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DOPIS KATEŘINY VALACHOVÉ
AKCIONÁŘŮM SPOL. VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S.

Vážené dámy a vážení pánové,
jako akcionáři spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budete na řádné valné
hromadě společnosti, která se koná dne 29. 5. 2018, rozhodovat o odkupu
části akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. od společnosti VEOLIA
CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Odkup akcií Středočeských vodáren, a.s. považuji pro města a obce Kladenska a Mělnicka sdružené ve spol.
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za velmi nevýhodný. Chtěla bych Vás proto
upozornit na několik základních skutečností, se kterými se na mne obrátili
občané našeho kraje.
(pokračování na str. 3)

Mgr. Kateřina
Valachová, Ph.D.

NÁZOROVÉ
KOTRMELCE
MÍSTOSTAROSTY MGR.
MILANA SCHWEIGSTILLA
Valná hromada VKM odsouhlasila nákup akcií Středočeských
vodáren, tedy „kšeft“, o kterém
vás budeme informovat v dalších
příspěvcích. Na jednání valné
hromady byl účasten i místostarosta Mělníka Milan Schweigstill,
člověk, který při projednávání tohoto nákupu v mělnickém zastupitelstvu apeloval na zastupitele,
že je proti tomuto obchodu, ač je
jedním z jeho autorů.
zzZmapovali jsme, jaký je vlastně
názor pana místostarosty Schweigstilla:

· Nejdříve představenstvo VKM (a
tedy i pan Schweigstill) tento kšeft
s Veolií vymyslelo.
· Potom představenstvo VKM (a tedy
i pan Schweigstill) tento kšeft schválilo (pan Schweigstill hlasoval PRO).
· Následně Rada města Mělník (a tedy i pan Schweigstill) kšeft doporučila ke schválení zastupitelstvu (pan
Schweigstill hlasoval PRO).
· Potom náš člen Mgr. David Jašek
řekl panu Schweigstillovi, že odhalil, co tento obchod znamená a pan
místostarosta otočil. Na mělnickém
zastupitelstvu dne 21. května si vzal
slovo a oznámil, že bude hlasovat proti, protože cena je neúměrně vysoká a
má dojem, že tento obchod má za cíl
udržet vysoké zisky ve Veolii.

· Dne 29. května se tento obchod
projednal a schválil na valné hromadě VKM, tedy obchod o kterém pan
Schweigstill mělnickým zastupitelům
tvrdil, že je proti němu. Všichni jsme
čekali na jeho reakci, kdy oznámí, že
je proti, že cena je vysoká, že celý obchod je zde proto, aby udržel vysoké
zisky ve Veolii, tak jak říkal před týdnem na zastupitelstvu. Místostarosta
Schweigstill však hrdinně mlčel a hypnotizoval desku stolu před sebou. Už
zase nebyl proti…

zzRekapitulace z pohledu pana
Schweigstilla?

Cíl splněn! Na Mělníku to stále vypadá, že bojuje za města, obce a občany,
ale ve skutečnosti umožnil kamarádům
z Veolie dosáhnout toho, čeho chtěli.

zzRekapitulace z našeho pohledu?

Tato škoda již nepůjde napravit. Penězovod z obcí Mělnicka a Kladenska
do zahraničí je zajištěn na dalších 16
let a nově i s garantovanou výší zisku!!! Občane zaplať!

JUDr. Petr Kowanda

MĚSTA A OBCE NA KLADENSKU A MĚLNICKU

PROPÁSLY ŠANCI
NA SNÍŽENÍ CENY VODY!

ROZHOVOR S MGR. DAVIDEM JAŠKEM
V posledních dnech jste veřejně vystupoval proti odkupu částí akcií Středočeských vodáren, a.s. (SVAS) společností Vodárny Kladno
– Mělník, a.s (VKM), které vlastní města a obce na Kladensku a Mělnicku. Na zastupitelstvu města jste přesvědčil mělnické zastupitele,
aby odmítli návrh usnesení předložený starostou města MVDr. Ctiradem Mikešem a hlasovali proti schválení uzavřené smlouvy. Valná
hromada akcionářů VKM, která se konala 29. 5. v Kladně, ovšem
odkup akcií schválila. Hodnotíte to jako neúspěch?
Není to neúspěch, ale velká prohra pro města a obce na Kladensku
a Mělnicku, které propásly šanci na
snížení ceny vody. Rozhodování na
valné hromadě VKM bylo svým
způsobem jednoduché: buď odkup
akcií a uzavřené smlouvy schválíme, ale pak můžeme v dalších letech očekávat růst ceny vody, anebo

je odmítneme. A když je odmítneme, dojednáme snížení ceny vody
pro celý region. Oceňuji, že se mi
podařilo o krajní nevýhodnosti odkupu přesvědčit většinu mělnických zastupitelů. Bohužel, na valné hromadě VKM jejich rozhodnutí hlasovat
proti naši zástupci veřejně nehájili.

(pokračování na str. 5)
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV
Co vše dokáží vaši pejskové  Základní organizace zdejšího kynologického
svazu pořádá v sobotu 16. června od
10 hodin den otevřených dveří kynologického cvičiště v Hluchově. Celá akce
je zaměřena především na děti a jejich
čtyřnohé přátele. Pro ně organizátoři připravili bohatý program v podobě ukázek
výcviku psů v oblasti obrany či poslušnosti. Majitelé psů těch nejrůznějších ras
i velikostí určitě zaujme možnost vyzkoušet si pod dohledem zkušených cvičitelů
práci se svými pejsky.
Michal David vystoupí v letním kině
 Měsícem červnem zahájil tento známý zpěvák své nové turné pod širým
nebem, které bude probíhat až do 22.
září. Open Air koncerty budou pro Michala Davida premiérou, na koncertech
ho bude doprovázet nová kapela KVATRO. Návštěvníci se mohou těšit také na
speciálního hosta – zpěvačku Markétu
Konvičkovou. Turné je určeno speciálně
pro menší města, v Brandýse nad Labem
se představí v Letním kině Houštka ve
čtvrtek 28. června od 20 hodin.

KOSTELEC NAD LABEM
Loučení se školou  Ano, je to tady.
Prázdniny! Ještě pár dní a všichni školou
povinní si budou užívat zaslouženého
volna. Maminky z Kostelce společně s
místním SK Labský Kostelec pořádají
na fotbalovém hřišti „Rozloučení se školou aneb Hurá na prázdniny“. V neděli
24. června od 14 hodin je pro všechny
připravena řada zábavných atrakcí, různých soutěží a her.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Hudební festival na louce  Místní
Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 30.
června oslaví u minického železničního
přejezdu 90 let od svého založení. Vše
zahájí v pravé poledne hudební skupina
Duo Regent, dále se představí dechový
orchestr PRA-LIN-KA Praha, který doprovodí vystoupení mažoretek z Olejnice.
Následovat bude malá slavnost v podobě nástupu hasičských sborů a předání
ocenění těm nejlepším. A pak vystoupí
kapela Made in Garage, dívčí rockové
skupiny GotHihgh a K2, a vše vyvrcholí koncertem kapely Lucie Revival. Na
nejmladší návštěvníky je pamatováno
s animačním programem a chybět nebude ani pravý hasičský skákací hrad.

OKÉNKO STAROSTY
MĚLNÍK – TERMINÁLEM PŘEPRAVY ODPADŮ DO SPALOVNY?
Městu Mělníku hrozí riziko, že se stane terminálem přepravy odpadů do spalovny v Horních Počaplech
přivážených po řekách Labi a Vltavě.
Městu Mělníku se minulý týden
dostala do rukou studie, kterou objednal Středočeský kraj. Tato krátká
analýza se zabývá návrhem technologie pro přepravu tuhých domovních odpadů do plánované spalovny
v Horních Počaplech lodní dopravou. Ze studie vyplývá, že kapacita
překládacích stanic na shromažďování komunálního odpadu z celého
Středočeského kraje, celkem 19 stanic, je koncipována na 370 tis. tun,
tedy více, než byla veřejnosti předkládána kapacita ZEVO v dokument
EIA od firmy ČEZ.
Dokonce se počítá při zapojení
ostatních původců odpadu s kapacitou 430 tis. tun, tedy o 100 tun více,
než bylo uvedeno v EIA. V tomto
případě lze očekávat, že zbytkový
komunální odpad bude do ZEVO
dovážen z celého povodí Labe i Ústeckého kraje. Při průměrné hmotnosti odpadů v kontejneru 10-15
tun se jedná o překládku cca 60 – 80
kontejnerů denně při kontinuálním
návozu odpadů v průměru celého
pracovního roku. Studie v jedné z
variant předpokládá, že by v jednotlivých překládacích stanicích umístěných na březích zmíněných řek
byly umístěny (menší) tlačné čluny,
na které by se ukládaly kontejnery s
odpadem. Tyto čluny by se cyklicky „sbíraly“ projíždějícím remorkérem do větších svazků (tlačných

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka
soulodí), které by se přepravily k
vykládacímu místu u ZEVO. Právě
zatím jediným funkčním místem pro
vykládku kontejnerů s nosností kolem 20 tun je areál Českých přístavů
a.s. na  Mělníku, kde by se kontejnery vyložily a byly přepravovány
nákladními vozidly do Horních Počapel. Přesto, že město Mělník o
zadání této studie nic nevědělo,
upozornil jsem osobně Středočeský
kraj, jmenovitě jeho náměstka pro
životní prostředí Ing. Miloše Peteru
(ČSSD) při návštěvě předsedy vlády
v demisi Andreje Babiše na Mělní-

PROJEĎTE SE
VYHLÍDKOVÝM VLÁČKEM

VELTRUSY
Slavnosti růží na zámku  Po roce zde
celý zámek provoní královna květin. Asi
stovka růží z českých růžových sadů,
ale také od jednotlivců, se nastěhuje
do zámecké oranžerie, kterou je možno
navštívit poslední červnový víkend 23.
a 24. června. Přilehlá loučka se promění v drobné tržiště, nebudou chybět ani
dílny a doprovodný program v podobě
hudebních i divadelních vystoupení. Nejkrásnější květy růží bude vybírat nejen
odborná porota, ale i veřejnost.

Žlutý výletní vláček jezdí v centru Mělníka pravidelně od června do září každý víkend a o prázdninách se bude jezdit každý den. Svézt se může každý, na
své si přijdou zejména děti i ty nejmenší, neboť jízda s kočárkem není žádný
problém. Na výlet je možno vzít i své čtyřnohé miláčky. Je možné se svézt
po kratším okruhu v historickém centru města nebo poznat širší okolí Mělníka
na trase delšího okruhu spojené i s případnou degustaci vín. Start i cíl je na
náměstí Míru od 11 do 16 hodin (poslední jízda).	
mar

Foto Petr Kowanda

ku dne 28.3.2018, že město Mělník
bude rezolutně proti možnosti překládání odpadu v Českých přístavech a.s. Důvodem je, že město bude
ještě více zatěžováno kamionovou
dopravou, která již dnes je ve městě
neúnosná. Za posledních 8 let totiž
projíždí městem dvakrát více kamionů. Tento stav je způsobem neprůjezdností Prahou a veškerá doprava
na D8 od Jičína a Mladé Boleslavi
projíždí Mělníkem. Přes jednoznačné výhrady ze strany města Mělníka
však studie s touto variantou počítá.
Studie navrhuje, aby mimo jiné kvůli spalovně vznikla nová účelově zaměřená flotila. Jedná se o řadu lodí,
odpovídající klasifikaci třídy I., tedy
lodě o délce 38,5 m, šířce 5,05 m a
ponoru do 2,20 m. Nosnost tohoto
plavidla by bylo 250 – 400 t. Při dokonalém využití nákladního prostoru
by tedy bylo naloženo kontejnerů o
celkovém objemu nejméně 210 m3
(neupravené kontejnery 7 m) v jedné
vrstvě.  Studie počítá, že bude možno po Vltavě a Labi přepravovat takové kontejnery ve 2 vrstvách. Lze
tedy konstatovat, že člun tř. I uveze
cca 600 m3 slisovaného odpadu.
Město Mělník bude trvat na tom,
že případné kontejnery se nebudou
překládat na pravobřežní části řeky
Labe, tedy v Českých přístavech a.s.
Středočeskému kraji bylo opakovaně sděleno, že toto stanovisko je
neměnné a zásadním způsobem podmiňuje úvahu o možné výstavbě spalovny, kterou město Mělník za těchto
nevyjasněných podmínek razantně
odmítá. Tvrdím, že spalovna odpadu
s využitím tepla je až třetím stupněm
nakládání s odpady a do nevyřešení
materiálového využití odpadů a jejich uplatnění na trhu jsou spalovny
zoufalým způsobem řešení tohoto
komplikovaného problému.  
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(dokončení ze str. 1)
Smlouvu o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s.
uzavřely spol. VEOLIA CENTRAL
& EASTERN EUROPE S.A. jako
prodávající a spol. Vodárny Kladno
- Mělník, a.s. jako kupující dne 27.
9. 2017.
Předmětem této smlouvy je odkoupení 34 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé
v zaknihované podobě za kupní
cenu celkem 199.000.000,- Kč (tj.
5.852.941,18,- Kč za jednu akcii), jež
představují 34% podíl na základním
kapitálu společnosti Středočeské vodárny, a.s. Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s. má dále na základě
uvedené smlouvy právo na koupi
(opci) dalších celkem 15 kusů akcií
spol. Středočeské vodárny, a.s., které
představují 15% podíl na základním
kapitálu společnosti, a to za stejnou
cenu na jednu akcii s případným inflačním navýšením. Právo opce může
spol. Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
využít od roku 2020 do konce roku
2034.
Ocenění akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. bylo provedeno
na základě znaleckého posudku č. 5
196-01-2017, který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., IČ
25260138. Podle závěrů znaleckého
posudku činí obvyklá cena 34 ks akcií společnosti Středočeské vodárny
a.s. 208.957.000,-kč.
Schválení nabytí akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. bude jako samostatný bod programu předloženo
na jednání řádné valné hromady
spol. Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,
která se koná dne 29. 5. 2018.
V důvodové zprávě pro návrh
usnesení valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jež vyjadřuje souhlas s nabytím akcií, není
uvedeno několik zásadních informací, které jsou z hlediska posouzení
výhodnosti či nevýhodnosti odkupu
důležité.
Dne 29. listopadu 2016 Ministerstvo financí vydalo Cenový věstník č.
12/2016, v němž vyšel nový cenový
výměr 01/2017. V novém cenovém
výměru nalezneme několik změn,
které významným způsobem mění
způsob výpočtu přiměřeného zisku
nájemce a provozovatele vodárenské
infrastruktury. Od 1. 1. 2018 totiž nemůže provozovatel zahrnout do svého kapitálu pro výpočet přiměřeného
zisku bez dalšího ujednání hodnotu
infrastruktury, kterou si pronajímá.
Pokud si provozovatelé chtějí udržet

stávající výši zisku a zabránit jeho
výraznému poklesu, museli do konce
září 2017 uzavřít s vlastníky vodárenské infrastruktury tzv. „Dohodu
o rozdělení vloženého kapitálu mezi
vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého
kapitálu“, na jejímž základě se do
výpočtu přiměřeného zisku započítal
i kapitál vlastníka. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu atd. byla
uzavřena i mezi Vodárnami Kladno
- Mělník, a.s. jako vlastníkem a Středočeskými vodárnami, a.s. jako nájemcem a provozovatelem vodárenské infrastruktury. Je jednou z příloh
smlouvy o prodeji a koupi akcií spol.
Středočeské vodárny, a.s., na jejíž
platnost je vázaná. Z těchto důvodů
byla označena jako důvěrná a není
přístupná ani představitelům měst
a obcí jako akcionářů spol. Vodárny
Kladno – Mělník, a.s., ani občanům
Kladenska a Mělnicka.
Dohodu o rozdělení vloženého
kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného
zisku z použitého kapitálu uzavřenou
mezi spol. Vodárny Kladno - Mělník,
a.s. a spol. Středočeské vodárny, a.s.
považuji za jednoznačně nevýhodnou pro vlastníka vodárenské infrastruktury a jednoznačně výhodnou
pro jeho nájemce. Umožňuje Středočeským vodárnám a.s. zachovat stávající výši zisku, protože do výpočtu
přiměřeného zisku se bude počítat
i kapitál spol. Vodárny Kladno Mělník, a.s. Jestliže zisk provozovatele můžeme pro rok 2018 kalkulovat
v obdobné výši jako za rok 2017, bez
dohody o rozdělení vloženého kapitálu by zisk Středočeských vodáren,
a.s. poklesl přibližně na 1/3 z celkového zisku za rok 2017, čímž by odpovídal výpočtu přiměřeného zisku
z kapitálu provozovatele. Zbývající
2/3 (cca 50.000.000,- korun) by šly
buď na účet spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. formou zvýšeného
nájmu, nebo občanům Kladenska
a Mělnicka formou snížení ceny za
vodné a stočné.
Nová cenotvorná pravidla stanovená cenovým výměrem č. 1/2017
jsou – jak se domnívám – hlavním
důvodem, proč nadnárodní vodárenská korporace VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
nabídla odkup 34% podílu akcií
(s opcí na dalších 15 %) na kapitálu
spol. Středočeská vodárenská, a.s.
právě akcionářům Vodáren Kladno
- Mělník, a.s. Dohoda o rozdělení
vloženého kapitálu mezi vlastníkem

a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu
musí být uzavřena vždy do 30. září
daného roku, v opačném případě nemůže provozovatel po 1. lednu roku
následujícího zahrnout do výpočtu
zisku majetek vlastníka. Aby měl
vlastník, tj. v tomto případě Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. zájem dohodu uzavřít, musí být zainteresován
na růstu zisku provozovatele, tedy
Středočeských vodáren, a.s. To lze
udělat nejlépe tak, že se mu nabídne
odkup akcií Středočeských vodáren,
a.s., který bude splácen z každoroční
rozdělované části zisku odpovídající podílu Vodáren Kladno - Mělník,
a.s. na základním kapitálu společnosti. Jinými slovy, aby spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. každý rok
z odpovídajícího podílu na zisku (asi
25 mil.) mohla splácet koupené akcie, musí každý rok obnovit se spol.
Středočeské vodárny, a.s. dohodu,
která umožní započítat do přiměřeného zisku provozovatele nejen
kapitál nájemce, ale i vlastníka. Zároveň budou akcionáři spol. Vodáren
Kladno - Mělník, a.s. méně odolávat
tlaku na stagnaci nájmu za pronájem vodárenské infrastruktury a tlaku na růst ceny za vodné a stočné.
Celé ujednání přijde akcionáře spol.
Vodáren Kladno – Mělník, a.s. na
199.000.000,-Kč, resp. po uplatnění
opce na 287.000.000,-Kč.
Dovoluji si dále upozornit, že

znalecký posudek č. 5 196-01-2017,
který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., nezohledňuje výše
uvedenou skutečnost. Je založený na
předpokladu, že stávající zisk spol.
Středočeská vodárenská, a.s. zůstane zachován. To bude ale možné jen
tehdy, pokud Dohoda o rozdělení
vloženého kapitálu mezi vlastníkem
a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu bude každý rok znovu uzavřena.
V opačném případě klesne nejen
odhadovaný zisk spol. Středočeská
vodárenská, a.s. na hodnotu přiměřeného zisku vypočteného z jejího kapitálu bez započtení kapitálu
vlastníka (asi o 2/3), ale i hodnota
jejích akcií.
Na základě těchto důvodů se domnívám, že smlouva uzavřená dne
27. 9. 2017 mezi společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávajícím a spol.
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jako
kupujícím je krajně nevýhodná nejen pro města a obce na Kladensku
a Mělnicku, ale zejména pro občany
obou těchto regionů. Věřím, že je při
schvalování nabytí akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. na valné hromadě spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. vezmete v úvahu.
V Mělníku dne 21. 5. 2018
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
poslankyně ČSSD PČR
za Středočeský kraj

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

Napište nám.
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CO SE U NÁS DĚJE
MĚLNÍK
Kulturní léto zahájí muzikanti z Baskicka  Pestrý festival Mělnické
kulturní léto každoročně oživí veřejná
prostranství města. První hudební
vystoupení ve středu 20. června před
Masarykovým kulturním domem bude
patřit skupině Korrontzi, jejíž repertoár vychází z lidové hudby regionu na
pomezí Španělska a Francie. Tradiční
muzice ovšem dodává šmrnc a aktuální
feeling využití moderních technologií.
Na Mělník se vrací po velkém úspěchu
na Mělnickém vinobraní 2017, kdy
svou muzikou, energií i jižanským šarmem nadchli diváky dobové scény.

MŠENO

Pro lepší životní prostředí  Na Fóru
zdravého města Mšena, v rámci tradičního Desatera problémů města Mšena,
zaznělo přání rozmístit nádoby na sběr
použitých kuchyňských olejů. Radnice
vyšla občanům vstříc a po městě nechala rozmístit nádoby, do kterých lidé
mohou odkládat rostlinné oleje slité v
plastových lahvích. Rostlinné oleje sice
mohli lidé k likvidaci odevzdávat už dříve, a to ve sběrném dvoře na skládce ve
Mšeně v její provozní době. Nyní ovšem
mají nádoby blíže svým domovům a k
dispozici nepřetržitě.
Městské lázně se představují  Fotografie architektonicky krásného areálu
mšenského letního koupaliště, který
návštěvníky láká k osvěžení v chladné
vodě už od roku 1932, budou k vidění
ve vestibulu Městské knihovny v Praze.
Právě tam byla 22. května slavnostně
otevřena výstava „Architektura ve službách první republiky“, kterou připravil
Národní památkový ústav. Výstava představí průřez nejzajímavějšími kulturními
památkami, stavebními a technickými
počiny v České republice v souvislosti s
vytvářením infrastruktury nového státu,
jako jsou například úřední a společenské
domy. Mezi zmíněnými budovami jsou
bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění, krematoria, technické stavby jako mosty či tovární objekty,
polikliniky a lázeňské areály. Výstava
potrvá do 28. června.

ODOLENA VODA
Výprava za poznáním  Městský úřad
pořádá další ze série tématických výprav
za poznáním, tentokrát za zrekonstruovanými technickými památkami Kokořínska. V sobotu 23. června v 10 hodin
vyráží autobus směr Vrátno, kde si výletníci prohlédnou zdejší rekonstruovaný
větrný mlýn a vystoupí na rozhlednu
dominanty zdejšího kraje – Vrátenskou
horu. Poté se vydají procházkou do blízkého Nosálova, kde si prohlédnou zdejší
lidovou architekturu. Následovat bude
pěší výlet do Lobče, kde se nachází obnovený Parostrojní pivovar a samozřejmě
ochutnají tamní výborné pivo. Pro méně
zdatné výletníky je připravena autobusová alternativa spojená s návštěvou
zdejšího Muzea Eduarda Štorcha.

NA SLOVÍČKO S ING. TOMÁŠEM MARTINCEM, PH.D.
KANDIDÁTEM NA MĚLNICKÉHO STAROSTU ZA ODS
zzPane doktore, je pravdou, že
budete lídrem kandidátky ODS v
podzimních komunálních volbách?
„Ano, ODS jde do voleb s podporou
Strany soukromníků a já byl zvolen
do čela kandidátky.“
zzMůžete se prosím krátce představit?
„Je mi 40 let a celý život žiji na Mělníku. Vystudoval jsem ekonomický
obor na ČZU, kde jsem získal i doktorát v oboru Regionální rozvoj, který jsem využil při mé práci pro města
a obce, pro které jsem zpracovával
strategické plány rozvoje, administroval dotace z fondů EU a podobně.
Před 20ti lety jsem začal podnikat
otevřením prodejny nářadí, kterou provozuji dodnes. Jsem ženatý
a máme 3 děti.“
zzVypadá to, že musíte být časově
vytížený, co Vás vede k politice?
„Na rozdíl od řady jiných osob mě
k politice nevede cíl finančně si polepšit. Máme kde bydlet a finančně
jsme zajištěni. Jelikož už několik let
působím ve finančním výboru města
Mělníka, tak vidím, jak vedení města špatně hospodaří. Město má díky
rostoucí ekonomice čím dál větší příjmy. Jenom letos je to cca o 100 mil.
Kč více, než tomu bylo před 5 lety.
A co se pro občany města postavilo?
Nepostavilo se téměř nic.
Namísto toho rostou výdaje na
běžné služby a opravy, které nejsou
potřeba. Chci to změnit, chci, aby
byly finance města účelně vynakládány ve prospěch občanů, a ne projídány tak, jak je to dnes. O dalších
plánech ODS Mělník bych mohl hovořit ještě dlouze, ale na to zde není
prostor. Chci Mělníku přinést dobré
hospodaření s penězi.“

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
zzMěsto přeci investuje – pan starosta slíbil do léta zbourat VVS
- HOLD a následně zahájit revitalizaci spodního náměstí, nedávno
byla představena studie nového
plaveckého bazénu.
„A to je právě ta zoufalá neprofesionálnost mělnické radnice. Za
poslední dva roky jsem viděl mnoho
velmi drahých studií a myslím, že
pouze mají vyvolat zdání, že město
pro občany něco postaví. Podívejte se na tragickou přípravu rekonstrukce spodního náměstí. Nejdřív
vyhraje jeden návrh, pak se tvoří
jakýsi mezinávrh s hřištěm, poté
schválí zastupitelé referendum o

zbourání budovy VVS, pak referendum odvolají. Ještě letos v březnu
navrhuje vedení města zastupitelstvu, aby si město vzalo na zbourání
VVS půjčku.
V tisku starosta Mikeš prohlásí,
že VVS bude zbouráno do konce léta
2018 a nyní na zastupitelstvu tvrdí,
že byl pouze „schválen záměr úvahy
o tom, že bychom eventuálně mohli
VVS zbourat“, a že se bourání bude
řešit až v roce 2019. Slyšíte v tom tu
rétoriku? Vidíte tu naprostou nekoncepčnost? A to radnice za projekční
práce na tomto náměstí utratila již
téměř 3 miliony Kč.“

(pokračování na str. 10)

VE VELVARECH INSTALUJÍ NOVÝ
VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Město Velvary využilo nového programového období 2014-2020 a získalo dotaci
z Operačního programu životní prostředí na varovný informační systém.
Drátový rozhlas je v havarijním stavu (stáří kolem 30 let) a tak má město Velvary díky dotaci možnost zřídit
bezdrátový rozhlas pro všechny (!)
části města. V rámci dotace budou
instalovány i bezdrátové hlásiče, hladinoměry a srážkoměry.
Za zhotovitele byla vybrána firma
Colsys s.r.o. z Kladna-Dubí a celá
akce by měla být ukončena do konce

Upozornění redakce:

měsíce června.
Vysílací pracoviště bude na městském úřadu, záložní pracoviště na
hasičské zbrojnici. Mezi Velkou
Bučinou a Radovičem bude umístěn převaděč, který zajistí spojení
do vzdálenější části Ješín. Bezdrátových hlásičů bude rozmístěno kolem
90 včetně vzdálenější Malé Bučiny.
Každá část města se bude moci ovlá-

dat samostatně.
Hladinoměry budou umístěny na
Zlonickém potoku v Břešťanech,
na Bakovském potoku v Beřovicích
a na Červeném potoku ve Slaném.
Srážkoměr bude umístěn na Velké
Bučině.Ve Velvarech se instalací
nového zařízení výrazně zlepší možnost předávání informací občanům.  

Zdroj: www.velvary.cz

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).
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PROPÁSLY ŠANCI NA SNÍŽENÍ CENY VODY!
(dokončení ze str. 1)
Schválené smlouvy ještě více
posílily postavení nadnárodního
koncernu Veolia ve Středočeských
vodárnách, a to na úkor měst a obcí
celého regionu.
zzSmlouvu o prodeji a koupi akcií
společnosti Středočeské vodárny,
a.s, který je nájemcem a provozovatelem vodárenské infrastruktury, uzavřely VKM, a.s. jako
kupující a VEOLIA CENTRAL
& EASTERN EUROPE S.A. jako
prodávající dne 27. 9. 2017. Můžete stručně vysvětlit, čeho se týká?
Předmětem smlouvy je odkup 34 %
akcií spol. Středočeské vodárny za
kupní cenu celkem 199.000.000
Kč. Dalších 15 % za necelých
88.000.000 Kč si VKM může koupit kdykoli mezi léty 2020 a 2034
(tzv. opce). Za to získá dva ze sedmi
členů představenstva Středočeských
vodáren, resp. po získání 49% akcií
tři ze sedmi členů představenstva
a pět z devítí členů dozorčí rady.
Znalecký posudek na ocenění 34%
akcií vypracovala Česká znalecká,
a.s, která jejich hodnotu vyčíslila na
208.947.000 Kč.
zzProč podle Vás schválení odkupu a uzavřených smluv měli akcionáři VKM na své valné hromadě
v Kladně odmítnout?
Uvedu tři základní důvody, každý
z nich by sám o sobě stačil pro odmítnutí odkupu. První dva jsou srozumitelné i laikům, třetí je poněkud
složitější, zato ale vysvětluje, proč se
celý obchod uzavírá.
zzPojďme tedy k důvodu prvnímu.
Když v roce 2004 prodaly VKM
provozování vodárenské infrastruktury Středočeským vodárnám, měli
akcionáři pro své rozhodnutí k dispozici veškeré smlouvy a smluvní
ujednání, cca 60 stran čtení. V minulých dnech jsme mohli do uzavřené kupní smlouvy a do znaleckého
posudku pouze nahlédnout v sídle
společnosti, další smluvní ujednání zůstala před veřejností utajena.
Jako akcionáři jsme se v podstatě
měli spolehnout jen na doporučení představenstva VKM, přičemž
samotné zdůvodnění odkupu pro
valnou hromadu bylo napsáno na
jedné polovině papíru formátu A4.
V roce 2004 jsme prodali celý provoz vodárenství za 167.000.000 Kč
a dnes panuje obecná shoda na tom,
že to bylo špatně. Teď bychom měli
zpátky s opcí odkoupit 49% akcií za
287.000.000 Kč a představenstvo
VKM nám říká, že je to dobře. Těch
49% nám samozřejmě nezajistí ani
vliv na řízení firmy, ani na rozdělování zisku. Nebudeme mít většinu
ani v představenstvu společnosti, ani

na její valné hromadě.
zzJaký je druhý důvod?
Když se podíváme do registru smluv, zjistíme, že 31. 8. 2017
odkoupila Veolia od Severočeské
vodárenské spol., a.s. 34% akcií ve
Středočeských vodárnách za téměř
90.000.000 Kč. Pokud k tomu připočteme i hodnotu inframajetku, dostaneme se na částku 149.000.000 Kč.
Obratem ruky ale za necelý měsíc
stejný podíl akcií od Veolie kupujeme za 199.000.000 Kč. Že tady něco
nesedí, je jasné každému, kdo má za
sebou alespoň pět tříd základní školy.
zzA důvod třetí?
Ten je na vysvětlení poněkud
náročnější, zato zásadní. Od 1. 1.
2018 platí nový cenový výměr ministerstva financí, který významným
způsobem mění výpočet tzv. přiměřeného zisku provozovatele vodárenské infrastruktury. Provozovatel,
v tomto případě Středočeské vodárny, si již nebude moci – bez dalšího
smluvního ujednání – započítat do
svého kapitálu pro výpočet přiměřeného zisku hodnotu infrastruktury,
kterou si pronajímá. Pokud chtěly
Středočeské vodárny udržet stávající
výši zisku a zabránit jeho výraznému poklesu, musely do konce září
2017 uzavřít s VKM tzv. „Dohodu
o rozdělení vloženého kapitálu“, na
jejímž základě se do výpočtu přimě-

Mgr. David Jašek 
z rozdělované části zisku, jenž odpovídá podílu VKM na kapitálu
Středočeských vodáren.
To ovšem za předpokladu, že rozdělovaný zisk bude v obdobné výši
jako v předchozích v letech. Aby
byl, musí si provozovatel nějakým
způsobem podchytit vlastníka a do
svého přiměřeného zisku započítat
i jeho majetek. Veolia to udělala tak,
že VKM nabídla odkup části akcií

SCHVÁLENÉ SMLOUVY JEŠTĚ VÍCE POSÍLILY POSTAVENÍ
NADNÁRODNÍHO KONCERNU VEOLIA VE STŘEDOČESKÝCH
VODÁRNÁCH, A TO NA ÚKOR MĚST A OBCÍ CELÉHO REGIONU.
řeného zisku opět započítá i kapitál
vlastníka.
zzMůžete to přiblížit na nějakém
konkrétním příkladu?
Jestliže zisk Středočeských vodáren můžeme pro rok 2018 kalkulovat
v obdobné výši jako za rok 2017, bez
dohody o rozdělení vloženého kapitálu by zisk Středočeských vodáren
byl přibližně na 1/3 z celkového
zisku za rok 2017 – aby odpovídal
výpočtu přiměřeného zisku pouze
z kapitálu provozovatele. Zbývající 2/3 (cca 50.000.000 Kč) by šlo
přímo buď vytáhnout do VKM zvýšením dosavadního nájmu, čímž bychom dostali více peněz do údržby
vodárenské infrastruktury, anebo by
se občanům Mělnicka a Kladenska
musela snížit cena vody. Pro výpočet
ceny vody je zásadní výše přiměřeného zisku provozovatele, která by
se bez započtení kapitálu vlastníka
razantně snížila.
zzProti tomu můžeme namítnout,
že celý obchod VKM nic nestojí. Kupní cena za 34% akcií totiž
bude v průběhu dalších 8 let uhrazena z příjmů, které VKM získá

Středočeských vodáren, protože jen
tak bude mít VKM zájem na tom,
aby se každý rok uzavřela dohoda
o rozdělení vloženého kapitálu. Pokud by se neuzavřela, klesl by zisk
provozovatele na 1/3 současného
zisku, z kterého by zase jen 1/3 šla
na splátku akcií.
To je mimochodem důvod, proč
znalecký posudek na akcie Středočeských vodáren stojí na vodě. Počítá totiž s tím, že stávající zisk Středočeské vodárenské zůstane zachován.
Aby ale zůstal zachován, musely být
valnou hromadou VKM odsouhlaseny uzavřené smlouvy. Pokud by
nebyly, klesl by nejen zisk Středočeských vodáren, ale i hodnota jejích
akcií. Proč bychom je pak nekoupili
levněji?
zzV představenstvu a v dozorčí radě VKM, a.s jsou zastoupeni politici z velkých měst celého
regionu. Proč bychom se neměli
spolehnout na jejich slovo, že odkup a uzavřené smlouvy jsou pro
občany Kladenska a Mělnicka výhodné?
Na základě osobní zkušenos-

FOTO: © Magdaléna Jašková
ti mohu říci, že politici zastupující
obce v orgánech VKM uzavřeným
smlouvám - v tom lepším případě
– nerozumějí. Zpravidla jde o představitele nezávislých hnutí, která
vznikají ad hoc před komunálními
volbami a ve složitějších věcech
nemají možnost se opřít o odborné
zázemí strany, kterou my jako sociální demokraté máme. Jako člen
mělnické sociální demokracie jsem
celou záležitost konzultoval s našimi
odborníky přes vodárenství. V této
práci budeme pokračovat i poté, co
valná hromada VKM celou obchodní transakci schválila.
zzCo v oblasti vodárenství můžou
čekat obyvatelé Kladenska a Mělnicka v příštích letech?
Minimálně tři věci: 1. Místo toho,
aby klesla cena vody, bude cena
vody v roce 2019 stejně vysoká jako
letos – před komunálními volbami se
to ovšem bude vydávat za její „zmrazení“ – a v dalších letech bude růst.
VKM budou na růstu ceny vody motivované, protože z podílu na zisku
SVAS budou splácet akcie, které si ve
SVAS koupily. Celý odkup zaplatíme na zvýšeném vodném a stočném.
2. Nedostaneme 50.000.000 Kč
navíc ročně do vodárenské infrastruktury, která zůstane i nadále
podfinancovaná. Pokud do její údržby nedáme více peněz, hrozí nám
její rozpad. 3. Až do roku 2034 jsme
garantovali Veolii ve SVAS každoroční zisk ve výši cca 80.000.000
Kč po zdanění (analogicky k roku
2017), po splacení 34% akcií pak
2/3 z uvedeného zisku. Kolik si Veolia za celé období trvání smlouvy
na dividendách ze SVAS vyvede, to
už si každý spočítá sám.
zzDěkujeme za rozhovor. 
red.
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CO SE U NÁS DĚJE
NERATOVICE
Zahrádky se rušit nebudou  Uživatelé zahrádek mohou být klidní. V souvislosti s přípravou nového územního plánu
se šířily dezinformace o záměru vedení
města zrušit zahrádky za Penny marketem a Tescem. Není to pravda, nájemní
vztah na tyto pozemky ze strany města
trvá a město nemá záměr je vypovědět.
V návrhu nového plánu je v ploše zahrádek u Kojetického potoka zachován stávající rozsah zastavitelnosti, u Tesca jsou zastavitelné plochy pod zahrádkami zrušeny
ve prospěch zahrádek a rovněž využití plochy parkoviště zůstává při starém.
Hasiči slaví výročí  Sbor dobrovolných hasičů Neratovice si v sobotu 16.
června připomene 135 let od svého založení. Slavit bude společně se Sborem
dobrovolných hasičů Lobkovice, které
oslaví své kulaté – devadesáté výročí.
V sadech u Labe budou oceněni zasloužilí členové sborů i vítězi soutěže „O pohár
zdatnosti“, proběhne ukázka zásahu,
požární útok zdatnosti a spanilá jízda
hasičské techniky.

ROUDNICE NAD LABEM
Swingové hody tentokrát na zámku
 Vzhledem k uzavření Kulturního domu
Říp kvůli rekonstrukci, proběhne letošní
oblíbený festival swingových melodií
Swingové hody na nádvoří roudnického
zámku. Akce se uskuteční v pátek 22.
června od 17 hodin. Na zdejším pódiu
se představí Jazz Trio a hosté Děčín,
Big Band Teplické konzervatoře pod
vedením Lukáše Čajky a X-Tet Bonus
Vlastimila Jurčíka. Festival bude uvádět
moderátor Vlastimil Čtverák.

BYŠICE
Šmoulí dětský den  V neděli 17.
června od 13 hodin zaplaví fotbalové
hřiště modří skřítci. Na všechny zde
čeká zábavné odpoledne plné her i
soutěží se šmoulím šikulkou. Svézt se
bude možno na skluzavce či koňským
povozem. Dále bude možné navštívit
šmoulí balónkovou dílnu, ti menší se
vyřádí na překážkové desce a pro ty
větší je připravena airsoftová střelnice
a výcviková dráha. Chybět nebude tradiční malování na obličej i šmoulí diskotéka. Na závěr dorazí hasiči s pěnou.
Šmoulíci v maskách budou vítáni…

CHORUŠICE
– VELKÝ ÚJEZD
Staré krásnosti  Skutečně unikátní
muzeum bude mít obec Velký Újezd nedaleko Mšena. V sobotu 7. července se
zde slavnostně otevírá Muzeum starých
kočárků, panenek a hraček. Po celou
sezónu, od července do září, budou moci
každou sobotu návštěvníci zhlédnout
sbírku kočárků od konce 19. století do
80. let toho minulého. K vidění budou
panenky i další hračky, které na rozdíl
od těch současných vydržely několika
generacím dětí, a tak se dědily nejenom
po rodičích, ale i po prarodičích. Součástí
muzea bude i diabetická kavárna.

VČASNÉ VYŘÍZENÍ CESTOVNÍCH
DOKLADŮ PŘED LETNÍ SEZÓNOU
PLÁNUJETE LETNÍ DOVOLENOU V ZAHRANIČÍ
A NEMÁTE PLATNÝ CESTOVNÍ PAS?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní
turistickou sezónou. Vyhnete se tak
zbytečným frontám na úřadech,
ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30
dnů zaplatíte správní poplatek 600
Kč, dítě mladší 15 let musí uhradit
100 Kč.
zzNestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30
dnů?
Můžete podat žádost ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s
vyšším správním poplatkem 4 000
Kč, u dětí mladších 15 let potom 2
000 Kč. Za tento poplatek obdržíte
plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve
lhůtách a výši správních poplatků.  

zzMáte-li platný cestovní pas,
zkontrolujte si, do kdy platí.
Hodláte-li cestovat mimo Evropskou
unii, zjistěte si u velvyslanectví da-

NOVÉ DIALYZAČNÍ
STŘEDISKO V MĚLNÍKU
Na začátku příštího roku se pro mělnické pacienty s chronickým selháním ledvin otevře nové dialyzační středisko, které nahradí to stávající.
Hlavním důvodem je potřeba rozšíření kapacit střediska, a především nevyhovující technický stav budovy. Nová dialýza se bude nacházet nedaleko
stávajícího střediska v prostorách Nemocnice Mělník. Nabídne celkovou
kapacitu patnácti lůžek plus jedno akutní v moderním sále. Zároveň zde
bude kvalitní a moderní zázemí pro zdravotnický personál a samozřejmě
i pacienty. Prostory budou plně bezbariérové. Výstavba proběhne ve spolupráci s mělnickou nemocnicí, která pro novou dialýzu poskytla nevyužívanou jednopatrovou budovu.

ného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu cizí stát
vyžaduje. Požadovaná minimální
doba platnosti cestovního pasu může
být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího
státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a
pobytu na území daného státu třeba
vízum.
zzNestačili jste si vyřídit cestovní
pas a cestujete v rámci EU?
K cestám do států EU můžete jako
cestovní doklad použít občanský
průkaz. Rovněž lze občanský průkaz
použít i k cestování do těchto států:
Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Island, Albánská republika, Bosna a
Hercegovina, Černá Hora, Gruzie,
Makedonská republika, Moldavská
republika, Srbská republika.  
zzMá vaše dítě občanský průkaz?
I dítě mladší 15 let může cestovat do
těchto států na občanský průkaz.  

red.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE MĚLNÍK

VLOUPÁNÍ NA MŠENSKU OBJASNĚNA

Velmi dobrou prací policistů Obvodního oddělení Mšeno, díky jejich osobní a místní znalosti se podařilo objasnit sérii vloupání do rekreačních objektů.
Šestatřicetiletý muž žijící na Mšensku se od ledna letošního roku do
poloviny května 2018 vloupal celkem do devíti objektů. Jednalo se
převážně o rekreační chaty nebo
domy, které jejich majitelé užívají
k rekreaci. Vnikl vždy na pozemek
a páčidlem, které si obstaral přímo
na místě, vypáčil zámky u stodol,
garáží, ale i samotných domů. Poté,
co vnikl dovnitř, sebral většinou
elektrické nářadí, ale také sekyry,
zahradnické nůžky, prodlužovací
kabely, alkohol, jídlo.

Celkově způsobil odcizením věcí
majitelům nemovitostí škodu více
než 100 000 Kč. Poškozením vznikla další škoda řádově několik desítek
tisíc korun.
Při vloupání do posledního z objektů, ve kterém usnul, ho zadržela
policejní hlídka z Obvodního oddělení Mšeno.
Policisté zadrženého převezli na
jejich služebnu. Po provedení všech
potřebných úkonů mu policejní komisař sdělil obvinění ze spáchání
hned několika trestných činů, přeči-

nu krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci. Na podnět komisaře podal státní zástupce
návrh na vzetí obviněného do vazby,
kterému soudce okresního soudu v
Mělníku vyhověl. Obviněný putoval
rovnou do vazební věznice. Za mřížemi může skončit na jeden až pět
let.
Muž byl již v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník
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Krematorium
Mělník
V těžkých chvílích
při vás stojíme již 33 let.
_______________
Na Ráji 10, 276 01 Mělník
tel.: 737 756 437

Krematorium
Kladno
První soukromé
ekologické krematorium v ČR.
_______________
Dubí 34, 272 03 Kladno
tel.: 607 952 678
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CO SE U NÁS DĚJE
STRÁNOV
Výpravy za romantikou  Kdo přijíždí
z Mělníka směrem na Mladou Boleslav
nemůže minout romantický zámek Stránov, charakteristický svojí věží, jenž
vypadá jako z pohádkového příběhu.
Dlouho byl veřejnosti nepřístupný a teprve díky navrácení původním majitelům
je možno jej navštívit. Letošní sezóna
nabízí i noční prohlídky za svitu svíček,
a to o sobotách 23. 6, 28. 7. 24. 8. a 22.
9. od 20, 21, a 22 hodin. Přijďte se trochu bát a zároveň si užít netradiční prohlídku, která za doprovodu historických
postav poodhalí některá další tajemství
zámku. Rezervace třeba zajistit ve zdejší
pokladně, jenž slouží i jako cukrárna či
na www.zamekstranov.cz.

MÁSLOVICE
Svatojánská noc na Vltavě  V sobotu
23. června vyplují na svojí noční jízdu kánoe, kajaky, pramice a rafty. Od břehu se
odrazí pod jezem v Klecánkách o deváté
hodině večerní a poplují směrem k Máslovicím. Jejich cílem bude zdejší přívoz, kde
je čeká program v podobě ohnivé show a
hudební produkce.

HOSTÍN
Hostínský triatlon s degustací vín
 Že to nejde dohromady? Ale samozřejmě, že jde! O tom se mohou všichni
přesvědčit v sobotu 23. června. Závodníci se nejprve vydají do Mšena, kde na
místním koupališti uplavou 400 metrů,
posléze usednou na kola a absolvují 21
kilometrovou jízdu do Hostína, kde si
v místním parku dají 3,5 kilometrový
běžecký okruh. A jak to souvisí s tím
vínem? Vyhlášení výsledků se totiž
uskuteční v rámci již třetího ročníku
degustace darů našich vinic. Po nich se
bude opět obrazně se sklínkou v ruce
„putovat“ společně se znalcem na slovo
vzatým Tomášem Trejbalem.

SLANÝ
Prázdniny přivítají skvělou muzikou
 V pátek 29. června v 17 hodin oslaví na Masarykově náměstí začátek
prázdnin živou hudbou. Opět se totiž
bude hrát pro muzeum, neboť proběhne
hudební setkání pod názvem „Koncert
pro muzeum“. Vystoupí slánská reggae-ska-dub’n’bass lokomotiva Rastafidli
Orkestra, dále se představí hudební
formace Funy Ukulele Band Slaný a skupina Jablkoň. Celá akce vypukne v 17 hodin, chybět nebude doprovodný program
a samozřejmě bohaté občerstvení.
Na sletu se představí i místní ženy 
Ve skladbě Ženobraní na XVI. Všesokolském sletu v Praze, který se uskuteční
ve dnech 5. a 6. července, vystoupí také
32 slánských žen. S nácvikem skladby
začaly již loni v září a nyní, po první
veřejné secvičné v Rakovníku a po župním sletu v Kladně je čeká vrchol celého
jejich ročního snažení. Odměnou budou
nezapomenutelné zážitky z tohoto nejvýznamnějšího sokolského setkání.

MĚSTO ROUDNICE PROSAZUJE
ÚDRŽBU MOSTŮ
Roudnické mosty, nejen přes řeku Labe, ale i menší tělesa, která svým technickým
stavem dlouhodobě omezují místní dopravu, vyžadují údržbu. Jedná se však o stavby
v majetku Ústeckého kraje. Proto vedení města Roudnice nad Labem dlouhodobě
apeluje na potřebu investice, která by přinesla nejen jejich opravy, ale úpravy odpovídající potřebám města a jeho obyvatel.
„Situace s mosty na Bezděkovském
obchvatu je dlouhodobě neúnosná.
Omezení dopravy je zde nejen nekomfortní, ale často až nebezpečné.
Víme o tom a tento problém se snažíme dlouhodobě řešit všemi dostupnými cestami. Dle vyjádření krajského
úřadu zdržení vytváří zejména průtahy s majetkoprávním vypořádáním staveb, které by se snad měly co
nejdříve vyřešit,“ řekl místostarosta
Ing. František Padělek.
Doslova velkým tématem je pak
most přes Labe, který by se sice měl
již v příštím roce dočkat rekonstrukce, avšak ne způsobem, který by reflektoval požadavky města. Most je
součástí vedení silnice 2. třídy II/240.
Zároveň se však z pohledu roudnických jedná především o městský most, spojující centrum nejen
se sportovními areály, ale i s obcí
Vědomice, pro kterou je vazba na
Roudnici zcela přirozená a zásadní.
Měl by sloužit nejen automobilové,
případně nákladní dopravě, ale především i chodcům a cyklistům, pro
které jsou stávající parametry mostu nevyhovující a dávají prostor pro
vznik nebezpečných situací.
„Výsledek této investice ovlivní
roudnické dění na další desítky let.
Nesouhlasíme proto s pouhou opravou mostu, tím spíše pokud by mělo
dojít k opětovnému zvýšení jeho
maximálního zatížení. Vyzvali jsme
proto hejtmana i radní, aby přehodnotili stávající podobu projektu, zaslali jsme jim připomínky a vyvolali

Most přes Labe v Roudnici nad Labem z roku 1910
jednání, s cílem zohlednit charakter
mostu jako městského, s důrazem
nikoliv na nákladní, ale osobní dopravu, a především pěší a cyklisty,“
vysvětlil Padělek.
Květnového jednání na roudnické radnici s Ing. Ladislavem Drlým,
radním Ústeckého kraje, a vedoucími dopravního a investičního odboru se společně s vedením města
zúčastnili členové zastupitelstva, ale
i zástupci okolních obcí, v čele se
starostou obce Vědomice, které se
problematika bezprostředně týká.
„Výsledkem setkání je prozatím
ujištění, že budeme přizváni k dalšímu jednání, tentokrát již v Ústí nad
Labem, kde budeme mít možnost

vznést naše požadavky k projektantům aktuálního návrhu. Rád bych
upozornil na petici, která za tímto
účelem vznikla a podpořil tak občanskou aktivitu, která může této společné věci pomoci,“ dodal Padělek.
S úplným zněním petice „Bezpečný most v Roudnici nad Labem“
se můžete seznámit na městských
webových stránkách nebo přímo na
radnici, či v infocentru na Karlově
náměstí, kde k nim můžete připojit
i svůj podpis, a vyjádřit tak podporu
úpravy projektu směrem k bezpečnějšímu městskému mostu bez těžké
dopravy.

Jan Vancl, tiskový mluvčí

Zdroj: www.roudnicenl.cz

V KRALUPECH VZNIKNE
PRODEJNA NOVÉ GENERACE
Kralupy nad Vltavou – Současná prodejna Lidl v Kralupech nad Vltavou bude
od 9. června na několik měsíců uzavřena. Během této doby bude na jejím místě postavena prodejna nové generace. Zákazníci se mohou těšit na moderní prostory, díky
kterým bude nakupování komfortnější. Řada novinek čeká také na zaměstnance.
Od 12. do 14. června proběhne ve stávajících prostorách mimořádný výprodej spotřebního zboží.
Nová budova prodejny v ulici Veltruská se bude od ostatních prodejen
lišit moderním architektonickým pojetím, nově uspořádaným vstupním
zádveřím, vzdušným a velkoryse
pojatým vnitřním prostorem s dostatkem denního světla. Vítanou novinku budou představovat i širší uličky, větší úsek čerstvých potravin či
velký odkládací prostor u pokladen.
Příjemný pocit z nákupu pak umocní
zvolené barvy či dřevěné prvky sjednocené v dekoru světlého dubu.
„V novém konceptu našich prode-

jen myslíme především na zákazníky,
kterým přinese komfortnější nakupování od začátku až do konce. Snažíme se tak vyjít vstříc jejich potřebám,
jež se za poslední roky výrazně změnily. Neméně důležití jsou pro nás i
naši zaměstnanci, kterým tento stavební koncept přinese kromě optimalizovaného uspořádání skladových
ploch i velkorysé zázemí,” okomentovala výstavbu Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
Na pohodlí zákazníků je myšleno
i na parkovišti. Všechna parkovací

místa budou proto rozšířena ze stávajících 2,50 na 2,70 metru.
Velmi důležitým aspektem nové
budovy je její šetrnost k životnímu
prostředí. Budova bude využívat
úsporné LED osvětlení. K ochraně životního prostředí přispějí lepší
tepelně izolační vlastnosti budovy
a použití ekologických chladicích
technologií. Termín otevření prodejny nové generace je naplánován na
listopad letošního roku.
Zdroj: Tisková zpráva společnosti
Lidl Česká republika, v.o.s.
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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
ÚNĚTICE
Letní Dětský kabaret ve stodole 
Areál zdejšího pivovaru je otevřen všem
bez rozdílu věku. V sobotu 23. června,
kdy se zde od 14 hodin bude slavit období, které mají školáci nejraději – prázdniny! Uskuteční se „Letní dětský kabaret
aneb Je co slavit, i když známky ve školách nemusí být jenom jedničky“. A co tu
na vás všechno čeká? Klauni Jeníček s
Mařenkou ukáží všem, jak se správně
připravit na prázdniny, jak se správně
nasazují plovací ploutve, či jak se hraje
líný tenis. Chybět nebude celá řada soutěží a v dílně bude mít každý možnost
vyrobit si opravdovou papírovou růži.
Místní hasiči oslaví 140. výročí  Tolik let uplynulo od založení zdejšího Sboru
dobrovolných hasičů. V sobotu 7. července nejprve o desáté dopolední proběhne
slavnostní zahájení oslav na návsi položením kytic k pomníku padlým. Proběhnou
ukázky historické i současné požární techniky, k vidění bude parní i koňská stříkačka i další zajímavé exponáty. Následovat
budou ukázky a soutěže zdatnosti členů
hasičských sborů. V místním hostinci
bude otevřena výstava věnovaná historii
i současnosti zdejšího hasičského sboru.
Pro děti je připravena řada atrakcí a i ony
si budou moci vyzkoušet své hasičské
umění. Vše vyvrcholí taneční zábavou, na
které zahraje skupina Bonus Pavla Pilaře.

TUHAŇ
Tuhaňské koule již podesáté  Již X.
ročník turnaje petanque družstev proběhne ve čtvrtek 5. července od 9 hodin.
Tříčlenná družstva se utkají v areálu
místní hasičské zbrojnice. Zúčastnit se
může každý bez ohledu na věk, postavení či pohlaví. Jelikož kapacita areálu je
omezená, zúčastnit se může maximálně
28 družstev. Proto je důležité přihlásit
se nejpozději do 30. června. A to buď
na obecním úřadě, v místním obchodě
anebo přímo u pana Antonína Urbánka.

ZELČÍN
Hop Trop v Zooparku  Kdo by neznal
písničky „Tři kříže“ či „Amazonku“, které
již doslova zlidověly a nechybí na žádném
posezení u táboráku. Legendární trampská a folková skupina vystoupí v Zooparku Zelčín v rámci zdejších koncertů, na
nichž se představili například Ivo Jahelka
či Jaroslav Samson Lenk. A právě ten se
sem vrací v pátek 29. června od 19 hodin.
Pro návštěvníky bude k dispozici louka
pro stanování a kempování zdarma.

NOVÁ VES – MIŘEJOVICE
Přibude další památný strom  V sobotu 16. června zasadí již druhou letošní
obecní lípu, tentokrát v obci Miřejovice.
Jako ideální místo bylo vybráno dětské
hřiště. A tak se zde opět sejdou místní
občané, aby slavnostně vhodili hlínu ke
kořenům tohoto stromu, který bude připomínat letošní rok. Celá tato akce bude
spojena s turnajem v petanque a piknikem. 
mar

VSTUPENKY NA ROUDNICKÉ VINOBRANÍ
Ačkoli do zdejších oslav vína, které proběhnou 8. září, je ještě
daleko, je možné si zakoupit vstupenky již nyní. Prvního května byl totiž zahájen jejich prodej.
V zámeckém areálu na všechny
čeká bohatý program. Na třech
hudebních scénách vystoupí například Žlutý pes, Jaroslav Uhlíř,
Traktor, Tereza Kerndlová, Leona Machálková, skupina Dymytry
a dal-ší muzikanti.
Kromě vína a burčáku nebude
chybět široká nabídka občerstvení,
historický jarmark, ukázky lidových řemesel, sokolnictví, pohádky
pro děti, projížďky na koních, desítky pouťových atrakcí a řada dalších
doprovodných akcí. Vstupenky lze
zakoupit on-line na stránkách www.
roudnicke-vinobrani.cz.
Dospělí zaplatí za vstupenku v
předprodeji 140 korun, děti od 7 do
14 let a senioři nově pouze 80 korun. Děti do 6 let a držitelé průkazu
ZTP a ZTP+P mají vstup zdarma.

V P RO D E J I

Jaroslav Uhlíř s kapelou vystoupí na hlavní scéně v Zámeckém parku
v Michálkově ulici v 19.00 hodin.

NA SLOVÍČKO S ING. TOMÁŠEM MARTINCEM, PH.D.
KANDIDÁTEM NA MĚLNICKÉHO STAROSTU ZA ODS
(dokončení ze str. 4)
„A jak vedení města tedy vysvětlí, že
vypovědělo z VVS nájemce Ford z
důvodu bourání? A víte, že od výpovědi, do konce roku 2019 přijde město o miliony Kč? V soukromé firmě
by se z toho někdo osobně zpovídal.
Co se týče studií, počítejte se mnou
sliby, které vedení města před volbami prezentuje: Plavecký bazén za
130 mil. Kč, sportoviště za halou
BIOS za 250 mil. Kč, druhá plocha
zimního stadionu za 100 mil. Kč,
dostavba centra seniorů za 100 mil.
Ale také tu máme nesplněné sliby a
zaplacené projekty cyklostezky, je tu
rekonstrukce dolního náměstí včetně
náhrady VVS (HOLD) atd., atd.
Projektová příprava akcí je nutná, ale pouze na projekty, na které
město má finance, anebo je reálné je
získat. Na sportoviště v součtu za půl
miliardy Kč je to nereálné. Hezké obrázky studií mají před volbami pouze
opít veřejnost rohlíkem a doufám, že
to lidé prohlédnou. A ještě dodám, že
současný starosta je ve vedení města
již osmým rokem, ať se lidé rozhléd-

nou kolem sebe, co nového nám tu za
těch osm let vzniklo?“
zzVedení města představuje 21 zastupitelů, není to přeci jen o panu
starostovi.
„Podívejte se někdy na záznam jednání zastupitelstva města. Mně to
nejvíce připomíná film Mlčení jehňátek. Nemám to spočítané, ale je tam
řada koaličních zastupitelů, kteří
vystupují s frekvencí méně než jedenkrát ročně. Chod města jednoznačně
řídí starosta Mikeš a místostarosta
Schweigstill. Ostatní „jejich“ zastupitelé většinou mlčí a hlasují, jak se
má. Osobně se stydím za to, že naše
město vede člověk, který v opilosti

aci, obzvláště starosta, který by měl
být vzorem pro dospělé i děti.“
zzZkusme něco pozitivního, za co
byste pochválil vedení města?
„Tak za prvé je pozitivní, že budou
volby a možnost zásadní změny.
Vedení města chválím, že schválili
na návrh sportovní komise systém
financování sportu, především pak
mělnických dětí a mládeže. V této
věci chceme jistě pokračovat.
Pokud nebudu vzpomínat na zatajovanou přípravu a výběrové řízení na rekonstrukci mostu J. Straky,
pak chválím, že most bude opraven,
a že město zajistilo významnou dotaci na toto dílo. Myslím, že velmi

HEZKÉ OBRÁZKY STUDIÍ MAJÍ PŘED VOLBAMI
POUZE OPÍT VEŘEJNOST ROHLÍKEM A DOUFÁM,
ŽE TO LIDÉ PROHLÉDNOU.
několikrát boural služebním vozem
a ohrožoval tím své okolí. Po této
události se měl omluvit a odejít z
funkce starosty. Tak by měl učinit
každý představitel města v této situ-

CO SE BUDE DÍT V ČERVNU
V NERATOVICKÉ KNIHOVNĚ
Poslední předprázdninový měsíc bude pestrý. Městská knihovna
připravila bohatý program, kdy se téměř každý den bude něco dít.
Pondělí a čtvrtky budou patřit nejmladším čtenářům. Budou to dopolední
hrátky pro nejmenší. 14. června proběhne Pohádkový čtvrtek a o týden
později se uskuteční Pasování prvňáčků na čtenáře. Ve středu 20. června
to bude slavnostní vyhlášení nejlepších Lovců perel a poslední program
ve středu 27. června se rozloučí piknikem se školním rokem a potom….
Hurá na prázdniny!

dobře funguje podpora kultury ve
městě včetně organizace MEKUC.“
zzDěkuji a ještě něco závěrem?
„Chtěl bych říct, že my, společně se
Soukromníky, chceme hlavně slušné
a srozumitelné vedení města. Aby
bylo město vedeno lidmi, kteří mají
co nabídnout, mají schopnosti a mají
za sebou i jiné než politické úspěchy,
či populisticky získanou popularitu.
A v našem týmu takové lidi máme.
Od nás se nedočkáte toho, že bychom do půl roku po volbách ukončili komunikaci s veřejností, navrhovali tajná hlasování o majetku města či
obcházeli řádné soutěžení zakázek.
Brzy představíme řadu chytrých řešení pro naše město a budeme realizovat rozumnou politiku.“
zzDěkuji Vám za rozhovor. red.
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VSTÁVAT A CVIČIT!
Tak by se dal ve stručnosti popsat přístup Centra následné péče Nemocnice Mělník. S nástupem nové fyzioterapeutky Blanky a masérek Leony
a Petry se pomalu začíná známé heslo naplňovat.
Centrum následné péče Nemocnice Mělník prochází postupnou proměnou,
která má za cíl podpořit brzký návrat pacientů do běžného života. Kromě
volnočasových aktivit a sociálního poradenství rozšířilo toto oddělení i své
rehabilitační služby.
„Rehabilitace je pro návrat pacienta domů klíčová. Když nemůžete vstát
z postele, těžko se o sebe můžete postarat. Proto jsme se rozhodli tým rozšířit
o tři páry rukou, které se vstáváním, chozením a cvičením našim pacientům
pomáhají,“ představuje změny ředitelka pro ošetřovatelskou péči Bc. Linda
Zítová, DiS.
Díky individuálnímu přístupu fyzioterapeutky Blanky Svatkové má každý
z pacientů zpracovaný individuální plán péče a hlavně cíl, kterého za pobytu
na oddělení chce dosáhnout.
„Je důležité pacienty zapojit do rozhodování. Mluvit s nimi o tom, jaká je jejich představa, a podle toho jim stavět program na míru,“ přibližuje svůj přístup fyzioterapeutka Blanka Svatková a dodává: „Zrovna nedávno jsem mluvila s pacientkou, která chtěla domů jen francouzské hole. Povídaly jsme si
o tom, jaký má denní režim, jak se v bytě pohybuje atd. Postupně si uvědomila,
že když dojde o holích ke kuchyňské lince, aby si uvařila kávu, hole opře, aby
měla volné ruce, a ony upadnou, už se pro ně neohne. Dohodly jsme se proto,
že ideálním řešením v jejím případě bude, když bude mít doma i chodítko.“
Návrat domů je nejčastějším přáním pacientů a mělnické Centrum následné
péče dělá další kroky k tomu, aby se co možná největšímu počtu pacientů
vyplnilo.

Nová gynekologická
ambulance v Horních
Beřkovicích přijímá
pacientky!
V ambulanci se na vás těší MUDr. Radek Havlas,
primář gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Mělník a specialista na urogynekologii.
Nezapomínejte na prevenci a objednejte se včas.
Objednat se můžete na telefonním čísle 416 808 345.
Ordinační hodiny: 8 - 12 hodin - každou lichou středu.
Ambulance je umístěna v budově B Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

www.nemocnice-melnik.cz

nemocnice MĚLNÍK

porodnice MĚLNÍK
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AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÝCH
KOUPALIŠŤ, PÍSKOVEN A RYBNÍKŮ

Díky neobvykle teplému a bohužel na vláhu skoupému počasí v posledních týdnech si mnozí z nás zabalí o víkendu ručník, plavky a tradá k
rybníku nebo na koupaliště. Zapátrali jsme a připravili pro vodomily základní informace o možnostech koupání v blízkém i vzdálenějším okolí.

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
JUREČEK

DOBŘICHOVICKÝ JEZ

U vody najdete travnatou pláž, dětské hřiště, lanovku Poletuchu, venkovní stolní tenis a hřiště na plážový
volejbal. K dispozici je občerstvení.
Místní název: Plovárna Jureček
Nejbližší město: Říčany

Dobřichovický jez je vysoký 1 m a má
přelivné pole 112 m. Na jezu je malá
vodní elektrárna, která má dvě Francoisovy turbíny o výkonu 80 KW.
V blízkosti autokemp, možnost koupání a rybaření.
Místní název: jez
Velikost, rozloha: délka 112 m
Nejbližší město: Dobřichovice

JEZERO PODĚBRADY

ilustrační foto

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
CÍTOV
Letní koupaliště zahájilo provoz 2.
června 2018. Podle počasí bude v
červnu otevřeno ve všední dny od 13
do 19 hodin, o víkendech od 10 do
19 hodin. V průběhu prázdnin bude
otevřeno denně od 10 do 19 hodin.
Vstupné činí 50 Kč za dospělého,
děti, důchodci a studenti zaplatí 20
Kč. Občerstvení je v areálu koupaliště otevřeno po celou dobu provozu.
Kvalita vody je pravidelně kontrolována.

vodou ze skalního pramene. Letošní
sezóna byla zahájena už 20.5. Otevřeno mají v červnu v pracovní dny
od 14 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. V červenci
a srpnu se můžete do lázní vypravit
denně od 10 do 19 hodin. Vstupné
činí pro dospělého 80 Kč, po čtvrté
hodině odpolední jen 40 Kč. Děti
a důchodci platí 30 Kč, odpolední
vstupenka je za pouhých 10 Kč.

Přírodní koupaliště Jezero Poděbrady nabízí písečné pláže, místo pro
rodiny s dětmi i oddělenou nudistickou pláž. V areálu je 5 restaurací,
půjčovna šlapadel, kabinky, toalety
a sprchy. Dále zde najdete sportovní
zázemí pro nohejbal, volejbal nebo
tenis. Bezplatné parkování.
Místní název: Koupaliště Poděbrady
Velikost, rozloha: 30 ha
Nejbližší město: Poděbrady

JEZERO SADSKÁ
Starší pískovna, v místě je nudipláž,
v létě se zde konají různé kulturní
akce. Občerstvení k dispozici. Krásná čistá voda. V místě je i půjčovna
lodí či hřiště na plážový volejbal.
Místní název: Písník
Velikost, rozloha 4 ha
Nejbližší město: Sadská

NERATOVICE

PÍSKOVNA MLÉKOJEDY

Koupaliště v malebné krajině poblíž
známých pískovcových útvarů Čertovy hlavy, Klácelka nebo Had, asi
200 metrů od kempu Želízy, zahajuje
svou sezónu 16. června 2018.

Neratovické Letní koupaliště je krásný areál umístěný v samém centru
města Neratovice. Neplavecký bazén s velkou klouzačkou a brouzdaliště pro nejmenší (spolu s absencí
velkého funkčního bazénu k plavání
– bohužel...) předurčují koupaliště
především jako areál pro rodiny s
dětmi.

Přírodní jezero, bývalá pískovna,
platí se pouze parkovné, v místě je
bar, 2 hřiště pro plážový volejbal, lezecká stěna nad vodou, můstek pro
skákání do vody na lyžích, v létě
i vlek pro wakeboardy a povolen je
i vstup se psy.
Místní název: Mlékojedy
Nejbližší město: Neratovice

ŠTĚTÍ

KRALUPY NAD VLTAVOU

JEZERO KONĚTOPY

Koupaliště je otevřeno již od 25.
května 2018. Za předpokladu, že
je příznivé počasí, bude v měsících
červen až srpen otevřeno od 9 do
19 hodin (denně). Vstupné pro dospělého činí 40 Kč, děti do 15 let
zaplatí 20 Kč. Areál koupaliště kromě koupání nabízí bohaté sportovní
vyžití.

Koupaliště Kralupy nad Vltavou
nabízí komplex 3 bazénů (50 m),
bazén pro neplavce a brouzdaliště.
Dále je k dispozici skokanská věž,
volejbal, plážový volejbal, nohejbal, tenis, kuželky a občerstvení.
Otevírací doba je od června do září.
V pracovních dnech je otevřeno od
10 do 19 hodin, soboty a neděle od
10 do 20 hodin. Za vstupné utratíte 100 Kč, snížená cena pro děti a
důchodce činí 60 Kč. Ve všední dny
po třetí hodině odpolední platí dospělý 60 Kč a dítě 40 Kč.

Soustava jezer poblíž obce Konětopy u borového lesíku. Je to zatopená
pískovna, vyskytují se tu hojně rybáři. Koupání se psem je v některých
jezerech zakázáno. Pro veřejnost
jsou zde písčité a travnaté pláže, severní část druhého jezera je určeno
dětem. K dispozici je několik bufetů
a parkování za poplatek. Možnost
kempování.
Místní název: lom Konětopy
Velikost, rozloha: 6 ha
Nejbližší město: Konětopy

ŽELÍZY

MŠENO
Kdo by neznal městské koupaliště
ve stylu art déco. Bazén je napouštěn

JEZERO LHOTA
Přírodní jezero vzniklo na místě vytěžené pískovny. Pláže jsou převážně písečné, čtvrtina patří nudistům.
Pláže obklopuje voňavý borový les.
Jezero připomíná moře. Nalezneme
zde stánky s občerstvením, hřiště na
plážový volejbal. Možnost vypůjčení šlapadel. Koupání je na vlastní
nebezpečí, ale během provozu je
přítomen plavčík-zdravotník zajišťující bezpečnost. Do areálu je zákaz vstupu se psy.
Místní název: Písák, Lhoťák
Velikost, rozloha: 25 ha
Nejbližší město: Lhota

PROBOŠŤSKÁ JEZERA
Probošťská jezera jsou bývalé pískovny. Pláže jsou písčité, štěrkopísčité nebo travnaté. Jedna z pláží v
areálu je placená a nachází se zde
sociální zázemí, hřiště, kurty, restaurace. Pořádají se zde i kulturní akce
i hudební festivaly. V areálu jezer je
autokemp. Jezera jsou vyhledávaným
místem pro milovníky windsurfingu.
Místní název: Probošťák
Nejbližší město: Stará Boleslav

PÍSKOVNA MALVÍNY
Písník Malvíny leží mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň. Západní
část slouží rybářům a koupání je tu
zakázáno. Ve východní části pískovny se nalézají pláže, které díky
pozvolnému vstupu do vody lze využít ke koupání s dětmi. Břehy jsou
travnaté. K pískovně se nedá dojet
autem. Koupání je možné spojit s
projížďkou na kole po cyklostezce z
Kostelce nad Labem do Lázní Toušeň. Nenalezneme zde občerstvení
ani sociální zázemí. Je zde neoficiální nudistická pláž.
Místní název: Písník, Malvíny
Nejbližší město: Lázně Toušeň
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MĚLNÍK MÁ
SVŮJ PŘÍVOZ
Přívoz je provozován jako náhradní možnost přepravy za most Josefa
Straky, který je v rekonstrukci a je uzavřen pro veškerý provoz, pěší
i cyklisty.
Nastoupit na něj můžete na pravém a levém břehu Labe, 30 metrů od mostu
Josefa Straky směrem proti proudu. Přívoz naloží maximálně 10 cestujících,
ale vzhledem k počtu přepravovaných jízdních kol nebo kočárků se může
počet přepravovaných osob snížit. Přívoz vyplouvá z Mělníka vždy v celou
hodinu a po nástupu a výstupu cestujících v Brozánkách se vrací zpět. Není
v provozu v nepříznivých podmínkách. Cestující jsou přepravováni zdarma.
zzProvozní doba přívozu Mělník, Rybáře – Brozánky a zpět:
2. 6. – 30. 6. 2018
1. 7. – 31. 8. 2018
1. 9. – 30. 9. 2018

SO - NE
denně
SO – NE, svátek a v pátek 14. 9.

9 – 20 hodin
9 – 20 hodin
9 – 20 hodin

zzKontakt na přívoz: 723 393 090
Pokud loď kotví na druhém břehu a stalo by se, že vás posádka nevidí, použijte uvedené telefonní číslo. Pro pohodlnější čekání jsou u stanoviště přívozu
umístěny lavičky. Provozovatel přívozu (za podpory města Mělníka) je pan
Tomáš Balcar.  
red.

Zdravotní sestra
– instrumentářka
Hledáme instrumentářku pro ortopedické
a chirurgické operace zejména endoskopického typu.
Jsme malý kolektiv a snažíme se spolu co nejlépe vycházet.
Pracovní doba je dopoledne i odpoledne
střídavě v různé dny. Přijďte se podívat…
Výhodou je bydliště na Mělnicku, Neratovicku
nebo severovýchodním okraji Prahy.

Orthomed s.r.o., www.orthomed.cz
Pracoviště: Oddělení jednodenní péče,
Nemocnice Neratovice, Alšova 462

Plat: 36 000 Kč+ čtvrtletní prémie
Pracovní úvazek: plný
Kontakt: Michaela Polášková, telefon: 734 147 731

ČESKOSLOVENSKÝ KOLEK

– MILOVNÍK NEJEN RUMU A TABÁKU
Nová výstava v Roztokách u Prahy pod názvem „Československý kolek
– milovník nejen rumu a tabáku“, je zaměřena na malý papírek s velkým
významem – kolek, který nás doprovází celým životem.
Autoři se zaměřili na výrobu kolku
a jeho padělání. V této souvislosti
se návštěvníci seznámí s největším
padělatelem, který na našem území
působil a o kterém byla natočena
rozhlasová hra. Dále bude možno
spatřit a dočíst se o kolkování bankovek, cenných papírů, ale také kalendářů, hracích karet, rozhlasové
koncese a dalších zajímavých tématech, které by vás pravděpodobně ani
nenapadly.
Stejně jako známky jsou také kolky dokladem doby, ve které byly vytvořeny. Jejich tvorbou se zabývali
známý umělci jako například prof.
Jaroslav Benda, byly vyhlašovány
veřejné soutěže a oslovovány umělecké školy. V prostorách výstavy je
instalovaná dobová padělatelská dílna, která dokumentuje precizní práci
nejen tiskaře kolku, ale především
práci padělatele. A zájemci si budou

moci i navrhnout a následně vyrobit
vlastní kolek. Výstava byla zahájena
7. června a bude jí možno navštívit
v Malé výstavní síni v Roztokách
u Prahy až do 18. listopadu.

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

melnicko@melnicko.cz
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O ČEM SE NEPÍŠE – PŘEDCHÁZENÍ
VZNIKU ODPADŮ
Již 4 měsíce probíhá schvalovací řízení na dokumentaci záměru ZEVO v EMĚ v Horních
Počaplech a dosud nebyl ani zveřejněn zápis z veřejného projednání. Investor ČEZ rozšiřuje
své podnikání o nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) plánovanou stavbou
největší spalovny v ČR s roční kapacitou 320 000 až 350 000 tun. Proti výstavbě protestují
občané, a to nejen v ohrožených obcích, pokračovalo by totiž dlouholeté ohrožování kvality
ovzduší emisemi, a tím i zdraví obyvatel v širokém okolí mělnického regionu.
Pro orientaci uvádíme, že základní dokument,
který stanoví koncepci nakládání s odpadem ve
Středočeském kraji je Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK), který byl
přes závažné výhrady MŽP v r. 2016 schválen.
V dokumentaci EIA byla v podstatě navržena
jediná varianta a na základě „multikriteriálního posouzení“ byla doporučena jediná varianta
– výstavba ZEVO na pozemku EMĚ v Horních
Počaplech. Ta je založena na technologii přímého energetického využívání spalováním, což je
jedna z možností využití SKO. Zvolená varianta
byla diskutována a následně odsouhlasena členy
řídícího výboru.
Jaké kompetence měl řídící orgán a vzal
v potaz vyjádření dotčených obcí? Přitom
v   POH SK je uvedena minimální ekonomicky
udržitelná kapacita ZEVO cca 100 000 – 150 000 t
SKO / rok. Odpad se má svážet z celého SK
a částečně i z okolních krajů. Není bez zajímavosti otázka, pro koho je toto řešení výhodné.
V této souvislosti je plánovaná kapacita až
350 000 tun paradoxem.
Přitom ve stanovisku MŽP k POH SK byla
stanovena jedna z podmínek pro schválení:
„V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady,
kategorie jiné využití odpadů, předřadit kompostování a anaerobní rozklad před energetické
využití těch odpadů, u kterých to z hlediska především envirinmentálních a zdravotních rizik je
možné“. Dokumentace EIA, resp. činnost KÚ,
tomu vůbec neodpovídá a nepočítá s tím. Investor vůbec neřeší kardinální otázku dopravy,
jak naložit a kam odvézt cca 120 tis. tun odpadu
po spalování (škvára a nebezpečný popílek).
Je aktuální uvést informace o předcházení
vzniku odpadů (PVO), které je v hierarchii
nakládání s odpady na prvním místě. PVO
znamená, že odpad nevzniká nebo ho vzniká
méně nebo je méně nebezpečný či má menší dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Rámcová směrnice EU o odpadech č. 98/2008 znamená
kvalitativní přelom v přístupu k problematice
odpadů a uvádí, že je třeba přijmout taková opatření, která omezí množství všech odpadů a tento
princip je ukotven i v  zákoně o odpadech. PVO
je jednou ze základních zákonných povinností prvotních původců odpadů, tj. hlavně občanů
a obcí.
Jak tedy produkovat méně odpadu? Množství odpadu lze snížit tím, že některé produkty,
používáme déle (opětovné použití, půjčování,
prodloužení životnosti). Za předcházení vzniku
se považuje i domácí a komunitní kompostování,
neboť odpad tak nevzniká a rovněž odpadá jeho
doprava. Menší dopad na životní prostředí mají
výrobky z recyklovaných materiálů, výrobky

s ekoznačkou a z přírodních materiálů a výrobky,
které neobsahují nebezpečné látky typu těžkých
kovů, rozpouštědel apod.. Nehledě na další ekonomické a sociální přínosy.
Občané mohou přispět k předcházení vzniku
odpadů tím, že budou kupovat jen to, co skutečně potřebují, a to především kvalitní výrobky
s delší dobou životnosti. Platí zde Rothschildovo heslo: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“. Při nákupu nutno preferovat
recyklovatelné výrobky a snažit se při nákupu
minimalizovat množství obalů. Nevyhazovat
zbytečně opět použitelné věci, ale snažit se je
předat či prodat k dalšímu užívání a využívat
zpětný odběr výrobků.
Poznámka: Hnutí Arnika pro plnění těchto
povinností v obcích vydala manuál, který téma
PVO shrnuje a ukazuje příklady dobré praxe. Trvalá osvěta a motivace všech obyvatel je krokem,
který může produkci odpadů v obcích výrazně
snížit. Ty nejlepší obce produkují jen cca 100 kg
KO na 1 osobu za rok (průměr za ČR je cca 300
kg).
Z toho vyplývá, že nelze zásadně souhlasit s projektovanou kapacitou ZEVO. Statistiky totiž jasně ukazují, že objem produkce SKO
i dalších odpadů bude a musí i nadále klesat. Je
povinností všech dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kde je energetické využívání až na
4. místě hierarchie před posledním skládkováním. Do energetického využívání kromě spalování odpadu patří i bioplynové stanice pro výrobou bioplynu a tepla při využití bioodpadu. V ČR
byla v r. 2016 stávající kapacita velkých spaloven
KO/ZEVO přes 800 tis.tun. Při výpočtu se neuvádí malé lokální spalovny nebo spoluspalování
odpadu, např. v cementárnách.
Nezbytně nutné jsou obchvaty obcí, které
musí být i bez ohledu na dopravu SKO. Nutno
zdůraznit, že nejde jen o zahrnutí obchvatu do
ÚP dotčené obce H. Počaply, ale i dalších ohrožených obcí.
Z výsledků výzkumu v rámci úkolu VaV/720/
2/00 byl kvantifikován podíl látkových skupin
v domovním odpadu průměrné hodnoty (hmotnostní %) u bioodpadu od 6,3 do 18,2 % a spalitelného odpadu od 6,2 do 12,4 % v rozdělení dle
druhu zástavby (sídlištní, smíšená nebo venkovská). Tyto údaje jsou dost vypovídající o trendech
v produkci odpadů. Nutno zmínit rozhodnutí EU,
že členské země mají v roce 2030, příp. 2035 recyklovat a separovat 65 % komunálních odpadů
a na skládky by mělo být odkládáno maximálně
10 % odpadů.
Na závěr údaje o plánovaném snížení spotřeby
hnědého uhlí ze skutečnosti 3 794 207 t v r. 2016
na plánovaných 1 566 610 t v r. 2024. Není jasně

řečeno, proč ČEZ pořizuje fluidní kotel opět na
hnědé uhlí a přitom se pořizují kotle na zemní
plyn. A přitom ani není jasné technologické zařízení spalovny na SKO.
Jako zásadní považujeme nejen povinnost orgánů státní správy a samosprávy respektovat názory dotčených obcí. Obce a města a jejich obyvatelé budou platit většinu nákladů za likvidaci
SKO. Při dalším rozhodování by obce by měly
mít rozhodující slovo , aby se mohly racionálně
rozhodnout, který termín změny skládkování přijmou a jak s odpady naloží. Recyklaci je nutno
podpořit, ne však zdražením poplatků obcím, ale
např. daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků, stavbou dalších recyklačních kapacit pomocí dotací, motivační formy podpory apod..
Něco málo k ekonomice ZEVO: Cenová
udržitelnost ZEVO v teplárenských systémech
je založena na předpokladu, že většina tržeb za
energii pochází z prodeje tepla především do Prahy, což představuje 40-60% veškerých výnosů
v závislosti na uvažované ceně odpadů. Při ceně
2 000 Kč za odebranou 1 tunu SKO franko vrátnice ZEVO lze vypočítat výnosy ve výši 640 až
700 000 tis. Kč. Je evidentní, kdo to bude platit
a kdo na tom nemálo vydělá.
Ing. František Ohem
poradce pro životní prostředí

Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?
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Vás srdečně zve na prodejní

VÝSTAVu FuCHSIÍ
od 23. června 2018

Na výstavě si můžete zakoupit vzrostlejší rostliny fuchsií,
osázené závěsy, trvalky, skalničky, okrasné keře, jehličnany,
ale také více než 100 druhů bylinek a to VŠE ZA SKVĚLÉ CENY.
Zároveň probíhá doprodej balkónových rostlin, muškátů,
begónií a chryzantém s 30–50% slevou.
Výstava fuchsií pokračuje až do konce září. Můžete ji navštívit každý
všední den včetně víkendů 23. – 24. 6., 30. 6. – 1. a 7. – 8. 7.
a svátků 5. – 6. 7. 2018.
Můžete se těšit na téMěř 1000 druhů rozkvetlých fuchsií...
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 | So, Ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

Navštivte také náš e-shop na www.fuchsie.cz
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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, P. O. ZÍSKALO OCENĚNÍ

„MUZEUM ROKU 2017“

Regionální muzeum Mělník získalo titul „Muzeum roku 2017“ v celorepublikové soutěži portálu do-muzea.cz!
Ze Smetanovy síně Obecního domu,
kde proběhlo 17. 5. vyhlášení cen
Gloria Musaealis a Muzeum roku si
mělničtí muzejníci odvezli hned dvě
ceny. V soutěži Muzeum roku získalo Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského
kraje první místo a skalní obydlí ve
Lhotce (pobočka mělnického muzea) 3. místo.
„Máme radost a vážíme si tohoto
ocenění, právě proto, že je přímo od
našich návštěvníků. Všem, kteří nás
podpořili, děkujeme!“ řekla ředitelka muzea PhDr. Miloslava Havlíčková na pódiu, kde převzala ceny z rukou ředitele Národního muzea PhDr.
Michala Lukeše, Ph.D.
Regionální muzeum Mělník bodovalo v soutěži již v roce minulém,
kdy získalo stříbrnou příčku.

Návštěvnická soutěž vznikla jako
součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
která je významným odborným oceněním muzejní práce. Třetí ročník
soutěže probíhal od 1. dubna 2017
do 31. března 2018 na portále domuzea.cz, jehož provozovatelem je
Národní muzeum, a který vznikl ve
spolupráci s Asociací muzeí a galerií
ČR, z. s.
Kristýna Frelichová
-KrFFoto zleva: muzejní pedagožka
Mgr. Jitka Králová, PhDr. Miloslava Havlíčková – ředitelka muzea, Mgr. MPA Beáta Majdišová,
vedoucí oddělení řízení příspěvkových organizací v oblasti kultury
Středočeského kraje.

FESTIVAL LETNÍ POHODY
ZAVRŠÍ THE PRIMITIVES GROUP

Takto je rovněž zváno hudební setkání „Terasa Blues fest“, který se
již počtvrté uskuteční v sobotu 16. června na venkovní scéně neratovické restaurace Terasa. Myšlenka uspořádat hudební festival na
prahu léta a prázdnin se vylíhl v hlavě zdejšího patriota a zpěváka
skupiny Vorasband Romana Kroužeckého.

Ivan Hajniš

Foto: archiv

Vše začne ve 13 hodin, kdy se
představí mladá začínající skupina
Fapella. Dále ve 14 hodin vystoupí
domácí hostitelská bluesová parta
VORASBAND. Jako první kapela
v hlavním programu vystoupí od 15
hodin The Bladderstones ze Slaného,
která do zdejšího regionu  často jezdí
a v mělnickém klubu Stará Mydlárna
křtila své nahrávky. Následovat bude
další mladá kapela Blues Amplified,
jenž vznikla v loňském roce. A po
nich se představí další již bluesová
legenda Rene Trossman.
Večerní část zahájí další osobnost
českého bigbítu Ivan Hlas. Je držitelem dvou cen Akademie populární
hudby a autorem řady hitů, z nichž
mnohé doslova zlidověly, jako „Malagelo“, „Karlín“, či „Miláčku, vrať
se“.
A jak již bylo zmíněno v titulku,
závěr bude patřit kapele, jenž se již
zapsala do naší hudební historie.
Skupina The Primitives Group   v
letech 1967 až 1969 sjednotila hudebníky ovlivněné hnutím hippies a
psychedelickou scénou amerického
západního pobřeží. Kapela ale byla

i v hledáčku tehdejšího režimu, který jakoukoliv odlišnost nebo rebelii
tvrdě potlačoval. Na jaře roku 1969
se však rozpadla poté, co její zpěvák
Ivan Hajniš zvolil emigraci. A téměř
po padesáti   letech, v roce 2016,
se na pódia opět vrátila tato legenda československé beatové éry 60.
let. Ivan Hajniš to tehdy zdůvodnil:
„Mnoho lidí z branže mě již dlouhá léta přemlouvalo k znovuzrození
Primitivů. Nakonec se mi ten nápad
docela zalíbil a postavili jsme na
jaře letošního roku novou verzi The
PRIMITIVES Group“. Od obnovení
The Primitives Group na svém comebackovém turné odehráli celou
řadu koncertů a kritici a media nešetří chválou. Primitivové jsou zpět
s instrumentální vyzrálostí a obdivuhodnou energií. U návštěvníků jejich
koncertů se proto skupině zavedla
nálepka českých „Stounů“.
Takže to skutečně bude opět skvělé setkání s neméně skvělou muzikou
a zavládne tu atmosféra splňující
hlavní myšlenku tohoto sympatického festiválku.
mar

Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.
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Ing. Jitka SLEZÁKOVÁ
 Kancelář: Bezručova 108, 276 01 Mělník  telefon: 603 919 866  www.jsreality.cz

PRODEJ 2 RODINNÝCH DOMŮ
NOVOSTAVBY – Sokolská, Mělník
1. dům: 120 m2, pozemek 271 m2,²

celková cena 4 190 000 Kč za nemovitost + provize RK, včetně právního servisu

2. dům: 120 m2, pozemek 289 m2,²

celková cena 4 260 000 Kč za nemovitost + provize RK, včetně právního servisu
Prodej novostaveb řadových domů o dvou nadzemních podlažích (přízemí, podkroví), s terasou a parkovacím stáním
v Mělníku v Sokolské ulici, v zeleni, s výbornou dostupností centra města a občanskou vybaveností (škola, školka,
sportoviště, obchody,) v dosahu chůze v okolí. Domy o zastavěné ploše 72 m2 na pozemku 271 m2 / 289 m2, dispozici
4+kk a užitné ploše 120 m2 se dvěma koupelnami a úložnými prostory 40 m2 jsou součástí bloku čtyř řadových
rodinných domů. Domy budou vytápěné elektrokotlem Baxi s podlahovým vytápěním.
Na stavbu obvodového zdiva byla použita 30 cm broušená cihla Porotherm profi se zateplením 140 mm, fasáda
tenkovrstvá probarvená, střešní krytina pálená taška Tondach 24 Stodo 12, okna a dveře plastová s izolačními trojskly,
v interiéru jsou použity vybavovací předměty, plovoucí podlahy, dlažby, vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi ve
vysokém nadstandardu. Domy budou mít podle norem výborné tepelné vlastnosti - PENB třídy B - úsporná stavba.
Přístup z veřejné komunikace, napojení na veř. vodovodní a kanalizační řad. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré
vybavovací předměty kromě kuchyňské linky. Termín kolaudace bude stanoven v dubnu 2018.
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MĚLNICKÝM NÁMĚSTÍM ZAZNÍ ITALSKÉ BLUES
V loňském roce se na konci června uskutečnil nultý ročník mezinárodního tématického bluesového setkání „Festival Taste of New Orleans“.
Jak již název napovídá, tak se zde představila hudba z kolébky blues v podání špičkových muzikantů. Celá tato akce se setkala s velkým zájmem a byla zde skutečně skvělá atmosféra. A tak letos v sobotu 23. června zde proběhne další ročník této hudební akce, jež ponese pro změnu
název „Festival Taste of Italy“. Pořadatelé se totiž rozhodli tentokrát zaměřit převážně na Itálii, kde rovněž působí vynikající hudebníci tohoto
žánru. Takže návštěvníci si budou moci poslechnout opravdové špičky italské bluesové scény. Těšit se ale mohou kromě italských kapel i na
rakouské, americké a v neposlední řadě i české bluesmany.

Celý festival zahájí ve 14 hodin rakouské duo DeadBeatz aneb Austrian Blues Bopper Orchestra, které se
zde představí v rámci svého turné.
Tito dva muzikanti si mohou opravdu říkat „small orchestra“. Dokáží ve
dvou bravurně ovládnout bicí, harmoniku, kontrabas a vokály. Bubeník David Karlinger hraje na foukací
harmoniku a zároveň na bicí, jeho
kolega Bernie Miller hraje na kontrabas a zpívá.
Poté se opět představí domácí hudební formace Tomáš Homuta Trio.
To je rhythm & bluesová kapela
mělnického pianisty Tomáše Homuty, který se vrací po dvouměsíčním
hraní v New Orleans. Kromě Tomáše seskupení tvoří skvělá soulová

BLUES
PŘED DÍROU

Hudební setkávání Blues před
Dírou se již stalo nedílnou součástí Mělnického kulturního
léta. Od 6. července až do téměř
konce prázdnin 24. srpna každý
pátek večer se na náměstí Míru
před známým barem představí
výborní muzikanti, kteří zde
pokaždé navodí tu pravou letní
atmosféru.
Představí se skupina Dobré ráno
blues band, zpěvák a kytarista
Justina Lavashe, pianista a zpěvák Tomáš Homuta. Po roce se do
mělnického podloubí vrací další
skvělá hudební formace – severočeská kapely „Martin Ketner
Band“. Dalším stálým a zejména
milým hostem je Petra Börnerová
Trio. Letošním nováčkem v mělnickém podloubí bude soul-bluesová kapela The Simpson Trio,
o které by se dalo říct, že swinguje. A jak se již stalo tradicí, tato
setkávání završí sdružení Baťa
a Malá parta. Tu kromě všeobecně známého muzikanta tvoří vynikající saxofonista Jarda Jeřábek
a neméně skvělý kytarista Tomáš
„Elvud” Hádek. Takže letos opět
se nabízí možnost strávit letní večery s přáteli a pohodovou muzikou.

zpěvačka Vlaďka Svobodová a špičkový saxofonista David Fárek.
Americké blues bude reprezentovat kapela Rene Trossman & Little-Big Band, jenž sem přiveze pravé autentické blues za doprovodu
dechové sekce. Tento bluesman z
Chicaga, kde hrál s Buddy Scottem

či Lorenzo Thompsonem, dává svou
nevšední hrou a zpěvem nahlédnout
divákům přímo do srdce blues. Za
dobu své hudební kariéry vystřídal
už nespočet výtečných českých bluesmanů.
Závěr večera bude patřit Itálii. Vystoupí excelentní kytarista, zpěvák

a skladatel Francesco Piu, který má
mnoho mezinárodních hudebních
ocenění a v současné době určitě
patří k vrcholu italské blues-rockové
scény. Na bicí ho doprovodí Giovanni „Nanni Groove“ Gaias.
Festival uzavírá italská lahůdka
v podobě kapely Nandha Blues. Je
to správně našlápnuté blues-rockové trio skvělého kytaristy a zpěváka
Maxe Arriga.
Pořadatelé chtějí samozřejmě dát
možnost ochutnat Itálii nejen po
stránce hudební, ale i po stránce gastronomické, a tím dokreslit příjemnou atmosféru, která zde určitě opět
zavládne. Autentické italské pokrmy
a skvělá vína nabídne na Mělníku
nedávno otevřená italská restaurace
Santo, jíž bude na náměstí reprezentovat majitel pan Santo Pagana
osobně. Těšit se můžete například na
sicilské lasagne, rybí bouillabaissu
s čerstvými mořskými plody, bruschettu s caponatou, červená a bílá
vína, prosecco nebo aperol spritz.
Podrobné informace naleznete na
www.festivaltasteof.com a na facebookovém profilu festivalu.mar

KONCERT LUBOŠE POSPÍŠILA
PŘIPOMENE PAVLA ŠRUTA

Do neratovického Jazzového klubu se po roce a něco vrací tato hudební legenda. Loni v dubnu se zde
představil sám s kytarou a vytvořil zde skvělou klubovou atmosféru.
Svojí hudební kariéru zahájil již roku
1969 v řadách populárního hudebního sdružení C&K Vocal a zásadně
se podílel na jeho průlomovém albu
„Generace“. V příštím roce se tak
zařadí mezi ty, kteří strávili na hudebních scénách již půl století. Na
svojí první sólovou desku si musel
„díky“ tehdejší době počkat až do
roku 1983, avšak album „Tenhle vítr
jsem měl rád“ se ve své době stalo
bombou a dodnes patří ke klasikám
v tomto žánru.
Před jedenácti lety se společně s
Bohumilem Zatloukalem obklopili
mladými muzikanty a nastal comeback kapely 5P Luboše Pospíšila
i v podobě skvělého alba „Příznaky
lásky“. S omlazenou kapelou jezdí
po klubech a různých hudebních
setkáních. Avšak často právě v klubovém prostředí vystupuje i sám s
kytarou.
Jedním z jeho „dvorních“ textařů byl (bohužel již v minulém čase)
básník, překladatel, fejetonista, autor
knih pro děti a písňových textů Pavel

Luboš Pospíšil
Šrut. Z jeho dílny pocházejí písně
„Banální příběh o klíči“, „Klub osamělých srdcí“, „Kolumbus“, „Kuřata v igelitu“, „Město P“ či „Muzeum
Figurín“. Hity z pera tohoto mimořádného kumštýře, jenž se nedávno

Foto: archiv
odebral uměleckého nebe, zazní ve
čtvrtek 21. června od 20 hodin.
Bude to jistě ta nejpříznačnější
vzpomínka na toho, bez jehož textů by Lubošova tvorba byla značně
ochuzena…
mar
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TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

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

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

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

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

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

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

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

vozovek a chodníků

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

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








pořádaných městem
 mělnické vinobraní

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

 mytí zpevněných ploch (výrobní haly,

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







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

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM
Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště
hledá nové kolegy/ně i čerstvé absolventy/tky na pozice:






Všeobecná sestra na Kliniku anesteziologie a resuscitace
Všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář na Kliniku kardiologie
Všeobecná sestra na operačním sále na Kliniku transplantační chirurgie
Všeobecná sestra / praktická sestra na Kliniku kardiovaskulární chirurgie
Všeobecná sestra na lůžkové oddělení Kliniky nefrologie

Najdete u nás:
Motivující platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků, samozřejmostí je
možnost ubytování v blízkosti pracoviště – Ubytovna IKEM, Ubytovna Emmy,
slevy u externích partnerů a mnoho dalších benefitů
Předpoklady k pozicím:
SZŠ, VOŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra
Aktivní přístup k vykonávané práci
Schopnost týmové spolupráce
Přivítáme inovativní myšlení
Časovou flexibilitu
Máte jakýkoliv dotaz nebo se s námi chcete domluvit na osobním setkání?
Využijte níže uvedených telefonických kontaktů:
Ing. Lenka Poroszová:
+420 734 764 994
Vlasta Sovová:
+420 739 387 246

Bližší informace a další otevřené pozice naleznete na webu: kariera.ikem.cz
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HUDEBNÍ A PÍSNIČKÁŘSKÁ TVORBA
V KRALUPECH DOSTÁVÁ ZELENOU
Open Mic je koncert zvláštního druhu. Je zacílený na osobitou tvorbu písničkářů. Chce to
jen osobní statečnost vystoupit z anonymity publika, zahrát či zazpívat svou autorskou píseň
v jednoduché interpretaci na pódiu. A právě na něj může vstoupit každý, kdo chce představit
svou svéráznou tvorbu.

Mezi těmi, kteří výrazně zaujali svým vystoupením kralupské obecenstvo,
Záběr z vystoupení plného rytmu v podání Miloše Suška.
byla i mělnická zpěvačka a autorka písní s pseudonymem Elka Mája.

Foto: her

Premiéra takovéto otevřené písU Jelínků (Mělník – Mlazice, ul.
Další kralupský večer autorské v Kralupech rozhodně poslední.
Následující, tentokrát „výjezd- Českolipská 1456/91).
ničkářské scény se konala letos v hudební tvorby měl úspěch a své
Kralupech pod názvem „Open Mic“. posluchače. Vystoupil Pražan Miloš ní“ Open Mic organizátoři z KraDalší takovéto setkání se bude
Další setkání interpretů v komorním Sušek, vyznávající styl mezi country lup chystají na sobotu 30. červ- opět konat v Kralupech až na podprostředí v baru „The Patro“ nad re- a blues, Erdela Teriérová, Jenmy, Jiří na – bude v Mělníku – restaurace zim.
staurací Na Františku nedaleko kra- Šámal, Ámos Tyrš, Kralupskej panlupského městského úřadu na sebe káč, Jindřich Kubánek, Elka Mája,
nenechalo dlouho čekat.
Petr Němec a Divný lidi, Jiný ČloOpen Mic obecně „staví“ na věk a další hosté „z ulice“. Přinesli si
osvědčeném newyorském mode- s sebou kytary, ale i ukulele, bubny,
lu, který vznikl v šedesátých letech k dispozici bylo i pianino.
minulého století ve velké rezidenční
Hlavním organizátorem byl i ten- Další setkání tohoto oblíbeného cyklu v prostorách brandýského zámku
se uskuteční ve čtvrtek 21. června v obvyklou dobu od 19 hodin. Tentočtvrti Greenwich Village – v jednom tokrát Milan Junášek.
z pěti nejstarších obvodů ManhattaA protože Open Mic dává poslu- krát do křesla pro hosta neusedne nikdo jiný nežli Helena Vondráčková.
nu. Tady se etablovali písničkáři od chačům jedinečnou příležitost pobezejmenných zpěváků až po osob- znat neokoukané autory a interprety
nosti světové úrovně, třeba jako pro- různých hudebních žánrů, na pódium
slulý Bob Dylan, Paul Simon a další. přišli i ti, kdo překonali prvotní osObvykle se večery Open Mic pořá- tych a ukázali, co umí. Začínajícím
dají v kavárně, čajovně nebo v baru. muzikantům poskytl tento v KraluNa pódiu se střídají hudebníci nebo pech „nový druh zábavy“ jedinečnou
zpěváci a zahrají jednu až tři písnič- možnost setkat se na jednom pódiu
ky v přesně ohraničeném časovém se svými zkušenějšími a známějšími
úseku.
kolegy. A tento hudební večer nebyl

NA KUS ŘEČI S…
HELENOU VONDRÁČKOVOU

KURZ VÝROBY RÁMOVÝCH KOŠŮ
Volnočasové centrum Velký Borek zve na Kurz výroby rámových košů v sobotu 16. 6. 2018
od 10.00 do 17.00 hodin.
Přijďte si uplést svoji gondolu –
rámový koš. Na nákup, do bytu,
sladěný s vašimi šaty, pro radost
nebo třeba jako dárek. Vše budeme mít připravené, domů půjdete
již s vaším originálním košíkem.
Cena celodenního kurzu včetně
veškerého materiálu je 1 200 Kč.
Lektorka: Simona Eklová

Tato stálice naší populární hudby patří od poloviny šedesátých let k našim nejznámějším zpěvačkám a díky
hitům „Červená řeka“ a „Pátá“ se již
v roce 1965 stala Zlatou slavicí. Do
historie populární hudby se rovněž
zapsala coby členka pěveckého tria
Golden Kids spolu s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem. S ním
vytvořila i hereckou dvojici v dnes
již klasické pohádce „Šíleně smutná
princezna“, která již neodmyslitelně
patří k vánočním svátkům.

V současné době kromě vyprodaných koncertů vystupuje i v muzikálech. Excelovala kupříkladu v „Bídnících“, „Hello Dolly“, „Mamma
Mia!“ či v doposud poslední roli
královny Anny v muzikálu „Železná
maska“. Není tak pochyb, že večer
s touto dámou naší pop music bude
opět skvělým zážitkem. Její příznivci se budou moci těšit i na koncert v
nedaleké Houštce v rámci „Tour HELENA DNES“, který se uskuteční
30. srpna.

mar
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Mělnické kulturní
léto MMXVIII
červen – září

červen VI
8.–10. 6. | pátek–neděle | nám. Míru / MKD*
MĚLNICKÝ VRKOČ
Folklorní festival

15. 7. | neděle | 16.00
kostel sv. Petra a Pavla

VARHANNÍ KONCERT

Recesistický závod na lyžích, koncert
skupiny Brutus

17. 6. | neděle | 14.00 | park Na Polabí
ŠUTR CITY ANEB DIVOKÝ
ZÁPAD NA POLABÍ
Rodinná westernová zábava

20. 6. | středa | 19.30

17. 7. | úterý | 20.00 | hala MKD
Hudební inscenace studia Damúza

KORRONTZI

Koncert baskické kapely

19. 7. | čtvrtek | 17.00
Regionální muzeum Mělník

MŇAAAU! ANEB KOČKY V MUZEU
Zahájení výstavy hraček

19. 7. | čtvrtek | 18.00 | galerie Ve Věži

KLÁRA STODOLOVÁ
Zahájení výstavy

Blues před Dírou

23. 7.–3. 8. | 9.00–18.00 | sady u MKD

25. 6. | pondělí | 16.15 | sady u MKD
IV. VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI

LETNÍ PARK PŘED MKD

24. 7. | úterý | 17.30 | sady u MKD

30. 6. | sobota | 20.00 | nám. Míru
PÁTÁ DIMENZE + MÍSTA V SÍTI

Koncert pro děti

Koncert – Němý Medvěd beer bar

25. 7. | středa | 20.00 | nám. Míru

červenec VII

Koncert plzeňské hudební skupiny

6. 7. | pátek | 21.00 | nám. Míru
DOBRÉ RÁNO BLUES BAND
Blues před Dírou

8. 7. | neděle | 16.00 | nám. Míru
EZOPOVY BAJKY
Pohádka divadla KAKÁ

Program a relaxace ve všední
dny pro děti i dospělé

10. 7. | úterý | 20.00 | sady u MKD
KRATOCHVILNÉ POVÍDÁNÍ
Představení Nového divadla Mělník

12. 7. | čtvrtek | 20.00 | nám. Míru
BUTY
Koncert

13. 7. | pátek | 20.00 | nám. Míru
ISARA + SONA

Koncert – Němý Medvěd beer bar

13. 7. | pátek | 21.00 | nám. Míru
JUSTIN LAVASH
Blues před Dírou

14. 7. | sobota | 8.00–13.00 | nám. Míru
KERAMICKÝ JARMARK
15. 7. | neděle | 16.00 | nám. Míru
ŽONGLOVÁNÍ
Představení divadla Cink Cink Cirk

21. 8. | úterý | 16.00 | nám. Míru
MĚLNÍK HRAJE KRYLA – PAMATUJ!

Grotesky z velkoměsta, účinkuje divadlo
Spektákl

Setkání u skladeb a básní Karla Kryla
k připomenutí srpnových událostí roku 1968

2. 8. | čtvrtek | 21.00 | letní kino Aušperk
TEORIE VŠEHO

22. 8. | středa | 20.00 | nám. Míru
HUDBA PRAHA BAND

4. 8. | sobota | 13.00 | Hořín
OSMÁ BITVA RYTÍŘŮ MĚLNICKÝCH
Velkolepá šermířská bitva

5. 8. | neděle | 16.00 | nám. Míru
ODPOLEDNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU
ŠVITORKA

LAKUNA

7. 8. | úterý | 20.00 | Radniční dvůr
DOKONALÁ PITOMOST

26. 7. | čtvrtek | 9.30 a 17.00
Regionální muzeum Mělník

Situační komedie Divadla NaHraně.
Vstupné 150 Kč

ANO, PANE DOKTORE!

Interaktivní program k výstavě pro rodiny
s dětmi

9. 8. | čtvrtek | 20.45
letní kino Aušperk

26. 7. | čtvrtek | 21.15 | letní kino Aušperk

MALÝ PRINC

KOUŘ

10.–18. 7. | 9.00–17.00 | zahrada knihovny
OTEVŘENÁ ZAHRADA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

2. 8. | čtvrtek | 18.00 | sady u MKD
CHAPLINOVY DĚTI

Blues před Dírou

BABYLON BAND

10. 8. | pátek | 21.00 | nám. Míru
RYAN SIMPSON TRIO

27. 7. | pátek | 9.00–17.00 | sady u MKD
LOUTKOVIŠTĚ

Blues před Dírou

Loutkové hřiště

11. 8. | sobota | 16.00 | centrum města
MĚLNICKÝ KOŠT

27. 7. | pátek | 18.00 | sady u MKD

SMYSL KURA

Loutkové představení divadla Waxwing
(pro děti od 10 let)

Svatovavřinecké slavnosti mělnických vín,
vystoupí Mňága a Žďorp, Otto Hejnic Trio,
Tonya Graves

27. 7. | pátek | 21.00 | nám. Míru

15. 8. | středa | 9.30 |

MARTIN KETNER BAND

Regionální muzeum Mělník

PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM
S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM

Blues před Dírou

28. 7. | sobota | 11.00–22.00 | nám. Míru
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
JÍDLA A VÍNA MĚLNÍK

Procházka Mělníkem pro rodiny s dětmi

15. 8. | středa | začátky vždy po setmění
nám. Míru

Kuchařská show, prezentace vín,
hudební program

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Kinematograf bratří Čadíků

29. 7. | neděle | 19.00 | Liblice

16. 8. | čtvrtek | 9.30 a 14.00
Regionální muzeum Mělník

ČECHOMOR
– KOOPERATIVA TOUR 30 LET

MŇAAAU! ANEB KOČKY V MUZEU

Koncert na zámku v Liblicích

29. 7. | neděle | 16.00 | kostel sv. Petra a Pavla
VARHANNÍ KONCERT

Interaktivní program pro děti

16. 8. | čtvrtek | nám. Míru
BAJKEŘI
Kinematograf bratří Čadíků

V rámci akcí Mělnického kulturního léta bude pořizována foto a videodokumentace, která bude zveřejněna v tisku,
na webu a facebookových profilech pořadatelů a partnerů akcí za účelem propagace cestovního ruchu města Mělník.

Pořadatelé

Partneři

Spolupráce

Kinematograf bratří Čadíků

19. 8. | neděle | 16.00 | kostel sv. Petra a Pavla
VARHANNÍ KONCERT

3. 8. | pátek | 21.00 | nám. Míru
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO

Aktivity pro rodiče s dětmi každý všední den

Turnaj v přehazované a minivolejbalu,
koncert Baťa & Kalábůf něžný beat

Kinematograf bratří Čadíků

Promítání pro děti

Hudební pohádka divadla Pruhované panenky

TOMÁŠ HOMUTA A HOSTÉ

Festival bluesové hudby a italské kuchyně

18. 8. | sobota | nám. Míru
ŠPUNTI NA VODĚ

3. 8. | pátek | 16.00 | sady u MKD
TŘI PRASÁTKA

20. 7. | pátek | 21.00 | nám. Míru

23. 6. | sobota | 14.00 | nám. Míru
TASTE OF ITALY

srpen VIII
1. 8. | středa | 17.00 | sál MKD
PLANETA ČESKO

19. 7. | čtvrtek | 21.30 | letní kino Aušperk
ČARODĚJŮV UČEŇ

sady u MKD*

17. 8. | pátek | nám. Míru
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Pohádka Divadla U staré herečky

SPAL JSEM S MARILYN

16. 6. | sobota | 17.00 | nám. Míru
MĚLNICKÁ JIZERSKÁ PADESÁTKA

31. 7. | úterý | 17.00 | sady u MKD
LÍNÁ LIDUNA A TŘI PŘADLENY

Koncert

23. 8. | čtvrtek | 20.30 | letní kino Aušperk
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 1
24. 8. | pátek | 20.00 | nám. Míru
6. MEDVĚDÍ NAROZENINY

Koncert The OXX + The Junk Food + Naive Cactus –
Němý Medvěd beer bar

24. 8. | pátek | 21.00 | nám. Míru
BAŤA & MALÁ PARTA
Blues před Dírou

26. 8. | neděle | 16.00 | nám. Míru
HMYZÍ CIRKUS
Představení Cirkusu Žebřík

28. 8. | úterý | 17.00 | zahrada městské knihovny
LAKOMÁ BARKA
Pohádka divadla KAKÁ

28. 8. | úterý | 19.00 | zahrada městské knihovny
BAŤA V ZAHRADĚ
Koncert

29. 8. | středa | 20.30 | nám. Míru
PROJEKT = DAIDALOS

Představení ve veřejném prostoru, ohnivá show,
účinkuje Divadlo NAVĚTVI

30. 8. | čtvrtek | 20.15 | letní kino Aušperk
VELKÝ GATSBY

září IX
2. 9. | neděle | 16.00 | nám. Míru
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
MKD MĚLNÍK
Zkouška na průvod + koncert

5. 9. | středa | 19.30 | sady u MKD
DIVA BAARA
Swingový večer – zahájení
divadelní sezóny Mekuc 2018/19

6. 9. | čtvrtek | 18.00 | galerie Ve Věži
JOSEF LÍR
Vernisáž výstavy

8. 9. | sobota | 16.00 | centrum města
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
9. 9. | neděle | 16.00 | kostel sv. Petra a Pavla
VARHANNÍ KONCERT
14.–16. 9. | centrum města
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ

Třídenní slavnosti vína s bohatým programem
Mediální partneři

MKD* – Masarykův kulturní dům | U Sadů 323 / tel. 315 622 612
Změna programu vyhrazena. Podrobný program na www.mekul.cz
Turistické informační centrum | Legionářů 51 | tel. 315 627 503

infocentrum@mekuc.cz | www.ticmelnik.cz

A1_program.indd 1

Mekul Melnicko 205x270.indd 1
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VAŘÍME ZDRAVĚ
ŠPENÁTOVO-BAZALKOVÉ DORTÍČKY S MALINOVOU PĚNOU
zzKORPUS:
• 60 g čerstvého baby špenátu
• 30 g čerstvé bazalky
• 180 g hladké mouky
• 1 limetka
• 2 vejce
• 80 g krystalového cukru
• 40 g másla
• 1 čajová lžička prášku do pečiva
• 1 polévková lžíce olivového oleje
zzMALINOVÁ PĚNA:
• 150 g čerstvých malin
• 100 g bílého jogurtu
• 50 g práškového cukru
• 200 ml smetany na šlehání 33%
• 1 balíček plátkové želatiny
• 6 polévkových lžic vody
zzMALINOVÁ OMÁČKA:
• 100 g čerstvých malin
• 40 g práškového cukru
zzPOSTUP:
Špenát a bazalku umyjeme, osušíme
a rozmixujeme v mixéru. Limetku
omyjeme vařící vodou a kůru nastrouháme do směsi bazalky a špenátu, přidáme i šťávu z limetky. Vše
ještě jednou rozmixujeme.
Vejce vyšleháme s cukrem do
pěny. Za stálého míchání přidáme
i změklé máslo a ušleháme do pěny.
Přidáme olivový olej, špenát s bazalkou a ručně metličkou promícháme. Dále přidáme prosátou mouku
spolu s práškem do pečiva. Hotové
těsto dáme na plech vyložený pečícím papírem, zarovnáme a pečeme
při 170°C asi 13-15 minut. Po upečení necháme vychladnout.
Želatinu namočíme do studené
vody a potom ji krátce zahřejeme
a rozpustíme. Maliny rozmixujeme

s práškovým cukrem a jogurtem,
smícháme se želatinou. Pořádně promícháme. V další misce vyšleháme
šlehačku a postupně ji přidáváme do
malinové směsi. Mícháme opatrně,
aby se neporušila struktura šlehačky,
aby pěna zůstala nadýchaná. Poté
dáme na hodinu do ledničky.  
Na malinovou omáčku si rozmixujeme maliny s práškovým cukrem a přepasírujeme přes sítko. Kdo
chce, může přidat alkohol, třeba
vodku nebo bílý rum. Po vychladnutí těsta z něho kruhovým vykrajovátkem (nebo i klidně skleničkou
o průměru cca 6 cm) vykrajujte kolečka. Na jeden dortík potřebujeme
tři kolečka. 
Dobrou chuť!

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA AUTOMOBILŮ
JEDINEČNÝ JAGUAR NA KRÁLOVSKÉ SVATBĚ
Královská svatba díky jedinečnému Jaguaru zaujala i automobilové nadšence.

Jaguar E-Type Concept Zero

POZNÁVEJTE S MĚLNICKEM
STŘÍPKY Z KOKOŘÍNSKA – KRVOMLÝN
Romantické a mystické Kokořínsko bylo živnou půdou pro vznik
různých pověstí a bájí. Jmenujme například pověst o Petrovském, o koženém mostě, o bráně
do pekel. Ovšem nejznámější je
pověst o Krvomlýnu.
Šlechetný rytíř Slavibor vybudoval mezi harasovským rybníkem
tvrz. Měl krásnou jedninou dceru
Ladu. Jednou, když v lese sbírala
jahody, spatřila krásného mládence, který unaven v lese usnul. Byl
to mladý rytíř Břetislav, syn majitele tvrze ve Vidimi Miloty. Mladí
lidé se do sebe zamilovali a tajně se
scházeli na mnoha místech v údolí. Milota tomuto vztahu, když se
o něm dozvěděl, nepřál. Se synem
měl jiné úmysly. Chtěl, aby se oženil s bohatou dědičkou mocného

hradu Housky. Břetislav však nechtěl o ni ani slyšet, neboť vroucně
miloval Ladu. Milota se rozhodl
tento vztah násilně ukončit. A nyní
nechám slovo písmákovi Karlu
Brantlovi, jenž událost v roce 1832
popsal takto: „Rozhněván na dívku,
která půvabem svým syna okouzlila, položil se v jedné strži Kroužeckého dolu s napjatým samostřílem,
a když krásná Laďka na perutích
lásky k milenci v umluvenou chvíli
spěchala, vletěla rána zlotřilého
Miloty do něžných ňader nevinné
dívky a zlomila navždy květ života
jeho.“
Krví zbrocenou dívku nalezl starý poustevník a odnesl ji s nářkem
do tvrze, kde tiše skonala. Nešťastný Slavibor přísahal nad její mrtvolou hroznou pomstu. Na tvrzi shromažďoval podivné tovaryše, kteří

brousili meče a kovali zbraně a také
postavili lešení s kolečkovým vodním kolem. Na kole bylo zavěšeno
stínidlo. Slavibor přísahal, že klidu
dojde, až se kolečko krví nepřátel
roztočí. První padl za oběť nešťastný Břetislav a jeho krví se skutečně
kolečko roztočilo. Druhým bodem
pomsty bylo přepadení vidimské
tvrze. Všichni obyvatelé byli pobyti, jen Milotu s rodinou odvlekli
na Slaviborovu tvrz, kde zemřeli na
důmyslném vraždícím stroji. Přátelé Miloty nenechali věc jen tak,
přepadli tvrz a Slavibora zabili na
jeho vlastním vynálezu.
A jak píše Brantl: „Duch Ladčin
na úpatí skály každou noc smutně
milence očekává. Když pak ve člunu přes jezero k ní připluje, tu oba
se obejmou, na jezero vplují a zmizí.“	
Mgr. Luboš Hovorka

V nedávné době proběhla řada velmi zajímavých akcí, ale žádná si
nevyžádala tolik celosvětové pozornosti a nadšení, jako svatba prince
Harryho a krásné Meghan Markle.
Ty už dnes můžeme označovat jako
vévodu a vévodkyni ze Sussexu.
Chápeme, že vás svatba jako taková asi nijak dojímat nemusí a možná
vás vlastně nemusí ani zajímat, ale
možná nevíte, že vévoda je velkým
fandou motorismu. Ostatně, celá královská rodina si potrpí na velmi zajímavá auta. A bylo to vidět i na svatebních vozech jednotlivých členů
rodiny, kteří v souvislosti s tradicemi
zvolili klasické vozy Rolls-Royce
nebo Bentley. Jenomže dle tradic šel
ženich se svým svědkem na svatbu
pěšky, a tak byla jeho volba auta pro
pozdější odjezd na posvatební party
velmi očekávaná.

A Harry nezklamal. Dokonale
zkombinoval klasické britské tradice se současnou módou nulových
lokálních emisí a vsadil na Jaguar
E-Type Concept Zero. Jak už jeho
název napovídá, jde o klasický britský kabriolet, který byl divizí Jaguar Land Rover Classic sídlící v britském Coventry předělán na čistý
elektromobil.

Zdroj: https://auto-mania.cz
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HLEDAJÍ DOMOV
ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
Červnová nabídka opuštěných psích duší je tady. Prázdniny a léto jsou na dosah. Nemůže být nic lepšího pro psa, než se
toulat přírodou se svým pánem. Zkuste o tom přemýšlet, může z toho být láska na celý psí život.

ROMEO

BADFUS

ALEX

ROMEO byl odchycen na konci března 2018 na
Mělníku na Průhoně, kde volně pobíhal. Přestože
jsme si mysleli, že si jej majitelé vyzvednou, nestalo se tak a tak tento fešák hledá nový domov.
Je to malý mazlivý kluk, který touží po lidské
společnosti a vyloženě se jí dožaduje. Zpočátku
vyhrožuje, ale když si na někoho zvykne, stane
se z něj super společník a miláček. S fenkami
se snese, ostatní pejsci by mu nemuseli vadit.
Energie má na rozdávání, takže když nebude mít
dostatek vyžití, bude mít tendence ničit vše, co
mu přijde pod čumák. Romeo se hodí buď k lidem, kteří budou mít dostatek trpělivosti a naučí
ho být "sám doma", nebo k lidem, kteří si ho budou moci brát všude s sebou. Romeo hledá teplý
pelíšek v bytě, nebo domečku se zahrádkou, ale
s volným přístupem dovnitř. V případě rodinného domu by zahrádka měla být dobře oplocena.

BADFUS je skvělý psí společník, který neskutečně touží po novém domově. Badfus se v útulku ocitl již podruhé. Jeho milovaný páníček, který si ho z útulku adoptoval a hýčkal, nečekaně
zemřel, a tak tomuto psímu obříkovi nezbylo nic
jiného, než se vrátit zpět do útulku, kde netrpělivě
čeká na novou šanci prožít krásný život. Badfus
je moc fajn pes, ale své člověčí parťáky si vybírá
velmi pečlivě, každý mu prostě nevoní a umí to
dát dost najevo, zrovna tak se nesnese s jinými
pejsky. Byl zvyklý spát v teplém pelíšku, měl
vždy až moc plnou misku jídla a hlavně po boku
milujícího páníčka, takže pro něj hledáme domov
u baráčku se zahrádkou, ale se spaním uvnitř.

ALEX je asi dva roky starý pejsek, který je neuvěřitelně mazlivý a hodný. Na každého se hned
upne, je to takový malý závisláček, vděčný za
každého, kdo se mu bude věnovat. S ostatními
pejsky i fenkami se většinou snese, takže by mu
v novém domově nějaký psí kamarád určitě vyhovoval. Vzhledem ke svému věku a k tomu, že
některý z Alexových předchůdců byl pravděpodobně Jack Russel teriér, je Alex velmi temperamentní a hravý. Alex hledá teplý pelíšek v bytě,
nebo domečku se zahrádkou, ale s volným přístupem dovnitř.

Jitka Kovaříková, red.

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.

RADY DO ZAHRADY
ČERVEN NA ZAHRADĚ
zzZásady dobrého kompostování:
Škoda každého kousku organické hmoty, která
skončí v popelnici a ne na kompostu. Mísíme různé druhy kompostovaného materiálu. Nadrobno
rozsekaný materiál se přemění na kompost rychleji. Dbáme na přiměřenou vlhkost kompostu,
podle potřeby ho buď chráníme před deštěm, nebo
naopak zaléváme. Dbáme na vyrovnaný poměr
suchého, dřevnatého a čerstvého materiálu. Menší příměs zeminy urychlí pochody přeměny, větší
množství zeminy však konzervuje. Slehlý a nevyzrálý kompost včas překopeme.
zzRůže v červnu
V tomto měsíci už růže naplno kvetou. Nezapomínejte, že odkvetlé části musíte odstraňovat nejenom proto, aby keříky pěkně vypadaly, ale také
abyste podpořili další kvetení. Opakovaně kvetoucí odrůdy po prvním kvetení přihnojte speciálními,
rychle působícími hnojivy. Během delšího období beze srážek musíte zalít zejména růže zasazené
na jaře. Nikdy nezavlažujte na listy, vždy ke ko-

řenům. Pokud jste na koncích výhonků nebo na
poupatech objevili mšice, zasáhnout můžete přípravky jako Actellic 50 EC, Pirimor 50WG, Reldan 40 EC a podobně. Menší množství mšic lze
zlikvidovat rovněž mechanicky tak, že je setřete
prsty. Pokud je vám to nepříjemné, můžete je také
spláchnout proudem vody. Při likvidaci mšic vám
pomohou také slunéčka, velmi jim totiž chutnají.
zzČervnový propad plodů a probírka
V červnu proto zkontrolujeme násadu plodů na
ovocných stromech a podle potřeby ji upravujeme
ruční probírkou. Po červnovém opadu, když mají
plody v průměru asi 2 cm, odstraníme všechny
špatně vyvinuté plody, deformované, nebo zasažené chorobami a škůdci. Současně protrháme
i shluky zdravých plodů a ponecháme jen jeden
nebo dva nejlépe vyvinuté. Při správné probírce
jsou plody od sebe na větévce vzdálené 10 až 15
cm, u velkoplodých odrůd i více, ale protože jsou
zatím malé, celkový dojem může vyvolávat obavy
z malé úrody.
Petr Kumšta
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ZAŽÍT PRÁZDNINY JINAK

NĚKOLIK TÁBOROVÝCH
TIPŮ PRO VAŠE DĚTI

vliv na fyzickou i psychickou kondici dětí. Získají přirozený respekt
k autoritě, naučí se v jeho blízkosti
být v klidu a aktivně trénují soustředěnost. Jízdou na koni si upevňují
správné držení těla. Navíc se aktivně
pohybují venku a jsou součástí kolektivu.
Více najdete na www.stastnytabor

zzJak zařídit, aby vaše dítě bylo
v létě šťastné? Nechte to koňovi.
Jestli vaše děti milují (nebo by
mohly milovat) koně, právě jste brnkli při výběru letního příměstského
tábora na šťastnou strunu. Šťastný
tábor ve Zlončicích je určený pro
všechny malé (6–12 let) milovníky
koní a hospodářských i jiných zvířat.
Tábor probíhá na ranči nedaleko
Prahy. V areálu najdete desítky koní,
hospodářská zvířata, ale také simulátor dojení kravičky, na kterém si děti
vyzkouší, jaké to bylo, když se dřív
kravičky museli ručně dojit.
Pokud přeje počasí, probíhá program v celém areálu ranče. Když ne,
přesune se zábava do místní klubovny, kde je umístěno mnoho zvířat
a zajímavostí. Na ranči se nachází
krytá jízdárna, takže se jezdí za každého počasí. Pobyt u koní má velký

zzNa vlnách oceánu
Přihlašte děti na týdenní příměstský tábor pořádaný Surf Arenou
v Letňanech, na jediný surf camp pro
děti v republice. Děti se vyřádí na vlnách, poznají nové kamarády, naučí
se jógu i kreativní a kooperační hry.
Tábor je pro děti ve věku od 6 do
14 let a v ceně je každodenní program, obědy, svačiny a výuka surfování. Děti nemusejí být sportovně
zdatné. Mnohem důležitější je, že se

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

KŘÍŽOVKA

nebojí vody a s nadšením zkoušejí něco nového. Celou dobu se jim
bude věnovat zkušená lektorka dětských vodních aktivit Zuzana Lorencová a instruktoři Surf Areny.
Každé ráno mezi 7.30 a 8.30 přivedete dítě do Surf Areny a předáte
ho instruktorům. Následuje program rozdělený do dvou bloků. Je
sestavený tak, aby se děti zábavnou
a hravou formou naučily ovládat
základní prvky indoor surfingu a bodyboardingu. Mezi 17.00 a 18.00 si
je zase vyzvednete. O podrobnosti
příměstského tábora můžete napsat
na e-mail: info@surfarena.cz
zzTrochu klasiky
Klasický tábor ve Mšeně. Pošlete
vaše dítě na malý tábor. Výhody?

Na takovém táboře vládne rodinná
atmosféra, kde se znají všichni navzájem. Zejména začínající táborníci
ocení, že se neztratí v davu velkokapacitního tábora. Malým táborníkům
je zcela přizpůsoben jídelníček i program. Sourozenci nebo kamarádi
mohou být spolu v chatce, i když je
mezi nimi větší věkový rozdíl.
Nevýhody? V takovém táboře nehledejte dýdžeje z Prahy ani vítěze
Superstar, aby zpestřili program.
Ale! Děti budou mít program, při
kterém se budou bavit od rána do
večera: bojovky, koupání, poznávání
přírody, disko, tvoření, zpívání, legrácky, výlety, táborák. A když budou
chtít, i tu Superstar si nakonec uspořádají.
Více informací získáte na www.
rssever.cz/detsky-tabor-mseno/

NUMEROLOGIE
ČERVEN
Červen, měsíc, který mají nejraději děti a studenti, prostě se blíží prázdniny!!! Červen je pod číselnou vibrací 8 (6+11/2018/=17=8), která dá
zabrat mužům, no a my ženy budeme řešit otce, manžely, syny, bratry,
případně partnery, nemusí to být zrovna jednoduché.
Tato vibrace je ale silná a nutí nás
dotáhnout vše až do konce. A to není
vše, 8 je rovnováha. Takže, budeme-li ke všemu v životě přistupovat
s vyrovnaností, pak vše bude plynout jak má. Jen na připomenutí, to
co dávám, mám také dostat (láska,
přátelství, finance, pozornost, energie). Je-li vše v rovnováze, máme
příliv energie a každý den se nám
zdá skvělý. Vibrace 8 jsou i finance,
proto je vhodné učinit rozhodnutí
týkající se založení spořicího účtu či
stavebního spoření. Rozhodnutí je
na každém z nás…
V měsíci červnu doporučuji více
zálohovat svá dat, ošetřit si své
účty na sociálních sítích. A neberte
na lehkou váhu svítící kontrolku,
či jiné upozornění svého vozítka,
chcete-li předejít větším opravám. A

to nejdůležitější, věnujte pozornost
sami sobě, hlavně všemu, co se týká
srdíčka.
Také vám přeji dostatek energie
a elánu, vždyť se blíží čas dovolených, prázdnin a zaslouženého odpočinku. 
S láskou MK

Rozluštění křížovky:.....uměl číst, už u vás nedělá

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

melnicko@melnicko.cz
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KOŠÍK PLNÝ POHODY

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR NA MĚLNÍKU
V minulosti působil na Mělnicku velký dechový orchestr, který byl
zřizován Kulturním domem kapitána Otakara Jaroše. Orchestr míval
kolem čtyřiceti členů. V posledních letech hudební těleso tohoto typu v
kulturním životě města chybělo.

Velký
dechový
orchestr

MKD Mělník

zazní
vás zve na svůj první koncert, na kterém
Kmocha,
secesní skladby Julia Fučíka, Františka
Emila Štolce, Václava Vačkáře a dalších.
sbor
Jako host vystoupí mšenský pěvecký
Horňákem.
Intermezzo se sbormistrem Karlem

16. 6. 2018 | MKD
od 19.00

Vstup volný
www.mekuc.cz

Masarykův kulturní dům, U Sadů 323,

Dirigent a umělecký vedoucí PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.
Již několik roků jsem měl sen obnovit velký dechový orchestr. Důvodů
k obnovení tohoto tělesa bylo hned
několik - dát dohromady hudebníky z širokého okolí, kteří hledají
příležitost si zahrát, navázat na tradiční hudebnost mělnického regionu a umožnit „spícím“ muzikantům
oživit své nástroje a zároveň dát
šanci začínajícím dechařům, kteří by
získali zkušenosti vedle ostřílenějších kolegů, neboť hudební nástroj

(flétna, klarinet, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, buben) často končí
někde na skříni, protože bez motivace se k dalšímu sebezdokonalování
těžko hledá důvod.
Cílem velkého dechového orchestru je zaplnit mezeru, která
v regionu existuje, hrát promenádní
a kolonádní koncerty, tradiční pochodovou hudbu,  slavnostní hudbu
pro významné akce a společenské
události, na kterých chceme kvalitně

reprezentovat náš kraj.
Ve středu 28. března 2018 se konala první zkouška orchestru, jenž
se z hlediska nástrojového obsazení
nazývá dechový. Sešlo se na ní přes
třicet hráčů na dechové a bicí nástroje. Hráči na dechové nástroje hledají
možnosti ke svému uplatnění i za
cenu vzdálenějšího dojíždění. Na
první zkoušce vedle sebe zasedli hudebníci nejrůznějšího věku, s nestejným stupněm hudebního vzdělání,

Mělník

ale s velkým zájmem o tento druh
souborové hry. Nejvíce potěšitelné
je, že si cestu k dechovému orchestru nalezli i žáci ZUŠek z Neratovic,
z Mělníka a ze Mšena. Celkem jich
je přes deset. Dirigent a zkušení kolegové předávají mladým muzikantům dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti.
Velký dechový orchestr působí za podpory vedení Masarykova
kulturního domu na Mělníku. Pravidelným zkouškovým dnem se stala
středa, výjimečně čtvrtek, vždy od
18 do 21 hodin. Uměleckého vedení
se ujal opravdový odborník na dechovou hudbu   PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.  Zkouší se repertoár české
hudební secese, známý především
z prvorepublikových promenádních
a kolonádních koncertů. Hlavními
představiteli tohoto uměleckého slohu, jenž si za dominantní motiv zvolil ornament, jsou František Kmoch,
Julius Fučík, Václav Vačkář a Emil
Štolc, jejichž skladby zazní v rámci prvního koncertu v sobotu 16.
června od 19 hodin v divadelním
sále Masarykova kulturního domu
v Mělníku.
vedoucí orchestru

Václav Jakubec

LETOS OCENĚNÝ FESTIVAL FEDO JE ZDE
Město Štětí se od pátku 22. června do neděle 24. června promění na
město hudby. Právě v tomto termínu proběhne již 29. ročník Národního festivalu dechové hudby a mažoretkových souborů FEDO 2018.
Jedná se po Kmochově Kolíně o druhý největší mezinárodní festival
dechové hudby v naší republice.

Fotografie z minulého ročníku

Foto: archiv

Poprvé se toto setkání uskutečnilo
už v roce 1969, coby součást tehdejšího Štětského kulturního podzimu.
Jak se již stalo tradicí, v pátek
se na Husově náměstí od 18 hodin
uskuteční první přehlídkový koncert, kde zahrají všechny zahraniční
orchestry a slovácká kapela Vinařinka. V sobotu od 9 hodin zde opět
vystoupí orchestry z Holandska,
Maďarska a Polska. Poté se vydá
průvod všech hudebníků, včetně
devíti mažoretkových souborů, na
Nové náměstí, kde se uskuteční
slavnostní zahájení celého festivalu.
Druhý přehlídkový koncert začne
ve 14.30 opět na Husově náměstí za
účasti deseti českých i moravských
orchestrů. Součástí bude i soutěž,
ve které budou soubory soutěžit v
transkripci klasické hudby a ti mladí ve skladbách rockových. Tomuto žánru bude patřit relaxační zóna
u Labe, kde proběhne od 16 hodin

Festival rockových dechových orchestrů FERODO. Ten letos oslaví
malé výročí, neboť tomu bude deset
let, kdy se stal součástí tohoto hudebního setkání. Večer pak v areálu
věžových domů proběhne tradiční
přehlídka všech mažoretkových
souborů a večer zakončí slavnostní
ohňostroj. Festival bude pokračovat
nedělními dopoledními koncerty na
Novém náměstí a u Domu s pečovatelskou službou. Celý festival
vyvrcholí již tradičním Monstrkoncertem, jenž bude rozdělen na
vystoupení mladých orchestrů, dále
těch dospělých a na závěrečné finále, v němž zahrají všichni dohromady.
Bude to skutečně oslava nejenom
letošních výročí, ale zejména i toho,
že tento festival se stal součástí programu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje.
mar
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JUBILEJNÍ START JIZERSKÉ 50

Květnovou výstavou byly zahájeny oslavy letošního jubilejního ročníku tohoto unikátního závodu, jenž se již zapsal do dějin
tohoto města a bývá zahájením letním sezóny. Ano, Mělnická Jizerská 50 je opět zde. V sobotu 16. června se postaví na start
již XXV. ročníku tohoto svátku recesistů závodníci, aby dokázali, že na běžky není třeba sněhu.

Závod se jede na dvě kola rozběhů
a tři kola finále. V každém kole je
potřebné absolvovat krkolomnou
jízdu po dlažbě mělnického náměstí Míru, překonat lavinu z větví,
což není v letních měsících zas až
taková sranda, jak by se mohlo zdát
a vypít jedno točený pivko. To první vždy „bodne“, ale ta další jsou již
už o dost horší….
Jak je již každoročním zvykem,
úvod bude patřit těm nejmenším.

Již od 15 hodin si mohou zasoutěžit
v hodu koulí na Sněhuláka, bude pro
ně připraven zdarma skákací „hrad“
v podobě skluzavky BEKO, na řadu
přijdou i další soutěže o nejrůznější sladkosti a samozřejmě chybět
nebude stále populárnější malování
na obličej. Jaké by to bylo sportovní
odpoledne, kdyby si nemohli zazávodit i oni. Takže zase tu bude vložený závod na lyžích pro děti za doprovodu rodičů (jistěže bez piva!).

PŘIJĎTE NA 23. 6.
MĚLNICKÝ HROZEN

V sobotu 23.června pořádají mělničtí turisté pro milovníky pochodů
a pobytu v přírodě již 35. ročník oblíbené akce Mělnický hrozen.

I letos bude možné vybírat z pěti
pěších a dvou cyklotras. Nejdelší
pěší trasa   dlouhá 48 kilometrů zavede dálkoplaze přes les Království
do Vidimi a kolem Klácelky zpět
do cíle. Pěší trasa dlouhá 34 kilometrů je určena také především pro
zdatnější turisty. Její účastníci uvidí všechny skalní plastiky sochaře
Václava Levého mezi Liběchovem
a Tupadly. Pěší trasy dlouhé 16 a
25 kilometrů jsou určeny hlavně pro
starší účastníky a rodiče s odrostlejšími potomky. Její účastníci zavítají
do Liběchova a hezkou vyhlídkovou
cestou dojdou do cíle. Nejkratší pěší
trasu na 10 kilometrů si pravděpodobně vyberou rodiče nebo prarodiče pro své nejmladší ratolesti. Je
vhodná i pro kočárky.

Cyklotrasy na 40 a 60 kilometrů cestou proti proudu říčky Pšovky přes
Vrutici do malebného Kokořínského
údolí. Kratší na 40 kilometrů  opustí
údolí na Dolině a kolem hradu  Kokořín se vrací na Mělník. Delší, na
60 kilometrů, zavede účastníky až
pod Pokličky.
Každý, kdo dorazí do cíle, obdrží
diplom, sladkou odměnu a kovový
odznak akce. Letos má vínovou barvu. Hezkou odměnou je také pobyt
v krásné přírodě Liběchovska.
A na závěr důležité údaje. Mělnický hrozen se koná 23. června. Start
je tradičně na mělnickém vlakovém
nádraží od 6.30 do 10 hodin. Cíl je
také již tradičně v Blatecké hospodě
nedaleko nádraží do 18 hodin. 

Jan Soukup

Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.

Hlavní závod odstartuje tradičně
v 17 hodin dělobuch prvním rozběhem chlapů, pak přijdou na řadu
rozběhy nebo rovnou finále příslušnic něžného pohlaví. A nakonec vypukne již pětadvacáté Velké finále
mužů o super ceny, a hlavně právo
kasat se větou „Vyhrál jsem v létě na
Mělníku Běžky…“. Kdopak bude ten
letošní „jubilejní“… Nakonec dojde
k vyhlášení vítězů ve všech kategoriích –  I. až III. místo MUŽI, ŽENY
- PÁD ROKU - MASKA ROKU
a DRUŽSTVO ROKU.
Ale jaká by to byla „mělnická
padesátka“ bez skvělého koncertu.
Každoročně se na zdejším pódiu
představuje nějaká super kapela. Pro
zajímavost, úplně ta první před více
jak dvaceti lety vystoupila v té době

16. 6.

ještě málo známá kapela Chinaski!
A těch dalších kapel se zde za tu
dobu vystřídalo požehnaně. A letos?  
Skutečná tanečně bigbítová legenda
– kapela BRUTUS. Objíždí se svými čtyřhodinovými „zábavovými“
koncerty celou naši vlast, od sálů
velkých měst po sokolovny v zapadlých vesnicích. Během koncertů
hrají některé coververze, převážně
britských a amerických rock 'n' rollových hudebníků jako například
Chuck Berry, The Shadows, The
Kinks, Eddie Cochran či Bob Dylan.
Takže přejme všem, kteří se umějí zasmát nejen těm druhým, ale zejména i sami sobě, a rovněž mají rádi
skvělou muziku, ať se baví dál…
mar

DRAČÍ LODĚ 23. 6.
OPĚT NA STARTU

Svazek obcí Cecemínsko pořádá již 6. ročník Závodu malých dračích
lodí – Pohár Cecemínska.

Areál přírodního koupaliště v Konětopech se stane
svědkem zajímavé, stále populárnější akce. 23. června o
desáté dopolední se na start
postaví lodě s jedenáctičlenou posádkou. Tento tým se
skládá z deseti pádlujících
a jednoho, kdo údery do bubnu udává tempo.
Na trať v délce 200 metrů se postaví čtyři týmy, které pojedou dvě jízdy. Účastníkem závodu může být
každý bez rozdílu věku, povolání či pohlaví. Zkrátka
je určen pro všechny, kteří to chtějí prostě zkusit.

Sledujte nás i on-line - www.melnicko.cz
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FK PŠOVKA POŘÁDÁ SINCO CUP

Již tradičně na konci června pořádá FK Pšovka Mělník turnaj v malé kopané pro širokou veřejnost, letos je to již šestý ročník známého a oblíbeného Sinco cupu. Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní hráči (a třeba i hráčky), nejen dospělí, ale i dorostenci.
Samozřejmě jsou zváni i všichni fanoušci, a každý, kdo má chuť posedět s přáteli, zafandit si a třeba si dát něco dobrého k jídlu a pití
– i to k fotbalu patří. Kdy? V sobotu 23. 6. 2018. Kde? V areálu FK Pšovka od 9.00. Těšíme se na vás.

23. 6.

Kontakt: Petr Dušek telefon: 606 779 517

Fotografie z minulých ročníků

Foto: archiv

MEMORIÁL ZDEŇKA BAMBASÁKA 5-7. 7.
Roudnický Klub cyklistů pořádá další ročník série závodů příznivců
bicyklů. V sobotu 7. července změří síly proti stopkám jezdci při časovce jednotlivc. Závod je zařazen do seriálu UAC a SAL.

Vítáni jsou všichni příchozí cyklisté, kteří budou vyhodnoceni zvlášť.
Všechny závody se jedou na tradičním „zavadilském“ rovinatém
okruhu, měřícím 21,5 km, budou
použity čipy a elektronická časomíra. Hodnotné ceny jsou zajištěny pro
všechny kategorie závodníků. Předem přihlášení jsou zvýhodnění na
startovném.
Této akci předcházejí další závody. Ve čtvrtek 5. července se pojede
časovka tříčlenných družstev „Gyro

de Zavadilka“ v kategoriích v součtu věků závodníků do 50, do 90 let
včetně, 91-120, 121-150, 151-180,
181-210, 211. Dále družstev žen a
rodinných družstev, kde je podmínkou účastník do 18 let s vlastním kolem. Tradičně proběhne i vyhlášení
nejmladšího a nejstaršího závodníka. A o den později, 6. července to
bude rovněž vzpomínkový závod.
Tentokrát „Memoriál Vl. Urbana
nejstar.“ což je silniční závod s hromadným startem.
mar

Ilustrační foto

MĚLNICKÉ DERBY

VYZNĚLO JEDNOZNAČNĚ PRO ŽÁKY FK PŠOVKA

V neděli 27. 5. se v krajském přeboru utkaly týmy žáků FC Mělník
a FK Pšovka Mělník.
Starší žáci domácího FC nastoupili do zápasu patřičně nažhaveni
zmírnit šestibodovou ztrátu na svého
městského rivala a s chutí odčinit
nepříliš povedené výsledky z posledních zápasů, hosté z Pšovky naopak
přijeli s velkým sebevědomím, posíleným zlepšenými výkony v posledních zápasech, a s odhodláním prodloužit vítěznou šňůru.
Domácí tým spoléhal především

na pevnou obranu a rychlý přechod
do útoku, kde díky velkému důrazu
dokáže zatopit každému soupeři.
Hosté z Pšovky vsadili na kombinační hru podpořenou dobrým pohybem.
V úvodu zápasu si více šancí vypracovali domácí, ale postupně narůstala převaha hostů, kteří ji do poločasu dokázali potvrdit dvěma góly.
Po přestávce se dal očekávat tlak

domácích, ale hosté odpověděli tím
nejlepším způsobem a během pěti minut přidali další dva góly, pak přišlo
mírné uspokojení, které se jak známo
nevyplácí a přišlo snížení na 2:4.
Drama se ale nekonalo, hráči
Pšovky potvrdili svou převahu dalšími dvěma góly v rozmezí několika
minut a o vítězi již nebylo pochyb.
Gólové hody ještě pokračovaly v
posledních minutách a konečný stav
4:7 vyzněl jednoznačně pro hráče
Pšovky.
Následný zápas mladších žáků

měl sice odlišný průběh, po poločase vedli domácí FC 2:1, ale nakonec také skončil jasným vítězstvím
Pšovky, když její hráči využili po
přestávce velkou převahu a zaslouženě otočili na 2:4.
Diváci odcházeli po zápase velmi
spokojení, a především je potěšující,
že v našem městě dokážeme vychovávat nadějné fotbalisty a stále se
najdou ti, kteří jejich výchově věnují
spoustu času a úsilí.
FK PŠOVKA MĚLNÍK
Libor Zůza
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ZA ŠEST GÓLŮ V DERBY
FK KRALUPY 1901 V DERBY S FK ČECHIE SKONČILY VÍTĚZNĚ

Souboj dvou městských týmů bývá vždy „bonbónkem“ kralupské fotbalové sezóny. Před zápasem se domácí
mužstvo FK Kralupy 1901 nacházelo na prvním místě tabulky okresního fotbalového přeboru III. třídy
s velkou šancí na postup. Hosté z Čechie drželi její devátou příčku. Derby tentokrát přilákalo 452 diváků.

Autor šestého gólu FK Kralupy 1901 útočník Pavel Mráz (šedomodrý dres) se prosazuje v brankovišti týmu
FK Čechie Kralupy. 
Foto: her

PRVNÍ POMOC LHOTKA 2018
MĚLNÍK PO ŠESTI LETECH NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Do prvního poločasu domácí nastoupili opatrně a Čechie jim byla
v úvodní čtvrthodině vyrovnaným
soupeřem. Hrálo se korektně, jen
občas byl nějaký ten pád při skrumáži na zelenou plochu. Fotbalisté
FK Kralupy 1901 postupně přidávali
od 16. minuty na důrazu. Evidentně
lépe si přihrávali a ve 22. minutě poprvé skóroval kapitán celku Hemr.
O sedm minut později si domácí
příznivci opět zakřičeli: „Gól!“
To záložník Lištván upravil střelou
z dálky na 2:0. V prvním poločase
si domácí vypracovali ještě několik
brankových příležitostí bez patřičného zakončení. U nich byli hráči
Mráz, Kulhavý a také první dva
kanonýři v zápasu – Hemr s Lištvánem. Mužstvo Čechie své gólové
šance využít nedokázalo. Před koncem prvního poločasu museli zasahovat zdravotníci. Střetl se Mráz
s hostujícím Mynaříkem, pro něhož
přijela sanitka – stěžoval si na krutou
bolest v koleně.
Pak přišly od domácích dva slepené góly. Ve 47. minutě se přepychovým obloučkem z levé strany
prosadil podruhé Lištván a hned
v následující 48. minutě skóroval
bývalý ligový kanonýr Zelenka.
O tom, že všechny body zůstanou
v Olších, bylo rozhodnuto! Nadále
se hrál fotbal spíše na branku Čechie. Sólem se „blýskl“ Mráz a zakončil akci svým už třicátým gólem
v této sezóně. Bylo to v 66. minutě.
Stadion V Olších propukl v jásot.
Stav na ukazateli skóre byl 5:0. Na
konečných 6:0 upravil v 72. minutě zápasu znovu kapitán mužstva
Hemr. Hrálo se bojovné, ale slušné
utkání bez zákeřných faulů a nadávek. Udělena byla pouze jediná
žlutá karta. Domácí i fanoušci Čechie vytvořili na stadiónku V Olších
skvělou herní atmosféru.

Jiří Herain

Ve dnech 25. – 26. 4. 2018 uspořádala Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. již 13. ročník
Celostátní soutěže v první pomoci pro SZŠ. Věhlas akce přilákal 17 čtyřčlenných družstev s pedagogem ze
všech koutů republiky, včetně nováčků z Liberce a Opavy, které doplnilo 18. družstvo z domácí mělnické
„zdrávky“. Škoda jen, že jsme je museli přivítat a některé improvizovaně ubytovat ve ztížených podmínkách rozkopaného tábořiště ve Lhotce u Mělníka.
Soutěžící vyrazili na 1. stanoviště záCelkem mohli soutěžící získat zmíněným všechno klaplo na jedničvodu už v noci ve středu, zkusili po- 120 bodů. Nejvíce se tomuto limi- ku s hvězdičkou!
Tým SSZŠ Mělník, o.p.s.
skytnout pomoc opraváři po zásahu tu přiblížili žáci SZŠ Ostrava na 3. 
elektrickým proudem a zraněnému místě. Dále družstvo SSZŠ Mělník
hasiči, co jej vytáhl z odpadní jímky, ve složení Nikola Svobodová, Eliška
kdy celý zásah ztěžovala tma. Sou- Došková, Tereza Hudíková, Karolítěž pokračovala ve čtvrtek hromad- na Štrosová na 2. místě.
ným neštěstím v nádražním náklaNaše stříbrné třeťandy předběhdišti, kde spadlý strop zranil 10 lidí. li jen loňští suveréni z Havlíčkova
Mělnický reprezentační výběr kungfu školy Hong He Hong Jia Quan
I s tímto nejtěžším úkolem si někteří Brodu, kteří opakovaně zvítězili se se již po páté zúčastnil mezinárodní soutěže v Maďarsku.
soutěžící poradili se ctí. Autonehoda ziskem 116 bodů.
řidičky si vyžádala ošetření zaklíněDěkujeme našim reprezentantkám Tentokrát IV. INTERNATIONAL CHAN WU TRADITIONAL KUNGné spolujezdkyně a kojence v uvol- za cenný kov pro školu po 6 letech. FU AND MODERN WUSHU CHAMPIONSHIPS, které se konalo ve dne
něné autosedačce. Zranění po útoku Děkujeme všem dobrovolníkům – 26. 5. – 27. 5. 2018 přímo v Budapešti. Zkušený soutěžní tým Jakub Miřatský,
divočáka vypadalo odpudivě a tahat horolezcům, hasičům, záchranářům, Jaroslav Kekrt,  Anna Kajzrová, David Halama, Jan Odrobina, Lukáš Husák
vyděšené přítomné ze stromů neby- zvláště těm, kteří pro omezené uby- a Matěj Nový přivezl celkem 18 medailových umístění. Všem velké DÍK
lo o moc příjemnější. Hrozivý pád tovací kapacity tábora nocovali ve a gratulace ke skvělým výsledkům.
zz Jakub Miřatský 2× první místo a 1x druhé místo
ze skály nebo hypoglykemický stav, stanech. Našim figurantům z 1. A,
zz Jaroslav Kekrt 1× první místo a 2x druhé místo
to byly další úkoly pro soutěžící. co se zhostili rolí zraněných tak, že
zz Anna Kajzrová 3× první místo
A na závěr řešili studenti vědomost- mnohdy byli soutěžícími uklidňovázz David Halama 3× třetí místo
ní kvíz, kdy poznávali pomůcky vy- ni doopravdy. Organizačnímu týmu
zz Jan Odrobina 2× druhé místo a 1× třetí místo
baveného sanitního vozu a ověřovala SSZŠ Mělník, jelikož musel často
zz Lukáš Husák 1× třetí místo
se jejich dovednost v použití laické- zaimprovizovat na poslední chvíli.
zz Stanislav Fraibiš 1× první místo a 1× druhé místo
ho defibrilátoru a resuscitaci.
A hlavně sponzorům. Díky všem

MĚLNIČTÍ REPREZENTANTI
KUNGFU V MAĎARSKU

29 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO

www.petrotrans.cz
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VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

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

šikovné řidiče

Rozvoz zboží (pohonné hmoty) POUZE v rámci ČR
NABÍZÍME:

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20 000 Kč
MZDA až 52 000 Kč + stravné

 Příspěvky na penzijní připojištění  5 týdnů dovolené
 Poukázky na odběr pohonných hmot  Moderní vozový park
POŽADAVKY:
 ŘP sk. CE (praxe min. 1 rok)
 Školení ADR zajistí a uhradí zaměstnavatel

KONTAKT:
telefon: 736 507 517; 736 507 740; 266 753 389
e-mail: personalni@petrotrans.cz

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

www.geusokna.cz

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz
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Dne 11. června 2018
jsme si připomněli
20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila

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.

paní Hana Vozábová
z Velkého Borku.

Služba NONSTOP na telefonu

Stále vzpomíná
dcera s rodinou.

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

VZPOMÍNÁME

Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvůj hlas.
Však vzpomínka na Tebe
zůstane vždy v nás.

Dne 16. června 2018
si připomeneme 19 let,
co nás navždy opustil náš drahý
tatínek, dědeček
pan Václav Popelář z Tuhaně.
V našich srdcích zůstává
stále s námi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
spolu s dcerou a rodinou.

Dne 7. června 2018 uplynulo 10 let
od úmrtí našeho syna, bratra
Martina Zeleného.
Stále vzpomíná rodina.

KOUPÍM
zz
Koupím traktor Zetor nebo Cry-

stal, možno i jiné. Děkuji za nabídky.
Telefon: 730 141 470.

PRODÁM
zz
Prodám ponk se dvěma šuplíky a

se svěrákem. Cena 1800 Kč. Telefon:
720 519 725.
zz
Prodám kuchyňská kamna, 3 tály,
s troubou, 100x60 cm, málo používaná. Cena 7000 Kč. Telefon: 720 519
725.
zz
Prodám urnový hrob na hřbitově
sv. Václava v Mělníku. Telefon: 732
457 305.
zz
Prodám pšenici a ječmen., 1 q za
400 Kč. Telefon: 721 023 774, Cítov.
zz
Prodám volně ložené seno a slámu.
Telefon: 315 693 311 (Stránka).
zz
Prodám kompletní autogenní svářecí soupravu včetně vozíku. Telefon:
608 678 080.
zz
Prodám knihy – válečné, historické, RAF, námořní a pozemní bitvy, 2.
sv. válka apod. Encyklopedie uniforem
apod., většina nová. Seznam zašlu. Telefon: 720 251 353.

zz
Prodám čajovou soupravu a jídel-

ní servis, 30. a 40. léta. Cena dohodou,
foto zašlu. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám sklo, keramiku, porcelán,
džbánky, korbele, skleničky, hrnečky,
dekorační předměty, vázy, obrázky, 60.
až 90. léta, většinou kusovky. Nutno
vidět. Levně, po částech, jednotlivě.
Perfektní stav. Na chalupu, na blešák
apod. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám autochladničku, 1 rok
stará. Cena 500 Kč. Perfektní stav. Telefon: 720 251 353.
zz
Přenosnou ledničku a 4 chladící
patrony. Cena 300 Kč. Telefon: 720
251 353.
zz
Prodám sušičku ovoce, 5 pater. Foto zašlu. 400 Kč. Telefon: 720 251 353.
zz
Prodám botníček ze světlého dřeva, křesílko k psacímu stolu (chrom a
koženka), malou vyřezávanou poličku do kuchyně, konferenční stolek se
šachovnicovou intarzií a zásuvkou na
figurky, 3 šatní skříně ze světlého lakovaného dřeva a válendu s nízkým
čelem, bez matrace. Foto zašlu. Cena
dohodou. Telefon: 720 251 353.
zz
Klec na křečka s výbavou, klec na
andulky. Foto zašlu. Cena dohodou.
Telefon: 720 251 353.

zz
Prodám kovovou dvoudvéřovou

skříňku do dílny, perfektní stav. Cena
400 Kč. Telefon: 720 251 353.

NEMOVITOSTI
zz
Koupím chatu nebo chalupu na

Kokořínsku. Telefon: 720 519 725.

zz
Koupím starší rodinný dům v

okrese Mělník. Za nabídky děkuji. Telefon: 730 141 470.
zz
Pronajmu část komerčního objektu v Neratovicích, ve kterém se nachází kanceláře, ubytovna pro cca 25
lidí, technické zázemí-dílny, parkování
u objektu, vše hlídané PCO. Telefon:
777 715 161.

RŮZNÉ

Dne 7. května 2018
tomu bylo 7 let, co zemřel
pan Stanislav Khorel
z Dolních Beřkovic.
Vzpomíná manželka
s celou rodinou.

zz
Ráda pohlídám, vyvenčím vašeho

mazlíčka (kočky, psy i ostatní drobná
zvířátka). Mohu hlídat i přes noc nebo
během vaší dovolené. Odjakživa jsem
velkou milovnicí všech zvířat. Sama
mám 2 kocourky. Venčit a starat se o
pejsky také umím. Jsem z Neratovic,
takže mohu dojíždět do těchto měst a
okolí:   Neratovice, Mělník, Kralupy
nad Vlt., Brandýs nad Lab. Cena dohodou. Telefon: 777 344 691
zz
Knihy nevyhazujte, odvezu. Dohoda. Telefon: 607 508 050.
Základní škola
Ing. M. Plesigera-Božinova
Neratovice
přijme pro rok 2018/2019

učitele

prvního stupně a učitele
matematiky, dějepisu
a informatiky pro druhý
stupeň. Sháníme také
asistenty pedagoga (i muže).
––––––––
Volejte na
315 682 068 nebo
pište na info@zs-mpb.cz.

Inzerujte v měsíčníku Mělnicko. Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny.
Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097
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Přijmu řidiče
skupiny B

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

Práce vhodná pro důchodce.

přijme do hlavního pracovního poměru

Více informací na tel. 773 105 525.
E-mail:
doprava.masejtekmk@seznam.cz

- DĚLNÍKA chemické výroby (do směnového provozu)
- LABORANTKU/LABORANTA chemické výroby
(do směnového provozu)

Přijmu řidiče
skupiny B, C
(profesní průkaz).
Nástup možný ihned.

Více informací na tel. 773 105 525.
E-mail:
doprava.masejtekmk@seznam.cz
Základní škola
J. Matiegky
Mělník

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.

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

Prodám
domácí bar

viz foto.
Výška 253 cm, šířka 138 cm,
hloubka 43 cm.
Cena dle dohody.
Telefon: 606 953 973.

DŘEVĚNÉ PELETY
– BRIKETY
www.pelety-melnik.cz

Telefon: 773 138 558
LETNÍ AKCE!

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

BLAHOPŘÁNÍ
Základní škola 28. října
v Kralupech nad Vltavou

hledá

učitele (učitelku)
pro 1. stupeň ZŠ.

1. července 2018 oslaví

paní Božena Bělíková
z Mělníka
své devadesátiny.

Kontakt: e-mail:
zskpy28rijna@centrum.cz
telefon: 315 726 359

Do dalších let ji hodně zdraví
a svěžesti přejí rodiny
Lírova, Bělíkova a Herbrichova.
Přejeme hodně zdraví.

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz

Dne 4. června 2018
oslavili

Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

manželé Císařovi
z Netřeby

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

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

68.

výročí svatby.
Do dalších
společných let
přejeme
hodně zdraví.
Děti, vnoučata, pravnoučata a prapravnučka.
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SLIBY PLNÍME
Chci zdravé životní prostředí pro nás, pro naše děti a vnoučata. Proto nesouhlasím s výstavbou spalovny odpadků v Horních Počaplech. Ta představuje, především pro občany Mělnicka, další významnou ekologickou zátěž, nejen jako zdroj rtuti, dioxinů a dalších
toxických látek, ale i jako faktor, který zásadním způsobem ovlivní dopravu v regionu. Při současné komplikované dopravní situaci
na Mělníku by výstavba spalovny bez vyřešení dopravní infrastruktury vedla ke kolapsu dopravy v jejím širokém okolí. Tento záměr
bez řešení dopravní situace je nerealizovatelný. Proto jsem navrhoval, aby zastupitelstvo Mělníka přijalo usnesení, že nesouhlasí
s výstavbou spalovny v Horních Počaplech. Bohužel většina koaličních zastupitelů byla proti. Přijetí tohoto usnesení budu dále
prosazovat. Na úrovni okresu přijal Okresní výkonný výbor ČSSD klíčové usnesení, které zavazuje její zastupitele hlasovat proti
tomuto záměru. Podporu mého úsilí přislíbila i poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová a někteří zastupitelé Středočeského kraje.
Slibuji, že ve své snaze zamezit záměru výstavby spalovny odpadků v Horních Počaplech, který pokládám za škodlivý, naprosto
zbytečný a z hlediska řešení dopravní situace zcela nepřipravený, budu pokračovat.
Na květnovém zasedání mělnického zastupitelstva bylo na návrh ČSSD, přijato usnesení, kterým jsme zavázali zástupce Mělníka
ve VKM hlasovat proti odkupu akcií spol. Středočeské vodárny a.s. od společnosti Veolia. Valnou hromadou VKM, byl však tento
obchod, který ve svém důsledku povede k tlaku na zdražení vodného a stočného pro naše občany, odsouhlasen. Vážení spoluobčané, slibuji Vám, že zastupitelé ČSSD budou v příštím volebním období hlasovat proti návrhům na zdražování vody, které je podle
mého názoru naprosto neopodstatněné.
Již dlouhou dobu nám provoz vlečky do přístavu komplikuje dopravní situaci. Již dlouhou dobu nás v noci budí hluk, který doprava
po této vlečce způsobuje. Proto jsem třikrát navrhl zastupitelům Mělníka ke schválení usnesení, aby rada města jednala se Správou
železniční dopravní cesty o ukončení provozu na dráze do areálu přístavu v době nočního klidu. Poprvé jsem neuspěl, protože pan
místostarosta Schweigstill pokládal usnesení za nepřipravené. Podruhé jsem neuspěl, protože místostarosta Volf a někteří další
koaliční zastupitelé obsah usnesení nechápali. Teprve na květnovém zasedání zastupitelstva jsem po vystoupení paní Pokorné,
která bydlí v blízkosti vlečky, a která popsala zastupitelům útrapy, které jí a jejím sousedům vlečka způsobuje, uspěl a usnesení bylo
přijato. Děkuji paní Pokorná! Je to dobrý začátek. Vážení spoluobčané, slibuji, že omezení provozu vlečky budu dále prosazovat.

