto: her

K dispozici bude celoročně členům horolezeckého oddílu, který
má už nyní i padesát dětských lezců
ve věku od 6 do 15 let. O ně se stará
osm instruktorů.
Vytvořena byla rovněž skupina
sportujících maminek na mateřské
dovolené. Dosud horolezci využívali venkovní stěnu v areálu ZŠ Komenského Kralupy.

Jiří Herain

Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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Kralupský hokej slavil zisk

Radostným momentem na ledě kralupského zimního stadionu bylo slavnostní předání poháru tamním hokejistům za potlesku diváky zaplněné haly.
Ti se stali vítězi Středočeské krajské soutěže mužů 2017 - 2018.
K tomuto dlouho očekávanému výsledku kralupský tým dovedl trenér Josef Zajíc, někdejší extraligový hráč, který po ukončení sportovní kariéry
působil i jako sportovní komentátor České televize. Kralupané si pod jeho vedením ocenění zasloužili, když suverénně vyhráli svou skupinu. Za tamní
hokejový tým pohár převzal kapitán mužstva David Blahoš. Předával jej Václav Formánek, předseda disciplinární komise a místopředseda Středočeského
krajského hokejového svazu (na snímku je v černé bundě zcela vpravo). Text a foto Jiří Herain

na legendy nezapomínají
Odolena Voda – Není psaným pravidlem, že v tom, či jiném sportovním klubu se nezapomíná na ty,
kteří ho v minulosti proslavili.

V extraligovém týmu, sedminásobném mistru někdejší ČSSR,
ČR, Aera platí: „Pro náš oddíl toho
Mirek Nekola (1. 12. 1947) udělal
strašně moc, ať už jako hráč nebo
pak jako trenér. Za to mu patří náš
obdiv a poděkování,“ uvedl při předávání vzpomínkových darů při příležitosti jeho životního jubilea jeden
z předsedů klubu, sám dvojnásobný
mistr pod vysokou sítí Pavel Satoranský. „Lhal bych, kdybych tvrdil,
že mě podobná ocenění netěší,“ svěřila se nám legenda Aera.
zzJak došlo k tomu, že jste se stal
hráčem nováčka elitní volejbalové
soutěže?
„Tehdy jsem hledal bydlení a Odolka byla schopná mi ho zabezpečit!“
zzPamětníci si vzpomínají, že
o vaše služby mělo toho času eminetní zájem pražské Potrubí?
„Tam jsem hrál pouze dva měsíce
a pak jsem se stěhoval na Odolku
a v barvách Aera jsem odehrál jednadvacet sezon !“
zzS Aerem jste jako hráč získal
jeden a pak v pozici asistenta le-

gendárního kouče Evžena Kroba
další dva tituly?
„Ano, to souhlasí a nezapomíná
se!“
zzKaždý otec má radost, když
se některý z jeho potomků vydá
v jeho stopě?
„To, že se Michal potatil, mě samozřejmě moc těší, i když jsem mu to
svého času rozmlouval, především,
když se po ukončení aktivní kariéry
vydal na trenérskou dráhu!“
zzSvěřil se vám, že svého rozhodnutí nelituje?
„Ano, s tím, že v důležitých momentech zůstává nad věcí a vyřeší je
s chladnou hlavou a to vše bez zbytečných emocí!“
zzReprezentační trenér musí mít
patrně vedle uvedených vlastností
ještě něco navíc?
„Určitě. Pro Michala však nikdy
nebyl žádný problém problémem,
s nímž by se nedokázal svěřit odborníkům nebo mně.“
zzTrenérem reprezentace se stal,
až když si vedení volejbalového
svazu uvědomilo, že angažování
i těch nejzkušenějších zahraničních koučů nepředstavuje žádné
terno?
„To jsou věci, které nemohu a ani
nechci komentovat. Mohu pouze

říct, že šlo o investice, které vyšuměly doprázdna!“
zzPodobná angažmá byla patrně
i o neznalosti zahraničních trenérů o naší mentalitě?
Přikývl na souhlas, aby zdůraznil:
„To byla alfa a omega těch výsledků, jakých národní mužstvo pod jejich vedením dosáhlo!“
zzV našem rozhovoru nemůžeme
zapomenout na to, že mnohde má
životní jubileum člověk a nikdo
si...
Otázku nás nenechal dokončit
a s nadhledem konstatoval: „Život
není o tom, jestli si na vás někdo
vzpomene, ale především o tom, do
jaké míry ho sám dokážete naplňovat a to i v pokročilejším věku, po
sedmdesátce.“
zzPřesto na sedmdesátku Mirka
Nekoly vedení Aera nezapomnělo
a to vás musí určitě těšit?
„Nechci se opakovat, ale přiznávám, že jsem z toho připomenutí sedmdesátky měl obrovskou radost už
i proto, že za mnou přijeli s přáním
i mnozí z mých bývalých spoluhráčů
a svěřenců!“
zzKterý z nich vám byl hráčsky
nejbližší? Asi Karel Mojžíš ze sousedních Kralup n.Vlt.?
„Určitě, protože jeho vystřelovaná

nahrávka do všech možných pozic,
a to na prostředek sítě, doleva, doprava, ta prostě neměla chybu. Šlo
opravdu o špičkovou rozehrávku
a někdy jsme mohli hrát skoro poslepu!“
zzVy dva jste se nepotkali až na
Odolce, ale už v Dukle Mladá (Milovice), kde jste si zahráli 2. ligu?
„Ta byla natolik známá, že o hráče
z ní byl v řadě oddílů z nejvyšší soutěže obrovský zájem. My s Karlem
jsme se tehdy dostali do hledáčku,
už zmiňovaného skvělého trenéra
Evžena Kroba.“
zzLegenda nechybí na žádném
utkání Aera. Letos se mu ale nedaří. Vám není určitě jedno, že by
mohlo dojít i na to, že by se tým
mohl poroučet do Národní ligy?
„Domnívám se, že případnou baráž by kluci zvládli. Na co ale nelze
zapomenout, že pod herními nedostatky se podepsala až neuvěřitelně
velká marodka!“
zzV tomto rozhovoru, ohlédnutí nesmíme zapomenout na vaši
ženu, ale i dceru, která se stejně
jako Michal dodnes volejbalu věnuje?
„Ano, pro volejbal naše rodina žije
a nepřestává nás bavit!“
str
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Souboj s lídrem soutěže nevyšel
V kralupské sportovní hale se konal další mistrovský zápas krajského přeboru mužů ve futsalu.
Proti domácímu AFC Kralupy nastoupilo družstvo PK Třebusice.
Kralupský tým působí v různých
sestavách hráčů v soutěžích letos
už neuvěřitelných třicet let. Navíc
odehrál v tomto 18. kole krajského
přeboru své třísté utkání ve vyšších
soutěžích.
Hostující celek PK Třebusice aktuálně obsazuje první místo tabulky.
Pro kralupské futsalisty je tento tým
tak trochu „noční můrou“, protože v
minulosti několikrát zvrátil zdánlivě
prohrané střetnutí ve svůj prospěch.
V prvním poločase hosté nijak nepřipomínali vedoucí tým mistrovské
soutěže, i když jako první ohrozili
branku soupeře přízemní střelou do
levé tyče. Po první polovině zápasu
Kralupané vedli 2:0. Zdálo se, že
Třebusice mají špatný den, protože
téměř bez velkého odporu pustily
domácí do vedení. Ve 12. minutě
sice dvakrát na sebe upozornil střelou vedoucí kanonýr soutěže třebusický Hink, ale domácí gólman
Prosický obětavými skoky pod střelcovy nohy velmi spolehlivě zasáhl.
Po přestávce tak trochu „nalomené“ Třebusice přidaly. Snížily
stav za pouhých 11 vteřin, ale AFC
znovu odskočil dvěma góly během
27 vteřin. Stav zápasu byl velice
nadějný - 4:1. V 35. minutě zápasu
Třebusice poprvé srovnaly na skóre 5:5. Hosté šli do vedení až ve
38. minutě po lehce tečované střele
zdálky. Jejich jednogólový náskok
srovnal zblízka z dorážky 21 vteřin

Kralupský hráč Jan Bednárik (tmavý dres) v sevření bratrů Radka a Martina Šerákových
z celku PK Třebusice (žluté dresy). 
Foto her
před sirénou zastupující kapitán domácích Tetiva. Koncovku si Kralupy
nepohlídaly. Konec mistrovského
střetnutí byl pro AFC Kralupy smutný. Za pouhých 8 sekund Třebusice
vstřelily vítězný gól po obloučku do
brankoviště a špatném pokrytí hráčů ze strany AFC Kralupy. Zápas s
PK Třebusice skončil v poměru 6:7.
Sestava a branky kralupského družstva: Prosický - T. Koláček, Tetiva (3
góly+2 nahrávky), Všolák - Vymětalík (1+3), L. Koláček (1+0) a Bednárik (1+0).

Trenér vítězného celku Třebusic,
Pavel Kubín, po zápase sdělil: „Do
kralupské sportovní haly nejezdí náš
tým moc rád. Specifické prostředí
a styl hry soupeře nám vždy dělají
problémy. To se potvrdilo i v úvodní polovině zápasu. V druhém poločase nejdříve pokračovala mizérie
našeho týmu spojená s nepřesností
a špatným pohybem. Od 28. minuty
jsme změnili hru z pravidelných dvou
čtyřek na individuální střídání. Tato
změna začala nést svoje ovoce brankami. Konečně jsme se chytli. Zdá-

lo se, že domácí ztrácejí síly. My se
začali prosazovat a zápas otočili na
6:5. Střelecký apetit opět potvrdil kapitán týmu Jarda Hink, který hattrickem v zápase překonal v letošní
soutěži už 50-ti brankovou hranici.
Bohužel smolnou branku jsme inkasovali 21 vteřin před koncem na 6:6.
Avšak herní silou, vůlí a potřebným
štěstím jsme 13 vteřin před koncem
dali vítězný gól a upevnili si vedení
v tabulce o pět bodů před druhým
Brandýskem, rovněž z našeho kladenského regionu.“ 
Jiří Herain

fotbalový Sokol Ovčáry znovu žije

Ovčáry – Když odešel na věčnost člověk, jehož rukopis se nesmazatelně uvádí v souvislosti s fotbalovou historií místního Sokola Stanislav Ondrák, poté po otci štafetu převzal syn. Jeho rozhodnutí? „Není
snadné zabezpečit finance na účast v ČFL případně v divizi. Proto přes
veškerou dobrou vůli končíme.“
zzKádr Sokola se přestěhoval do
nedalekých Kel. Někdejší opora
Stanislav Klobása se syny Stanislavem jun., Tomášem a několika
pro věc zapálenými kamarády se
rozhodli vrátit místní kopanou
opět tam, kde povstala?
„To byl jeden z hlavních důvodů,
který nás k našemu rozhodnutí přivedl,“ přikývli na souhlas Klobásové.
zzNeškodilo by, kdybyste ty kamarády, kterým není ovčárská
kopaná lhostejná, jmenovali?
„Zde jsou. Václav Stránský, Michal
Šimon a Jarda Křeček.“
zzNa místě je pak i otázka, jak se
dívají vaši nejbližší na to, že jste se
rozhodli investovat finance, které

se do vašich kapes už asi nikdy
nevrátí?
S úsměvem konstatovali: „O těchto
věcech nemá smysl se bavit. Ten, kdo
má fotbal rád, pak ví, že zdravým
pohybem se mu pomyslně nějaké ty
vložené prostředky vrátí!“
zzDomníváte se, že současná kabina má na to, aby od píky, tedy
od 4. třídy se jednou vrátila tam,
kam díky novodobým tradicím
patří, tzn. mezi fotbalovou elitu
Mělnicka, okresního přeboru?
„Po podzimu ztrácíme na vedoucí,
sousední Všetaty ve skupině B pouhé
dva body. Ty se v jarních odvetách
pokusíme smazat a proto, aby se tak
stalo, v kabině rozhodně chuť ani
odhodlání nechybějí!“

zzTomuto záměru jste patrně přizpůsobili zimní přípravu, kterou
jste asi nebrali na lehkou váhu
a naopak v ní udělali maximum?
„Tam, kde nechybí už zmíněné chuť
a odhodlání, by se vytyčený cíl měl
zdařit. Přitom nezapomínáme na to,
že slovy nikdo nic nevyhrál, musíme
si to vybojovat na hřišti!“
zzCo posily? Doplnili jste kádr
nějakou individualitou?
„Získali jsme dva zkušené hráče.
Moce ze sousedního Kostelce a Kopejska z Tišic, tedy v podstatě kamarády, kterým rovněž není budoucnost fotbalového Sokola lhostejná!“
zzTo vše sečteno a podtrženo znamená, že jste odhodláni s Všetaty
o postup do 3.třídy válčit do posledního jarního kola?
„Rozhodně. Budeme se opět opakovat, ne z alibistických, ale logických
důvodů, protože dopředu neříkáme
hop, dokud nebudeme mít jarní odvety zdárně za sebou! A ne nadarmo

se říká, že balon je kulatý, stát se
může cokoliv ...“
zzTakže máte z toho všeho dobrý
pocit u srdce, že jste ovčárskou
kopanou opět vrátili na scénu a to
musí ocenit i vaši skalní fandové?
„Historie Sokola si zasluhuje mnohem víc než jen to, že se opět po
kratší odmlce vrací do podvědomí
našich příznivců.“
zzCo hřiště, které mělo anglický trávník, kabiny, které byly
nedlouho před úmrtím šéfa Slávy
Ondráka rozšířeny, zůstaly v použitelném stavu?
„Hřiště potřebovalo upravit, musely
se zlikvidovat krtince, posekat a poválcovat. Kabiny jsou v relativním
pořádku. Nic z toho by se ovšem neuskutečnilo, kdybychom se nesetkali
s vydatnou podporou ze strany obce
v čele se starostou Josefem Hromadou. A za to všem, kteří se podílí na
oprášení tradic našeho Sokola, patří
velký dík!“str
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VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Společnost I&C Energo
přijme do svých řad nové kolegy na pozice

ELEKTROMONTÉR
A ZÁMEČNÍK

pro realizace investičních zakázek
Náplň práce:

Provádí práce odpovídající oboru a zaměření - při montážích (kabelový
nosný systém), rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách,
revizích, seřizování, údržbě zařízení elektro a obsluze výrobku.

Kvalifikace a ostatní požadavky:
 Ukončené vzdělání SOU/SŠ v oboru elektro  Vyhláška č. 50/1978

Sb. (nabízíme možnost obnovení) – u Elektromontérů
 Svářecí průkaz - el. oblouk výhodou  Časová flexibilita  Ochota
cestovat – převážně severní Čechy  Řidičský průkaz skup. B
Vhodné i pro absolventy, praxe v oboru není podmínkou

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

Pomůžu Vám

nají�t Vaše sebevědomí�
a rovnováhu v životě!
Ilona Šťovíčková

Profesionální� kouč a psychoterapeut NLP

Nabízíme:
 Zázemí ekonomicky stabilní společnosti s pětadvacetiletou tradicí
 Práci v příjemném kolektivu  Různorodou a zajímavou práci
 Osobní rozvoj a vzdělávání  Profesionální růst
Benefity:
 5 týdnů dovolené  Příspěvek na penzijní pojištění
 Příspěvek na stravování  Pololetní odměny

Nástup možný ihned.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže
uvedených kontaktů. Obratem se Vám ozveme. Těšíme se na Vás.
Vladimír Kovačič, vedoucí oddělení,
	T +420 311 104 975 M +420 724 977 484 E vkovacic@ic-energo.eu
Jitka Kolářová, personalista,
	T +420 568 414 712 M +420 724 911 246 E jkolarova@ic-energo.eu

Palackého 134/9, Mělník
osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
 Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů
Provozní doba: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
Pomáhám lidem nejčastěji s těmito tématy:






osobní� rozvoj – sebevědomí�, prokrastinace
vztahové problémy (s partnerem, s dětmi)
zvládání� komunikace
kariéra
odstranění� zlozvyků

Konzultace pří�mo v Mělní�ku, popř. telefonicky.
Telefon: 777 918 417, e-mail: info@ilonastovickova.cz

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
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VZPOMÍNÁME
POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS

S hlubokým zármutkem
oznamujeme všem přátelům
a známým,
že nás dne 21. února 2018
po dlouhé těžké nemoci
navždy opustila

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.

paní Ingrid Bukvářová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za rodinu syn Karel Hrach.

Nabízíme i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv
ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY
Dne 16. března 2018
tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil

pan Josef Daniška
z Chloumku.
Vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 2. března 2018
uplynulo 5 let od úmrtí manžela,
tatínka a dědečka,

Dne 9. března 2018
by oslavil 65 narozeniny

pana Václava Slánského
ze Strážnic.

pan Jiří Šula
z Mělníka.

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 21. března 2018
tomu bude sedm let,
co navždy odešla,
beze slova rozloučení,
moje milovaná manželka

Hana Jírová.
S láskou stále vzpomínají manžel,
družka a rodina. Kdo jste ji znali,
prosíme o tichou vzpomínku.

Dne 25. března 2018
uplynul rok od úmrtí mé milované manželky

Věry Bubeníčkové z Mělníka.
S láskou a zármutkem vzpomíná manžel Jirka.

Dne 9. března 2018
by se dožila 76 let

paní Hana Holoubková
z Kelských Vinic.
S úctou vzpomínají
manžel Václav,
synové Václav a Petr s rodinami,
sestra a švagrová s rodinami
a ostatní příbuzní a známí.

Dne 9. března 2018
jsme si připomněli desáté výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Josef Ježek
ze Skuhrova.
Stále vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 3. března 2018
by se dožila 83 let

paní Gerta Dvořáková
ze Živonína.
Stále vzpomíná dcera Květa
s rodinou.

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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VZPOMÍNÁME
Dne 21. března 2018
tomu bude 30 let,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka a babička,

paní Božena Svobodová
z Červených Písků.
S láskou vzpomíná dcera Zdeňka,
syn Václav, vnučka Lenka,
Miloslava a vnuk Josef.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 14. března 2018
si připomeneme
osmé smutné výročí úmrtí
vážené

paní Evy Petráškové.
Stále vzpomínají manžel,
synové Antonín
a Jaroslav s manželkou.
Tichou vzpomínkou
vzpomeňte s námi.

Dne 8. března 2018
jsme si připomněli
smutných 25 roků
od úmrtí našeho dědečka
pana Václava Chmelaře
ze Střem.
Za tichou vzpomínku
děkují vnuci s rodinami.

Koupím
zz
Koupím i bez TP Škoda 110 r –

Rapid, 100, 100 MB, Simson, Jawa,
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta,
Mustang, Pionýr, Octavia, Velorex,
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV
za motocykl, malotraktory, Tera Vari,
HAKI lešení a jiné. Telefon: 736 741
967.
zz
Koupím historický motocykl
nebo moped. I nekompletní. Telefon:
608 77 933.
zz
Koupím hoblovku s protahem
KDR nebo ROJEK. Telefon: 603 165
320.

Prodám
zz
Prodám nové mlynářské schody
z tvrdého dřeva, š. 60 cm, d. 3 m. Telefon: 777 556 017.
zz
Prodám brambory pozdní, cena
5 Kč/kg. Možnost většího odběru. Telefon: 736 671 732.

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
Prodám brambory konzumní,

krmné, obilí a cibuli. Telefon: 724 775
683.
zz
Prodám vykrmené prase a husy.
Telefon: 724 775 683.
zz
Prodám malotraktor MT8 – 070,
k tomu valník ANM – 108, a dále
oboustranný otáčivý pluh na orání, válec. Výrobce Agrozet Prostějov. Dále
prodám (vše domácí výroba): řádkovač, srovnávač hlíny, brány, nosné rameno. Cena za vše 40 tisíc Kč. Důvod
prodeje: nemoc. Telefon: 728 881 105.
zz
Prodám kovovou šatní skříň,
dvoudvéřová. Zachovalá. Cena: 400
Kč. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám botník, světlé dřevo, 3 zásuvky. Foto zašlu, cena dohodou. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám pivní korbele, půllitry
a džbánky. Sklo, keramika. 20 ks.
Cena dohodou, i jednotlivě. Telefon:
720 251 353.
zz
Knihy, válečné, historické, RAF,
námořní a pozemní bitvy, 2. sv. válka
apod. Encyklopedie uniforem apod.
Většina nová. Seznam zašlu. Telefon:
720 251 353.
zz
Prodám peřiny, 4 kusy, plněno husím peřím, nový sypek. Cena za kus:
250 Kč. Bez polštářů – pouze peřiny.
Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám koňské hrabačky, výfuk
ŘMV42, tašky cementky jednou použité, vývěva na fekál zn. IFA, volně ložené seno, sečku na krmnou řepu, jednořádkovou, plečku, ojeté pneu 13x28,
11x24. Telefon: 315 693 311 (Stránka).

Nemovitosti
zz
Pronajmu hospodu v Chlumíně,

možnost bydlení. Telefon: 754 775 683.
zz
Prodám zahradu v Mělníku,
406 m2, v osobním vlastnictví. Informace na telefonu: 721 838 784.

Chcete prodat nebo
koupit nemovitost?

Potřebujete ocenit nemovitost
pro dědické řízení?
Zajistím kompletní servis.
Telefon: 603 919 866.
zz
Pronajmu byt 3+1, 69 m2, Mělník

– Podolí, po rekonstrukci, částečně
zařízený, 11 tisíc Kč měsíčně včetně
poplatků. RK prosím nevolat. Telefon:
604 843 200.

Různé
zz
Hledám šikovného pomocníka,

nejraději důchodce, na občasnou pomoc (stavební práce) nebo na pomoc
při dostavbě RD. Místo práce: Horní
Beřkovice. Telefon: 775 265 903.
zz
Za odvoz daruji koňský hnůj. Telefon: 607 212 361 Kly.
zz
Hledám paní, nejlépe studentku,
která by mě naučila dobře na počítači.
Dobře zaplatím. Telefon: 315 621 204
(volat do 10 do 20 hodin).

SLUŽBY
zz
DJ nabízí hraní na vaše svatby, fi-

remní, narozeninové, dětské, sportovní a jiné oslavy. Telefon: 721 480 596.
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.

PRÁCE
zz
Nabízím brigádu spolehlivému

důchodci k občasné výpomoci při
montážích oplocení a vrat. Telefon:
602 835 555.

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

 Autolakýrníka  Přípraváře

 Automechanika  Autoklempíře

Možnost zaučení.
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@seznam.cz
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inzerce

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







přijme zaměstnance na pozice:

elektrikář

údržbář M+r
Požadujeme
vyučení v oboru elektro/elektronik/elektromechanik,
vyhl. 50/1978 Sb., praxe výhodou, ne podmínkou,
znalost silnoproudu a pneumatiky výhodou.
Benefity:
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a na penzijní
připojištění, odměny a příplatky dle kolektivní smlouvy,
pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce:
Neratovice (areál Spolany, a.s.)
Kontakt: personální oddělení – Lucie Olivová,
telefon: 315 665 504, e-mail: lucie.olivova@orlen.pl,
denně 8.00 – 15.00 hod.

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

