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Český název měsíce května je odvo-
zen od toho, že všechno kvete. Už 
od 13. století je měsíc květen spojen 
s lidovými oslavami, které vítaly po 
dlouhé, studené a temné zimě jaro 
jako symbol nového zrození, nové 
úrody, a tím i období lepšího života.  
 Od středověku se věřilo, že exi-
stují dny, kdy mají nečisté síly větší 
moc než jindy. To platilo například  
o nočním čase z 30. dubna na 1. květ-
na. Víra v nečisté síly, stará jako 
lidstvo samo, se časem změnila v 
pověru, že ďábel může moc na zemi 
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí 
– čarodějnic a čarodějů. Na obranu 
před čarodějnicemi se na vyvýšených 
místech pálily ohně, zvyk, který se 
dodržuje v našich krajích a v soused-

ním Německu dodnes, i když samo-
zřejmě již jen jako zdroj zábavy. 
 Dodnes se konají májové slavnos-
ti, při nichž hraje hlavní roli májka, 
ale i májový král či královna, zejmé-
na v oblastech, kde se dosud dodržují 
tradice. Většinou směli májku chystat 
jen svobodní mládenci. Porazili v lese 
smrk a zbavili ho až do špičky kůry. 
Zatím ve vesnici upletly dívky na 
vdávání věnec a ozdobily jej květy. 
Chlapci přinesli kmen do vsi a pod 
jeho vrchol pověsili věnec, nakonec 
byl kmen vztyčen a mládež okolo něj 
tančila. Často se ho muži ze soused-
ní vesnice snažili porazit a odnést si 
ozdobený vršek s věnečkem. To byla 
pro místní velká potupa. V posledních 
letech se opět k tradici stavění májek 

FiDelio vyplouvá
V  pátek  18.  května  po  roce  zahájí  svojí  plavební  sezónu  již  známá  
a oblíbená výletní loď Fidelio. 

10 nových 
cnG Autobusů

Autobusy již zcela vyhovují novým 
standardům kvality PID od roku 
2019 včetně plné klimatizace a kom-
pletního OIS včetně sčítání cestují-
cích. Maximální kapacita každého 
vozidla je 83 cestujících, z toho 42 
míst je k sezení. Autobusy Iveco 
URBANWAY, které se v současnos-
ti vyrábí ve francouzském městě An-
nonay, byly dodány prostřednictvím 
dealera IVECO BUS, společností 
ZLINER. ČSAD Střední Čechy zís-
kalo na nákup vozidel dotaci 85 % 

v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Celková hod-
nota zakázky je 64,6 mil. Kč. Dva-
náctimetrová ekologická vozidla 
nahradí autobusy Karosa 954, které 
již nesplňují požadavky na komfort 
cestujících ani neodpovídají stávají-
címu trendu v oblasti ochrany život-
ního prostředí. Cestující se mohou 
s novými autobusy setkat zejména 
v oblasti Mělníka, Kralup nad Vlta-
vou a na linkách do Prahy.
  red

Až do 2. října si zájemci opět budou 
moci vybrat, zda vyrazí na okružní 
jízdu kolem populárního soutoku 
Labe s Vltavou, se svými ratolestmi 
navštíví ZOOpark v Zelčíně nebo se 
jen tak s přáteli projedou přes histo-
rickou plavební komoru v Obříství 
zpět na Mělník. Opět bude příležitost 
si udělat výlet do našeho hlavního 
města a zpět či absolvovat romantic-
kou večerní plavbu. Celou loď bude 
možno si i pronajmout třeba na na-

rozeninový večírek, třídní sraz, pod-
nikovou akci, svatbu či soukromý 
výlet pro celou rodinu. 
 Při plavbě je k dispozici podpa-
lubní salonek, dětský koutek, bar a 
salon s výhledem, kde je možno se 
občerstvit báječnou kávou i jinými 
nápoji.
 Jízdní řád je možno nalézt jak 
v mělnickém Informačním centru, 
tak na http://fidelio1.cz/.
  mar

Ve čtvrtek 26. dubna uvedla firma do provozu na linky Pražské integrované 
dopravy deset nových celonízkopodlažních autobusů IVECO URBANWAY 
s pohonem na CNG. 

a s tím spojených oslav vrací lidé ze-
jména na venkově. Hezké tradice je 
třeba ctít. Sluneční paprsky probudily 
z letargie naše hormony, přišla doba 
aktivity, zábavy a lásky. 
 V letošním roce to už asi nestih-
neme, ale pánové, pozor, prvního 
května by měla být každá žena polí-
bena pod rozkvetlou třešní, aby byla 

pořád krásná, zdravá a milovaná. 
Vždyť právě krása, zdraví a láska je 
příslibem nového života i v dnešní 
době. 
  Tak přeji všem čtenářům krás-
ný,  slunečný,  šťastný  a  radostný 
květen jako předzvěst zralého a bo-
hatého léta.
    Hana Lejtnarová

Krásnou tradicí je 
na druhou květno-
vou neděli slavený 
Svátek matek. 
Vždyť jsou to 
navzdory moderní 
době stále maminky, 
které přivádějí nový 
život na svět, pečují 
o něj, vychovávají 
z dítěte samostatné-
ho člověka a střeží 
jeho bezpečí po celý 
život. Za to si jistě 
oslavu a poděkování 
zaslouží.

Máj – lásky čAs
Komu z nás se nevybaví nezapomenutelné verše „Byl pozdní večer – první 
máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový 
zaváněl háj.“ Nevím, jaký dnešní mladí lidé mají vztah k poezii a romanti-
ce, ale podle toho, že i dnes se chodí na Petřín k soše Karla Hynka Máchy 
(a nejen starší ročníky), předpokládám, že navzdory technice a komuni-
kačním prostředkům současnosti je květen jako měsíc lásky stále vnímán. 
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HRoZBa PRo oBčaNy MěSTa MěLNíKa: 
ZdRažeNí odPadu 

oKÉNKo STaRoSTy 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
  Foto Petr Kowanda

Město Mělník, ale i ostatní obce a města v České republice, vystrašil poslanecký návrh, který počítá s po-
stupným zdražením poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Místo současných 500 korun za tunu by se 
už příští rok platilo 1150 korun. A následovalo by další postupné zdražování až na dva tisíce korun v roce 
2023. Město Mělník spolu s ostatními obcemi varovalo Ministerstvo životního prostředí ČR a Poslaneckou 
sněmovnu, že by v takovém případě museli za odpadky více platit obyvatelé měst a obcí či náklady by za 
občany hradila města ze svých daňových příjmů.

Tento poslanecký návrh není ničím 
novým. Již v minulém volebním 
období se ministr životního prostře-
dí Richard Brabec (ANO) pokusil 
opakovaně prosadit razantní zvý-
šení poplatku za ukládání odpadků 
na skládky. Legislativní rada vlády 
mu předlohu čtyřikrát vrátila. Plánu 
na zvýšení skládkovacích sazeb vy-
čítala, že k němu chybí dostatečná 
analýza ekonomických dopadů na 
obce a města a rovněž rozbor ne-
zbytnosti navrhovaného opatření.
 Když se nepodařilo tento návrh 
prosadit přes vládu, tak se v tomto 
volebním období vrací do hry pro-
střednictvím poslaneckého návrhu. 
Legislativní změna, iniciovaná po-
slanci hnutí ANO, stejně jako mi-
nisterstvo počítá s postupným až 
čtyřnásobným zdražením poplatku 
za odpadky na skládkách. 
 Městu Mělník, ale i Sdružení 
místních samospráv vadí, že posla-
necká iniciativa odsouvá obce, kte-
rých se nejvíce dotkne, na vedlejší 
kolej – bez možnosti se k návrhu 
oficiálně vyjádřit a zformulovat 
připomínky jako při běžném legis-
lativním procesu, když se předloha 
posílá do takzvaného meziresortní-
ho připomínkového řízení. Město 
Mělník je přesvědčeno o tom, že 
zvýšené sazby za odpadky na sklád-
kách mají pomoci stavbám drahých 
spaloven – byť oficiálním důvodem 
je zákaz skládkování v roce 2024.
 Město Mělník je přesvědčeno, 
že v této době ke čtyřnásobnému 
zvýšení poplatků, které podle nás 
prosazují právě zastánci spalování 
odpadů, není žádný důvod. Město 
je přesvědčeno, že případný nárůst 
poplatků musí být podložen pečli-
vou ekonomickou analýzou a musí 
odpovídat evropskému cíli omeze-
ní skládkování. EU totiž podporuje 
třídění a recyklaci, ale podporu spa-
loven jako cílové řešení odpadové-
ho hospodářství odmítá. Separace 
a recyklace čtyřnásobné zdražení 
nepotřebuje. Pro města a peněženky 
občanů je Evropou doporučovaná 
cesta levnější a dává větší smysl. 
 Při setkání s ministrem životní-
ho prostředí na Mělníku dne 28. 3. 
2018 jsem upozornil, že míra sklád-
kování na Mělníku, ale i v jiných 
obcích, od roku 2009 každoročně 
klesá, a to i bez zdražování. Protiar-
gumentem bylo, že právě razantní 
zvýšení má sloužit k podpoře právě 

třídění a recyklace a obce 
by pak dostávaly recyklač-
ní slevy. Pan Brabec byl 
upozorněn, že navýšením 
poplatků podporuje pravý 
opak, tedy vznik dalších 
spaloven. Dále bylo sdě-
leno, že navýšení poplatků 
o 650 Kč za rok na tunu 
odpadu by znamenalo 
zvýšené náklady města 
o cca 3 mil. Kč, tedy riziko 
zvýšení místního poplatku 
za komunální odpad, který 
nyní činí  500 Kč na osobu 
a rok o dalších cca 200 Kč. 
Pro některé sociálně slabé 
skupiny obyvatel by to 
znamenalo problém, který 
by se mohl promítnout do 
většího počtu neplatičů. 
Upozornil jsem pana mi-
nistra, že by náklady za 

20 stanovišť zahrnují mateřské, zá-
kladní i střední školy. Počet nádob 
se pohybuje kolem 390, z toho 141 
na papír, 161 na plasty a 86 na sklo. 
 Navrhl jsem, že recyklované 
produkty by měly být daňově zvý-
hodněny, aby byly pro odběratele 
atraktivní, a také aby měly výrobky 
ze směsných plastů své místo ve 
veřejných zakázkách a nákupech 
státu, například při výrobě protihlu-
kových bariér, které lemují dálnice. 
Právě neujasněná daňová politika 
v odpadovém hospodářství vede 
k demotivaci obcí, ale i občanů 
k zvýšené intenzitě třídění. Vždyť 
kolem 70 % vytříděných směsných 
platů končí jako palivo do cementá-
ren a veřejnost oprávněně kritizuje 
tento stav a požaduje vyšší materiá-
lové využití. 

skládkování muselo z daného důvo-
du nést město Mělník. 
 Pana ministra jsem informoval, 
že k dosažení cíle, aby v ČR, tedy 
i na Mělníku bylo separováno a re-
cyklováno 65 % komunálních od-
padů, jak to plánuje Evropská unie, 
je potřeba zejména posílit primární 
separaci v barevných kontejnerech 
na tříděný odpad, zavedení pytlo-
vého systému separace, rozšíření 
systému sběru a shromažďování 
biologicky rozložitelných odpadů, 
ale i umožnit fungování třídících li-
nek nebo zlepšit podmínky pro od-
byt recyklovaných materiálů a vý-
robků. Na příkladu Mělníka jsem 
ilustroval, že obce jsou připraveny 
na zvýšení intenzity primární sepa-
race. Vždyť město má 133 stano-
višť neboli sběrných hnízd, z toho 

Co Se u NáS děje
BRaNdÝS Nad LaBeM  

– STaRá BoLeSLaV
Férová snídaně Na Zemi  V sobotu 
12. května od 10 hodin pořádá zdejší 
Rodinný klub Klíček s Komunitním cen-
trem a místními skauty snídani v Pan-
ské zahradě před Kočárovou. Myšlenka 
Férové snídaně na Zemi je velmi prostá: 
sejděme se v parku se známými, souse-
dy, kamarády nebo rodinou a společně 
posnídejme fairtradové a lokální dobro-
ty. Jednoduše a zároveň moc příjemně 
tak stejně jako tisíce lidí na světě osla-
víme Světový den pro fair trade a dáme 
najevo svůj zájem o téma spravedlivého 
obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. 

Myslivci se pochlubí svými trofejemi 
 Brandýský zámek přivítá všechny 
milovníky lovu. V sobotu 19. května se 
zde uskuteční XIII. Myslivecký den spo-
jený s hodnocením trofejí za rok 2017. 
Od 10 hodin proběhne bohatý program 
s ukázkami loveckých signálů, výcviku 
loveckých psů a dravců či rybolovných 
technik. Pro děti je připraveno určování 
lesních zvířátek a ryb našich řek.

KoSTeLeC Nad LaBeM
Cesta za dobrodružstvím  Vlas-
tenecko dobročinná Obec baráčníků 
v Kostelci nad Labem pořádá každým 
rokem akci ke Dni dětí. Tentokrát to bude 
„Cesta za dobrodružstvím“. V neděli 3. 
června od 14 hodin se děti, ale i dospělí, 
vydají do osady Rudeč. Na startu kaž-
dý malý účastník dostane kartičku, do 
níž během trasy obdrží razítko za účast 
v soutěžních disciplínách, které bude bě-
hem cesty absolvovat. V cíli na náplavce 
budou připraveny dílničky, další soutěže, 
malování na obličej. 

KRaLuPy Nad VLTaVou
Jak šel čas s dětskými kočárky  
Dětské kočárky jsou již více jak sto let 
součástí našeho života. Vyráběly se 
v různých tvarech i velikostech. Proto si 
tento „dopravní prostředek“ připomenou 
na 4. setkání historických a retro kočár-
ků v sobotu 26. května od 10 do 14 ho-
din před kulturním domem v Lobečku. Po 
registraci se uskuteční koncert Dvořáko-
va komorního sboru, po jeho skončení 
slalom a vyhodnocení toho nejkrásnější-
ho kočárku. Následovat bude vystoupení 
Souboru historického tance MARIANE 
z Libčic a v pravé poledne proběhne spa-
nilá jízda městem s kočárky a dobovým 
oblečením. Cíl bude u místního muzea.

MěLNíK
Den koně je za dveřmi  Každoroční 
akce, kterou pořádá Spolek chovatelů 
koní, se uskuteční v neděli 20. května 
v areálu Na Podkově. K vidění bude 
závod vozatajů, v posledních letech 
pořádaná jako „Memoriál Mirka Kraj-
níka“, ale i soutěž ve skákání bez otěží, 
kostýmové skákání či skok mohutnosti. 
Hlavním magnetem bude především 
krása těchto ušlechtilých zvířat, kteráž 
člověka po staletí doprovázela při práci 
a nyní při zábavě i sportu. 

Pozor, 
Probíhají zkoušky varovného systému
Vážení spoluobčané, žádáme vás o spolupráci v rámci zkušebního pro-
vozu Varovného a informačního systému města Mělník (dále jen „VIS“)  
- 2. etapa.  Od 24. 4. 2018 do 20. 5. 2018 budou probíhat v nepravidel-
ných časech zkoušky tohoto systému. Žádáme vás o toleranci a zároveň 
o spolupráci při „ladění“ tohoto systému. Pokud máte připomínky k hla-
sitosti nebo srozumitelnosti hlášení, prosím, dejte nám vědět na email:  
j.martinkova@melnik.cz nebo tel.: 315 635 305. Vybudování VIS je spo-
lufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.
 Mgr. Helena Vavřinová, 

vedoucí Kanceláře vedení úřadu, tisková mluvčí
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   Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  Hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

pneuservis ostaševski, kokořínská ulice
9. 6. 2018 od 9:00 do 15:00 hod.

třetí sRAZ veteRánů nA Mělníku

Mělnické MuZeuM slAví
Vůdčí osobností se stal ředitel dív-
čích škol v Mělníku Ludvík Böhm, 
autor dosud velmi pozoruhodné kni-
hy „Královské věnné město Mělník 
a okres Mělnický“ z roku 1892. Na 
jednání městského zastupitelstva 
dne 10. března 1886 navrhl utvořit 
Krajinský musejní spolek, a o dva 
roky později 21. března 1888 se 
sešla jeho ustavující valná hroma-
da. Avšak po většinu své existence 
mělnické muzeum nemělo nikdy své 
vlastní prostory, vždy bylo v nájmu 
a během své existence se mnohokrát 

stěhovalo. Sídlilo na radnici, v kul-
turním domě i na zámku. Až po více 
nežli sto letech, v listopadu 1999, se 
přestěhovalo do zrekonstruované-
ho objektu bývalého kapucínského 
kláštera na náměstí Míru. Zde vy-
budovalo stálou expozici regionální 
historie, přírody a českého vinařství 
a sídlí zde dodnes. Druhá stálá expo-
zice historických kočárků je od roku 
2003 přístupná v samostatné budově 
v Ostruhově ulici.
 Oslava výročí 130 let od založení 
muzea v Mělníku se tak uskuteční  

Letošní osmičková výročí se nevyhnula ani tomuto kulturně historic-
kému zřízení. Zdejší Regionální muzeum totiž patří mezi nejstarší pa-
měťové instituce v Čechách. Díky řadě nadšených sběratelů a přede-
vším milovníkům historie jeho počátky tak sahají do  80. let 19. století. 

v rámci Mělnické muzejní noci v 
pátek 25. května bohatým progra-
mem. Jeho hlavním bodem bude  
„Promenáda historických dětských 
kočárků“ samozřejmě s  modelka-
mi v dobových kostýmech. Chybět 
nebude živá hudba v provedení žáků 
i učitelů ZUŠ Mělník na náměstí 
Míru od 17 hodin. Připravena bude 
také komentovaná prohlídka výstavy 
„Ano, pane doktore!“, která umožní 
návštěvníkům nahlédnout do růz-
ných oborů zdravotní péče a nabíd-
ne řadu interaktivních aktivit nejen 
pro děti. Zajímavostí bude ukázka 
masážních strojků a přístrojů pro 
domácí elektroléčbu typických pro 

domácí léčení různých neduhů, které 
byly pro období první republiky ty-
pické – mnohý si jistě vzpomene na 
„Postřižiny“…  
 Děti si zasoutěží v reinstalova-
né expozici mělnické přírody a na 
parkánu se budou moci vyřádit na 
skákacím hradu. Všichni zájemci si 
mohou vlastnoručně vyrazit pověst-
ný denár kněžny Emmy s nejstarší 
zmínkou o městě „Civitas Mel-
nic“. Zdejší útulná kavárna nabídne 
ochutnávku skvělých vín z Vinařství 
Bc. Milan Vondrák, a k dobré poho-
dě přispěje svojí hrou na klavír pan 
Miroslav Kraus. 
                                                                                                 mar

poZvánkA
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Od června přívozem  V důsledku 
generální opravy historického mostu J. 
Straky, který letos také slaví „osmičko-
vé“ výročí (v roce 1888 byl postaven 
původní most a na jeho pilířích byl po-
ložen ten současný před 80 lety), bude 
počátkem června dán do provozu pří-
voz. Nástupní molo na mělnické straně 
bude u mostu J. Straky, cca 20 metrů 
po proudu, a na brozánecké straně v zá-
točině u odpočívadla na cyklostezce. 
Přívoz bude jezdit v červnu a září o ví-
kendech a v červenci a srpnu denně. 
Plavidlo má kapacitu 12 osob a počítá 
se i s přepravou jízdních kol. Přívoz 
pojede na zavolání. Vzhledem k tomu, 
že město chápe přívoz jako náhradu za 
rekonstruovaný most J. Straky, jízdné 
bude pro občany zdarma.

Trhy se obarví do růžové nálady  
Mělnické farmářské trhy, které každé 
sobotní dopoledne zaplní náměstí Míru 
v centru města se obléknou do růžové-
ho. V sobotu 19. května zde budou míst-
ní vinaři nabízet svůj sortiment růžových 
vín. A růžové bude celé náměstí, stánky 
a i prodejci. Návštěvníci, kteří do města 
zavítají v dopoledních hodinách, se do-
stanou přímo do růžové nálady a třeba 
si vezmou také něco růžového na sebe.

MŠeNo 
Rybářské závody na Jezeře  Tak 
se nazývá zdejší blízký rybník a právě 
k němu zve v sobotu 19. května Rybář-
ský spolek Mšeno na rybářské závody. 
Nejprve ke svým prutům od sedmé ho-
diny ranní usednou ti nejmladší rybáři 
v kategorii do 15 let. Odpoledne bude pa-
třit dospělým, kteří zde budou čekat na 
své úlovky až do 19 hodin. Pro všechny 
bude připraveno občerstvení, pro mladé 
rybáře zdarma…Takže „Petrův zdar!“.

NeRaToVICe
Pestrý květnový program v knihovně
 Měsíc květen patří k těm nejkrásněj-
ším v roce. Městská knihovna připra-
vila bohatý program. Pondělí a čtvrtky 
budou patřit nejmladším čtenářům. 
Budou to dopolední hrátky pro nejmen-
ší a odpoledne čtení pro prvňáky. Pro 
dospělé je připravena přednáška „Ob-
raz v renesanci a baroku“ 17. května  
i Burza nápadů – tentokrát o včelaření  
9. května. Nejstarší si v Klubu seniorů 
opět protrénují paměť či absolvují PC 
kurz. Proběhne tvořivá dílna k výrobě 
dárků ke Dni matek 10. května a vše 
vyvrcholí oslavou Dne dětí 31. května 
pod názvem „Dinosauři v knihovně“.

Pod širákem s Františkem Nedvě-
dem  Muzikanta a písničkáře není 
snad příznivcům folku a trampské mu-
ziky třeba blíže představovat. Spolu s 
bratrem Janem působili v legendárních 
Brontosaurech, hráli se Spirituál Kvin-
tetem... František Nedvěd zahraje v pá-
tek 18. května od 18 hodin se známou 
kapelou PLUS na parkovišti před zdejší 
hokejovou halou. 

  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    Byšice    Kralupy nad Vltavou    Lysá nad Labem    Mělník    Mšeno   

  Neratovice    Líbeznice   Roztoky u Prahy    Roudnice nad Labem    Slaný   Štětí    Velvary    Zdiby    Tišice

Blahopřání 

k významnému životnímu juBileu

Na listopadovém zasedání Zastupitelstva města Mělníka byla jedním z bodů jednání 

směna pozemků mezi občanem města panem Andrejem Váradym a Mělníkem. 

Bývalý starosta města Mělníka, stále oblíbený  

Mgr. Miroslav Neuman, oslavil dne 8. 2. 2018 životní jubileum.

K jeho 65. narozeninám srdečně gratulujeme a do dalších let 

přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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tajné hlaSování
Pan Várady využil svého občan-

ského práva a přišel se k této smě-

ně na jednání zastupitelů vyjádřit 

a vysvětlit její důvod. Podrobně 

popsal celou desetiletou genezi, 

kdy postupně za nemalé peníze pl-

nil požadavky zástupců města a po-

slouchal jejich sliby, aniž by došlo 

k jejich naplnění. Odvolával se na 

příslib místostarosty Mgr. Schweig-

stilla, se kterým věc několikrát do-

mlouval, i na poslední jednání rady 

města, kde všech sedm radních tuto 

směnu zastupitelům doporučilo, což 

na můj dotaz starosta MVDr. Mikeš 

připustil.
 Ještě před hlasováním vystoupil 

radní Mgr. Tichota a k úžasu většiny 

přítomných naprosto nestandardně 

navrhl o směně pozemků hlasovat  

v netransparentním, tajném hlaso-

vání.
  My, opoziční zastupitelé, jsme  

s tajným hlasováním nesouhlasili. 

Směnu pozemků pokládáme pro 

město za nevýhodnou. To bylo je-

diným důvodem, proč jsme před 

hlasováním opustili zasedací síň. 

Odmítli jsme o majetkové věci hla-

sovat tajně a pokud by koalice smě-

nu prohlasovala, nechtěli jsme, aby 

si občané mysleli, že jsme to byli 

my, kdo město poškodil.

 Důvody, pro které Mgr. Tichota 

navrhoval tajné hlasování, si mohu 

jen domýšlet. On sám tvrdil, že na 

zastupitele měly nebo mohly být 

vyvíjeny nějaké blíže nespecifiko-

vané tlaky.  
 Pokud ale někdo někomu něco 

v kanceláři slíbil, a pak v obavě 

z reakce veřejnosti nechtěl svůj slib 

veřejně splnit, mohl volit cestu taj-

ného hlasování jako nejlepší způsob 

jak celou věc zneprůhlednit. 

 JUDr. Petr KowANDA

Směnu pozemků pokláDáme 

pRo měSto za nevýhoDnou

JUDr. Petr KowANDA

petice 

Stop Spalovně 

mělník
redakce měsíčníku Mělnicko je jedním z míst, 

kde mohou občané podepsat petici „Stop spalovně Mělník“

Znění petice najdete na str. 3,  

další vyjádření k tématu na str. 4, 5 a 6.

upozornění redakce:
Měsíčník Mělnicko je zdarma rozdáván do schránek a do stojanů. Náklady na jeho vydání jsou hrazeny z plateb 
inzerentů. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám a množícím se PR článkům jsme nuceni s ohledem na 
ekonomiku naší společnosti, zpoplatnit dle platného ceníku i tyto články včetně reakcí na ně, a to jak v internetové 
tak v tištěné verzi (od 1. května 2018). 

pRosAZujeMe ZájMy MěstA, 
nikoli jeDnotlivců 
Pan zastupitel čSSd Kowanda se často něco domnívá a rozhoduje se podle toho, 
že někomu věří – a to bez podkladů, argumentů, důkazů. činí tak na jednáních 
zastupitelstva a ukázal to i ve svém únorovém článku v Mělnicku, nazvaném 
„Tajné hlasování“.
Pan Kowanda věří tvrzení pana An-
dreje Váradyho, který prý měl dostat 
slib, že v zastupitelstvu projde návrh 
na směnu jeho stavebního pozem-
ku (bez přístupové cesty) u potoka 
Pšovka za lukrativní pozemky města 
v ulici Bezručova. Na základě čeho 
pan Kowanda tvrzení pana Várady-
ho věří, nevím. Zřejmě to asi vychá-
zí z pravidla, že nekriticky věřit lze 
někomu, ke komu má člověk velmi 
blízký, důvěrný vztah. 
 Nevím, na jakou politickou kul-
turu je z minulosti zvyklý pan Ko-
wanda, ale my jako současní volení 
představitelé nikomu nic za zavře-
nými dveřmi neslibujeme a ničí 
individuální zájmy v zastupitelstvu 
ani radě města neprosazujeme.  
O majetku města rozhoduje vý-
hradně 21 zastupitelů – a předjímat 
výsledek je nemožné. 
 Tajné hlasování o výše uvedené 
směně jsem navrhnul proto, že ně-
kteří zastupitelé se dle svých slov 
cítili být pod přílišným tlakem. 
Otázka, co s pozemkem pana Vára-
dyho, se totiž vrací a táhne už cca 
deset let a jde o citlivou věc – panu 
Váradymu jde podle jeho slov o cca 
4 miliony korun, které v místě bez 
přístupové cesty investoval. Návrh 
na tajné hlasování většina zastupi-
telů odsouhlasila, měl tedy podle 
většiny své opodstatnění. 
 Všichni zastupitelé díky tomu 
mohli v tomto speciálním případě 
rozhodovat zcela svobodně, podle 
svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí, bez ohledu na vnější tlaky – ať 

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.
radní města Mělníka,
Máme rádi Mělník (STAN)

už by lobovaly pro směnu, nebo 
proti ní. Nemuseli se cítit při hla-
sování komukoli jakkoli zavázáni, 
což je v tak citlivé věci pro občany 
dobrá zpráva. 
 Opozice tvořená ODS, KSČM, 
ČSSD a ANO ze sálu před hlaso-
váním odešla jako jeden muž (tyto 
strany spolu dlouhodobě úzce spo-
lupracují). Proč tak učinila? Pan 
Kowanda by zřejmě napsal, že se 
„lze jen domnívat“, že to bylo proto, 

že nemohlo být vidět, kdo návrh na 
řešení situace místního podnikatele 
podpoří a kdo ne. Ale to bychom 
spekulovali.
 Nicméně právě tato opozice  
i následně po hlasování vyvíjela 
poměrně silný tlak, ptala se, jak se 
problém pana Váradyho tedy bude 
řešit, když návrh neprošel atp. Sna-
žila se také věc skandalizovat - mar-
ně. Nechtíc tím potvrdila oprávně-
nost tajného hlasování v této věci. 

Reakce pana 
Ondřeje Tichoty 

na článek „Tajné hlasování“, 
uveřejněný 

v měsíčníku Mělnicko, 
vydání 02/2018:
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tlAky pAnA tichoty
Jasně jsme na jednání zastupitelstva vy-
světlili proč tajnou, naprosto netranspa-
rentní a nestandardní volbu, odmítáme. 
Také jsme se zcela jasně vyjádřili, proč 
tuto směnu pokládáme pro město za vel-
mi nevýhodnou, a proč s ní nesouhlasí-
me.
 Demagogické výroky pana Tichoty  
a jeho překrucování pravdy pro nás pře-
kročilo únosnou mez, a proto jsme se na 
jeho nepravdivý článek zveřejněný na 
internetu rozhodli reagovat.

 K jakým dohodám mezi nimi došlo či  
nedošlo nechceme ani spekulovat. Bude 
však zajímavé sledovat další jednání 
ZM, kde má být znovu jednáno o směně 
výše uvedených pozemků.
 Je také pravdou, že v jiné věci té-
hož občana svolal pan místostarosta 
Schweigstill jednání do své kanceláře. 
K tomuto jednání přizval vedle žadatele 
také pana starostu a členy opozice. Na 
jednání uvedl, že tuto žádost podpoří 
pokud budou pro přijetí návrhu hlasovat 
i všichni opoziční zastupitelé. Jako před-
stavitelé demokratických stran a hnutí 
takové zákulisní postupy místostarosty 
Schweigstilla, u kterého si dnes ani ne-
jsme jisti, za kterou politickou stranu či 
skupinu na radnici vlastně sedí, JED-
NOZNAČNĚ  ODMÍTÁME, stejně 
jako věc, kterou nám pan místostarosta 
na jednání předložil. 
 Mimo pana Tichoty jsme od niko-
ho ze zastupitelů neslyšeli, že by na ně 
někdo vyvíjel nějaké tlaky. Jako své-
právní, dospělí lidé a zastupitelé města 
se vždy rozhodujeme zcela svobodně, 
podle svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí a NIKDO Z NÁS NENÍ NIKOMU 
NIČÍM  ZAVÁZÁN  ANI  POVINO-
VÁN.
 Není pravda, že bychom vyvíjeli ně-
jaký tlak ve prospěch směny pozemků, 
se kterou nikdo z nás nesouhlasil, což 
jsme několikrát veřejně deklarovali, jak 
je ze záznamu ze zastupitelstva vidět.

JUDr. Petr Kowanda

Zbyněk Šnajdr

Rudolf Fidler

Rudolf Kraj

Petr Patera

Bc. Robert Šlégl

Se zdviženým obočím jsme si přečetli vysvětlení radního Tichoty, proč navrhoval tajné hlasování ve věci 
směny soukromých pozemků  za pozemky města.

Tento člověk ostatně již několikrát svým jednáním 
dokázal k čemu mu placená funkce v radě města 
slouží, ať už to bylo obsazení místa paní Kirch-
nerové v Mělnickém kulturním centru manželkou 
pana Tichoty, nebo jeho rozporuplné jednání, když 
před volbami 2014 ve volební kampani sliboval 
občanům zachování ceny vodného a stočného, 
aby pak ihned po volbách hlasoval pro její zdra-
žení (toto zdražení přineslo provozovateli zisk ně-
kolika desítek milionů Kč). Naposledy se pak pan 
Tichota na dubnovém ZM snažil obhájit naprosto 
neuvěřitelné selhání místostarosty Schweigstilla,  

díky němuž podle rozboru zveřejněném v Měl-
nickém deníku hrozil Mělníku v příštích měsících 
dopravní kolaps. (viz. článek na str. 12)
 Úzká spolupráce koaličních subjektů - Mé měs-
to, Mělničané a Mgr. Schweigstilla a Mgr. Tichoty 
(tito dva volební období původně začínali za TOP 
09, za koho budou končit nevíme, pravděpodobně 
STAN) je naprosto logická, stejně tak jako spolu-
práce opozice – jedné z demokratických pojistek, 
že v zastupitelstvu neprojdou obchody nevýhodné 
pro město. A to je pro mělnické občany opravdu 
dobrá zpráva. 

je pravdou, že na veřejném 
zasedání ZM Mělníka mís-
tostarosta Schweigstill do-
znal, že s majitelem pozem-
ků o věci několikrát jednal. 
Ten pak potvrdil, že mu mís-
tostarosta Schweigstill tuto 
směnu slíbil.

PodLe NaŠeHo NáZoRu Se SKuTečNě 
Ze STRaNy RadNíHo TICHoTy 

jedNaLo o SKaNdáLNí NáVRH 
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odoLeNa Voda
Minigalerie představí další výtvarni-
ci  „Maluji odmalička, inspiroval mě 
Josef Lada,“ uvedla při jedné příležitos-
ti mladá výtvarnice Iveta Peková. Nyní 
představí své malby a koláže ve zdejší 
Minigalerii P. Novotného. Výstavu, kte-
rá byla slavnostně zahájena vernisáží 
3. května, bude možno navštívit až do 
neděle 27. května.

RoudNICe Nad LaBeM
Nové Informační centrum  V pon-
dělí 30. dubna zahájilo zkušební provoz 
nové „Informační a dopravní centrum 
Podřipska“ přímo u mostu ve spodní čás-
ti Karlova náměstí. Strategicky výhodná 
poloha nabízí možnost širokého spektra 
služeb nejen pro turisty, kteří jej díky 
jeho umístění dobře naleznou, tak i pro 
obyvatele Podřipska. Velmi příjemnou 
novinku představuje prostor v přední 
části, který je určen především pro účely 
autobusového nádraží a čekárny. Infor-
mační centrum slouží také jako pokladna 
a výchozí místo pro návštěvu roudnic-
kých památek – prohlídkového okruhu 
hrad a zámek či věže Hláska. 

Sociální majáles 2018  Ve čtvrtek 
17. května od 9 do 14 hodin na Husově 
náměstí proběhne 2. ročník Sociálního 
majálesu. Při této příležitosti se obča-
nům města představí poskytovatelé 
sociálních služeb z oblasti prevence 
i péče o seniory a zdravotně postižené. 
Připravené je herní zázemí pro malé děti 
v přilehlém Centru Hláska a doprovodný 
program s nejrůznějšími hudebními a ta-
nečními vystoupeními, která se budou 
v průběhu dne odehrávat před kultur-
ním domem. Součástí akce je zážitkový 
program pro rodiny i pro děti základních 
škol. Děti se zábavnou formou dozví, jak 
řešit složité životní situace, které je mo-
hou v běžném životě potkat a kde v pří-
padě potřeby vyhledat pomoc. 

RoZToKy u PRaHy
Populární „blešáky“ se opět vrací  
Bleší trhy se budou konat pod záštitou 
Rady města Roztoky. První se uskuteč-
ní 12. května u kostela na náměstí 5. 
května, následovat budou trhy 9. červ-
na a 8. září na Tyršově náměstí, a ten 
závěrečný 13. října opět u kostela. A to 
vždy od 9 do 15 hodin. Na zájemce zde 
čeká až 180 prodejních míst a složení 
trhů bude opět velmi pestré. Kromě 
klasického zboží a tradičních potřeb pro 
děti v podobě oblečení, hraček či her, 
sem zavítají i výrobci tradičních řeme-
sel. Chybět nebudou ani hudební pro-
dukce a zejména bohatý výběr různých 
pochoutek v podobě sladkého i slaného 
pečiva, masných či vegetariánských 
produktů a vše bude možno zapít domá-
cími limonádami, dobrou kávou či Úně-
tickým pivem. Kromě prodeje či náku-
pů, dobrého jídla i zábavy bude možno 
i vykonat dobrý skutek neboť součástí 
trhů bude i humanitární sbírka.  

RUŠILI NOČNÍ KLID
V 00:59 hodin 1. května na linku 
156 oznámila žena rušení nočního 
klidu od sousedů ze dvora. Hlídka 
MP se dostavila na místo, kde bylo 
hovořeno s oznamovatelkou. Jak 
bylo následně zjištěno, rušení noč-
ního klidu prováděla skupinka osob, 
která hrála ve vedlejší zahradě na 
kytaru. Tato skupinka byla upozor-
něna na čas nočního klidu. Osoby se 
omluvily a hraní zanechaly.  

NEMOHLA NAJÍT SYNA
29. dubna v 11:45 hodin na linku 
156 oznámila žena, že přijela za 
synem do ul. Cukrovarská. Tento 
zde bydlí na ubytovně. Na místě 
hovořila s jeho spolubydlícím a ten 
ji sdělil, že její syn není od včerej-
šího dne od rána na ubytovně, že 
šel na poštu a už se zpět nevrátil. 
Dále oznamovatelka sdělila, že jí je 
80 let a její syn je epileptik. Cestou 
operační bylo voláno na OO PČR, 

Z deNíKu MP MěLNíK 
kde bylo zjištěno, že uvedený muž 
byl včerejšího dne odvezen RZS do 
NsP Mělník. O celé věci byla zpět-
ně informována oznamovatelka.

OPĚT SI NĚKDO HRÁL 
NA POPELÁřE

První květnový den v 02:23 hodin  
na linku 156 oznámil muž, že v ul. 
Havlíčkova je spadlý kontejner na 
odpad. Hlídka MP se dostavila na 
místo, kde bylo zjištěno, že nezná-
mý pachatel zřejmě pustil kontejner 
na tříděný odpad (plast) z ul. Jaro-
šova z kopce dolů do ul. Havlíčko-
va. Tento kontejner se převrátil na 
bok uprostřed vozovky, těsně nad 
ul. Nad Pivovarem. Hlídka kon-
tejner postavila zpět na kolečka a 
odstavila jej na stranu do ul. Nad 
Pivovarem – žádné poškození zde 
nebylo zjištěno. V místě, ani v jeho 
okolí se nikdo nenacházel.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

přeočkování pRoti spAlničkáM
Bezpečnostní rada kraje doporučuje přeočkování všech zaměstnanců záchranky i krajských nemocnic proti 
spalničkám. Informace o riziku onemocnění pro děti budou předány i starostům k využití pro mateřské školy.

Bezpečnostní  rada  Středočeské-
ho  kraje  (BRK)  se  v  pondělí  30. 
dubna  2018  zabývala  aktuální 
epidemiologickou  situací  ve Stře-
dočeském kraji v souvislosti s vý- 
skytem onemocnění spalniček. Ve 
středních  Čechách  je  již  evido-
váno  celkem  13  případů. „Dneš-
ní jednání jsem svolala, abychom 
nastavili pravidla, jak budeme dále 
postupovat a byli jsme na možné 
rozšíření onemocnění připraveni,“ 
sdělila  hejtmanka  a  předsedkyně 
Bezpečnostní  rady  Jaroslava  Po-
korná Jermanová (ANO 2011).

Podle informací ředitelky Krajské 
hygienické stanice Střední Čechy 
MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. jsou 
mezi 13 hlášenými případy 3 děti 
do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospě-
lých, včetně jednoho zdravotníka.  
Z uvedených 13 nemocných 5 neby-
lo očkováno vůbec (všechny 3 děti 
- 1 z toho kvůli věku, ostatní dvě  
z rozhodnutí rodičů), 2 osoby byly 
očkované jen jednou dávkou a u 
jednoho nelze očkování zjistit. S ne-
mocnými přišlo do kontaktu celkem 
217 Středočechů. Nejvíce případů se 
vyskytlo v okresech Praha-východ  
a Praha-západ.  
 Podle MUDr. Rážové jsou vstup-
ními branami viru do organismu 
dýchací cesty a oči. „Zejména na 
začátku onemocnění je vylučování 
kapének velmi masivní a ohrože-

ní nákazou je vysoké. Onemocnění 
provázejí vysoké horečky a hrozí 
během něho závažné komplikace,“ 
konstatovala. Členy BRK upozor-
nila i na velké riziko možných zá-
važných pozdních komplikací, jako 
je například zánět mozku s vážnými 
následky. Jedinou účinnou obranou 
je proto podle hygieniků očkování. 
„Pokud jsou ti, kteří se dostali do 
styku s infikovanou osobou očko-
váni do 72 hodin, snižuje se riziko 
o 90 procent. V rámci republiky se 
držíme sice na 87% proočkovanosti, 
ale jsou kraje, kde je nižší,“ kon-
statovala MUDr. Rážová. Krajská 
hygienická stanice Střední Čechy 
proto již v únoru doporučila všem 
pohotovostem, pediatrům a jejich 
personálu vyšetření protilátek proti 
spalničkám a očkování v případě je-

jich nízké hladiny. 
 Stejně tak dnes reagovala Bez-
pečnostní rada kraje a všem za-
městnancům středočeské záchranky  
i krajských nemocnic doporučila 
přeočkování na spalničky. „Nemoc-
nice byly osloveny s požadavkem, 
aby jejich nejvíce exponovaní za-
městnanci byli přeočkováni a sou-
časně předpokládáme, že oslovíme 
starosty obcí, kteří jsou zřizovateli 
mateřských a základních škol, aby 
věnovali zvýšenou pozornost pre-
ventivním opatřením. Bude jim za-
slán dopis s informacemi o výskytu 
spalniček i možnostmi jak mu před-
cházet a jak se při jeho výskytu za-
chovat,“ závěrem informoval JUDr. 
Robert Bezděk, CSc., radní pro bez-
pečnost a zdravotnictví. 
 V každém případě informace 
ohledně spalniček je možné kon-
zultovat na Call centru Zdravotnic-
ké záchranné služby Středočeského 
kraje, tel. číslo 800 888 155, SMS 
720 002 655, email: call@zachran-
ka.cz. Nezdravotnická veřejnost by 
se měla obracet na své praktické lé-
kaře.  red.

Z tiskové zprávy 
Středočeského kraje

ilustrační foto

nejen pRo 
MAMinky A Děti
Přijďte  si  v  sobotu  26.  května  
v 10 hodin do Masarykova kul-
turního domu prodat, nakoupit, 
či poslechnout rozhovory se za-
jímavými hosty.
 Slosování o hodnotné ceny a 
dárky pro nejmenší z rukou posta-
viček z Čtyřlístků. 1. charitativní 
prodejní bazárek je pořádán na 
základě veřejné sbírky pro Linku 
bezpečí, z.s. a Nadační fond PES 
V NOUZI. Více na facebookové 
stránce: Charitativní prodejní ba-
zárek Mělník.
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Město Liběchov 
hledá brigádníka do infocentra 

v Liběchově. 

Pracovní doba od úterý do pátku 
od 13–16 h,  v sobotu od 9–15 h 

a v neděli 9–12 h, od června do srpna. 

Zájemci, hlaste se na Městském úřadě 
Liběchov osobně, 

na tel. čísle 315 697 016 
nebo e-mailem ou@libechov.cz.

MĚSTO LIBĚCHOV
 NABÍDKA BRIGÁDY 

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
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
 

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

ELEKTROMONTÉR 
A ZÁMEČNÍK

pro realizace investičních zakázek

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

šikovné řidiče     
Rozvoz zboží (pohonné hmoty) - POUZE v rámci ČR

MZDA až 46.000 Kč + stravné

Požadavky: 
 ŘP sk. CE ( praxe 1 rok) nebo ŘP sk. C 

(praxe s ŘP sk C 2 roky). 
Doplnění sk CE nezbytností, praxi CE zajistíme
Školení ADR zajistí a uhradí zaměstnavatel

Nabízíme: 
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20.000 Kč
 Příspěvky na penzijní připojištění
 Poukázky na odběr pohonných hmot

 Moderní vozový park
 5 týdnů dovolené

Kontaktní telefon: 
736 507 517; 736 507 740; 266 753 389

E-mail: personalni@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz

Prodám v Mělníku 
podkroví 

činžovního domu 
se stavebním povolením 
pro 4 bytové jednotky. 

V současnosti je zde byt 3+1. 
Cena 3 890 000 Kč.

Telefon: 777 666 393
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Co Se u NáS děje

SLaNÝ
Co se v divadle běžně nevidí  Do 
divadla chodíme převážně na dramatic-
ká představení, opery či balety. Avšak 
mnozí neznají další prostory mimo jevi-
ště a hlediště. A tak vznikl nový projekt 
zdejší divadelní scény uspořádat komen-
tovanou prohlídku divadelní budovy. 
V neděli 20. května ve 13, 15 a 17 hodin 
se zájemci pod vedením zkušeného prů-
vodce nejdříve seznámí s dostupnými, 
ale i veřejnosti nepřístupnými zákoutí-
mi divadla, stanou se na malou chvilku 
svědky nefalšované divadelní zkoušky 
a poté zhlédnou novou pohádku „Křemí-
lek a Vochomůrka v divadle“. 

VeLVaRy
Zahradní slavnost s bábovkou  
V pátek 25. května od 17 hodin pro-
běhne ve velvarské Kostce příjemné 
odpoledne plné milých setkání, dobrého 
jídla a pití. Pro děti je připravena dílnič-
ka, hosté si budou moci prohlédnout 
ukázky z kurzu keramiky či výtvarného 
kroužku pro děti zvaném Tvořílci. Po-
zadu nezůstane ani Klub seniorů, jenž 
představí výsledky své celoroční práce. 
Dále proběhne ukázka z kurzu znaková-
ní pro nejmenší. No a pro ty, kteří rádi 
pečou a zkoušejí nové recepty je vyhlá-
šena soutěž „O nejlepší bábovku“. Bude 
to příležitost pochlubit se svým cukrář-
ským uměním.

LIBěCHoV
Svatodušní pouť  Během Svato-
dušní pouti, která se koná v sobotu 19. 
května, bude zámecká zahrada v Libě-
chově dějištěm zábavného programu. 
Pouťové atrakce a jarmark začínají již  
v 9 hodin. Od vehlovické  kapličky ve 
stejnou dobu vyjde procesí a po zasta-
vení u kostela sv. Ducha pouť ukončí 
v kostele sv. Havla. Zde proběhne mše  
za doprovodu Litoměřického chrámo-
vého sboru. Návštěvníky zámku čekají 
prohlídky s jahodovým koncertem, v za-
hradě vystoupení sportovců, divadelní 
představení, šermíři, koncerty a vše vy-
vrcholí ve 20 hodin Květinovou taneční 
zábavou v prostorách SOU Liběchov.

BRaNdÝS Nad LaBeM 
Milovníci nablýskaných veteránů si 
přijdou na své   V sobotu 26. května 
od 10 hodin se koná třetí ročník akce 
„Sraz veteránů na brandýském zámku“. 
Návštěvníci uvidí především krásné 
legendární, známé i méně známé au-
tomobily, které uháněly po silnicích 
v dobách našich dědů či pradědů. Do-
pravní prostředky, jejichž elegantní 
tvary zaujmou všechny příznivce dob 
minulých. Součástí srazu bude bohatý 
doprovodný program. Vystoupí známé 
kapely a železnou krásu oživí tanečnice 
a mažoretky. Nebude samozřejmě chy-
bět ani „Spanilá jízda městem“, budou 
připraveny stánky s chutným jídlem 
a dalšími pochoutkami. Moderátorem 
celé akce bude oblíbený herec a čerstvý 
nositel Českého lva Pavel Nový. 

AutoMobily vystříDAjí běžci
V sobotu 12. května se centrum historického dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na devade-
sát minut uzavře pro automobilovou dopravu a bude patřit běžcům všech věkových kategorií, rekreač-
ním i těm s vysokými sportovními ambicemi. Již popáté se zde totiž uskuteční „Městský běh Brandýsem  
a Starou Boleslaví“.

Štětská ostRev 

Běh odstartuje v 16 hodin na bran-
dýském náměstí společně pro obě 
trasy: čtvrtmaraton o délce 10,55 km 

Vážená redakce, 
prosím o uveřejnění mého poděko-
vání zdravotníkům naší nemocnice. 
V době, kdy se lékaři rozhodli stáv-
kovat, rozhodlo se i mé astma stáv-
kovat také. Celé Velikonoce jsem 
prokašlala a v noci se málem udusi-
la. Celá schvácená jsem dorazila na 
polikliniku 3. dubna ráno v domně-
ní, že zde najdu pomoc. Bohužel, 
žádná první pomoc tam nebyla.
 Díky sestřičkám v DIA poradně 
mi byla poskytnuta okamžitá pomoc. 
Po zklidnění záchvatu jsem byla pře-
dána a přijata na infekční oddělení. 
Rentgen ukázal levostranný zápal 
plic. Během dvou hodin dcera při-
vezla s vysokou horečkou i manžela, 
který byl též přijat. 
 S velikým pochopením a lidským 
přístupem jsme byli umístěni do po-
kojíku pro dva. Po dobu sedmi dnů 
nám byla věnována veškerá péče ce-
lého kolektivu oddělení paní primář-
ky Zitové. Touto cestou všem patří 
naše upřímné poděkování.
 Naše rodina je v péči mělnické 
nemocnice skoro padesát let. Vždy 
jsme se setkali s odbornými zásahy, 
které byly vždy dovedeny k uzdra-
vení (kombinované porody, prasklé 
slepé střevo, rakovina tlustého stře-
va s půlročním vývodem, astmatické 

PoděKoVáNí
čTeNářI PíŠí

a běh na 5 kilometrů. Trasa povede 
přes Ostrůvek kolem brandýského 
zámku do Staré Boleslavi. Běžci 

minou Basiliku svatého Václava  
a za Staroboleslavskou branou od-
bočí k Lázeňské. Přes Houštku se 
běží zpět do Brandýsa. Závodit mo-
hou jednotlivci, ale také týmy slože-
né z libovolného počtu účastníků, z 
nichž se do výsledků počítají první 
tři nejlepší časy. Trasa čtvrtmarato-
nu je dvoukolová a je oficiálně změ-
řena dle pravidel atletiky a splňuje 
všechny podmínky IAAF/AIMS. 
Bude pamatováno i na nejmladší zá-
vodníky, kteří  si mohou poměřit své 
síly před hlavním závodem. 
 Chybět nebude ani doprovodný 
program pro děti.  mar

stavy či zlomeniny).
 Přejme si, abychom se i nadále 
mohli obracet s důvěrou na její per-
sonál, kterému je třeba dát uznání  
i klid k práci.

Vděčná rodina 
Müllerova z Mělníka

V sobotu 19. května se uskuteční již 
XI. ročník této akce. Program zahájí 
v 10 hodin dopoledne kapela Nešla-
peto s jarmarečními písničkami. Dále 
návštěvníci budou moci obdivovat 
borce provozující silovou gymnas-
tiku, historické hry a ukázky řeme-
sel. V letošním jubilejním roce zde 
proběhnou ukázky výcviku vojáků  
1. republiky a pro děti je připraveno 
loutkové divadlo.
 Od 14 hodin vypukne historic-
ká bitva, jenž bude opět souviset  
s „osmičkovými“ výročími. Je 400 

Ostrev  znamená  osekaný  kmen,  který  sloužil 
coby řebřík k dobývaní hradeb a  také  je  sou-
částí městského znaku Štětí. Není proto náho-
dou,  že  se  zde  každoročně  pořádá  Historický 
den „Štětská ostrev“ s bohatým kulturním pro-
gramem. 

let od II. pražské defenestrace a 370 
let od Vestfálského míru. Letošní 
téma se bude týkat bitev třicetileté 
války. A o hodinu později nastane 
Folkové odpoledne. Na pódiu se 
představí Petr Kocman & PK Band, 
Marián Kořínek & ASM, skupiny 
Antikvariát a Brand. No a Honza 
Vyčítal s Greenhorns určitě navodí 
tu skvělou atmosféru, kterou opět 
završí velkolepá ohňová show.    
 mar
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 PřIPRaVujeMe PRo VáS 

 novou vzorkovnu, 
která bude největší 

na Mělníku
www.koupelnystavsem.cz

Koupelnové 
studio

do našeho týmu hledáme

stAvbyveDoucího
Nabízíme nadstandartní a solidní 

podmínky, práci v okolí Mělníka

Bližší informace:
e-mail: zbynek@snajdrstav.cz

nebo tel.: 315 624 667

Akce
deska sádrokarton GKB 12,5  
118 kč/ks vč. DPh

zdivo Porfix 

slevA– 35%
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Co Se u NáS děje

VojKoVICe
Obec oslaví výročí  První písemná 
zmínka o obci Vojkovice pochází z roku 
1088. Oslavy 930 let existence začnou 
již v pátek 25. května v 17 hodin retro 
diskotékou pro děti i dospělé. Násle-
dovat bude zábavná show a koncert 
kapely Jiří  Schelinger Revival. Sobotní 
program začne v 10 hodin dopoledne po-
řadem pro děti a dechovým koncertem. 
Po slavnostním projevu paní starostky 
se rozjede zábava v plném proudu a vše  
vyvrcholí slavnostním ohňostrojem. 
Oslavy budou ve stejném duchu pokra-
čovat i v neděli až do 16 hodin. 

TIŠICe – CHRáST 
Ať žijí duchové a jiná strašidla  Na 
hřišti v Chrástu tišické KLUBko pořádá 
v sobotu 19. května od 14 hodin dětský 
den věnovaný nadpřirozeným bytos-
tem. Na všechny čeká skvělé odpoledne 
plné her a zábavy. Mohou si vyzkoušet 
své dovednosti v dílničkách, šikovnost 
v různých soutěžích i hrách, vydají se 
na dobrodružnou cestu s úkoly, za je-
jichž plnění budou následovat samozřej-
mě odměny. Svezou se na vyhlídkovém 
vláčku a vyřádí se ve skákacím hradě. 

CíToV
Občané mají co slavit  K obci se le-
tos vztahují hned dvě výročí. První zmín-
ka o obci, která pochází z roku 1268,  
a 120 let od založení zdejší základní 
školy. V pátek 8. června v 15 hodin 
proběhne zahájení oslav Základní školy 
Cítov před školní budovou. Následovat 
bude prohlídka interiéru školy i expozice 
historických materiálů. 9. června bude 
od desáté hodiny v areálu hřiště probí-
hat dobový jarmark s pestrým výběrem 
rukodělného zboží. Na všechny čekají 
vystoupení celé řady kapel různých žán-
rů, pohádkové představení pro děti, mo-
derátor Vladimír Hron a večerní koncert 
kapely Formát. Vše završí světelná show 
a slavnostní ohňostroj. 

TuPadLy 
Indiánský den dětí  Obec Tupadly 
pořádá v sobotu 9. června ve 14 hodin 
pro své nejmladší občany slavnostní 
odpoledne. Obecní park zaplní indián  
i squaw, neboť se letošní Den dětí po-
nese v indiánském duchu. Na všechny 
tak čeká skvělé odpoledne plné soutěží  
a her. Pro všechny je připraveno spous-
ta dobrot a jací by to byli indiáni, kdyby 
se neprojeli na konících…

ZLoNčICe
Dětský den na hřišti  V neděli  
3. června od 13 hodin na všechny zdejší 
nejmladší občany, ale i přespolní, čeká 
odpoledne plné zábavy a her. Bude se 
soutěžit v nejrůznějších disciplínách, je 
připravena celá řada atrakcí v podobě 
skákacího hradu, střelnice, mašinky či 
autíčkového kolotoče. Svojí zdatnost 
předvedou hasiči a jejich technika jistě 
zaujme nejenom kluky. A samozřejmě 
nebude chybět ani opékání buřtíků. 

ve střeDočeskéM kRAji se soutěžilo o ZnAčku 

ReGionální potRAvinA
Středočeský kraj se může pochlubit čerstvými vítězi letošní soutěže Regionální potravina. Odborná komise 
ocenila celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze středních Čech. O tuto prestiž-
ní značku se zde letos ucházelo 76 produktů od 20 výrobců. Soutěžilo se v devíti kategoriích, jedna zůstala 
neobsazena. Nejsilnější zastoupení měly mléčné výrobky, do této kategorie bylo přihlášeno 19 výrobků.

Devátý ročník soutěže o nejlepší re-
gionální zemědělské a potravinářské 
výrobky odstartoval minulý týden. 
Za Středočeský kraj se letos přihlá-
silo 76 výrobků, zvítězit však může 
jen devět z nich, za každou kategorii 
pouze jediný výrobek. Vybrat vítěze 
z tak velkého počtu nebylo vůbec 
jednoduché. Přihlášené výrobky 
hodnotila osmičlenná komise tvo-
řená zástupci Ministerstva zeměděl-
ství ČR, krajského úřadu, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy 
ČR, Agrární komory ČR a Potravi-
nářské komory ČR. 
 Soutěž si za dobu své existence 
vybudovala renomé a popularita 
výrobků s puncem „Regionální po-
travina“ stoupá. Přívlastek regionál-
ní se v případě oceněných potravin 
zúročí hned několikrát. Především 
se jedná o produkt vyrobený v kon-
krétním regionu, což je základní 
podmínka soutěže. Zároveň i podíl 
místních surovin je stanoven nej-
méně na 70 procent, hlavní suro-
vina přitom musí být stoprocentně 
tuzemského původu. Výrobky tím 
mají pevnou vazbu k regionu, může 
se jednat o krajové speciality.
 Obliba soutěže stoupá, letos byl 
největší zájem o mléčné výrobky. 
  Vladimíra Nováková 
  tisková mluvčí SZIF 

Soutěž Regionální potravina je projektem Mini-
sterstva zemědělství určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a producentů potravin  
v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný  
výrobek získá právo zdarma užívat značku Regio-
nální potravina po dobu čtyř let na obalu svého vý-
robku. V současné době spotřebitelé najdou značku 
u 419 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. 
Podrobné informace: www.regionalnipotravina.cz.

Komise  navrhla  udělit  značku  Regionální  potravina  Středočeského 
kraje 2018 těmto výrobkům:

kategorie výrobek a výrobce

1. Masné výrobky tepelně 
opracované

MARtinický tAlián, 
eKOFArMA POČAPLY s.r.o.

2.
Masné výrobky trvanlivé, 
tepelně neopracované, 
konzervy a polokonzervy

CeNA NeBYLA UDĚLeNA

3. Sýry, včetně tvarohu tvARoh Z obce ohAře tučný, 
PrOTeCO AgrO s.r.o.

4. Mléčné výrobky ostatní Zákys Z obce ohAře, 
PrOTeCOAgrO, s.r.o.

5. Pekařské výrobky, včetně 
těstovin

chléb klADenský klAs 1150 G,
KOMPeK, KOMBINÁT PeKAŘSKÉ  
A CUKrÁŘSKÉ VÝrOBY, spol. s r.o.

6. Cukrářské výrobky,  
včetně cukrovinek

DeZeRt Švestík, INTegrOVANÁ STŘeDNÍ 
ŠKOLA, JeSeNICe, ŽATeCKÁ 1

7. Alkoholické  
a nealkoholické nápoje

hubeRtus světlý ležák pRéMiuM  
– NeFILTrOVANÝ, PIVOVAr HUBerTUS, a.s.

8. Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

stARokolínské kysAné Zelí bílé, 
BAŠe A SPOL. s.r.o.

9. Ostatní vAječná poMAZánkA, BONeCO a.s.
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449 Seventh heaven

1216 Mexica granatit
35 druhů převislých rostlin

167M Medvědí čeSnek

1062F White galore

3031 kleopatřina jehla
trvalky a okrasné trávy 
v 90 druzích

3225 bella roSa
48 druhů velkokvětých
a drobnokvětých chryzantém

1245 ariSto Schoko
20 druhů grandiflor

1028F euruption

1007 royal red  
koMule davidova
v 10 barvách, celkem 60 druhů 
okrasných keřů

1169 MiMoSa
v nabídce 7 druh s vůněmi ovoce

039S SurFínie – night Sky106ch Ženšen korejSký

361 lady boothby
mrazuvzdorná

2056 Zedlovec kanadSký
v nabídce je více než  
30 druhů jehličnanů

168 Mandevila
v pěti barvách

074p Million bellS
calibrachoa

při návštěvě Zahradnictví obdrŽíte ZdarMa katalog S více neŽ 1500 FotkaMi

Zahradnictví tomáš petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

prodejní doba: po - pá 8.00 – 17.00 hodin | od 1. 3. – 31. 5. So, ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

Zahradnictví

27,-
od

29,-
od

29,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

V nabídce celkem 950 kultiVarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuVzdorných 

Více než 100 druhů léčiVých bylinek, Velký Výběr balkónoVek

27,-
od

27,-
od

27,-
od

59,-
od

65,-
od

65,-
od

20,-
od

27,-
od

balzamíny, verbeny, scaevoly, pařížšké kopretiny,  
bacopy a mnoho dalších

Vás srdečně zve 
na jarní nákup do samoobslužného skleníku za skVělé ceny.  

při nákupu nad 500,- navíc obdržíte dárek ve formě speciálního hnojiva.

Rostliny zasíláme také na dobírku, navštivte náš e-shop na www.fuchsie.cz

a Více než 120 druhů pelargonií...
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Co Se u NáS děje

MáSLoVICe
Sousedé se dobře baví v tom Dolním 
Povltaví  Občané tohoto regionu se 
každoročně setkávají koncem května, 
aby si zasportovali, poslechli si kulturní 
program, ale především se dobře pobavi-
li. Letošní dvanácté setkání se uskuteční 
v „obci másla“ – Máslovicích. V sobotu 
26. května se na zdejších sportovištích 
odehrají klání v malém fotbale, vybíjené, 
nohejbalu a florbalu. K dobré pohodě 
přispěje kulturní program v podobě vy-
stoupení hudebních kapel různých žánrů 
a představí se dětské a zájmové spolky  
z celého mikroregionu. V neposlední řadě 
můžete navštíví zdejší Muzeum másla  
a zúčastnit se soutěže „O zlatou vařeč-
ku“ na téma „Bábovka – má láska“.

ÚžICe
S knihou do autobusu  Na autobu-
sové zastávce směrem do Prahy a ve 
dvoře obecního úřadu byly umístěny 
dvě knihobudky. Krásně je vyzdobily 
děti a paní učitelky z místní základní  
školy. Knihobudky jsou určeny pro kaž- 
dého, kdo má zájem číst. Najde v nich 
romány, detektivky, cestopisy a další 
žánry. Každý si může knihu vybrat, 
přečíst a vrátit ji zpět pro další čtenáře; 
nebo může za ni přinést z domova knihu 
jinou.

ÚNěTICe
Pohádka o Únětickém pivovaru   
V sobotu 12. května od 12 hodin pro-
běhnou oslavy sedmého výročí znovu- 
otevření provozu Únětického pivova-
ru. Návštěvníci budou moci obdivovat 
fortel kovářů a nožířů, proběhne křest 
knížky „Kvašan a Chmelík zasahují“ a 
uskuteční se premiéra i repríza zmíněné 
pohádky „Tajemství skřítků z Únětického 
pivovaru“. Proběhne slavnostní naražení 
Výroční 10,7 stupňů a Kvašanův kvíz 
pro polostřízlivé rodiče. K dobré pohodě 
přispěje koncert kapely P.U.B. Praque 
Ukulele Band a vše vyvrcholí večerní 
taneční zábavou, kde zahrají CHARTETO 
TROPICAL a BAND – A – SKA. mar

doLaNy Nad VLTaVou
Dolaňáci od Kralup se chystají na 
oslavu 700 let obce  Na letošní 
ročník tradičního setkání „Dolany 
v Dolanech“ pozvou letos na oplátku 
Dolaňáky z celé republiky občané z 
Dolan nad Vltavou (u Kralup). Účastníci 
ze stejnojmenných obcí z Čech, Moravy  
a Slovenska, je jich celkem osmnáct, 
vyšlou 16.–17. června 2018 své zá-
stupce do dolního Povltaví. V hlavním 
zábavním proudu jako v předchozích 
ročnících budou přichystány kulturně 
- branné akce. Setkání Dolaňáků bude 
umocněno i výročím 700 let od založení 
obce. Dolany nad Vltavou, jak se nově 
už rok jmenují, se v historických prame-
nech poprvé objevují v roce 1318 v pří-
domku Přibyslava z Dolan. Jeho potom-
ci, vladykové z Dolan, se stali předky 
českého panského rodu Mladotů ze So-
lopysk.  her

Podle místostarosty města Mělníka 
Milana Schweigstilla vedení radnice 
vůbec nevědělo o plánovaných ak-
cích Ředitelství silnic a dálnic. Už  
v druhé polovině května by tak měla 
začít rekonstrukce Mladoboleslavské 
ulice. „Budou se frézovat povrchy od 
nově opraveného mostku v Okružní 
ulici až na konec Skuhrova,“ vysvětlil 
Schweigstill s tím, že město pochopi-
telně chce, aby byla vozovka oprave-
na, jen to nepřišlo v nejlepší možnou 
dobu.
 Doprava na hlavním tahu od Mla-
dé Boleslavi bude řízena kyvadlově 

Mělníku  hrozí  v  následujících  měsících  totální  dopravní  kolaps.  Vedení 
radnice  bojuje  o  odložení  některých plánovaných  oprav. Pokud neuspějí, 
příjezd  do města  bude  téměř  nemožný.  Podle  informací  ředitelství  silnic  
a dálnic by se všechny hlavní příjezdové cesty do města měly rekonstruovat 
ve stejném období. Někde bude doprava svedena do jediného pruhu v obou 
směrech a provoz budou řídit semafory, jinde budou ulice zavřené úplně.

AutA nechte DoMA,
Do MělníkA se DostAnete Možná jen nA kole

jak by mohl vypadat příjezd do Mělníka v násle-
dujících měsících?

 zPříjezd od dálnice D8
1.  Cesta přes starý most Josefa Straky - zcela neprůjezdná. Most se bude 

opravovat až do října 2018.
2.  Cesta přes nový most – ve špičce se tvoří dlouhé kolony. Kruhový objezd 

u Mountfieldu na Pšovce by se mohl začít opravovat od července 2018 asi 
do konce září 2018.
 zPříjezd od Mšena

1.   Kokořínská ulice bude od července zcela uzavřena pro veškerou dopravu
 zPříjezd od Mladé Boleslavi

1.  Mladoboleslavská ulice se bude opravovat od druhé poloviny května. Do-
prava bude řízena semafory.
 zPříjezd od Neratovic

1.  Tvoří se kolony ve špičce v Pražské ulici při příjezdu do Mělníka kvůli 
návaznosti na ostatní hlavní tahy.

Mělničtí muzejníci zde připravi-
li čtyřdenní program, který začal 
návštěvou více než padesáti žáků 
osmých tříd ze ZŠ Jindřicha Matie-
gky Mělník. Čekala je komentovaná 
prohlídka bytu a hospodářských pro-
stor, v nichž je jednoznačně nejvíce 
zaujala novinka letošní sezóny kráva 
Straka (model v životní velikosti). 
Muzejní přírodovědec Libor Praus 
jim předvedl ukázku odchytu a 
kroužkování ptáků. Osmáci se zají-
mali především o vážení chycených 
opeřenců, k nimž patřili mj. pěnice 
černohlavá, pěnice pokřovní, kos 
černý, drozd zpěvný, pěvuška mod-
rá a sýkora modřinka. Překvapili je i 
tvary ptačích hnízd. S muzejní peda-
gožkou si pak vyzkoušeli dvacítku 
možností, jak jim v přírodě může 
pomoci obyčejný látkový kapesník. 
 Program ke Dni Země byl pro 
skalní byt tak trochu zahájení sezó-
ny nanečisto. Definitivně své brány 
pro novou turistickou sezónu otevřel 
v úterý 1. května.  RMM

světelnou signalizací. „Postupně bu-
dou odpojovány všechny ulice, které 
ústí na hlavní silnici, protože se bu-
dou opravovat i nájezdy,“ uvedl Mi-
lan Schweigstill. „Dozvěděl jsem se 
všechno teprve včera a více méně jen 
náhodou. Sám jsem z toho dost pře-
kvapen,“ řekl místostarosta.
 Ani řidiči nejsou z plánovaných re-
konstrukcí zrovna nadšeni. „Já to chá-
pu, že se to opravit musí, ale nebylo by 
možné to dělat postupně? Vždyť takhle 
se do města vážně vůbec nedostane-
me. Vozím každé ráno děti do školy  
a já pokračuji do práce. Pokud se ale 

bude tohle všechno dělat najednou, 
budu děti muset budit už v pět ráno,“ 
postěžoval si řidič z povolání Martin 
Svoboda.
 Jenže to není zdaleka všechno. 
Konečnou tečku za totálním zkolabo-
váním dopravy by mohla přinést ge-
nerální oprava kruhového objezdu na 
Pšovce, se kterou by ŘSD chtělo začít 
už v polovině prázdnin. „Bojujeme za 
to, aby to odložili, alespoň do doby než 
bude opravený most Josefa Straky. Ne-
dovedu se představit, jak by ten příjezd 
do města vypadal,“ slíbil Schweigstill 
s tím, že optimální by bylo, aby se 
začalo, až bude hotová i Kokořínská 
ulice. „Bohužel nevím, zda mi vůbec 
bude vyhověno.“
 Kokořínská ulice je hlavní příjezd 
do Mělníka ve směru od Mšena. Ta 
by měla být uzavřena pro veškerou 
dopravu úplně. Bude se totiž opravo-
vat mostek přes Pšovku a rozšiřovat 
křižovatka u závor ulic Kokořínská  
a Nádražní. Začít se mělo už v dub-
nu, ale i v těchto dnech je Kokořínská 
stále průjezdná. „Ředitelství silnic  
a dálnic má problémy s výběrem zho-
tovitele, proto se stavební práce stále 
odkládají. Začne se pravděpodobně 
až v první polovině července,“ tvrdil 
Milan Schweigstill s tím, že k ŘSD 
se připojí i Vodárny Kladno Mělník, 
které budou v místě renovovat asi 400 
metrů kanalizace. „Hlavně bojujeme 
za to, aby se všechny práce zkoordino-
valy a proběhly ve stejném termínu,“ 
dodal místostarosta.
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/

Den ZeMě ve skAlníM obyDlí
Skalní  obydlí  ve  Lhotce  u  Mělníka  (pobočka  Regionálního  muzea  
Mělník) přivítalo 20. – 25. 4. 2018 školáky při oslavách Dne Země.

 Libor Praus předvedl ukázku odchytu a kroužkování ptáků.
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Vysoká škola chemicko - technologická v Praze vybudovala v centru Kralup 
nad Vltavou svůj technický park v letech 2012 -15. Vznikl z opuštěného par-
ního obilního mlýna, který se nacházel v historicky nejstarším celku města, 
v jeho centrální části. 

Vzniklé inovační centrum, poskytu-
jící rychlá technická řešení pro malé 
a střední podniky, se stalo během 
uplynulých tří let prostředníkem mezi 
praxí a akademickou sférou. Všech-
ny výsledky činnosti technoparku se 
bezprostředně uvádějí do praxe. Dílčí 
pracoviště a laboratoře jsou oriento-
vány na stavební chemii, materiálový 
výzkum a přidružené obory. A jak se 
vytyčené cíle daří z pohledu uplynu-
lého roku naplňovat?
„Naše záměry, jak jsme je prezento-
vali při zahájení provozu technopar-
ku, byly splněny. Máme zde pětadva-
cet zaměstnanců, většinou vědeckých 
pracovníků. Ti aktuálně řeší sedm 
významných komerčních zakázek. 
Realizujeme tu souběžně devět no-
vých grantových projektů včetně jed-
noho v rámci evropského programu  
s názvem Horizont 2020. Ten obsa-
huje nové prvky, napomáhající rychle  
a efektivně řešit problémy současnos-
ti, zabezpečit dlouhodobý udržitelný 
růst a zajistit konkurenceschopnost 
Evropy,“ uvádí Milan Petrák, ředitel 

technopARk 
Technoparku Kralupy 
 Užším spojením s praxí a „prů-
nikem“ dvou významných českých 
průmyslových oborů, jako je chemie 
a stavebnictví, tu povstal nový feno-
mén - v republice dosud ojedinělý. 
Na požadavky českých i zahraničních 
podniků z této sféry technopark vždy 
pružně reaguje. Mezi zákazníky jsou 
firmy z EU, ale i z Japonska a Číny.
 Jedná se o pracoviště aplikova-
ného výzkumu. Neprovádí se tu však 
základní výzkum. Ten zabezpečuje 
„mateřská“ Vysoká škola chemic-
ko-technologická Praha. Veškeré 
činnosti jsou zacíleny na spolupráci  
s podniky a aplikace v praxi. Prová-
dí se tu tzv. kolaboratorní výzkum, 
kdy část úkolu řeší technopark svý-
mi kapacitami a část zadavatel. Další 
náplň odborné práce se týká inovač-
ních voucherů, které získali partneři 
technoparku a jsou jim poskytovány 
specializované odborné expertízy  
a služby. Roční obrat pro Technopark 
Kralupy představuje hodnotu 30 mili-
onů korun. J. Herain

Aktivně spolupRAcuje  
i se ZAhRAničníMi FiRMAMi

Pohled na pracoviště Technoparku VŠCHT Kralupy, v němž provádí 
laboratorní činnost Bc. Kateřina Riedelová.    Foto: her

Místo, oDkuD se liDé vRAcí Do životA

Oddělení následné péče v nemocnicích mnohdy nefungují tak, jak by si 
pacient nebo rodina představovali. Přístup v péči bývá zastaralý, neosob-
ní a je zde potřeba podnítit řadu změn. Pokud totiž pacienti dlouho leží, 
ztrácí postupně schopnost se o sebe postarat. „Obdobnou situaci, troufám 
si říct, je možné vidět v řadě nemocničních zařízení, a protože máme rádi 
výzvy, rozhodli jsme se vypracovat nový koncept Centra následné péče, 
který pacientům maximálně nahradí domácí prostředí a přizpůsobí se mo-
derním požadavkům a odpovídajícím nárokům na ošetřovatelskou péči. 
Na projektu pracujeme asi půl roku a jsme rádi, že vidíme první výsledky,“ 
říká ředitelka pro ošetřovatelskou péči a iniciátorka projektu Bc. Linda 
Zítová, DiS., která přibližuje, jak se nová koncepce odráží v praxi: „Zavá-
díme stále více změn, které pacientům zpříjemňují pobyt u nás, a snažíme 
se co nejvíce přiblížit domácímu režimu. Začínáme zdánlivě obyčejnými 
věcmi, které však pro naše pacienty znamenají významný posun. Namísto 
celodenního ležení v pyžamu se pacienti převlékají do domácího oděvu. 
Pokud to jde, připravují si sami snídani, umyjí se, osprchují a pravidelně 
cvičí. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně na základě jeho 
zdravotních či jiných omezení,“ uvádí Linda Zítová. 
 Pacient ale k zotavení potřebuje více než běžný režim, a tím je přede-
vším sociální zajištění, společnost, zábava a pravidelný pohyb. Bohužel 
právě tyto prvky na odděleních následné péče chybí. „Abychom mohli 
v našem zařízení realizovat zmiňované aktivity, potřebovali jsme zajistit 
další posily. Jsem moc ráda, že jsme mohli do našeho týmu přivítat nové 
tváře – fyzioterapeutku Blanku, která „zvedá lidi z postelí“ a podporuje je 
v rehabilitaci, asistentky fyzioterapeuta, jež pomáhají pacientovi nacvičo-
vat běžné denní aktivity, dále pak aktivizační pracovnici Kamilu, s níž si 
pacienti krátí dlouhou chvíli díky tréninkům paměti nebo výtvarným čin-
nostem. Tým doplňuje koordinátorka zdravotně-sociální péče Jana. Ta po 
přijetí pacienta do našeho zařízení nastavuje individuální plán ošetřova-
telské péče a aktivizace, před jeho propuštěním pomáhá s návratem domů 

či do sociálního zařízení. Právě ony tvoří náš nový aktivizační tým a jejich 
společným cílem je maximálně podpořit brzký návrat pacientů v co možná 
nejlepší kondici z mělnického Centra následné péče zpět do běžného živo-
ta,“ vysvětluje Linda Zítová.
 V mělnickém Centru následné péče při realizaci nových aktivit neza-
pomněli ani na ty, kteří mají různá pohybová omezení a jsou upoutáni na 
lůžku. „Pro tyto pacienty máme připravenou smyslovou stimulaci založe-
nou na masáži rukou, příjemné hudbě, doteku a komunikaci. Tato terapie, 
kterou vykonávají naše sestřičky, se pomalu stává běžnou součástí ošetřo-
vatelské péče. Jsem ráda, že můžeme tímto příkladem pozitivně přispívat 
ke zlepšování následné péče v ČR, je ale podstatné si uvědomit, že jsme 
stále zdravotnické zařízení, jež má svá pravidla a specifika,“ uzavírá Lin-
da Zítová.
  Autor: Lenka Mrkvová

Centrum následné péče, které provozuje Nemocnice Mělník, 
dříve mělnická LdN, bývalo synonymem pro místo, kam lidé při-
cházeli trávit své poslední chvíle. Nyní změnilo koncepci posky-
tované péče a vrací pacienty zpět do běžného života.

Foto: Realizační tým nového projektu Centra následné péče, 
archiv Nemocnice Mělník.
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jARo u Mělnických kynoloGů

volnočAsové centRuM 
velký boRek Zve

Už tradičně TART CZ Mělník otevírá Mezinárodním mistrovstvím psů slu-
žebních plemen soutěžní „top“ sezónu v Česku. Uběhlo 50  let od založení  
1. Československé brigády záchranářských psů, 40 let od prvního Federál-
ního mistrovství služebních psů (1978), a konečně 30 let od premiéry halové 
soutěže služebních psů v Mělníku.

V duchu této tradice vzniklo v roce 
2005 mezinárodní mistrovství, kte-
rého se zúčastnilo družstvo Policie 
Slovenské republiky. Letos si už 
losovali startovní čísla příslušníci 
policie Litvy, Lotyšska, Německa 
i tradiční účastníci ze Slovenska. 
Jim sekundovala družstva Policie 
České republiky, Cizinecké policie, 
Vězeňské služby, Městských poli-

cií, Civilních bezpečnostních služeb  
i kynologických sdružení. 
 Sportovní areál Integrované 
střední školy technické v Mělníku 
byl svědkem tvrdého zápolení, které 
začalo v noci noční obranou, zadrže-
ním pachatele na 100 metrů. Ráno 
měl pes se svým psovodem práci 
na trase 600 metrů dlouhé, dvakrát 
lomené, kde byly dvě hodiny staré 

tradiční discipliny, jako je přivolá-
ní za pochodu povelem „k noze“, 
pochod bez vodítka, odložení psa 
za pochodu vleže, klasické povely 
sedni, lehni, vstaň, i zaštěkání na 
povel. 
 Atraktivní disciplinou byl žeb-
řík, po kterém pes vyšel na kladinu  
v jednom směru a aport přes met-
rovou překážku. Pes musel ukázat  
i trpělivost, kdy ho psovod odložil 
na vzdálenost 60 metrů a musel zů-
stat v klidu i při střelbě. Z jedenad-
vaceti startujících si v této disciplíně 
nejlépe vedl Petr Žižka, příslušník 
Vězeňské služby. Dramatický byl 
závěr soutěže, hladké zadržení pro-
tivníka a kontrolní výkon, který byl 
hodnocen dvojnásobným počtem 
bodů. 
 Mezinárodním mistrem se stal 
Petr Žižka, příslušník Vězeňské 
služby se psem Benkem, druhé mís-
to obsadil Petr Zifčák s Hektorem  
a pohár za třetí místo si odvezl To-
máš Matuna, rovněž příslušník Vě-
zeňské služby se psem Alpacinem. 
 Nejlepším zahraničním účastní-
kem byl  příslušník  litevské policie 
Nikolajus Andrejevas se psem Roki-
sem, který je mimo jiné z českého 
chovu. Mezinárodní mistrovství, 
které pořádal mělnický TART CZ ve 
spolupráci se Sportovním policej-
ním spolkem Prezídia Praha mělo  
i vysokou společenskou úroveň. Za-
hraniční delegace přijal na mělnické 
radnici starosta města MVDr.Ctirad 
Mikeš. 
 Mimořádnému zájmu se těšily 
ukázky příslušníků Policie ČR, je-
jichž psi předvedli, jak se hledají 
drogy, výbušniny, hořlaviny i zbra-
ně. Policejní koně odboru hipologie 
se předvedli v ukázkách při výkonu 
služby. Psi Vězeňské služby simulo-
vali zásahy ve věznici i při pronásle-
dování pachatele.
  Luboš Lidický

Příslušník  litevské policie Nikolajus Andrejevas, který byl nejlepším 
zahraničním účastníkem při výkonu hladké zadržení pachatele.

Vítěz vloženého závodu pro mladé psy Petr Pavel z Vojenské policie 
Tábor.    Foto: Luboš Lidický

stopy a tři předměty. Tady si nejlé-
pe vedl Petr Zifčák ze ZKO Dolní 
Ždanov, který získal 97 bodů ze sta 
možných. 
 V kategorii „obranáři“ museli 
soutěžící absolvovat revír v objek-
tu, zadržení pachatele na 100 metrů, 
zákrok v místnosti, kde pes musel 
ochránit psovoda, zadržet pachatele 
při útěku z doprovodu a následovně 
ho hlídat minutu bez přítomnosti 
psovoda. Soutěž končila hladkým 
zadržením na 100 metrů a kontrol-
ním výkonem, kde měl pes potvrdit 
svoji kvalitu. K tomu se připočítá-
valy i body za poslušnost, která má 

čtvrtek 17. 5. 2018 od 17:00 hod. 
Kurz výroby tradičního rostlinného mýdla

čtvrtek 24. 5. 2018 od 17:00 hod.
jarní kurz plstění

Ukázka výroby mýdla s povídá-
ním pro ty, kterým jsou zkušenosti 
z minulosti a příroda inspirací.
 „Pěstování levandule, která 
byla odjakživa spojována s čisto-
tou a duševní pohodou a ozdra-
vení kůže, chuť být samostatná a 
soběstačná v další oblasti, to byly 
důvody pustit se do výroby mýdla 
podomácku“, říká Lucie Petržíl-

ková. Výroba mýdla z rostlinných 
olejů není až tak složitá, i když 
kousek alchymie, přesnosti ve vá-
žení, počítání a zručnosti nese...
 Když se zadaří, vznikne úžasné 
mýdlo ke každodennímu použití, 
které nezatěžuje pokožku, ani ži-
votní prostředí, dodává hydrataci 
a obsahuje pěstící a voňavé části 
dle vlastního výběru. Předpoklá-

Vytvoříme krásného trojrozměrného opeřence, velikosti 
30 × 18 × 10. 
Jeho výrobou nás provede lektorka Saša Oppová, která 
říká: „Plstění je prostě úžasný relax, při kterém navíc vzni-
kají zajímavé věci. Ovčí rouno, které používáme k výrobě 
našich výrobků, pochází od ověřených chovatelů, kteří  
s námi spolupracují již mnoho let. Rouno si zpracovává-
me sami, od samotného stříhání, praní, kramplování, až 
po barvení“.

dám, že kůže – náš největší orgán, 
toto ocení...
Lektor: Lucie Petržílková

    Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 
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www.autohelus.cz

Telefon:  373 333 361, 777 979 763
e-mail: info@autohelus.cz

prodej užitkových vozidel
autorizovaný servis

prodej náhradních dílů
e-shop

Telefon: 373 333 361, 777 979 763
e-mail: info@autohelus.cz

prodej stavební 
a zemědělské techniky

autorizovaný servis
prodej náhradních dílů

www.helustechnik.cz 

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

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

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

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

rampouchů

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

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz
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Akci zahájí v pátek 8. června od 18 
hodin skupina ANEBO a o hodinu 
později se uskuteční koncert zpěvač-
ky, multiinstrumentalistky a sklada-

telky Radůzy a její kapely. Její hud-
ba vychází částečně z šansonu, ale 
největší díl inspirace čerpá z folklóru 
a nálady městských odrhovaček, kte-

loukA Fest již potřetí
Areál  brandýského  zámku  opět  přivítá  3.  ročník  open  air  festivalu  
folkových a bluegrassových kapel „Louka Fest 2018“. 

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

Radůza

ré v jejím syrovém podání nabízejí 
nečekané hudební i textařské obraty. 
Řadí se tak k silné generaci alterna-
tivní scény devadesátých let, která 
sklízí úspěchy nejen na domácích 
pódiích, ale i v zahraničí. 
 Hlavní festivalový den bude so-
bota, kdy posluchači zamíří opět do 
rozlehlého prostoru spodní části zá-
mecké zahrady. Na zdejším pódiu od 
13 hodin nejprve vystoupí jedna z již 
hudebních legend, textař, skladatel, 
zpěvák a kytarista Oskar Petr. Násle-
dovat bude další legenda, tentokrát 
polabská, jenž zde působí již od 80. 
let, a to kapela Diogenes. Skupinu 
Baťa a Kalábůf něžný beat snad již 
není třeba ani představovat a po ní 
vystoupí pražská multižánrová ka-
pela The Amplified Acoustic Band, 
dvorní to předskokan Vládi Mišíka 
a ETC. Domácí Klasickej postup 
rovněž bude zdejším fanouškům 
melodického rocku dobře znám.  
A vše zakončí koncert již známé a 
populární kapely Jelen. Skupina 
hraje „roots music“, vlastní tvorbu 
vycházející z kořenů populární hud-
by jako je country, folk, bluegrass či 
blues. 
  mar

pivní FestivAl nA náMěstí
Po roce si na náměstí Míru zase dají dostaveníčko výrobci „národního nápoje“. 26. května se usku-
teční druhý  ročník mělnického Pivního  festivalu,  který pořádá Světlonoška  z.s. V  sobotu  tak  od  
14 hodin otevřou stánky malé i střední pivovary z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Opět se sem vrátí pivovar Cvikov, 
dále Podřipský rodinný pivovar, je-
hož produkty dobře znají pravidel-
ní návštěvníci zdejších sobotních 
farmářských trhů, První parostrojní 
pivovar Lobeč, litoměřický minipi-
vovar Labuť, jenž zde bývá také čas-
tým hostem, z Krásné Lípy přijede 
Falkenštejn a také pivovar z České 
Kamenice. Nebude chybět místní 
minipivovar Němý Medvěd, který 
vaří své pivo již třetím rokem či loni 
oceněný hořický pivovar JungBerg 
coby „Nejlepší ležák“. 
 Letošními nováčky bude pivovar 
Kaberna z Mlékojed, z „města piva“ 
zavítají létající pivovar plzeňský Ja-
rovar a minipivovar Lenoch. Dále 
se zde poprvé představí Rodinný 
pivovar Zlíchovec z Loun a další z 
tzv. létajících pivovarů Zbraslavská 
koza či Bad Flash z našeho hlavního 
města. 
 Návštěvníci budou moci ochutná-
vat produkty výrobců tohoto pěnivé-
ho moku a hodnotit jeho kvalitu zá-
pisem do tzv. Pivního pasu. Součástí 
celé této akce bude soutěž o nejlepší 
ležák a speciál. Na vítěze i vylosova-

né návštěvníky budou čekat zvláštní 
odměny. 
 Nebude chybět ani doprovodný 
program, který „ostře“ zahájí kapela 
NAVOSTRO, dále zahraje mělnický 
písničkář Marián Kořínek, vystoupí 
skupina Markýz Man a již tradičně 
akci zakončí Baťa a Kalábůf něžný 
beat. Jako loni zde zatančí Dětský 
soubor pod vedením paní Dětinské 
a své umění představí mělnické 
družstvo kung-fu. I pro ty nejmenší 

návštěvníky je připravena řada akcí 
v podobě různých soutěží, a chybět 
nebude ani již známý historický ko-
lotoč. 
  Bedřich Marjanko

FestivAl 
ZáMeček
Již  poosmé  se  v  parku  zámku  v 
Roztokách u Prahy uskuteční fes-
tival, který představí hudbu růz-
ných žánrů. 

 Program odstartuje v pravé pole-
dne černošicko-balkánská kapela Ti-
mudej, která se pohybuje na rozhraní 
více hudebních stylů počínaje odno-
žemi world music jako samba nebo 
balkánské rytmy, přes elektroswing 
či přímočarý pop, až po elektronické 
beaty. Dále pak skupina Nedloubej 
se v nose z Divadla rozmanitostí  
v Mostě zahraje pro všechny malé 
i velké „smrkáče“. Další muziku 
z balkánského poloostrova uvede 
skupina Romba, v jejím podání však 
zazní i polská, ruská, ukrajinská či 
rusínská hudba. Poněkud odlišný 
žánr uvede DJ Mikkim a trojice mla-
dých muzikantů Callhouse Theori 
Trio zahraje nejen k poslechu, ale  
i k tanci. A konečně vše završí Pavel 
Vangeli a jeho Swingující marione-
ty. Jedná se pravděpodobně o jedi-
né představení na světě, kde loutkář 
zpívá živě swingové písničky za své 
marionety. 
 Jelikož je to festival pro celou ro-
dinu, nebude chybět ani pestrý do-
provodný program. Přijede Divadlo 
Fígl a další příběh pro malého divá-
ka odehraje Divadlo Kvítko. Chybět 
nebudou ani výtvarné dílny, desko-
vé hry, šachový workshop, kurzy 
pletení košíků či výtvarná dílna. Své 
umění předvede skupina taekwondo 
či dobrovolní hasiči a zahraje Roz-
tocký komorní orchestr. 
  mar
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KOSTIČKOFEST

12. 5. 2018
Zámek Nelahozeves

9 – 17 hodin 
STAVITELSKÁ AKADEMIE
KOSTIČKOVÁ BURZA
WORKSHOP
SOUTĚŽE, KVÍZOVKY
KOSTIČKOVÁ SHOW hudebního divadla "HNEDLE VEDLE"
DVOJ-VÝSTAVA z dílků stavebnic LEGO® a SEVA®

Vstupné: Dospělí 140 Kč / Studenti, senioři, děti  80 Kč
Rodina 320 Kč / Děti do 3 let zdarma
www.lobkowicz.com / www. svetkosticek.cz

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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STříPKy Z KoKoříNSKa 
jevy nevěří, zažila zážitek, na který 
do smrti nezapomene. Po půlnoci ji 
probudilo řinčení řetězu, jak když 
někdo chodí po chodbách dlouhý-
mi šoupavými kroky. Jak tvrdí kas-
telán hradu Miroslav Konopásek, 
omdlela na hradě řada lidí, nejčas-
těji v hradní kapli. Někteří si koupí 
vstupenku, vejdou dovnitř, ale hned 
se otočí a jdou pryč. 
 V roce 1924 hrad koupil prezident 
Škodových závodů pan Šimonek 
a hrad prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí. V roce 1939 byl hrad zkonfisko-
ván a nastěhovala se tam německá 
komandatura SS. Po válce byl zná-
rodněn a proměnil se na ubytovnu, 
později na skladiště knih Univer-
zitní knihovny v Praze. V sedm- 
desátých letech se o knihy staral 
známý evangelický kněz a disident 
Svatopluk Karásek, mimochodem 
bývalý student Zahradnické školy 
v Mělníku. Bydlel zde s rodinou 
pět let a nikdy nezažil žádné para-
normální jevy. Jezdila tam za ním 
skupina Plastic People, která tam 
natočila své album. V osmdesátých 
letech získala hrad firma Spolana 
Neratovice a chtěla z hradu vybu-
dovat sanatorium pro své zaměst-
nance. Po problémech s vodou ale 
hrad opustila. V devadesátých le-
tech dostávají v restituci zpět svůj 
majetek pravnuci původního maji-
tele Šimonka. Houska prošla opra-

CeSTujTe a PoZNáVejTe S MěLNICKeM

KVěTeN
NuMeRoLoGIe

Tyto hovory jsou pro nás nesmírně 
důležité, každý z nás touží po odpo-
vědi: co je pro mě vhodné, partner, 
práce, strava, daný sport, kamará-
di... toto jsou témata, která by se 
měla v měsíci květnu řešit, tzv. reka-

pitulace minulého, rozbor přítomné-
ho a sen, či plán do budoucna. Mě-
síc květen je měsícem, kdy se nám 
vrací do života témata, která jsme 
odsouvali či zcela zasouvali někam 
hluboko, babičky by řekly, že jsme 
prostě před nimi utekli. Vše pod 
vibrací 7 je také ovlivněno neho-
dovostí či konflikty.  Proto buďme 
nad věcí, polovinu problémů vyřeší 
čas. Neřešte věci v rozčilení nebo 
plni emocí  a hlavně si napočítejte 
do deseti a pak je ten pravý čas sed-
nout za volant nebo nebo jít řešit na 
úřad své záležitosti.
 Heslo měsíce: tak, jak se cho-
váme k sobě, tak se k nám budou 
chovat i ostatní. Proto se hýčkejte  
a chvalte. Marcela K.

Měsíc květen je stále jarním měsícem, vše nám kvete, pro některé pylová 
pohroma... ale jinak krásný měsíc pro vibrací 7 (2018/11+5/16/7). Měli 
bychom si uvědomit svoji podstatu, promlouvat se svým nitrem, se svým 
pravým já.

vou a v roce 1997 byla zpřístupněna 
veřejnosti. 
 Každoročně v polovině října 
ukončují na hradě sezónu cyklisté 
klubu MIKE z Mělníka. V posled-

ních letech zde vzdávají hold zakla-
dateli klubu, oblíbenému Michalu 
Třetinovi, který tragicky zahynul  
v září roku 2015.
 Mgr. Luboš Hovorka

VaříMe ZdRaVě
SaLáT CaeSaR

připravovat verzi s masem, opečte 
v pánvi ve zbylém oleji kuřecí prsa. 
Maso pouze osolte a opepřete. 
 Listy salátu natrhejte do mísy. 
Připravte zálivku. Šlehejte žloutek 
spolu s citronovou šťávou, kůrou, 
olejem, solí, hořčicí a trochou pepře. 

Přidejte část parmezánu a ančovičky 
(postačí dvě filetky) a rozmixujte 
dohladka. Salát promíchejte se zá-
livkou, krutony a opečeným kuřecím 
masem nakrájeným na kousky. Na 
závěr přidejte hobliny parmezánu.
 Dobrou chuť!

 zČas přípravy:
 15 minut

 zPočet porcí: pro 6 osob

 zSuroviny:
• 2 – 3 římské saláty
• 2 stroužky česneku
• bageta
• kuřecí prsa (nemusí být)
• olej na opečení
• ančovičky 
• sůl dle chuti
• 1 žloutek
• 1 lžička strouhané citronové kůry
• 2 lžíce čerstvé citronové šťávy
• 1 lžička dijonské hořčice
• 6 lžic olivového oleje
• 200 g parmezánu nebo více 
 podle chuti

 zPostup:
Nakrájejte bagetu na větší kostky. 
Na pánev nalijte trochu olivového 
oleje, přidejte česnek a opečte kous-
ky bagety do křupava. Budete-li 

TajeMNÝ HRad HouSKa
Hrad  Houska  stál  už  za  vlády 
Václava I. Neví se, kdy byl zalo-
žen,  kdo  ho  postavil  a  proč  byl 
postaven.  Nevedla  tudy  žádná 
obchodní cesta ani hranice a oko-
lí  tvořily  nepropustné  hvozdy  a 
pralesy. Uprostřed ničeho stojí na 
tehdejší dobu  technicky náročný 
hrad, starší než Bezděz. 
 Podle pověsti v roce 878 v mís-
tě, kde nyní stojí hrad, praskla ská-
la. Vznikl hluboký otvor, říkalo se 
mu Brána do pekel. Kromě sirného 
zápachu prý z něj vylézala hovada 
pekelná v podobě polozvířat a po-
lolidí. Rozhodli se tedy otvor ales- 
poň ucpat a zatížit hradní kaplí. 
Dle pověsti, než to udělali, nabídli 
vězni, odsouzenému za doživotí, 
že ho spustí na provaze dolů, aby 
peklo prozkoumal. Když to prove-
de, dostane milost. Po pár metrech 
odsouzenec křičel hrůzou a prosil o 
vytažení. Dolů spouštěli mladíka, 
nahoru vtáhli bělovlasého starce. 
 Na hradě dodnes dochází k ezo-
terickým jevům. Už K. H. Mácha, 
který strávil na hradě jednu noc, 
píše svému příteli Eduardovi: „Ko-
lem děsivá nicota, chrastění kost-
livců, světlo modravé, v něm stíny 
jak strašidla.“ Také hudebnice Eva 
Navrátilová na hradě přespává. 
Přesto, že tvrdí, že na paranormální 

    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 
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adoPCe ZVířeTe Z ÚTuLKu PRo ZVířaTa V NouZI, MěLNíK
HLedají doMoV

BROČEK WALKERJOHNNY

Pokud jste opravdu rozhodnuti si 
adoptovat zvíře, kontaktujte pracovníky 

Útulku pro zvířata v nouzi Mělník 
v řipské ulici. 

www.msoz.cz, tel.: 602 144 145. 

BROČEK  je starší jezevčík, který byl nalezen 
na začátku března v Hoříně a do dnešního dne se  
o něj nikdo nepřihlásil. Je to miláček, který zbož-
ňuje lidskou společnost a procházky. O hraní už 
vzhledem ke svému věku nejeví zájem, takže  
o něm doma člověk v podstatě neví. Je čistotný, 
rád jí a spí a kromě procházky a pohlazení mu 
bude stačit teplý pelíšek poblíž svého páníčka. 
Broček je očkovaný, odčervený a čipovaný.

JOHNNY je skvělý psí kluk, který byl nalezen  
v mělnické části Chloumek. Už to vypadalo, že 
si ho vyzvedne jeho majitel a Johnny se tak vrá-
tí domů. Jenže se tak nestalo a tak Johnny hledá 
nový domov. Tenhle psí sympaťák rád aportuje  
a strašně rád se mazlí. Bohužel má zdrhací sklony  
a když je doma sám, má tendenci demolovat.  
Z toho důvodu by byl vhodný ke starším lidem, 

Pokaždé, když dostanu z útulku další čekatele na nový domov, vzpomenu si na svou kamarádku, která mě čas od času žádá 
o radu: „Co myslíš, mám si koupit buldočka?“ nebo: „Asi pořídím manželovi brabantíka.“ A tak se to opakuje. Já většinou 
souhlasím se vším a vždy. Teď mě napadá, že vím jistě, co odpovím příště. „Vyber si přece pejska v útulku!“.

KVěTeN Na ZaHRadě
Rady do ZaHRady

Začátkem  května  je vhodná doba k výsevu 
okurek nakládaček a polních salátovek. Osivo 
vzejde asi po čtrnácti dnech, tedy většinou již 
po ledových mužích a mladým otužilým rostlin-
kám již nehrozí namrznutí. Osivo vyséváme nej-
častěji po dvou až třech semenech na vzdálenost  
30 až 40 centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by 
měla být minimálně 100 cm s ohledem na mohut-
ný růst rostlin do šířky - pokud okurky nepěstuje-
me na opěrné síti. Mezi spolehlivé odrůdy s boha-
tými výnosy a kvalitními plody patří Charlotte F1, 
Ornelo F1, Everest F1, Twigi F1 a další.   
 V ovocné zahradě ve fenofázi kvetení nebo po 
odkvětu je ještě vhodná doba řezu broskvoní, po-
případě i jiných peckovin. 
 Můžeme rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí 
a zahuštěné koruny jabloní a hrušní, a to těch 
stromů, u nichž jsme neuskutečnili zimní průklest. 
Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. U mladých 
nebo přeroubovaných stromů vylamujeme kon-
cem května až začátkem června takzvané vlky  

- letorosty prorůstající obvykle pod místem řezu 
starší větve. 
 Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme po-
střik proti pilatce  jablečné a švestkové příprav-
kem Mospilan. V některých lokalitách si pěsti-
telé stěžují na to, že jim slivoně neplodí, i když 
bohatě kvetou. Hlavním důvodem je to, že pilatka 
švestková v době květu naklade vajíčka do květů,  
z nichž se vyvine larva, která způsobuje červivost 
malých plůdků, které následně opadávají. Tento 
škůdce dělá velké škody, uvádí se 80 až 100%. Též 
pilatka jablečná způsobuje velké škody, hlavně na 
letních a sladkoplodých odrůdách jabloní.  
 Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní 
provádíme zejména za deštivého počasí zpra-
vidla dva postřiky  proti  šedé  hnilobě  jahod. 
Použijeme nejlépe nejprve Rovral Aquaflo a při 
dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krát-
kou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se 
může dokonce použít ještě i k ošetření dozrávají-
cích plodů jahod.  Petr Kumšta

kteří by s ním trávili veškerý čas a nebo pro něko-
ho, kdo by měl možnost brát si ho třeba do práce  
a s tímto problémem pomalu pracovat. Je to mladý 
kluk a tato jeho negativní stránka by se dala napra-
vit. Určitě by nepohrdnul psí kamarádkou, s kterou 
by mohl lumpačit. Pro piškot by udělal i kotrmelec 
a svého pána bude bezmezně milovat. Johnny je 
očkovaný, odčervený, čipovaný.

WALKER byl nalezen v Mělnickém Vtelně  
a nikdo ho nehledá. Byl nevhodným dědictvím  
a přestal majitele bavit? Nevíme.... Co ale víme 
jistě je, že Walker je asi 10let starý kříženec střed-
ní velikosti, který má moc rád lidskou společnost 
a dobrou baštu. I přes svůj věk je velmi vitální  
a rád si hraje. Procházkami také nepohrdne a pak 
bude spinkat vedle pána na gauči jako miminko. 
Tento psí děda bude dělat milou společnost ještě 

pár let a určitě by si moc zasloužil dožít někde, 
kde bude mít možnost oplácet lásku, kterou by rád  
i přijímal. 
 Walker půjde do nového domova očkovaný, 
odčervený a označený čipem.
 J. Kovaříková, red.
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KřížoVKa
LuŠTěNí S MěLNICKeM

ZajíMaVoSTI Ze SVěTa auToMoBILů

Automobilismus momentálně pro-
chází obdobím největších změn za 
více než 100 let své existence – di-
gitalizace, online služby, autonom-
ní řízení, sdílení aut a alternativní 
přepravní služby. To vše je blízká 
budoucnost.
 Elektromobilita však již klepe 

eLeKTRoMoBIL I PLuG-IN HyBRId

VyHRaj PoTřeBy  
Na KoLo

V  rámci  prevence  kriminality 
pořádá  Městská  policie  Nerato-
vice v období od 1. května až do 
10. června již IX. ročník soutěže  
o cyklistické potřeby. 
 Bude se soutěžit o poukazy na li-
bovolný nákup cyklistických potřeb 
v prodejně Cykloservis v Lobkovi-
cích. Soutěž je určena především 
dětem, ale i mládeži do osmnácti 
let. Podmínkou je dodržování zá-
kona – cyklista mladší 18 let je po-
vinen za jízdy používat ochrannou 
přilbu, a proto do slosování o pou-
kázky v celkové hodnotě 13 000 Kč 
budou zařazeni jen ti cyklisté, kteří 
při kontrole splní tuto zákonnou 
povinnost. Po dobu soutěže budou 
strážníci zastavovat cyklisty, ale 
také je možné, aby se cyklista sám 
strážníkovi přihlásil, a ten s ním vy-
plní krátký dotazník a bude zařazen 
do slosování o zmíněné poukázky.

aBy ByLo u NáS HeZKy
Město  Odolena  Voda  ve  spolu-
práci  s  komisí  životního  prostře-
dí  vyhlašují  další  ročník  soutěže  
„O nejhezčí okno, balkón a před- 
zahrádku v Odoleně Vodě, Dolínku 
a Čenkově“. 

ZÚčaSTNěTe Se SouTěží a VyHRajTe!
SouTěže a TuRNaje

Rozluštění křížovky:...... každá koruna dobrá

Značka ŠKODA je důkladně připravená na nastupující éru elektromobility. První elektromobil přijde spolu s 
prvním plug-in hybridem na trh příští rok. Do roku 2025 bude v nabídce 10 elektrifikovaných modelů. 

na dveře, a vy tak budete brzy moci 
přesednout do elektromobilu ŠKO-
DA. Na elektrický pohon se může-
te u modelů ŠKODA těšit již příští 
rok, kdy na trh dorazí ŠKODA SU-
PERB PHEV, tedy plug-in hybridní 
verze vlajkové lodi značky ŠKO-
DA, a také první zcela elektrický 
vůz mladoboleslavské automobil-
ky: eCITIGO.
 Elektrické CITIGO představuje 
dokonalý vůz do města, kde jeho 
kompaktní rozměry a bezemisní 
provoz přinesou největší výho-
dy. SUPERB PHEV, první plug-in 
hybrid ŠKODA, bude kombinovat 
spalovací motor s elektrickým po-
honem a nabídne i možnost jízdy  
v čistě elektrickém režimu.
 Opravdová revoluce přijde v 
roce 2020, kdy se představí sério-
vá verze studie VISION E. Bude to 
první čistě elektrický vůz ŠKODA 
navržený na bázi platformy MEB, 
tedy modulární koncernové staveb-
nice pro elektromobily.
 Koncept VISION E, plně elek-
trické SUV s pohonem všech kol  
a výkonem 225 kW, širokými mož-

nostmi infotainmentu a vzdáleného 
ovládání vozu danými připojením  
k internetu, se představil v roce 
2017 na autosalonu v Šanghaji a str-
hl na sebe velkou pozornost. Také 
proto, že ŠKODA VISION E slibuje 
elektrický dojezd až 500 km, který 
by měla nabídnout i sériová verze.
 Do roku 2025 pak bude mít au-
tomobilka ŠKODA v nabídce 10 
elektrifikovaných modelů v růz-
ných segmentech, z nichž šest bu-
dou plnohodnotné elektromobily, 
ostatní pak plug-in hybridy a hyb-
ridy. Vedle nich se budou dále vy-
rábět modely s vysoce efektivními 
spalovacími motory. Těm by ještě 
čistší a úspornější provoz mohla 
přinést kombinace zemního plynu 
(CNG) jako alternativního paliva 
a elektrické zadní nápravy, přesně 
jak to ukázala ŠKODA VISION X, 
nejnovější studie hybridního SUV. 
Všechny vozy se budou i nadále vy-
rábět v České republice spolu s dal-
šími elektrickými komponenty pro 
plug-in-hybridní vozy všech značek 
koncernu Volkswagen.
 Zdroj: www.automania.cz

 Start bude u sochy této slavné lite-
rární postavy. V deset hodin dopole-
dne se cyklisté vydají směr Žižkova 
ulice, kde bude u další sošky „Švejk 
– Posel míru“ cíl. Po skončení se zá-
jemci budou moci zapojit do projek-
tu „Čteme Švejka“. Tato akce spočí-
vá v tom, že kniha „Osudy dobrého 
vojáka Švejka“ byla rozdělena na 
869 stránek a pro každého zájemce 
je určena jedna stránka. Výsledkem 
bude nakonec audiovizuální kni-
ha. Kromě přečtení některé pasáže, 
připojí čténař také pár svých vět o 
Švejkovi (proč ho máte rádi, co se 
vám na něm líbí, nějakou příhodu se 
Švejkem, vzpomínku). Tyto věty bu-
dou uvedeny ve svázané knize, která 
poputuje po dokončení do muzea. 

NejVoňaVějŠí LíPa  
Město Brandýs nad Labem – Sta-
rá  Boleslav  vyhlašuje  fotografic-
kou  soutěž  o  „Nejvoňavější  lípu 
středního Polabí“. 
 Fotografii lípy ve formátu*.jpg 
s krátkým příběhem (rozsah textu  
1 800 znaků včetně mezer) je po-
třebné zaslat do soboty 30. června 
na e-mail infocentrum@brandysko.
cz, případně v obálce nechat v info-
centru. Dále uvést jméno a kontaktní 
údaje. V termínu od 25. září do 30. 
října budou zaslané příběhy a foto-
grafie prezentovány v rámci výstavy 
„Naše lípy svobody“ v Kočárovně. 
  mar, red

 Soutěžit se bude ve čtyřech ka-
tegoriích – nejhezčí květinová výz-
doba okna, nejhezčí květinová vý-
zdoba balkonu, nejhezčí květinová 
výzdoba předzahrádky bytového 
domu a konečně nejhezčí květinová 
výzdoba předzahrádky rodinného 
domu. Zájemci o účast v soutěži se 
mohou přihlásit přímo komisi ŽP na 
e-mail: komiseZP@odolenavoda.cz,  
nebo si přihlášku stáhnou přímo z 
webové stránky města. Soutěž bude 
probíhat od 1. června do 31. srpna. 

ŠVejKoVy 
CyKLoMaNÉVRy

V sobotu 19. května se uskuteční  
3. ročník cyklistického závodu.
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Antonín Dvořák
Naproti kostelu sv. Ondřeje v obci Nelahozeves se nachází dům, v němž 
se narodil hudební skladatel světového jména - Antonín Dvořák. Žil tu 
do svých třinácti let a začal se zde díky mimořádnému muzikantskému 
nadání hudebně rozvíjet. V objektu je vybudován památník o životě  
a díle tohoto hudebního velikána, zpřístupněný veřejnosti před sedma-
šedesáti roky.

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

V tomto místě, prodchnutém „geni-
em loci“ skladatele, konal po mnoho 
let Kruh přátel hudby Kralupy pro 
své členy a abonenty četné koncerty 
renomovaných českých i zahranič-
ních umělců. Vazby na ně aktivně 
udržoval dlouholetý předseda KPH 
Kralupy, nezapomenutelný Ing. Vo-
jen Očenášek, Ph. D., zemřelý prá-
vě před rokem. Zastával názor, že 
ti umělci, kteří pro kralupské příz-
nivce vážné hudby právě v rodném 
domě skladatele vystupují, chápou 
svou produkci na koncertech Kru-
hu přátel hudby jako určitou službu 
hudbymilovné veřejnosti a zdaleka 
se nesoustřeďují pouze na otázku 
honoráře za vystoupení. Koncerty 
se později přesunuly do Rytířského 
sálu zámku Nelahozeves a konají se 
tam v rámci „Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka v jeho rodném 
kraji“ letos už po šestačtyřicáté. 
 Přesně před třiceti roky, v květ-
nu 1988, byl na nelahozeveském 
náměstí slavnostně odhalen domi-
nantní prvek - nádherná socha „Za-
myšlený“, zobrazující postavu An-
tonína Dvořáka. Jejím autorem je 

Replika podpisu Antonína Dvořáka na podstavci pod skulpturou na nelahozeveském náměstí, kterou nechal 
vyrobit  tehdejší předseda Kruhu přátel hudby Kralupy,  inženýr Vojen Očenášek (zachycen na fotografii 
pod sochou, ukazující na nové ztvárnění parafy skladatele).  Foto: her

sochA huDebního 
velikánA ZDobí 

náMěstí třicet let

Zdeněk Hošek. Znázorňuje sklada-
tele v okamžiku před pozdvižením 
dirigentské taktovky. S pohledem 
do dáli se jakoby v duchu zamýšlí 
nad svou další skladbou. 
 Renomovaný sochař Z. Hošek  
vzdal poctu skladateli takovým 
ztvárněním, že je na první pohled 
zcela evidentně patrné, že jde o mu- 

zikanta, skladatele a dirigenta hu-
debního tělesa. Instalaci pomníku 
předcházela náročná demolice ně-
kdejšího panského dvora a promě-
na celého areálu, na níž se tehdy 
obětavě podílela většina nelahoze-
veského obyvatelstva. 
 Bronzová socha je vysoká 2,5 
metru. Je vyšší než byl skladatel, 
jehož výška postavy činila 178 cen-
timetrů. Stojí na podstavci 1,5 me-
tru vysokém, na němž je umístěn  
i Dvořákův podpis. Také ten byl pů-
vodně bronzový, ale ruka vandalova 
jej odcizila a asi skončil odhadem 
před necelými dvaceti roky někde 
ve sběrných surovinách. Tehdejší 
předseda Kruhu přátel hudby Kra-
lupy, vzpomenutý V. Očenášek, 
významný odborník v kralupském 
chemickém komplexu na výrobu 
kapalných kaučuků, pomohl svým 
jedinečným nápadem. Díky jeho 
speciálně navržené receptuře se 
podařilo odlít do formy nový iden-
tický mistrův podpis a instalovat jej 
pod sochu na původní místo (viz 
fotografie). Výsledkem byla hmota 
temné barvy podobná kovové sliti-
ně. A od té doby je faksimile Dvo-
řákova výrazného podpisu stále na 
místě...  Jiří Herain

voDA oDolná
Tak zní název výstavy obrazů malíře Karla Kušky,  jenž  je  již možno 
zhlédnout ve zdejším kostele svatého Klimenta v Odolena Vodě až do 
pátku 25. května 2018.

Karel Kuška pochází z východních 
Čech, z Pardubic, kde se v roce 1944 
narodil v rodině výtvarníka. Avšak 
víc než čtyři desítky let žije a tvoří 

v Odolena Vodě, která je i zdrojem 
inspirace. Jeho cesta k malbě však 
byla složitá. Dělil zpočátku svůj 
zájem a čas mezi sport, zaměstná-

ní, sběratelství a výtvarné umění. 
Zajímala jej zpočátku především 
karikatura a kreslený humor. Až  
v roce 1980 začal používat techni-
ku olejomalby. Jeho prvotiny byly 
v realistickém duchu, což jej nau-
čilo trpělivosti a pokoře. Postupem 
času přešel k impresionistickému 
projevu, který mu byl vždy blízký 
pro svou projasněnost, optimismus 
a osvobodivý malířský přednes. Te-
prve poté se propracoval k výtvar-
nému projevu odpovídajícímu stylu 
moderního umění.   marMalíř Karel Kuška

Karel Kuška – Slavnost strun
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MlADí pětibojAři jeŠtě beZ koní 
K  dobře  zavedeným  jarním  sportovním  podnikům  v  dolním  Povltaví  se  řadí  „Cena města Kralupy  nad Vltavou  v moderním  pětiboji“.  
Je zařazena do Českého poháru mládeže 2018. Závody se uskutečnily v multifunkční hale a na atletickém hřišti u tamního zimního stadionu  
i v plaveckém bazénu. Závod nese i podtitulek „Memoriál Karla Bártů“. 

Pojmenovaný byl po věhlasném 
trenéru úspěšného „stříbrného“ čes-
koslovenského družstva pětibojařů 
na olympijských hrách v Montrealu 
roku 1976. 
 Ing. Veronika Váňová, ředitel-
ka kralupského závodu pětibojařů,  
k setkání sportovců uvádí: „Do 
soutěže se nám přihlásilo 200 star-
tujících v pěti kategoriích, tedy 
ročníků 2012 až po 1992. Mládež k 
nám přijela z řady míst republiky, 
například až z Frýdku - Místku. Nej-
vzdálenější sportovci ale dorazili  
z Maďarska.“
 Startující v moderním pětiboji ve 
věku do 13 let obecně závodí pouze 
ve dvou základních disciplínách – 
plavání a běhu. Ve věku 13ti let se 
třetím sportem stává střelba ze vzdu-
chové pistole. Mnozí z kralupských 
účastníků i tentokrát posílili dosa-
vadní bodový nástřel, a to se pozi-
tivně odrazilo v bodovém hodnocení 
před finálovým během. Ve věku 15ti 
let startující vymění vzduchovou 
pistoli za laserovou. A teprve od 16ti 
let se pětibojaři i v Kralupech utkali 
v šermu. Při dosažení dospělosti se 
následně přidá ta nejnáročnější dis-
ciplína – jízda na koni, kdy se zdolá-
vá parkur s dvanácti překážkami.
 Hlavním rozhodčím kralupské 
soutěže byl Libor Capalini, bron-
zový olympijský medailista z Atén 
v roce 2004. Právě díky němu se 
moderní pětiboj v Kralupech rozvíjí 
od jara 2010. Pro založení oddílu byl 

hlavním impulsem společný projekt 
Capaliniho a mistryně světa Kali-
novské. Díky jejich aktivitě vznikly 
oddíly i v Kladně, Příbrami, Hořovi-
cích a Mladé Boleslavi.
 A jak si tentokrát vedli ve svých 
sportovních disciplínách kralup-
ští pětibojaři? Proti loňsku dosáhli 
výraznějších výsledků. Dva z nich, 
Vincenc Zelenka a Kateřina Váňo-
vá, získali zlaté medaile v kategorii 
chlapců a dívek U15. Rozhodovalo 
se o tom až při poslední disciplí-
ně – na běžecké trati. Cenné byly 
i výkony v dívčí kategorii U15, 
ohodnocené stříbrnou a bronzovou 
medailí, které získaly domácí Alž-
běta Čiperová a Veronika Laurová. 
V kategorii U13 pro TJ Kralupy 
přidala další velmi hodnotnou stří-
brnou medaili Adéla Kotoučová.
 Nadějný sportovec TJ Kralupy, 
pětibojař Vincenc Zelenka, vítěz 
chlapecké kategorie U15 (ročníky 
2004 – 2005) po doběhu do cíle uve-
dl: „V dnešním závodě se mi dařilo. 
Po plavání jsem byl na čele startov-
ního pole. Ve střelbě ze vzduchové 
pistole jsem získal třetí pozici. To ale 
znamenalo v součtu bodů, že jsem 
vybíhal na trať 1 500 metrů až jako 
třetí. Na startu to odpovídalo ztrátě 
na prvního přibližně padesát metrů. 
Zabral jsem, hendikep vyrovnal, do-
běhl si jako první pro celkové vítěz-
ství.“
  Jiří Herain

Celková vítězka kategorie dívek U15 na „Ceně města Kralupy nad Vl-
tavou v moderním pětiboji“, domácí Kateřina Váňová, při střelbě ze 
vzduchové pistole (druhá zleva).   Foto J. Herain

 zNa hřišti SK Labský Kostelec se uskuteční 6. ročník fotbalového tur-
naje „O Pohár starosty Kostelce nad Labem“. 
 V sobotu 26. května v osm hodin ráno si zde dají sraz mladí akté-
ři v kategorii starší přípravka ročník 2007 a mladší. Hrát se bude systém  
8 mužstev 5+1 každý s každým v hracím čase 16 minut. Kromě pohárů a me-
dailí pro vítěze každé mužstvo obdrží věcné ceny. Zvláště budou ocenění 
nejlepší brankaři, obránci a útočníci. 

 zMěsto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ožije sokolskou oslavou
V rámci projektu „Sokolové republice“ proběhne ve dnech 26. až 27. květ-
na Oblastní sokolský slet. Celou slavnost zahájí vernisáž výstavy „Sokolové 
republice – Sokol dříve a dnes“, která se uskuteční v prostorách synagogy 
v 16 hodin a prohlédnout si jí bude možno do 10. června. Hlavním dnem 
však bude neděle. Téměř 2 000 cvičenců všech věkových kategorií předvede 
na oblastním sletu ukázky z 11 skladeb letošního XI. všesokolského sletu  
v Praze. Tyto oslavy budou ve znamení dalších letošních výročí. A to 120 let 
Sokolské župy Barákovi a 150 let TJ Sokol Brandýs nad Labem. 

 zKolem kolem Líbeznic  
Čtvrtý ročník cyklo - orientačního závodu dvojic a rodinných družstev se 
uskuteční v sobotu 9. června od 9 hodin v Líbeznicích a okolí. Start i cíl 
závodu je v Areálu zdraví před místní kavárnou. Líbeznické bludičky jsou 
orientačním závodem (nejen) dvojic na kolech – horských, trekingových, 
krosových. Principem závodu je najít v určeném časovém limitu co nejvíce 
kontrol a nasbírat co nejvíce bodů. Cílem není najít všechny kontroly, ale 
vybrat si ty, které přinesou nejvíce bodů. Kontroly jsou rozmístěny v okolí 
startu a cíle závodu a jsou vyznačeny v mapě. Všechny kontroly jsou ozna-
čeny balonkem. Kontroly jsou obodovány podle obtížnosti jejich dosažení 
- vzdálenost od startu, obtížnost nalezení. Takže šťastnou cestu.

spoRtovní střípky
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kRAlupAné ZMěřili síly s FRAncouZi

Mělnický reprezentační tým školy čínského kungfu Hong He Hong Jia 
Quan v  letošním roce vyrazil    i na Slovensko, kde se v Bratislavě dne  
21. 4. 2018 konalo Mistrovství Slovenska ve wushu/kungfu. 

Na konci hokejové sezóny do Kralup nad Vltavou zavítala hokejová 
mládež klubu A.C.B.B. Boulogne z Francie. 

Domácí hráč Tomáš Krejčí (světlý dres vpravo) po vhazování v útoč-
ném pásmu  francouzského  žákovského hokejového  celku patnáctile-
tých – Kralupané mezinárodní přátelský souboj vyhráli 10:1. 
  Foto: her

Výběry kategorie U13 a U15 Ho-
kejového klubu Kralupy se střetly 
se stejně starými soupeři ze země 
galského kohouta ve dvou zápasech. 
V prvním utkání mladší žáci Kralup 
porazili soupeře vysoko 11:3. Násle-
doval zápas starší věkové kategorie 
U15. Domácí hráči neohroženě na-
skočili na led, aby ukázali svou brus-
lařskou techniku a taktiku hry pod 
vedením trenéra mládeže Lukáše 
Majera. A první minuty ukázaly, že 
i tady reálná naděje na výhru existu-
je. Mladí Francouzi, vedení sloven-
ským trenérem Petrem Matouškem, 
který působil v HC Dukla Trenčín, 
chtěli ovšem svému kouči také do-
kázat, že umí zúročit jeho herní do-
poručení. 

 Oba celky patnáctiletých hráčů se 
snažily po svých rychlých útocích 
skórovat. První třetina byla ukonče-
na za stavu 2:0, v druhé Francouzi 
korigovali výsledek na 3:1. Stře-
lecké štěstí Kralupany neopouštělo  
a třetí třetina byla ukončena za cel-
kového stavu 10:1 pro domácí.
 Žabožrouti, jak si Athletic Club 
de Boulogne – Billancourt fami-
liárně přezdívá, nebyl v republice 
poprvé. Jejich pobyt v Čechách bě-
hem končícího jara je už tradicí a je 
vždy naplněný hokejem. Možná tu 
svou roli sehrála určitá únava ze sé-
rie předchozích odehraných zápasů  
s dalšími českými družstvy – Kra-
lupané totiž vyhráli mimořádně vel-
kým rozdílem branek.  Jiří Herain

 V mezinárodní obsazenosti více 
jak 150 účastníků z Ukrajiny, Slo-
venska, České republiky, Maďarska 
a Polska o téměř 320 startech, na-
stoupil za Mělník i Českou republi-
ku Jakub Miřatský, Jaroslav Kekrt, 
Alexandra Tošnerová, Karel Král, 
Jan Odrobina, David Halama a Ma-
těj Nový. 

Celkově jsme přivezli do České re-
publiky 13 medailových umístění:

 z Jakub Miřatský 
2× první místo, 1× druhé místo

 z Jaroslav Kekrt 
2× první místo, 1× druhé místo

 zAlexandra Tošnerová
 2× první místo, 1× druhé místo

 zKarel Král 3× druhé místo
 z Jan Odrobina 1× třetí místo

Alexandra Tošnerová

Do nově otevíraného casina Golden 
Queen-Mělník přijmeme spolehlivé 

barmanky 
na krátký/dlouhý týden. 

Více info na tel. čísle 777 253 965.

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ 
PRÁCE

Výkopy na bazény a jímky
Výkopy inženýrských sítí

Přípravy základů pro domy
Vytrhávání kořenů

Odvoz a dovoz sypkých materiálů
Pracovní dobou se přizpůsobíme. 

Pavel Novotný, Truskavna 10, Kokořín
315 695 033, 776 619 633

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ 
PRÁCE

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky 
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro

 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
 kontejnery  skládání hydraulickou rukou  demolice

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

třináct MeDAilí 
Z MistRovství slovenskA ve wushu/kunGFu
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vi. evRopský MeZináRoDní FestivAl 
čínského wushu v pRAZe

Měsíc květen byl pro mělnickou školu čínského kungfu Mělník Hong 
He Hong Jia Quan v soutěžním duchu, kdy po účasti na Mistrovství 
Slovenska ve wushu/kungfu se naše reprezentace zúčastnila VI. Evrop-
ského mezinárodního festivalu čínského wushu v Praze.

 Festivaly jsou místem, kde se  
v přátelském duchu setkávají „bo-
jovníci“ všech stylů tradičního 
wushu/kungfu, soutěžního wushu i 
kontaktních disciplín Sanda, Qinda a 
Shuia Jiao, aby porovnali své zkuše-
nosti tentokrát s mezinárodní účastí 
z Maďarska, Slovenska, Německa 
a samozřejmě i České republiky. 
Tentokrát své umění přišli prezento-
vat Jaroslav Kekrt, Jakub Miřatský, 
David Halama, David Jakabovič, 
Jan Odrobina, Lukáš Husák a Matěj 

Nový, kteří svými výkony skvěle re-
prezentovali sami sebe a co sami do-
káží i naši mělnickou školu kungfu  
i město Mělník.  

 zSvou účast zakončili s 9. medai-
lemi:

Jakub Miřatský – 3× první místo
David Jakabovič  – druhé místo
David Halama – 2× třetí místo
Jaroslav Kekrt  – třetí místo
Jan Odrobina – druhé místo
Lukáš Husák – druhé místo

Lukáš Husák a Jakub Miřatský

Jaroslav Kekrt

David Halama

žákovská soutěž
 ve stolníM tenise

První místo v celoroční soutěži druž-
stev mladých stolních tenistů získalo 
žákovské družstvo TJ Neratovice A, 
vedené Lukášem Kratochvílem. Na 
druhém místě se umístili hráči TJ 
Dynamo Nelahozeves, vedené Voj-
tou Poláchem a třetí místo obsadilo 
družstvo TJ Neratovice B, vedené 
Tomášem Kovaříkem. Vyvrchole-
ním mládežnické sezóny byly okres-
ní přebory mládeže, které se letos 
konaly 18. března 2018 ve velké 
sportovní hale TJ Neratovice. 
 Diváci, kteří do ochozů velké 
sportovní haly dorazili, mohli vidět 
celou řadu hezkých a nervy drásají-
cích zápasů mladých stolních tenistů 
od kategorie nejmladších žáčků až 
po zkušené dorostence a dorostenky. 

Mezi nejúspěšnější oddíly letošních 
okresních přeborů mládeže patřily 
oddíly TJ Neratovice a TJ Dynamo 
Nelahozeves, které ze 48 medailí 
získaly 22 resp. 14 cenných kovů, 
následovány mladým družstvem 
Sokola Všetaty se ziskem 5 medailí. 
Na závěr letošní sezóny musí zaznít 
i velké poděkování paní Aleně Ov-
senákové z Nelahozevsi za obětavou 
práci, kterou mládežnickému stol-
nímu tenisu na našem okrese věno-
vala. Do nové sezóny přejeme všem 
mladým stolním tenistům, jejich ro-
dičům a trenérům hodně sportovních 
úspěchů za zelenými stoly.

Ing. Pavel Kovařík 
TJ Neratovice - oddíl stolního 

tenisu

Jako každým rokem skončil na konci měsíce března další ročník okres-
ní žákovské soutěže ve stolním tenise. 

Vítězové kategorie čtyřhra starších žáků.   Foto: David Franěk
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Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

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

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

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

Nabídka zaměstnání 
Farmaceutická společnost Cayman Pharma s.r.o., 

výrobce aktivních farmaceutických substancí 

(API) na bázi prostaglandinů, hledá kolegy do 

týmu na pozice: 

SPECIALISTA PRO REGISTRACE 
S VŠ vzděláním v chemii či farmacii a plynulou 

znalostí anglickeno jazyka 

CHEMIK DO VÝROBY 
s vyučením či SŠ vzděláním v chemii/farmacii 

VZORKAŘ V LABORATOŘÍCH 

KONTROLY KVALITY - BRIGÁDA 
s vyučením či SŠ vzděláním 

Co nabízíme? 

odpovídající finanční ohodnocení ve velmi stabilní 
společnosti 

balíček zajímavých firemních benefitů 

Bližší informace najdete na www.caymanpharma.com 

Kontakt: HR@caymanpharma.cz; tel.: 315 664 525 

Cayman Pharma s.r.o., Ul. Práce 657, Neratovice 

přijme řidiče skupiny b, c
více informací na telefonních číslech:

733 452 875, 775 607 478
nebo na e-mailu: cltransdodavky-pujcovna@seznam.cz

čl trans – autopůjčovna s.r.o., chržín 78, 273 24  chržín

přijme do hlavního pracovního poměru
-  DĚLNÍKA chemické výroby (do směnového provozu) 

-  LABORANTKU/LABORANTA chemické výroby
 

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

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

(do směnového provozu) 

autopůjčovna - minibus, dodávky



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

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

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: obřady na Chloumku, dále ve všech síních a hřbitovech, 

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

 

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

Dne 5. května 2018 
uplynulo 20 let, 

co nás navždy opustil 

pan Václav Fišer 
z Jestřebice – Špičáku. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 4. května 2018
 jsme si připomněli smutných 

10 roků od úmrtí 
milované maminky 

paní Zdeny Mocové 
z Tuhaně. 

S láskou vzpomínají manžel,
 syn a dcera s rodinou.

Dne 25. května 2018 uplyne 
10 let, co nás navždy opustila 

naše maminka 

paní Jitka Soukupová. 

Vzpomínají synové 
Jan a František.

Dne 15. května 2018 
tomu bude 10 let,

co nás navždy opustil 

pan Emil Kindl 
z Mělníka - Pšovky. 

Stále vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 15. května 2018 uplyne 
10 let, co od nás navždy,
bez slůvka rozloučení, 

odešel náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, 

pan Miroslav Vídeň 
z Mělníka – Pšovky. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka Květa a dcery Martina 

a Monika s rodinami.

Dne 23. května 2018 uplyne třetí 
smutné výročí 

od úmrtí naší milované maminky 

paní Jaroslavy Štěpánkové 
z Mělníka. 

Se stálou bolestí v srdci 
vzpomínají děti s rodinami. 

Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

Dne 6. května 2018 
uplynulo 25 let od doby, 
kdy nás navždy opustila 

paní Jaroslava Hudáková, 
roz. Pelešková z Vavřinče. 

S láskou vzpomíná manžel, synové 
Martin a Josef, sestra Růžena 

s rodinou, bratr Jaroslav s rodinou
 a ostatní příbuzní. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 1. května 2018 uplynulo 
5 let od úmrtí 

pana Františka Pelanta 
z Mělníka - Rousovic.

Stále vzpomíná manželka 
Teresa, synové Tomáš a František 

s rodinami. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 29. května 2018 
uplyne smutných 26 let 

od tragického úmrtí  mého syna 
Martina Jíry. 

S láskou vzpomínají otec
s družkou a sestra s rodinou.
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přijmu řidiče 
skupiny C, e na HPP. 

Jedná se o odvoz štěpky 
kontejnery do Štětí. 

Více info na:  
fhomolka@seznam.cz, 
telefon: 602 428 476. 

Měsíčník Mělnicko – rok 2018 
 Sídlo: Mělník, nám. Karla IV. 
3359,  PSČ 276 01  Telefon: 

315 623 007  http://www.melnicko.cz  vydává Mělnicko s.r.o., 
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 grafická úprava: Mgr. Beata Makovičková  tiskne Novotisk, 
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KOuPÍM
zz Koupím  staré  peřiny  a  nedrané 

peří. Telefon: 606 514 445. 
zz Koupím  kotel  H418T,  starší, ale 

dobrý. Telefon: 606 826 420.
zz Koupím auto Škoda Felicie. I ve 

špatném stavu. Telefon: 737 951 882.
zz Koupím  historický  motocykl 

nebo moped, i nekompletní. Telefon: 
608 773 933.

PRODÁM
zz Prodám kiosek vybavený k pro-

deji  potravin. Cena dohodou. Libě-
chov. Telefon: 727 895 356.
zz Prodám  kamerunské  ovečky  do 

chovu a na vypásání. Cena dohodou. 
Telefon: 721 556 222.
zz Prodám sklo, keramiku, porcelán, 

džbánky, korbele, skleničky, hrnečky, 
dekorační předměty, vázy, obrázky, 
60. až 90. léta, většinou kusovky. Nut-
no vidět. Levně, po částech, jednotli-
vě. Perfektní stav. Na chalupu, na ble-
šák apod. Telefon: 720 251 353.
zz Prodám kuchyňský sporák smalt, 

bílý, velikost 100 x 58 cm, tři tály, 
trouba, český výrobce DUFA, 2 roky 
v provozu. Cena 7000 Kč. Telefon: 
720 519 725.
zz Prodám  litinové  ozdobné  slou-

py (2 ks), délka 5 m, průměr 30 cm, 
ukončené ozdobnou hlavicí. Cena do-
hodou. Telefon: 720 519 725.
zz Prodám pískovcové bloky 80x80 

cm, vhodné jako dekoraci nebo pro 
kameníky. Cena za kus 1000 Kč. Te-
lefon: 720 519 725.
zz Prodám koňské hrabačky, výfuk 

ŘMV42, kultivátor a tašky cementky, 
jednou použité, dále kamenný šroťák 
na obilí a vývěvu na fekál zn. IFA. Te-
lefon: 315 693 311 (Stránka). 
zz Prodám  čajovou  soupravu  a  jí-

delní servis, 30. a 40. léta. Cena doho-
dou, foto zašlu. Telefon: 720 251 353.

zz Prodám knihy – válečné, historic-
ké, RAF, námořní a pozemní bitvy, 2. 
sv. válka apod. Encyklopedie unifo-
rem apod., většina nová. Seznam za-
šlu. Telefon: 720 251 353.
zz Prodám  kovovou  šatní  skříň-

ku do dílny, dvoudvéřová, perf. stav. 
Cena 400 Kč. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám  nové  ratanové  houpací 

křeslo, polstrování, květinový potah. 
Přihrádka na noviny. Cena 3 000 Kč. 
A stejné ratanové sofa za 3 000 Kč. Ne-
vhodný dárek. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám  klec  na  drobné  ptáky. 

Použitá, větší. Foto zašlu. Zachovalá. 
300 Kč. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám klec na křečka s výbavou, 

300 Kč. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám  2  jízdní  kola,  dámská, 

staré „plečky“ z půdy. Cena dohodu. 
Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám  staré  věci  50. léta: ko-

vový rudlíček, celokovové zahradní 
kolečko, decimálku, ruční vozík větší, 
stojanový věšák. Cena dohodou, nut-
no vidět, foto zašlu. Telefon: 720 251 
353. 
zz Prodám malý přívěsný vozík, bez 

TP. Cena dohodou. Telefon: 720 251 
353. 

ZA ODVOZ / DARuji
zz Dám za odvoz minerální vatu liso-

vanou – obdélníky. Telefon: 723 624 
132.
zz Daruji pšeničnou slámu za odvoz. 

Telefon: 315 693 311 (Stránka). 

Dřevěné Pelety 
– brikety

www.pelety-melnik.cz
telefon: 

773 138 558
letní akce!

zz Za odvoz daruji koňský hnůj. Te-
lefon: 607 212 361, Kly. 
zz Daruji  mláďátka  afrických  šne-

ků obloukovek. Dorostou cca 20 cm. 
Telefon: 720 251 353.

ZAMĚSTNÁNÍ
zz Nabízím práci pro dělnickou pro-

fesi na úpravu terénu kolem rodinného 
domu. Telefon:  603 100 025 (Malý 
Újezd u Mělníka).
zz Přijmeme prodavačku do vinoté-

ky na Mělníku. Pro bližší informace 
volejte na 602 281 577.
zz Hledám pečovatelku – hospodyni 

pro svoji babičku. Nabízím ubytování, 
stravu a finanční odměnu. Telefon: 
604 527 096.

Obec Velký Borek nabízí od 1. června 2018 

pronájem hosp o dy 
v Mělnické vrutici č.p. 77.

Nájem 500 Kč měsíčně. 
zájemci mohou podat písemnou žádost 

do 15. května 2018 na OÚ Velký Borek, Vrutická 20. 
Bližší informace na tel. čísle 315 624 414.

přijmeme od září
učitele(ku) ii st. 

(čj, aj, M, F a jiné)
Absolvent či student PF vítán 

(případně i důchodce). Nejedná se 
o zástup, ale trvalé místo. 

životopis zašlete na 
skuta@zsjm-me.cz. 

Telefon: 315 623 015, 602 159 191.

základní škola 
J. Matiegky
Mělník

NEMOViTOSTi
zz Za údržbu chaty a zahrady prona-

jmu celkem tichý pozemek s hezkým 
výhledem za Štětím. Telefon: 602 616 
758.
zz Sokol  v  Nebuželích  hledá provo-

zovatele hospody v sokolovně. Tele-
fon: 603 476 962.

SEZNÁMENÍ
zz Hledám  společnici  –  lodníka na 

plavby po řece vlastní lodí. Společná 
kajuta, pokušení, kladný přístup, věk 
kolem 45-50 let. SMS, MMS s profi-
lem na 721 576 909.

RŮZNÉ
zz Knihy  nevyhazujte,  odvezu.  Do-

hoda. Telefon: 607 508 050.
zz Vyměním mikrovlnnou troubu za 

funkční gramofon. Telefon: 704 783 
070.
zz II. setkání čtyřkolek – Po stopách 

partyzánů, kdy – 26.5.2018 od 14 ho-
din, kde – Živonín u kapličky.

SLuŽBY
zz Údržba a úprava zahrad. Telefon: 

604 207 295.

Dne 20. dubna 2018 
oslavili 

Marie a Bohumil Šitnerovi 
50 let od sňatku. 

Děkujeme Bohoušku, 
žes to s námi vydržel! 

Prodám 
pětimístnou vířivou vanu 
s lehátkem, lavice pro 3 osoby, s velkým 
prostorem pro nohy, 98 terapeutických 
proudících trysek, hydro max sedadlo, 
zónový ovladač, vestavěný filtr, dávkovač 
chemie a ozonátor, dotykový ovladač, po-
časí odolný a lehce udržovatelný kabinet, 
vodopád a ramenní trysky. Cena dohodou. 
Další informace na tel. čísle 777 621 301. Marie, Lenka, Dana, Markéta, Emma, Radana, Šárka, Jan, Ivan a Julie.
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