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NESCHOPNOST JAKO OMLUVA?
Desítky milionů, které Veolii my 
všichni zaplatíme navíc, ač bychom 
nemuseli. Smutnou roli v tomto „pří-
běhu“ bohužel hrají  zástupci měst 
a obcí v představenstvu Vodáren 
Kladno-Mělník, a.s. Bylo to totiž 
právě představenstvo VKM, které 
nevýhodné smlouvy s Veolií dohod-
lo a schválilo. 
 I naši zástupci tak odpovídají 
za tento „obchod“. Ti totiž, poté co 
mělnická ČSSD poukázala na ne-
výhodnost smluv, nehlasovali pro 
schválení smlouvy o koupi akcií, 
nehlasovali pro obchod, který jako 
členové představenstva s Veolií do-
hodli, to však již schválení nevýhod-
ných smluv valnou hromadou VKM 
nezabránilo. Mělnická ČSSD slíbila 
občanům, že se oblasti vodárenství 
bude věnovat. Naším cílem ale není 
podílet se na podivných dohodách 

s Veolií. My chceme vrátit vodu do 
našich rukou, a naopak zabránit pro-
bíhajícímu drancování vodárenství.
 I proto jsem se pana místostarosty 
Schweigstilla ptal, proč o své změ-
ně názoru na smlouvy neinformoval 
i jiné starosty, proč nepracoval pro 
zabránění kšeftu, když jeho poslední 
názor byl, že „obchod“ je nevýhodný.
 Odpověď byla naprosto neuspo-
kojivá, pan Mgr. Schweigstill jme-
noval pouze dva relevantní starosty, 
se kterými jednal. Starostu Kralup 
nad Vltavou Petra Holečka a sta-
rostku Neratovic Lenku Mrzílkovou. 
Mimochodem ani jedno ze jmeno-

vaných měst se proti obchodu nepo-
stavilo, což také vysvětluje mnohé. 
Poté ale pan místostarosta Schweig- 
still přidal ještě informaci, že on není 
ekonom a že těm smlouvám prostě 
nerozuměl! Ano čtete dobře. NE-
SCHOPNOST JAKO OMLUVA!
 Celou situaci pak ještě vylepšilo 
lživé tvrzení pana místostarosty, že 
smlouvy byly projednávány na za-
čátku jeho působení v představen-
stvu, čímž asi chtěl demonstrovat to, 
že v té době už vůbec nevěděl, co se 
schvaluje. My samozřejmě víme, že 
to není pravda, smlouvy byly projed-
návány v roce 2017.
 Považujeme za neakceptovatelné, 
aby Mělník zastupovali v předsta-
venstvu VKM lidé, kteří nerozumí 
oboru, nerozumí podnikání a jsou 
schopni hlasovat o něčem, čemu 
nerozumí. Pokud bude mít po ko-
munálních volbách ČSSD možnost 
ovlivnit obsazení představenstva 
VKM, budeme trvat na tom, aby tam 
Mělník zastupovali odborníci.
 Doporučuji 1. místostarostaros- 
tovi Mělníka panu Mgr. Milanovi  
Schweigstillovi, aby zvážil své pů- 
sobení v představenstvu VKM a re-
zignoval. Skutečnost, že je místosta-
rostou z něj odborníka neudělá. Ško-
dy, které se staly, již nelze napravit, 
ale to neznamená, že by VKM nadá-
le neměli řídit odborníci.
 JUDr. Petr Kowanda

MĚLNÍK MÁM PROSTĚ POD KŮŽÍ
Původně jsme chtěli udělat s Tomášem Trejbalem rozhovor o vínu. O vínu mělnickém, které ve světě 
propaguje, ale i o vínu německém, či francouzském, které dováží a distribuuje do nejlepších českých 
restaurací. Vyšel z toho spíše rozhovor o Mělníku a myslím, že to je dobře.

 zTomáši, na Mělníku jste znám 
jako propagátor mělnického vína, 
obchodník s vínem i jako restaura-
tér, jak byste se představil vy?
„Narodil jsem se na Mělníku. Můj pra-
děda měl za první republiky ve městě 
na Pražské ulici populární holičství, 
tam pracoval až do roku 1948 i můj 
děda. Táta mne vodíval městem a oko-
lím, abych se vyznal a věděl, kde je to 
na Škatulkách, kde byly městské lázně, 
kde se chytaly ryby Na bubnu, nebo kde 
hledat na Mělníku Niagáru. Doma nám 
na zdi visely původní ručičky z mělnic-
kých kostelních hodin, které se tátovi 
podařilo při jejich výměně ukořistit 
a já povinně (a nerad) chodil natírat 
kovaná vrátka do Lobkowiczkých vi-
nic, o které se socialističtí správci ne-
starali, protože jak táta říkal: „Takové 
řemeslo už nikdo neumí“.
  (pokračování na str. 8)

Již delší dobu vás informujeme o tom, jak došlo k podpisu nevýhod-
ných smluv, které zaručily nadnárodnímu koncernu Veolia, že bude 
na prodeji naší vody našim občanům nadále vydělávat desítky milionů 
korun každý rok. 

MGR. SCHWEIGSTILL PŘIDAL  
JEŠTĚ INFORMACI, ŽE ON NENÍ EKONOM A ŽE TĚM 

SMLOUVÁM PROSTĚ NEROZUMĚL!

JUDr. Petr Kowanda

Historická vinice „Peluňka“ patřila v dobách první republiky mezi nejvýznamnější na Mělnicku. Její 
obnova byla výzva, kterou se daří realizovat díky osvíceným investorům. První vína z této budou k ochut-
nání do pěti let v pražských restauracích Mincovna nebo Tiskárna. 
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MÉ MĚSTO 2018
OKÉNKO STAROSTY 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

Volební sdružení Mé město vzniklo v roce 2014 jako seskupení lidí, kteří nebyli organizovaní v žádné 
politické straně či v hnutí. Tito lidé cítili potřebu pomoci svému městu. V současné době všichni zastupitelé 
ze sdružení Mé město dospěli k závěru, že by seskupení mělo pokračovat ve své práci i v dalším volebním 
období – důvodem je to, že byly zahájeny zásadní změny v řízení města a je třeba pokračovat v těchto 
započatých změnách. 

Na kandidátce do voleb do Zastu-
pitelstva města Mělníka, které se 
uskuteční 5. a 6. října letošního 
roku, kandiduje 10 stávajících za-
stupitelů, ale jsou zde i nová jména 
osobností, které sice ještě v zastu-
pitelstvu nepracovaly, ale právě 
proto mohou přinést nové pohledy 
na řešení problémů města. Profesní 
zaměření jednotlivých kandidátů je 
vlastně průřezem všech důležitých 
oblastí rozvoje města – školství, 
zdravotnictví, sociální péče, sport, 
kultura, podnikatelský sektor, inte-
grovaný záchranný systém včetně 
dobrovolných hasičů.
 Jsou to odborníci ve svých pro-
fesích a stojí za nimi kus poctivé 
práce. A především jsou to občané 
Mělníka, patrioti, kteří mají oprav-
dový zájem část svého volného času 
věnovat práci pro rozvoj svého měs-
ta, protože jim na Mělníku velmi zá-
leží. Chtějí žít ve městě, které bude 
plnit potřeby všech občanů.
 Ti, kteří se mnou v roce 2014 
kandidovali za Mé město, mě oslo-
vili s přáním, abych i v letošních ko-
munálních volbách vedl tuto kandi-
dátku. Přiznám se, že jsem z mnoha 
důvodů velmi váhal. Byl jsem pře-
svědčen, že již kandidovat nebudu, 
což jsem i veřejně prohlásil. Zásad-
ním momentem bylo to, že mě čím 
dál více občanů města při nejrůzněj-
ších příležitostech oslovovalo s tím, 
abych si své rozhodnutí rozmyslel. 
Po velmi dlouhém přemýšlení a po 
poradě se svou rodinou jsem se roz-
hodl nakonec kandidovat.
 K tomu, abych tak učinil, mě 
vedlo i to, že nerad odcházím od 
rozdělané práce. Město má připra-
veno v různé fázi rozpracovanosti 
řadu důležitých projektů a já bych 
se chtěl podílet na jejich úspěšném 
dokončení.
 Za velmi důležitou považuji do-
stavbu protipovodňové hráze, kte-
rá ochrání občany a jejich majetek 
před stoletou vodou tak, jak jsem slí-
bil v roce 2013. Je nutné dovést k re-
alizaci představy o revitalizaci ná-
městí Karla IV., a to včetně budovy 
VVS. Město čeká na nový koncept 
územního plánu, který právně zakot-
ví to, aby byly zachovány zejména 

multifukčního prostoru pro rodiny 
s dětmi.
 Stojí před námi též výstavba nové 
mateřské školky, která zvýší počet 
tolik žádaných míst pro děti v těchto 
zařízeních. Možným způsobem zvý-
šení počtu míst pro předškolní děti je 
i podpora alternativních způsobů vý-
uky včetně dětských skupin různého 
zaměření.
Ve stádiu příprav je v sociální oblasti 
dostavba jednoho křídla mělnického 
centra seniorů, čímž se zvýší počet 
míst v tomto zařízení.
 Vzhledem k současné bezpeč-
nostní situaci bude nutné zvýšit počet 
strážníků městské policie a rozšířit 
stávající kamerový systém tak, aby 
mohla být vytipovaná bezpečnost-
ně kritická místa snímaná strážníky 
nepřetržitě a aby na aktuální situaci 
mohli ihned reagovat. Je důležité, 
aby se občané ve svém městě cítili 
bezpečně.
 A v neposlední řadě bych rád po-
kračoval v dobře nastaveném způ-
sobu podpory volnočasových aktivit 
občanů, tedy sportu a kultury, proto-
že město by mělo pomáhat zajistit 
kvalitní podmínky pro spokojený 
život svých občanů.

produkční a pohledové vinice jako 
historické a kulturní dědictví naše-
ho města. Bez nich by naše město 
ztratilo svoji výjimečnost. Mělník je 
symbolem českého vinařství, a pro-
to bych chtěl nadále výrazně podpo-
rovat všechny konané vinařské akce, 
ale také iniciovat vznik vinařského 
fondu, který pomůže malým a střed-
ním vinařům zlepšit podmínky pro 
pěstování vinné révy i pro vlastní 
výrobu kvalitních vín.
 V oblasti dopravy je nutné po-
kračovat v přípravě druhé etapy 
obchvatu města, a to v lokalitě u bý-
valých mělnických jatek tak, aby re-
alizace proběhla do roku 2021. Tím 
by se zlepšila průjezdnost městem 
a zklidnila situace na kruhovém ob-
jezdu na Pšovce u prodejny Mount-
field. Kromě této stěžejní akce je 
nutné dokončit opravy páteřní sil-
niční sítě a rekonstrukci všech mos-
tů ve městě, které jsou ve špatném 
stavu.
 Co se týče životního prostředí, 
zde cítím velký dluh vůči městské 
zeleni, která nutně potřebuje zkvalit-
nit. Čeká nás jak rekonstrukce parku 
Na Polabí jako historického parku 
města, tak parku Na Podolí jako 

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

CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM  

– STARÁ BOLESLAV
Proboštská jezera přivítají „koráby 
silnic“ Po roce opět zaburácí motory 
amerických vozů i motocyklů na 23. 
ročníku Howling – American Cars and 
Bikes. Od pátku 22. července se do 
zdejšího kempu budou sjíždět legendární 
„koráby silnic“, které brázdily nekoneč-
né silnice Ameriky a nablýskané motor-
ky, jenž jistě nadchnou fanoušky tohoto 
životního stylu. Kromě představení kla-
sických i moderních vozidel je připraven 
bohatý doprovodný program. Mimo jiné 
bude páteční večer patřit zábavné show 
v podání hvězd pořadu „Na stojáka“, 
bude možné zhlédnout napínavý příběh 
„Poklad na Proboštském jezeře“, kde 
se v hlavních úlohách představí Lukáš 
Pavlásek coby Tonka, strážce pokladu, 
Daniel Čech jako Vinnetou, Karel Hy-
nek v úloze Old Shatterhanda a Arnošt 
Frauenberg jako bandita Cornelem.

Lípa Palachova je ve finále  Lípy svo-
body byly vysazovány po celé republice 
jako symbol vzniku nové republiky v roce 
1918. Jedna z těchto výjimečných lip 
byla vysazena také v  Brandýse nad La-
bem dne 13. dubna 1919 za péče sokolů 
v  parčíku u dnešní ZŠ Palachova. Tento 
krásný strom zde stojí do dnešních dnů 
a je jedním z 12 finalistů ankety Strom 
roku 2018, v níž se bude rozhodovat  
o stromu s nejzajímavějším příběhem  
a největší podporou veřejnosti. Dvanáct 
kandidátů z jedenácti krajů tak usiluje 
o odborné ošetření a postup do evrop-
ského kola soutěže. 

VELTRUSY
Dožínky hraběte Chotka  Vyvrchole-
ním celoroční práce zemědělců jsou žně. 
Úspěšná sklizeň a jistota, že je již úroda 
pod střechou je důvod k oslavě. A tou 
jsou dožínky. Ve zámeckém areálu Vel-
trusy se dožínky staly neodmyslitelnou 
tradicí. Areál zámecké kuchyňské zahra-
dy se v sobotu 11. srpna zaplní dílnami 
i stánky, u kterých si každý bude moci 
například vyzkoušet jak se sklízí obilí 
nebo si ze získaných zrn upéct placku. 
Celé žně zakončí průvod, který vyvrcho-
lí slavnostním předáním dožínkového 
věnce Jeho Milosti hraběti Chotkovi 
z Vojnína.

NERATOVICE
Auto je možno si zde dobít přesně  
Elektromobily se pomalu, ale jistě stávají 
součástí silničního provozu. Město Nera-
tovice v rámci podpory elektromobility 
a zlepšení ovzduší zajistilo ve spolupráci 
se skupinou ČEZ občanům a návštěvní-
kům města možnost dobíjení elektromo-
bilů. Od 3. května je v provozu veřejná 
dobíjecí stanice. Řidiči elektromobilů 
ji najdou na parkovišti na náměstí Re-
publiky. K dispozici jsou dvě vyhrazená 
parkovací stání. Tato skutečnost jistě 
všechny uživatelé těchto vozidel potěší, 
neboť další dobíjecí stanice se nachází 
až v Praze. 
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Ten je seznámil s plánovanou dostav-
bou Centra, která bude prospěšná 
pro chod tohoto zařízení. Dostavba 
by primárně měla sloužit jako soci-
ální bydlení pro seniory v mladším 
věku a bude v dosahu pobytového 
zařízení pro seniory a terénní pečo-
vatelské služby.

 Dalším  důvodem pro dostavbu   
je úspora nákladů na personál  (pra-
covníci v kuchyni, prádelně a přede-
vším v TPS) a také to, že se dostavba 
uskuteční na pozemku města, který 
je v blízkosti stávajících zařízení so-
ciálních služeb, což nejen zjednodu-
ší logistiku poskytování služeb, ale  

ulehčí i terénní pečovatelské službě, 
která by se jinak musela o tyto klien-
ty starat.
 V neposlední řadě dostavba zcelí 
spektrum systému sociálních služeb 
poskytovaných městem jeho obča-
nům.
 Oba zastupitelé vyjádřili podporu 
tomuto záměru a na závěr se s panem 
ředitelem domluvili na další besedě 
se seniory, která se uskuteční do kon-
ce srpna letošního roku.
  red.

BESEDA SE ZASTUPITELI MĚSTA
V MĚLNICKÉM DOMOVĚ SENIORŮ

VEDENÍ MĚSTA DOSTALO POUZE MANDÁT 
NAKLÁDAT S NAŠIMI SPOLEČNÝMI PENĚZI

PŘEDSTAVENÍ LÍDRA ZA HNUTÍ ANO 2011 ZBYŇKA ŠNAJDRA

Zastupitelé Mělníka JUDr. Petr Kowanda a Zbyněk Šnajdr navštívi-
li dne 19. 6. 2018  Centrum seniorů Mělník. Na besedě se seniory si 
poslechli jejich náměty a připomínky, o kterých následně diskutovali  
s ředitelem CSM PhDr. Jiřím Vronským.

 zPředstavení:
„Narodil jsem se v Mělníku, chodil 
zde do školy a nyní tu pracuji a pod-
nikám ve stavebnictví. Ve městě nad 
soutokem vychovávám tři děti, jsem 
zkrátka plnokrevný Mělničák. Mezi 
mé záliby patří především sport, kde 
jsem aktivním členem mnoha spor-
tovních skupin; rád cestuji a posled-
ní dobou se podílím na dění v našem 
krásném městě.“

 zCo vás vlastně přivedlo do po-
litiky?
„V první řadě se nepovažuji za po-
litika, protože politikou se neživím 
a nemám s ní velké zkušenosti. Ne-
patřím k těm, co si stěžují a nadávají 
na dění kolem sebe, proto se raději 
zapojím a zkusím sám něco dělat 
a napravit. Vlastně prvním impul-
zem, proč jsem do politiky vstoupil, 
byla touha změnit záležitosti k lepší-
mu. 
 Budu upřímný, jako obyvatel 
Mělníka a místní podnikatel nejsem 
spokojený s prací a přístupem vede-
ní města. Před čtyřmi lety, kdy jsem 
se stal zastupitelem, pro mě bylo 
hlavní motivací změnit nefungují-
cí věci ve městě. Nabídnul jsem své 
dvacetileté zkušenosti z podnikání ve 
stavebnictví, v řízení projektů a v ob-
lasti financí. Bohužel - po čtyřleté 
zkušenosti s arogantním jednáním, 
neprofesionálním řízením investic, 
katastrofálním vedením výběrových 
řízení, doslova anti-péčí dobrého 
hospodáře vedení města moje snaha 
něco změnit několikanásobně zesíli-
la. Rozhodně bych si ušetřil spoustu 
času, energie, financí a v neposlední 
řadě i duševního zdraví, kdybych byl 
spokojený obyvatel a místní podni-
katel. To ale bohužel nejsem.“

 zCo vám přineslo čtyřleté půso-

bení v komunální politice?
„Rozhodně mnoho zkušeností a jsem 
rád, že jsem je sbíral v opozici. Pře-
stal jsem být naivní a zjistil jsem, že 
je zapotřebí mnoha změn. Mrzí mě, 
že mnou nabídnutá pomoc a kon-
struktivní řešení nefungujících věcí 
se nakonec setkalo s tvrdohlavostí, 
soupeřením, arogancí, závistí a veli-
kou neprofesionalitou zainteresova-
ných lidí.“

 zCo byste v případě úspěchu 
chtěl změnit?
„Určitě bych chtěl změnit myšlení 
lidí ve vedení města a na úřadu, aby 
si uvědomili, že nakládají s penězi 
veřejnými. Vždy mě hodně rozčilo-
valo, když neodborným rozhodnutím 
město přišlo o finance. A také pre-
zentace ve smyslu, že nám vedení 
něco kupuje, opravuje, buduje? Ne, 
vedení dostalo pouze mandát naklá-
dat s našimi společnými penězi! 
 Chtěl bych dělat věci pořádně 
a lépe. Pokud něčemu nerozumím, 
musím to řešit s odborníky a nemůžu 
se učit za veřejné peníze. Jsem zvyklý 
nést odpovědnost za svá rozhodnutí 
a činy. Určitě bych musel vyřešit tíži-
vou situaci v dopravě, která se podle 
mého názoru v posledních letech do-
statečně neřešila. Ostudou Mělníka 
je, že doposud není vyřešeno náměstí 
Karla IV., nemáme propojenou po-
labskou cyklostezku, včetně jejího 
propojení s Kokořínskem. Dalším 
velikým a narůstajícím problémem 
je parkování v centru, na sídlištích 
a dokonce i u veřejných nádraží. 
Smutná je i situace v mělnické ne-
mocnici a její pohotovosti, která do-
padá na obyvatele města a okolních 
obcí. Další body bychom nabídli 
v rámci programu.“

 z Je něco, co byste ihned zastavil?

Zbyněk Šnajdr, lídr za hnutí ANO 2011

„Určitě neustále se zvyšující man-
datorní náklady úřadu. Nereálné 
projekty, které mají u voličů vytvořit 
iluze, že vedení města je neuvěřitelně 
akční. Pokud ale umíte logicky pře-
mýšlet a počítat, pak zjistíte, že není 
možné provést investice v hodnotě 
0,5-0,75 miliardy. Doma si přece 
taky nenecháte vypracovávat nere-

álné projekty, například na wellnes, 
zimní kluziště, pokud na to nemá-
te. Nikdy bych také nepustil špatně 
a nedostatečně připravené projekty 
na opravy a investice městského ma-
jetku. Odjakživa neunáším, pokud se 
něco neefektivně vybuduje a mohlo 
to být lepší, kdyby…“

 zVaše mínění o městě je poměrně 
negativní…
„Pokud by bylo pozitivní, svůj čas 
bych raději věnoval rodině, kamará-
dům nebo sportu. Ale společnost mi 
umožnila něco dokázat, proto mi při-
padá dobré společnosti i mnoho vrá-
tit. Veškeré moje mínění není jen špat-
né. Jsem rád, že například do sportu 
se neustále zvyšují investice, kulturní 
program na Mělníku je velmi bohatý 
a přitažlivý. Město určitě zaměstná-
vá i řadu skvělých odborníků, kteří 
přispívají svým jednáním a poctivou 
prací k jeho zlepšení i rozvoji.“

 zZávěrem:
„Rozhodně nejdu do komunální po-
litiky z důvodu přilepšení domácího 
rozpočtu, to opravdu nepotřebuji. 
Chci se s každým z vás osobně po-
tkat a nestydět se podívat každému 
do očí.“
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CO SE U NÁS DĚJE
KRALUPY NAD VLTAVOU

Kralupští sokolové k výročí republi-
ky  Až do 11. srpna potrvá výstava 
v Městském muzeu v Kralupech nad 
Vltavou. Nese název „Sokolové repub-
lice – Sokol dříve a dnes“ a je zacílena 
k letošnímu jubileu 100 let od založení 
Československé republiky v roce 1918. 
Do její obsahové náplně přispěly i čtyři 
blízké pražské sokolské župy: Barákova, 
Podlipného, Podbělohorská a Scheinero-
va. Se svými historickými exponáty se 
zde výraznou měrou prezentuje Tělocvič-
ná jednota Sokol Kralupy. Cílem výstavy 
je seznámit veřejnost také se současný-
mi aktivitami sokolské organizace.
Jedinečná výletní plavba  Osobní 
motorová loď Jan Plezier s kapacitou 
100 osob se vydá v sobotu 4. srpna na 
výletní plavbu z Prahy přes Roztoky, 
Úholičky, Libčice do Kralup nad Vltavou 
a zpět, přičemž při cestě tam zastaví  
i poblíž zámku Nelahozeves. Loď má bo-
hatou historii, jejíž první kapitola se zača-
la psát již bezmála před sto lety nedaleko 
Amsterdamu, odkud vyplula v roce 1924 
poprvé. V současné době je moderně vy-
bavená, má bezbariérový prostor, lodní 
bar a venkovní i krytou palubu.

MĚLNÍK
Knihovna o prázdninách  Městská 
knihovna Mělník vychází vstříc svým ná-
vštěvníkům a nabízí možnost prodloužení 
výpůjček na celé prázdniny, nejen na ob-
vyklý měsíc. Pokud zájemci nebudou mít 
možnost knihovnu o prázdninách navští-
vit, je možné se domluvit v půjčovně na 
prodloužení výpůjček až do konce srpna. 
V červenci a srpnu bude knihovna otevře-
na vždy v pondělí a ve středu od 10 do 12 
a od 13 do 17 hodin.
Letní výstavy v mělnickém archivu 
Prostory zdejšího archivu nabídnou v 
průběhu léta hned dvě výstavy. První 
vystavující bude paní Věra Krupičko-
vá, druhým vystavujícím pan Vlastimil 
Týma. Paní Krupičková používá klasickou 
techniku olejomalby. Mezi náměty náleží 
květiny, zátiší, krajinářské motivy a mo-
tivy Prahy. Její výstava potrvá do 20. 
srpna 2018. Vlastimil Týma byl výtvarní-
kem, který zasvětil svoji tvorbu motivům 
z Mělníka, jižních Čech, Vysočiny a dal-
ších oblastí naší vlasti. Výstava bude 
zaměřena na tvorbu z archivu, která ješ-
tě nebyla publikována a její vernisáž se 
uskuteční 21. srpna od 17 hodin.

CÍTOV
„Zlatá stuha“ pro obec  Již popáté se 
zdejší obec zúčastnila soutěže „Vesnice 
roku“. V krajském kole si v roce 2016 
odnesla Bílou stuhu za činnost mládeže, 
o rok později to byla Modrá stuha za spo-
lečenský život a letos – Zlatá stuha pro 
vítěze krajského kola! Obec Cítov se tak 
stala „Vesnicí roku Středočeského kraje 
2018“a postupuje do celostátního kola 
soutěže, které se uskuteční první zářijový 
týden. Vyhlášení výsledků proběhne 15. 
září na Jarmarku venkova v Luhačovi-
cích. Blahopřejeme a přejme hodně úspě-
chů i v tom celostátním kole. 

Město Neratovice vyhlásilo ve 
spolupráci se společností CCEA 
soutěž na zpracovatele architek-
tonického návrhu a projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
kulturního a administrativního 
centra na náměstí Republiky. 

 Úkolem architektů bylo nalézt 
způsob, jak oživit komplex budov 
místního společenského a kul-
turního domu a navrhnout řešení 
a směr, kterým by se do budoucna 
mohl ubírat. Do soutěže se přihlá-
silo 25 týmů, z nichž se 16 účastni-
lo soutěžního dialogu a odevzdalo 
myšlenkové koncepty, na jejichž 
základě porota ve dvou kolech vy-
brala 4 týmy, které navrhla k oce-
nění. Předložené návrhy řeší vyu-
žitím celého rozsáhlého komplexu 
budov stávající provozy Společen-
ského domu, městské knihovny, 
kina, restaurace a městského úřadu 
s funkčním oddělením veřejných 
a bytových prostor.
 Porota, která pracovala ve slože-
ní Markéta Smrčková, architektka, 
Markéta Zdebská, architektka, Pat-
rik Hoffman, architekt a Adam Ge-
brian, architekt (nezávislí členové 
poroty), Lenka Mrzílková, starost-
ka města, Marek Lenc, radní a za-

ARCHITEKTI V NERATOVICÍCH USPĚLI

stupitel a Tomáš Hrubý, architekt 
(zástupci zadavatele), určila na zá-
kladě předložených architektonic-
kých návrhů a cenových nabídek 
vítězem soutěže ateliér OV-A opo-
čenský valouch architects. 

V architektonické soutěži o budoucnosti kulturního a administrativní-
ho centra na nám. Republiky v Neratovicích uspěli architekti z ateliéru  
OV-A opočenský valouch architects. 

 Čtyři oceněné návrhy řešení jsou 
do konce měsíce srpna vystaveny 
v předsálí knihovny Společenské-
ho domu v Neratovicích.  

Mgr. Lenka Mrzílková, 
starostka

700 LET OBCE 
DOLNÍ BEŘKOVICE

SETKÁNÍ  
S POSLEDNÍ 

PRINCEZNOU
První písemná zmínka o obci 
je z roku 1318, podle archeo-
logických nálezů však osídlení 
spadá až do pravěku. 
V rámci oslav 700. výročí se v so-
botu 4. srpna od 14 hodin uskuteč-
ní beseda s poslední lobkowiczkou 
princeznou. Leopolda Dobrzen-
ská z Lobkowicz se totiž narodi-
la v roce 1926 jako jedna ze čtyř 
dcer tehdejšího majitele beřkovic-
kého panství – prince Leopolda 
Lobkowicze. Prožila v Beřkovi-
cích své dětství i mládí. V roce 
1948 za dramatických okolností 
spolu s rodinou uprchla za hranice 
a následně se usadila v Kanadě. 
Jistě to bude poutavé vyprávění  
a posluchači se dozví mnoho zají-
mavého ze života potomků české 
šlechty.

LETNÍ  FOTOGRAFICKÁ 
                SOUTĚŽ
Městská knihovna Neratovice pro inspiraci využití volného času na-
bízí letní fotografickou soutěž o ceny. 

Až do konce srpna se stačí vyfotografovat s knížkou či jenom tu kni-
hu během dovolené (například na mořské pláži nebo v pozadí s nějakou 
pamětihodnosti) a zaslat na e-mail: info@knihovnaneratovice.cz. před-
mět: fotosoutěž. Nejlepší fotografie budou oceněny a zveřejněny na webu  
a facebooku knihovny pro propagační účely.
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RADA MĚSTA ZAKÁZALA 
ZVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKU O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Po dohodě s dnes již bývalými členy kontrolního výboru a členy zastupitelstva města Rudolfem Fidle-
rem a Petrem Paterou, jsem připravil krátký článek pro Mělnickou radnici, kterým jsem chtěl občanům 
ukázat, proč je činnost kontrolního výboru pro město důležitá, proč je důležité, aby bylo více aktivních 
a pro město činných osob, a jak jsme pomohli našemu městu zachránit nemalé finanční prostředky.

Tento článek jsem zaslal s žádostí o zveřejně-
ní s tím, že jsem připraven provést případné 
redakční úpravy, paní Vavřinové, která je za 
Mělnickou radnici zodpovědná. Čekal jsem, 
že redakce navrhne nějaké formální úpravy a 
případně doplnění textu. Odpověď však byla 
dost překvapivá a můžete si ji přečíst níže. 
O zveřejnění mého článku rozhodovala 
Rada města Mělníka a na svém zasedání 
jeho zveřejnění v Mělnické radnici zaká-
zala: Prý se nejedná o zastupitelstvem řád-
ně projednanou zprávu, a proto nelze článek 
uveřejnit. Závěr, který si musím udělat: člán-

ky pro Mělnickou radnici schvaluje neboli 
cenzuruje, rada města. Nechápu také, z čeho 
městský cenzor usoudil, že můj článek napsa-
ný původně pro Mělnickou radnici je zprá-
vou kontrolního výboru. Že by vadil obsah 
a shrnutí výsledků naší činnosti? Zdá se, 
že cenzor Mělnické radnice dovoluje zve-
řejňovat stanoviska a články pouze jemu 
spřízněných osob (viz rubrika Napsali jste 
nám a např. nedávný článek pana Ing. Vaj-
chra). Ostatně závadnost mého článku může-
te posoudit sami. 
 Mgr. Stanislav Servus, LL.M. 

Nejdříve bych však rád uvedl, jak 
naše činnost probíhala a jakou pod-
poru jsme měli po dobu naší činnosti 
ze strany města. V kontrolním vý-
boru jsme byli s kolegou Rudolfem 
Fidlerem a Petrem Paterou po celou 
dobu bez jakékoliv administrativní 
podpory ze strany města. Jednání 
kontrolního výboru samozřejmě 
probíhala vždy v našem volném 
čase a zápisy vždy připravoval jeden 
z nás. A ještě více času a úsilí nás 
stála příprava jednotlivých usnese-
ní, naše někdy až detektivní činnost 
a diskuse s pracovníky města či čle-
ny jejího vedení. Činnost v kontrol-
ním výboru je samozřejmě čestná 
a tudíž neplacená. Z kauz, kterým 
jsme se věnovali, bych rád připome-
nul alespoň následující:

 zKauza „opravy ulice Pražská“ 
 Jedním z prvních kontrolních pod-
nětů bylo prozkoumání postupu ve-
dení města při realizaci vybraných 
částí ulice Pražská a způsob, jakým 
město zadává stavební zakázky. 
V rámci naší kontrolní činnosti 
a naší zprávy jsme upozornili na 
nesrovnalosti v cenách a skuteč-
nost, že ceny, za které město na-

kupovalo stavební práce (většinou 
od jedné firmy, která se shodou okol-
ností také podílela na rekonstrukci 
níže uvedeného bytu pronajatého 
městem) byly dle našich zjištění 
vyšší než ceny, které byly v dané 
době na trhu obvyklé. Jelikož jsme 
zkoumali již provedené zakázky, do 
kterých nebylo možno zasáhnout, 
kromě výše uvedených zjištění jsme 
doporučili vedení města postupovat 
při zadávání veřejných zakázek obe-
zřetněji. 

 z Kauza „byt v ul. Svatováclav-
ská“ (nájem městského bytu nemá 
být skvělá investice)
 Další z případů naší kontrolní 
činnosti byl pronájem městského 
bytu budoucí manželce pana staros-
ty, která se jako jediný zájemce při-
hlásila do soutěže o pronájem měst-
ského bytu v ul. Svatováclavská 
a danou nájemní smlouvu vyhrála.  
Kontrolní výbor se zabýval jednak 
poměrně zvláštními okolnostmi da-
ného výběrového řízení, skutečnos-
tí, že stavební práce v daném bytě 
prováděla stavební firma, která je 
pravidelným vítězem stavebních za-
kázek pro město, a zejména nezvyk-

lým a pro město zcela nevýhodným 
nastavením nájemní smlouvy. Kon-
trolní výbor zaujalo to, že město 
danou soutěž připravilo tak, že se 
do ní přihlásil pouze jediný ucha-
zeč, a to zrovna osoba blízká panu 
starostovi (a překvapivě to město 
nevedlo k vypsání nového výběro-
vého řízení). Důvodem prý zřejmě 
byl závazek nového nájemce, 
investovat do rekonstrukce bytu po-
měrně velkou částku, což řadu lidí 
odradilo. 
 Teprve při studiu nájemní smlou-
vy jsme však pochopili, proč po-
žadavek na investici do nájemního 
bytu zřejmě neodradil vítězku soutě-
že. Nájemní smlouva (která nebyla 
zveřejněna a žádný z případných 
zájemců ji nemohl znát) totiž velmi 
překvapivě nájemci garantovala 
nejenom kompenzaci za danou 
investici, ale také velmi zvláštní 
platbu za zhodnocení bytu. Dané 
ustanovení, které jsem ve své ad-
vokátní praxi nikdy neviděl (resp. 
jej neviděl nikdo z mých kolegů 
advokátů či soudců), zaručovalo 
nájemkyni, že po skončení doby 
nájmu jí město vyplatí rozdíl mezi 
hodnotou bytu v době započetí 

nájmu a hodnotou bytu v okamži-
ku skončení nájmu. Teoreticky tedy 
i miliony korun. Pouze díky našemu 
úsilí a tlaku se podařilo vedení města 
přesvědčit o nevýhodnosti daného 
ustanovení pro město a problematic-
ké ustanovení bylo z nájemní smlou-
vy vypuštěno.

 z  Kauza „Vinice paní Krausové“ 
(město chtělo vyměnit pozemky za 
neexistující vinici) 
 Dalším zajímavým bodem naší 
činnosti byla kontrola přípravy uza-
vření smlouvy o prodeji vybraných 
pozemků a kompenzaci za likvidaci 
viničných porostů paní Krausové. 
Touto smlouvou jsme se zabývali ze-
jména s ohledem na značný majetek, 
který mělo město paní Krausové po-
skytnout jako náhradu za pozemky 
a viničné porosty převzaté městem 
pro účely výstavby protipovodňové 
hráze. Ač jsme se původně věnovali 
zejména přezkoumání určitých práv-
ních nejasností a nedostatků v před-
ložených materiálech, při detailnější 
kontrole jsme díky pečlivé práci ko-
legy Fidlera dospěli k pro nás šokují-
címu zjištění. 
 (pokračování na str. 10)  

KONTROLNÍ VÝBOR ZACHRÁNIL 
MĚSTU MĚLNÍK MILIONY KORUN

Jelikož v nedávných měsících došlo k rezignaci většiny členů kontrolního výboru 
zastupitelstva města Mělníka a jelikož jsem ve funkci člena kontrolního výboru zůstal 
sám, rád bych před ukončením své činnosti ve výboru stručně zrekapituloval některé 
zásadní body naší společné činnosti, kterou se nám podařilo ochránit majetek města 
Mělníka v řádech milionů. Tímto shrnutím chci též ukázat, jak důležitá pro město 
samotné je činnost dozorových orgánů a zapojení aktivních osob do správy i kontroly 
hospodaření města.  Mgr. Stanislav Servus
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 zNenechávejte věci viditelně ve 
vozidle!
 Nenechávejte na sedadlech ani 
odkládacích plochách vozidla žádné 
věci, zejména kabelky, kufříky a jiná 
zavazadla, mobilní telefony, fotoapa-
ráty, notebooky, doklady od vozidla 
či jiné osobní doklady, peněženky či 
volně položené peníze. Vedle cen-
ných věcí nenechávejte ve vozidle 
ani další věci, např. oblečení. I zdán-
livě „bezcenná“ věc může pachatele 
nalákat.

 zAni zavazadlový prostor vozidla 
není vhodný pro úschovu cenných 
věcí
 Nikde, zejména před obchodem, 
restaurací či třeba budovou zaměst-
nání nedávejte okatě do kufru cenné 
věci. Pachatelé si často své oběti prá-
vě na takových místech vytipují a při 
vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. 
Proto vezměte věci vždy s sebou.

 zPřed odchodem od vozidla
 Před odchodem od vozidla zkon-

trolujte uzavření všech oken, včetně 
střešního, motorového a zavazadlo-
vého prostoru a uzavření a uzamčení 
všech dveří vozidla. Aktivujte všech-
na zabezpečovací zařízení, kterými 

Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo za-
bezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od 
něj třeba jen, abyste vyložili nákup.

 zPamatujte: AUTO NENÍ TRE-
ZOR!

CO SE U NÁS DĚJE

SLANÝ
Sochy, na kterých je možné i cvičit  
Již 400 let uplynulo od Pražské defene-
strace, jenž odstartovala Třaicetiletou 
válku, devastující celou tehdejší Evropu. 
Od června do října je pod kostelem sv. Go-
tharda a v atriu muzea veřejně přístupná 
sochařská instalace českého výtvarníka 
Kryštofa Kaplana. Je originálním memen-
tem krušných událostí, které se odehrály 
ve Slaném v letech po této historické udá-
losti. Vzpurné město se totiž v průběhu 
kruté Třicetileté války proti své vůli po-
stupně stalo poslušnou baštou katolictví. 
Neobvyklé sochy, připomínající středo-
věké tortury či současné fitness nástro-
je, si je možné na vlastní kůži vyzkoušet  
a uvést do pohybu.

MŠENO 
To nejlepší z muzikálů  Nejznámější 
hity muzikálů zazní v hudebním pořadu 
„Muzikál ve Mšeně“, který se bude konat 
ve čtvrtek 26. července od 14 hodin v pro-
storách zahrady Domova seniorů Mšeno. 
V pořadu, který je věnován průřezu čes-
kého i zahraničního muzikálu, zazní písně 
v podání operních a muzikálových herců 
a zpěváků. V podání Moniky Sommero-
vé to budou skladby z muzikálů Fantom 
opery, Matahari, Nabucco, Rigoleto. Míša 
Nosková zazpívá písničky z muzikálů Děti 
ráje, Ples upírů, Mamma Mia či Sněhová 
královna. A Michal Bragagnolo uvede 
další hity z představení Fantom opery, 
Romeo a Julie, Ples upírů a  Bídníci. 

Šikovné ruce seniorů se představují 
 Již po osmé uspořádal Domov seni-
orů Mšeno soutěž „Šikovné ruce seni-
orů“. Cílem soutěže je podpora seniorů 
v kreativitě a soutěživosti a smyslupl-
né využití jejich volného času. Zájemci 
opět mohli přihlásit autorské výrobky, 
například vyšívané obrázky, háčkované 
dečky a ubrusy, praktické výrobky ze 
dřeva, nápadité dekorace z papíru i dal-
ších materiálů nebo textilní doplňky do 
dětských pokojíčků, techniky pletení 
nebo výrobky ze dřeva, kovu, hlíny, 
papíru, skla nebo suchých květin a plo-
dů, apod. Práce účastníků soutěže jsou 
prezentovány na výstavě ve vstupním 
prostoru Domova seniorů Mšeno až do 
20. července. 

KADLÍN
Jakubská pouť  V sobotu 21. červen-
ce od 13 hodin odstartuje pouť a jarmark 
s ukázkami práce řemeslníků. Zároveň 
proběhne vernisáž výstavy fotografií 
Ing. J. Havla. Po celé odpoledne budou 
probíhat různé soutěže a k dobré pohodě 
bude hrát kapela BONUS. Jistě zaujme 
i ukázka záchranných prací speciálně 
vycvičených psů. Sobotní program vyvr-
cholí taneční zábavou pod širým nebem. 
V neděli v 11 hodin v kostele sv. Jakuba 
Většího zazní Jakubská mše svatá a po 
ní bude pokračovat pouťový program. 
Proběhne hudební vystoupení Mělnické 
partičky a pro děti je připraveno loutko-
vé představení Pasáček vepřů. 

PRAKTICKÉ RADY POLICIE ČR

VLOUPÁNÍ DO VOZIDEL

RIZIKO POŽÁRŮ JE VYSOKÉ 
V rozpětí dvou dnů, a to od 5. do 6. 
července se nejen policisté, ale pře-
devším hasiči zabývali hned dvěma 
požáry na území Prahy venkov – 
Východ. Během probíhajících žní 
vznítilo pole v katastru obce Mratín 
a oheň se díky větru rozšířil i na ve-
dlejší polnosti. Na hašení ohně se 
vedle profesionálních hasičů podí-
leli i dobrovolní hasiči z okolních 
obcí. Následující den v podvečer 
hasiči opět zasahovali při požáru 
pole, ale tentokrát v obci Dřevčice. 
Způsobená škoda se vyšplhala přes 
deset tisíc korun. 
 Ne všichni z nás si uvědomují, 
že rozdělávání ohně v otevřeném 
prostoru a v lese zvláště, má svá 

pravidla a zákonitosti. Pokud nejsou 
dodržena, je zde vysoké riziko, že 
může dojít k požáru, a to zejména  
v takto teplých a suchých dnech. 
Mnoho požárů každoročně vzniká od 
špatně uhašeného ohniště nebo od-
hozením nedopalku cigarety. V lese 
je povoleno rozdělávat oheň pouze 
na vyhrazených místech a kouření 
v lese je ze zákona zcela zakázáno.

 zPro bezpečné rozdělávání ohně 
v přírodě je třeba dodržovat ně-
kolik zásad:
• ohniště je třeba bezpečně oddě-
lit od okolního prostředí a to např. 
vyhloubením zeminy a obložením 
ohniště kameny a pro jistotu odstra-
něním jehličí a hrabanky v širším 

kruhu od ohniště
• k zapálení ohně používejte např. 
suchou trávu nebo některý z mno-
ha druhů bezpečných podpalovačů 
ohně, nikdy nepoužívejte vysoce 
hořlavé látky např. benzin apod.
• pokud fouká silný vítr je lepší 
oheň v přírodě vůbec nerozdělávat
• od ohně se nevzdalujte a mějte jej 
stále pod kontrolou, je vhodné si při-
pravit vědro vody nebo nějaký jiný 
hasební prostředek např. písek, hlínu 
aby bylo možno oheň uhasit, pokud 
by se vymkl kontrole
• při odchodu ohniště uhaste a mís-
to opusťte až potom, co jste se 
ubezpečili, že oheň je zcela uhašen, 
k uhašení použijte vodu a ještě pro 
jistotu zasypte pískem nebo hlínou, 
kterou jste vykopali při přípravě
• pokud se oheň vymkne kontrole 
a rozšíří se mimo ohniště, zvažte, 
zda jste schopni jej uhasit vlastními 
silami, pokud je rozšíření ohně nad 
vaše síly, neprodleně zavolejte hasi-
če na linku 150, Policii ČR na linku 
158 nebo tísňovou linku 112.
 Pokud budete dodržovat výše 
uvedené rady a při pálení ohně bu-
dete obezřetní, je podstatně omeze-
na možnost vzniku požáru.

por. Mgr. Eva Hašlová,
tisková mluvčí 

PČR Praha venkov – Východ

Vloupání do motorových vozidel je častým trestným činem v policejní statistice. V mnoha případech majitelé 
vozidel nedbají na varování a nechávají ve vozidlech nejen cenné věci, ale také své osobní doklady. Řidiči  
a majitelé vozidel mohou podstatně ovlivnit to, aby se jejich vozidlo nestalo předmětem zájmu zloděje.

Díky teplému počasí a následnému suchu hrozí požáry.  

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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 zStojíte v čele kandidátky Ne-
raHnutí jako bývalý sociální de-
mokrat. V čem se NeraHnutí liší 
od kandidátky ČSSD v minulých 
komunálních volbách?
„Rád bych upřesnil, že svými postoji 
jsem stále sociální demokrat, jen už 
nejsem členem ČSSD. Ale k otázce. 
Kandidátka NeraHnutí představuje 
širší hnutí zdola. Vybrali jsme na ni 
nejlepší lidi z několika kandidátek 
z minulých voleb a řadu dalších lidí 
aktivních v našem městě.“

 zNemáte strach, že v NeraHnutí 
nebude panovat názorová shoda? 
„Náš program vznikl do značné míry 
z potřeb lidí ve městě a v reakci na 
chybnou politiku současného vede-
ní města. Nebylo to tak, že bychom 
nejprve dali dohromady partu ka-
marádů a pak přemýšleli, co se bude 
lidem ve městě líbit, aby nás volili.
 Postupovali jsme opačně. Základ-
ní rysy programu vznikaly zejména 
při střetech se současným vedení 
radnice ohledně zásadních témat, 
jako je otázka záměru teplického 
podnikatele postavit za sídlištěm Na 
Výsluní na ploše 5 500 m2 rozsáhlé 
obchodní centrum. Dále řešení par-
kování ve městě či umístění přístavi-
ště na Labi, a v poslední době zejmé-
na četné nesouhlasné připomínky k  
návrhu nového územního plánu.
 S tímto programem jsme oslovili 
lidi ve svém okolí a vyzvali je, aby 
se stali podporovateli NeraHnutí. 
Během dvou týdnů nás bylo přes sto, 
a to na základě podpory našeho pro-
gramu. V politice na městské úrovni 
panuje v NeraHnutí velká shoda.“

 z Je tedy vaše kandidátka levico-
vá nebo pravicová?
„Osobně si myslím, že náš program 
je spíše vlevo od středu, ale podpo-
rují jej i lidé, kteří se považují za 
pravicově smýšlející. Z mého pohle-
du nedává smysl se o tom dohado-
vat. Podstatné je, že jde o program, 
který je skutečně pro lidi, kteří v na-
šem městě žijí, reaguje na jejich re-
álné problémy a chce je řešit spolu 
s nimi.

 zCo podle vás nejvíce oslovuje 
lidi na programu NeraHnutí?
„Nejen na petičních stáncích jsme 
hovořili s velkým počtem lidí. Lidé 
chtějí změnu. Jsou znepokojeni tím, 
jak koalice vychází vstříc investorovi 
obchodního centra na úkor kvality ži-
vota nejen na přilehlém sídlišti. Jsou 
znepokojeni návrhem nového územ-
ního plánu, jehož přijetí by zname-
nalo konec zahrádkářské kolonie za 
Kojetickým potokem a četných ploch 
parkové zeleně po celém městě.
 Lidé chápou, že řešit parkování 
jinak než výstavbou parkovacích 
domů by znamenalo obrovskou de-
vastaci zeleně ve městě. Přitom jsme 
byli vždy město zeleně a je to jedna 
z hlavních věcí, kvůli které chtějí lidé 
v Neratovicích bydlet.
 Lidé mají také obavy, jaké dů-
sledky bude mít privatizace 80 % 
městských bytů, a schvalují náš plán 
vybudovat nové městské byty. Dobrý 
ohlas má i náš plán založit komu-
nitní zahradu, protože mnozí lidé 
zejména ze sídliště touží mít alespoň 
malý záhon a prostor k rekreaci. Po-
zitivně mě překvapilo, kolik lidí má 

starost o kvalitu životního prostředí 
ve městě a jeho okolí, o třídění odpa-
du, apod.“

 z Jak odhadujete šance Ne-
raHnutí na úspěch v komunálních 
volbách? Kdo bude vaším největ-
ším soupeřem?
„Naším největším soupeřem je re-
zignovanost občanů města, takový 
ten pocit, že nemohou ovlivnit dění 
kolem sebe. Volební účast v Nerato-
vicích bývá velmi malá. Při minulých 
komunálních volbách z 13 tisíc voličů 
k volbám vůbec nepřišlo 9 tisíc lidí. 
Nízká volební účast by favorizovala 
strany současné koalice - Neratovice 
jinak (STAN) a ODS. NeraHnutí jde 
do voleb s tím, že chce dosáhnout 
opravdu zásadních změn, a k tomu 
budeme potřebovat podporu občanů 
nejen u volebních uren, ale i po vol-
bách při řešení problémů města.“

 zPokud uspějete, s kým byste šli 
nebo nešli do koalice?
„NeraHnutí nejde do voleb proto, 
abychom seděli v opozičních lavi-
cích nebo v zóně pro občany a dívali 
se na to, jak hlasovací stroj vládnou-
cí koalice dělá další ústupky investo-
rům a schvaluje současný návrh no-
vého územního plánu. Snažíme se dát 
dohromady občany, aby bylo město 
spravováno k jejich prospěchu. Po-
kud uspějeme, budeme si moci vy-
bírat koaliční partnery podle jejich 
ochoty podpořit program, se kterým 
jdeme do voleb. Speciální případ je 
SPD. I jejich voliči snad pochopí, 
že s SPD do koalice jít nemůžeme 

a že změnu k lepšímu v našem městě 
představuje NeraHnutí. Rozdělovat 
občany našeho města skutečně nepo-
třebujeme. 

 zZvolili jste docela nezvyklý způ-
sob financování kampaně. Nebo-
jíte se, že kvůli omezení výše pří-
spěvku na 1 000 Kč nebudete mít 
dost peněz na kampaň?
„Chceme financování kampaně po-
stavit na malých příspěvcích od vět-
šího počtu lidí, nikoliv na vysokých 
příspěvcích od malého počtu lidí. 
Řekněme si narovinu, že se najdou 
firmy, pro které je financování něčí 
kampaně vlastně investice, od které 
očekává návratnost například v po-
době městských zakázek. I když jistě 
existují podnikatelé, kteří by kampaň 
podpořili nezištně, naše pravidla fi-
nancování zcela vylučují možný střet 
zájmů. Naše kampaň bude mít přes-
ně takový rozsah výdajů, nakolik ji 
občané finančně podpoří.“

 zChtěl byste na závěr rozhovoru 
něco dodat?
„Rád bych poděkoval všem, kdo se 
na kampani tak či onak podílejí. Ve-
deme volební kampaň zdola. Zapo-
jují se i lidé, kteří nekandidují. Také 
bych rád poděkoval všem občanům, 
kteří podepsali naši petici, zasla-
li nám své podněty a návrhy, nebo 
s námi hovořili u našeho petičního 
stánku. Počítáme s nimi i po vol-
bách, protože změny, které se chys-
táme prosadit, chceme prosazovat 
společně s občany našeho města.“
 red.

CO JE JÍZDENKA NA LÉTO?
České dráhy nabízejí výhodné jízdenky na letní cestování 

Plánujete prázdninové výlety? Užijte si nejkrásnější prázdniny s Jíz-
denkou na léto a procestujte vlakem celou zemi. Nemusíte plánovat, 
nemusíte spěchat. Jízdenka na léto, to je týden nebo čtrnáct dní neome-
zeného cestování vlakem.

 S Jízdenkou na léto může jeden cestující cestovat 7 nebo 14 dnů ve  
2. třídě všech kategorií vlaků Českých drah. Jízdenku je možné zakoupit 
jen pro období od 1. července do 31. srpna, v prodeji je od 15. června. 
Jízdenka na léto je nepřenosná a cestovat na ní může jen osoba, jejíž jméno 
je na jízdence uvedeno. Při kontrole jízdenek je nutné vždy doložit průkaz  
s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. U dětí mladších 10 
let není průkaz pro ověření jména vyžadován ani při nákupu jízdenky, ani 
při kontrole ve vlaku. Kolik vás bude jízdenka na léto stát? 

  sedmidenní čtrnáctidenní

Základní cena 790 Kč 1190 Kč
Zlevněná pro děti do 15 let 390 Kč 590 Kč
Zlevněná cena pro držitele In Karty se zákaznickou aplikací (IN 25, 
IN 50, IN Důchodce, IN Senior nebo Časový doplatek do 1. třídy) nebo 
pro držitele průkazu ISIC: 690 Kč  990 Kč 

NERAHNUTÍ SÁZÍ NA KAMPAŇ ZDOLA
Pavel Šanda

Černým koněm komunálních voleb v Neratovicích bude zřejmě kan-
didátka NeraHnutí. Tomu se v předstihu podařilo nasbírat potřebný 
počet podpisů pro podání kandidátky. Ptali jsme se lídra kandidátky, 
Pavla Šandy.
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CO SE U NÁS DĚJE

ROUDNICE NAD LABEM
O víkendu parkování zdarma  Od  
1. července platí úprava vyhlášky, která 
ruší sobotní placené parkování v centru 
Roudnice nad Labem. Změna byla navr-
žena na květnovém jednání Rady města 
Roudnice nad Labem a později schvále-
na. Ve všední dny však zůstává parková-
ní zpoplatněno od 7 do 18 hodin. Cena za 
parkování je stanovena na 10 Kč/hod. 
Při krátkodobém zastavení mohou řidiči 
využít sazby 5 Kč/30 min.

Výstava připomíná další významné 
výročí  V záplavě letošních osmičko-
vých oslav si zdejší občané připomínají 
i jedno, které se přímo dotýká jejich měs-
ta, respektive blízké památné hory Říp. 
Je tomu přesně 150 let od vyzvednutí 
základního kamene z hory Říp, jenž pro-
běhlo 11. května 1868, a jeho následné 
cesty a slavnostního předání v Praze. 
Jednalo se tenkrát o nejvýznamnější 
událost 19. století v dějinách Podřip-
ska, které se zúčastnila i řada osobností 
z Roudnice nad Labem. Výstava „Národ 
sobě“ přibližuje tyto slavné dny v do-
bovém kontextu a představí umělecká 
díla spjatá s výzdobou Národní divadla, 
malby Julia Mařáka, Vojtěcha Hynaise 
či Františka Ženíška, ale i další obrazy, 
které znázorňují památnou horu Říp. 
Ústředním exponátem je prapor Josefa 
Mánesa zhotovený roku 1864 pro Zpě-
vácký spolek Říp. Celou expozici bude 
možno zhlédnout až do 9. září.

ROZTOKY U PRAHY
Ilustrace Zdeňka Buriana v muzeu  
Kdo by jeho neznal krásné obrazy z hlu-
bin pravěku, dinosaury, neandrtálce či 
lovce mamutů. Ilustrace dobrodružných 
románů, slavných „májovek“, knížek J.  
Foglara, E. Štorcha, J. Londona či R. Ki-
plinga anebo knihu „Robinson Crusoe“ 
znají celé generace. Jeho tropické pra-
lesy, pouště či americké prérie doposud 
stále udivují svou dokonalostí již tím, 
že autor tato místa nikdy nenavštívil. 
Zdeněk Burian vytvořil asi 10 000 děl 
určených k reprodukci, tedy ilustrace 
a obálky pro knihy i časopisy a dnes 
těžko zjistitelné množství děl v rámci tzv. 
volné tvorby od rozměrných olejů až po 
malé kresbičky či přípravné skici. Stře-
dočeské muzeum jeho dílo připomene 
výstavou originálů ilustrací svazků „Kni-
ha džunglí“ a „Ostrov pokladů.“. Výstava 
bude zahájena 20. července a bude mož-
nost jí navštívit do 16. září. 

KANINA
Obec připravuje unikátní projekt   
V obci zahájili výstavbu očekávaného 
projektu nové klidové zóny, odpočinko-
vého území a parku. Jedná se o hektaro-
vé prostranství pod obecním hostincem, 
kde se nachází travnaté hřiště, svah, 
sportovní hřiště a nedávno nově opra-
vené dětské hřiště. K tomu teď přibude 
unikátní parková klidová zóna. Již brzy 
si zde bude moci každý posedět, projít se, 
odpočinout si od každodenních starostí. 

(dokončení ze str. 1)
 „Jako starší jsem s kamarády 
prolézal ruiny městského pivovaru, 
nebo zkoumal mělnické podzemí. 
Tehdy ještě přístupné mnoha tajnými 
vchody a v zimě hrál hokej na bý-
valém pivovarském rybníce. Naučil 
jsem se mít mé město rád, no a víno 
je velmi důležitou a samozřejmou 
součástí mělnické historie.“

 zTakže jste hrdým Mělničanem 
a jak moc jste pyšný na mělnické 
víno?
„Jsem, ale někdy to bylo těžké být 
hrdým Mělničanem. Když se boura-
la historická část dnešního spodního 
náměstí s populárním hotelem Mod-
rá Hvězda, už jako dítě jsem z toho 
měl velmi špatný pocit a věděl jsem, 
že je to něco zlého. Bylo mi líto těch 
všech starých domů, včetně rohové-
ho zubařství, kde mi bolestivě trhali 
první zub. Po tom, co tam vzniklo 
a jak se obecně zacházelo a zachází 
s mělnickou historií už tolik hrdos-
ti mít nemůžete. U vína je to o něco 
pozitivnější. K vínu jsem se dostal 
poprvé v roce 1986, když jsem na 
mělnickém zámku dělal pikolíka při 
výročí 100 let založení Mělnického 
vinařského cechu. Imponovali mi 
všichni ti seriózní pánové, kteří velmi 
vážně zkoumali kvalitu jednotlivých 
ročníků vín a vzpomínali na ročníky, 
které se již zaručeně nebudou opako-
vat. To ve vás prostě zůstane a od té 
doby jsem bral místní víno jako něco 
mimořádného, byť jsem o něm vlast-
ně vůbec nic nevěděl. Teprve postu-
pem času, když ochutnáte všechny ty 
slavné značky a potkáte se s lidmi, 

kteří ve světě vína něco znamenají, 
můžete říci ano, na mělnické mů-
žeme být pyšní. Potvrdil mi to i při 
opakované návštěvě Mělníka nej-
starší žijící Master of wine John Sal-
vi, podle kterého ryzlinky ze Školního 
statku 2006, 2007 a Krausův pinot 
noir 2004 patří jednoznačně k tomu 
nejlepšímu, co v Čechách ochutnal.“

 zSlyšel jsem, že vy dnes mělnické 
víno dokonce vyvážíte do celého 
světa?
„Tak bych to úplně neřekl. Nicmé-
ně od roku 2011 pracuji na projektu 
Mělnického kalamáře, slavné to la-
hve, která byla dříve součástí každé-
ho mělnického vinařství. Náš kalamář 

byl vybrán v rámci projektu k výročí 
100 let založení republiky Českými 
centry jako dárek pro spolupracující 
osobnosti daných zemí. Díky tomu 
dnes mělnické v unikátní lahvi popíjí 
lidé mimo jiné v Moskvě, Tokiu, Víd-
ni, Jeruzalémě nebo New Yorku.
 Mám upřímnou radost, že lidé 
z diplomatických služeb vnímají 
rozdíl mezi darováním našeho kala-
máře na rozdíl od třeba Becherovky 
od francouzského koncernu Pernod 
Ricard, či Plzeňského piva od jihoaf-
rického koncernu SAB. Prostě Měl-
nický kalamář, naplněný špičkovým 
místním vínem s unikátním skleně-
ným uzávěrem ze skláren Preciosa, 
je dárek opravdu Český.
 Mimochodem v roce 2017 jsme 
kalamář plnili mimořádnými rýnský-
mi ryzlinky ročníku 2015 ze Školního 
statku od populárního sklepmistra 
Vojty Kušiny. Do budoucna je kala-
mář k dispozici i dalším mělnickým 
vinařům, kdy jediným měřítkem pro 
spolupráci bude kvalita vína.“

 zVaší již méně známou aktivitou 
je vedle vinařství i vinohradnictví. 
Velmi mne zaujalo vaše vyprávě-
ní o obnově starých vinic. Vím, že 
pro Vás to je téma na několik veče-
rů, ale přesto, zkuste nám ji před-
stavit v pár větách.
„Je třeba si říci, že jsem vinohrad-
ník amatér a že s důležitými věcmi 
se obracím na místní odborníky. 
Každopádně se snažím, aby rozloha 
mělnických vinohradů rostla. Mělník 
má totiž jednu věc, kterou nám mo-
hou závidět mnozí vinaři na Moravě 
a tou je terroir. Ideální místo pro 

pěstování révy s opukovým podlo-
žím, blízkostí řeky, slunnými návrší-
mi připomínající Burgundsko, odkud 
k nám nakonec byla také réva kdysi 
dovezena. Také máme mnohasetletou 
tradici a vinohrady navíc naprosto 
zásadně ovlivňují krajinný ráz.
 Bohužel nádherné vinohrady 
pana Viktorýna nebo vinici Kar-
la IV. pana Mořice Uhera nechali 
zarůst, nebo rozparcelovali na za-
hrádky či stavební parcely komu-
nisté. Faktem je, že se v tomto po-
kračovalo i v letech porevolučních, 
sice svobodných, ale k městu a jeho 
tradicím stejně nemilosrdných.
 Rozhodl jsem se tedy, že se po-

kusím tyto negace alespoň částečně 
vyvážit a spolu se skupinou investo-
rů jsme vysázeli první malou vinici 
o tisíci hlavách révy ryzlinku rýnské-
ho, dovezeného po vzoru Karla IV. 
přímo z Porýní. Dalším projektem 
je rekonstrukce zdevastované vini-
ce Na Peluňce, ve své době nejzná-
mější v Čechách pro své ryzlinky 
s vůní černého bezu, které tak ráda 
vyhledávala pražská smetánka za  
1. republiky. Z této vinice se podaři-
lo dokonce zachovat původní 100 let 
staré keře, z nichž se právě chystá 
sadba, s cílem udržet genetiku révy 
v originálním stavu. Chystáme se 
také obnovit bývalé vinice na Tur-
bovicích, kde je v plánu pěstování 
v ekologickém režimu a výroba vín 
historickými postupy. V hlavě mám 
i další projekty.
 Nevím sice, jestli takovéto drobné 
počiny mohou vyvážit megaloman-
ské projekty mělnického překladiště, 
či plánované spalovny, anebo ne-
koncepční ústupky místních politiků 
a úředníků vybraným „podnikate-
lům“, ale pokud zůstaneme všichni 
jen u komentářů, tak těžko změníme 
cokoli k lepšímu.“

 zZávěrem se zeptám Tomáše 
Trejbala, obchodníka s vínem. 
Může vaše oblíbená „Mělničina“ 
konkurovat slavnému Moselské-
mu či Burgundskému?
„V dobrých ročnících dokáží měl-
ničtí vinaři vyrábět mimořádná vína 
vysoké kvality, která se prodávají 
v nejlepších pražských restauracích, 
včetně těch ověnčených michelinský-
mi hvězdami. Na druhou stranu mů-

žeme srovnávat jen věci srovnatelné, 
kdy podmínky německých a fran-
couzských vinařů jsou někde jinde, 
což je dáno zeměpisnou polohou 
a z toho vyplývajícími výhodami.
 Ale není to jen o kvalitě vinic, vy-
bavení sklepů, nebo množství slunce, 
jak se mnozí mylně domnívají. Zdr-
cující pro rozvoj vinařství u nás bylo 
40 let budování socialismu, přetržení 
řemeslné tradice, devastace životní-
ho prostředí a další věci s tím sou-
visející. Dostat věci zpět před rok 
1948 bude v tomto případě trvat po 
generace a potom se můžeme k této 
otázce vrátit.“

 zDěkuji za rozhovor.  red.

MĚLNÍK MÁM PROSTĚ POD KŮŽÍ

Část sbírky původních mělnických kalamářů.  Mělník jako malá vinařská oblast mající vlastní lahev na 
víno s 200 letou tradicí je v tomto směru světovým unikátem.
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VENKOVNÍ GRIL PŘINÁŠÍ POTĚŠENÍ
Nový prvek na zelené ploše u lidnatého kralupského sídliště V Zátiší nechala zbudovat tamní radnice. Byl to další příspěvek k oživení venkovního 
prostoru v těsném sousedství panelové zástavby, na nějž bylo v posledním období vynaloženo více než 6 milionů korun. Významnou proměnou 
prošla především zejména pěší zóna uvedeného sídlištního celku a její bezprostřední okolí. Architektonická studie počítala i s možností aktivit 
zdejších obyvatel ve volném čase mimo již zde existující sportoviště a dětská hřiště. Byl tu instalován nový zajímavý solitérní prvek – venkovní gril  
s posezením. Realizátoři jej včlenili do travnaté plochy v sousedství stromořadí nedaleko blízké kladenské a slánské trati. 

ROCKOVÝ VEČER 
U VODNÍ HLADINY 

 Tato hudební formace loni osla-
vila neuvěřitelné půl století své exi-
stence. V osmdesátých letech minu-
lého století díky svému tehdejšímu 
zpěvákovi Janu Prachařovi, jenž zde 
působil deset let, podávala výkon 
srovnatelný s zvukem skupin AC/
DC, Genesis, Led Zeppelin či Naza-
reth. Avšak i této kapele se nevyhnu-
ly četné personální změny a až od 
poloviny devadesátých let dochází k 
určité stabilizaci. Skupina se posléze 

ustálila ve složení Vladimír Růžek - 
kytara, zpěv, Zdeněk Kaplan – bass, 
zpěv, Jakub Růžek – klávesy, zpěv 
a Viktor Barsa – bicí. Jako určitý 
předskokan vystoupí hard-rocková 
kapela Kiss Czech Company, jejíž 
založení se datuje na rok 2000 a od 
té doby má za sebou spoustu úspěš-
ných koncertů. A tak to určitě bude 
skvělý večer nejen s věčně mladou a 
osvědčenou kapelou Markýz John.   
 mar

Letní sezóna je v plném proudu a k ní patří i koncerty pod širým ne-
bem. Jedním z nich bude i  Rockový večer u Proboštských jezer ve 
středu 20. července, jehož hvězdou bude legendární pražská rocková 
skupina Markýz John.

Uvedený mobiliář pro veřejné gri-
lování, určený také pro větší počet 
lidí, byl vyrobený firmou z mělnic-
kého regionu. Stal se od prvního 
dne magnetem kolemjdoucích. Vy-
soce funkční kompozitní variabilní 
systém je vytvořen z údajně téměř 
nezničitelných prvků. Inovativní 
betonová směs, s krásně hladkým 
povrchem, obsahuje vlákna a žele-
zobeton je pevný po celém objemu 
každého bloku včetně jeho hran. 
Odolává velmi dobře nepřízni po-

časí. Povrch je ošetřen speciálním 
vodu odpuzujícím nátěrem, a to 
prodlužuje životnost jednotlivých 
dílců. Už téměř dvouměsíční pro-
voz ukázal, že tento nový mobiliář 
je skutečně bytelný a odolný i vůči 
po něm poskakující mládeži.
 Stavebnicový systém dokáže 
i díky svému modulárnímu uspořá-
dání vytvořit intimní místo, kde se 
mohou lidé z okolních sedmipatro-
vých domů setkávat. Je tu i tabulka 
s provozním řádem, který se dodr-

www.cityzen.cz

Nový gril u kralupského sídliště V Zátiší využili i členové kralupské 
sportovní skupiny Play Real, kteří se zabývají komplexním pohybo-
vým i osobnostním rozvojem včetně celoročního otužování plaváním  
v řece Vltavě.  Foto J. Herain

žuje. Další takovéto místo ke grilo-
vání ze stejných prvků bylo o měsíc 
později postaveno na pravém vltav-
ském břehu směrem z Kralup do 
Nelahozevsi v blízkosti střelnice, 
tedy daleko od domovní zástavby.  

I tato odpočinková zóna má za cíl 
dostat Kralupany více do přírody. 
Již dnes se hledají nové klidné loka-
lity, kam by bylo možné další grily 
umístit.
 Jiří Herain

   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   
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CO SE U NÁS DĚJE

ŠTĚTÍ
Kino oslaví kulaté výročí  V srpnu 
tomu bude plných čtyřicet let, kdy zde 
proběhla první filmová projekce. Jednalo 
se o známou českou komedii s Luďkem 
Sobotou „Jen ho nechte, ať se bojí“. 
Za tu dobu kino prošlo rozsáhlou rekon-
strukcí a nyní se řadí mezi nejmodernější 
kina v republice. Místo původních seda-
ček jsou zde pohodlná křesla, proběhla 
digitalizace, celá budova je bezbarié-
rová, má nejmodernější vstupenkový 
systém a vybavení projekční techniky 
je v nejvyšším standartu DCI. K naroze-
ninám „dostane“ rekonstrukci osvětlení 
v kinosále a nové stropní obklady v pří-
zemí. Prostě další zpříjemnění zdejšího 
prostředí, kam se návštěvníci budou rádi 
vracet za dobrými filmy. 

LIBLICE
Čechomor vystoupí na zámku Liblice 
 V rámci oslav třicetiletého výročí 
kapely Čechomor zahrají v neděli 29. 
července od 19 hodin na zámku Liblice. 
Skupina vznikla v roce 1988. Zazní čes-
ké a moravské lidovky v originálních fol-
krockových aranžích, jenž nepřestávají 
chytat za srdce. Za dobu svého působení 
procestovali celou Evropu, Ameriku a 
Rusko, spolupracovali s několika divadly 
a s významnými umělci. Hostem kon-
certu bude zpěvačka Martina Pártlová 
a Kumpanovi muzikani. Návštěvníci 
se rovněž mohou těšit  na ochutnávku 
vín, která bude toto nedělní odpoledne 
provázet.

TUHAŇ
Den plný her a zábavy   V sobotu 28. 
července se uskuteční tradiční Setkání 
přátel v Tuhani. Od 13 hodin před míst-
ní hasičskou zbrojnicí proběhne pestrý 
zábavný program. Uskuteční se vskut-
ku zajímavé soutěže jako vrh pivním 
sudem pro muže a hod válečkem pro 
jejich něžné protějšky. Dále  to bude pití 
piva na čas či závod v pojídání koláčů a 
samozřejmě i soutěž o ten nejchutnější 
pouťový koláč. K tomu přispěje kapela 
Monogram a od 16 hodin proběhne spo-
lečné vystoupení Magdy Malé a Bohuše 
Matuše. Vše vyvrcholí pouťovou zába-
vou s bohatou tombolou a vystoupením 
taneční skupiny Gradace.

NOVÁ VES
Pro lepší život v obci    I zde se snaží 
zvelebovat svojí obec, aby se jim ještě 
lépe žilo. Vzhledem k tomu, že „šetří“ 
na kanalizaci, nejsou to velké projekty  
z rozpočtu obce, ale i drobné věci mohou 
mít velký přínos a efekt. Nainstalovali la-
vičku na autobusovou zastávku před are-
álem ŘSD a PČR,  aby si cestující, hlavně 
senioři, mohli při čekání na autobus sed-
nout; nechali vymalovat sál na obecním 
úřadě, natřít dřevěné prvky a instalovali 
závěsy. Na žádost maminek objednali 
dřevěný přístřešek nad lavičky a stůl 
na dětské hřiště v Nových Ouholicích  
a vyčistili betonové žlábky pro dešťové 
svody po obci.  mar

(dokončení ze str. 5) 
 Vinice resp. viničné porosty, 
které paní Krausová poskytovala 
městu, a za něž se město zavázalo 
poskytnout náhradu v podobě roz-
sáhlých pozemků, totiž vůbec ne-
existovaly ve výměře tvrzené paní 
Krausovou. O to překvapivější 
bylo, že hodnota daných neexis-
tujících porostů a pozemků byla 
stanovena dle znaleckého posudku 
(bohužel jsme v rámci své práce 
získali pouze jeho pracovní verzi 
a originál nám předložen nebyl 
a už zřejmě neexistuje).  
 Naše zjištění, že daná vinice a po-
rosty neexistovaly ve výměře uvádě-
né paní Krausovou a znalcem, nám 
při jednání zastupitelstva potvrdil 
také pan Vilém Kraus.  

 Bohužel se ukázalo, že město 
uzavřelo smlouvu ohledně majet-
ku, jehož existenci si nikdy neo-
věřilo. Díky naší činnosti pak byla 
přehodnocena zvažovaná směna 
rozsáhlých pozemků (tisíce metrů 
pozemků na Mělníku) ve prospěch 
paní Krausové a dané pozemky 
zůstaly v majetku města.
 Následně, zejména díky snaze ve-
dení města se s paní Krausovou do-
hodnout a tlaku paní Krausové, byla 
uzavřena dohoda o kompenzaci za 
porosty a pozemky v nižší výměře, 
a to za částku kolem 2 milionů Kč. 
Vedení města tedy v rámci řešení 
dané situace přijalo politické rozhod-
nutí a ustoupilo uvedenému nátlaku, 
ač nároky paní Krausové byly 
právně dosti sporné a nikdy nebylo 

prokázáno, že paní Krausové před-
mětné viničné porosty právně patří 
(byla pouze nájemcem předmětných 
pozemků). Ač se nakonec vedení 
města rozhodlo, že proti osobám, 
které tento stav způsobily, nebude 
postupovat, podařilo se nám ochrá-
nit majetek města proti větším ztrá-
tám a zároveň vedení města ukázat, 
že je třeba při zacházení s majetkem 
města postupovat více pečlivě. 

 zKauza „Pronájem městského 
krematoria“ (proč město nechce 
nájemní smlouvu soutěžit?)
 Jako poslední bod z naší kontrolní 
činnosti chci uvést případ vedením 
města připravovaného prodloužení 
nájemní smlouvy s provozovatelem 
mělnického krematoria, které se 
podařilo zvrátit i díky našim zjiš-
těním. Současný měsíční nájem 
placený městu je totiž hluboko 
pod obvyklým nájemným a ga-
rantuje tak provozovateli pravi-
delný zisk až ve výši milionů Kč. 
Dle našeho názoru by prodlouže-
ním nájemní smlouvy město moh-
lo utrpět ztrátu možná až v řádu 
milionů korun. A to i s ohledem na 
nabídku jiného zájemce o provozo-
vání krematoria a ztrátu možnosti za 
několik let soutěžit uzavření nové 
a pro město výhodnější nájemní 
smlouvy. 
 Ač jsme se tedy v rámci kont-
rolního výboru snažili být pro naše 
město aktivní, s cílem chránit jeho 
majetek, nedočkali jsme se praktic-
ky žádné opory, spíše naopak. Stá-
le se ptám, proč asi? Bohužel jsme 
také neviděli, že by se vedení města 
našimi závěry a doporučeními více 
zabývalo. Ostatně toto byl pro ko-
legy jeden z hlavních důvodů pro 
jejich rezignaci na členství v kont-
rolním výboru. Stanislav Servus

A přesně takový rám byl na začátku 
prázdnin postaven na pravém bře-
hu řeky Vltavy. A opět by si mnozí 
řekli k čemu to je, dát nějaký velký 
rám jen tak do prostoru. Zde je od-
pověď. Účelem je vystředit do ohra-
ničeného prostoru konkrétní přírodní 
scenérii. V tomto případě se jedná 
o výhled na renesanční zámek v 
Nelahozevsi a tak se s ním zájemci, 
zejména turisté na svých toulkách za 
památkami, mohou vyfotografovat 
ve zcela jedinečné pozici. Obzvláště 
to jistě potěší ty nejmladší výletní-
ky, kteří si tak budou moci vytvořit 
skvělá „selfíčka“. 
 Podobná „velká okna“ jsou zatím 
ve větší míře k vidění ve Francii, Itá-
lii či Austrálii. mar

BIGFRAM  V KRALUPECH
Jistě málokdo asi ví, co to znamená. Tento počeštěný výraz je složeninou 
dvou anglických slovíček „big“ a „frame“ a dá se přeložit jako „velký 
rám“. 

POZVÁNÍ  
NA TRADIČNÍ 

POUŤ 
V sobotu 4. srpna v 9 hodin zahájí 
Chorušickou pouť Poutní mše svatá 
ke cti Panny Marie ve zdejším kostele.  
O hodinu později se otevřou stánky a 
návštěvníky poutě čeká celá řada zajíma-

vých výstav. Je připravená tématická expozice fotografií, historických do-
kumentů a zajímavostí vývoje obce „Proměny obce od vzniku republiky“ 
v sále zdejšího hostince. Zde si bude rovněž možno prohlédnout obrazy 
zdejší autorky Marcely Kozákové „Malování pro radost“. Dále nebudou 
chybět hudební koncerty, pouťový turnaj v nohejbalu, soutěž místních ku-
chařek o NEJ pouťový koláč, ani výstava trofejí a dokumentů z činnosti 
mysliveckého spolku Chorušice – Velký Újezd. V sobotu vystoupí Tři sé-
gry revival band, Marcela Holanová a Kamil Emanuel Gott, v neděli pak 
zazní známé hity hvězdy sedmdesátých let v podání Milana Schelingera 
a jeho Bandu. Celou slavnost ukončí v neděli tradiční koncert varhanní  
a duchovní hudby.  mar

4. a 5. 8.

RADA MĚSTA ZAKÁZALA... 
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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%

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

NA SLOVÍČKO S MÍSTOSTAROSTOU KRALUP LIBOREM LESÁKEM

První písemná zmínka o Kralupech 
pochází sice již z roku 1253, nicmé-
ně po dlouhá staletí byly pouze ne-
známou obcí, která z okolních patřila 
mezi nejmenší. Navíc, zdejší vesnice 
náležela do vlastnictví řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou, a tak na 
nějaké větší stavby v podobě pev-
ných hradů s mohutným cimbuřím, 
či honosných zámků s francouzský-
mi zahradami, mohly Kralupy díky 
církevní správě zapomenout. 
 Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie a svatého Václava byl postaven 

až na konci 19. století v souvislosti 
s povýšením Kralup nad Vltavou 
na město, ke kterému došlo v roce 
1902. Vzhledem k jeho pozdnímu 
vzniku však nemá větší historický 
význam, nicméně v okolních obcích, 
později ke Kralupům připojených, 
vzniklo mnoho zajímavých staveb. 
Některé, jako třeba mikovický zá-
mek, sice podlehly zubu času, avšak 
jiné se podařilo zachránit. 
„Naše město nemá mnoho histo-
rických památek, proto se o ty stá-
vající musíme dobře starat, a také 

se snažit obnovit ty, které již třeba 
zanikly,“ vysvětluje místostarosta 
Libor Lesák a dodává, že vše začalo 
v roce 2010, kdy se podařilo navrátit 
do původní podoby mariánský sloup 
v Mikovicích. Takzvaná Štatue byla 
v 80. letech 20. století sice rozebrána 
a značně poškozena, nicméně díky 
perfektně provedené rekonstrukci ji 
dnes můžeme opět obdivovat. 
 Nejedná se však o jedinou archi-
tektonicky vzácnou stavbu v Kra-
lupech, kterou se podařilo po jejím 
zániku navrátit do původního stavu. 
„Stejně tak jsme se rozhodli vytvořit 
repliku kapličky v Lobečku, kterou po 
její demolici v roce 1967 připomínal 
již jen křížek,“ přibližuje situaci mís-
tostarosta Lesák s tím, že její obnova 
se povedla, celé místo bylo pietně 
upraveno, a kaple sv. Jiří, do jejíž vě-
žičky byl umístěn i zvon, byla v roce 
2013 slavnostně vysvěcena. 
 Pravidelně však dochází také 
k opravám stávávajících památek, 
tak třeba v roce 2006 město nechalo 
obměnit fasádu a střechu na kostele 
Narození svatého Jana Křtitele v Ze-
měchách, o několik let později dosta-
la nový kabát kaple u hřbitova, jež 
dnes slouží jako místo bohoslužeb 

PÉČI O PAMÁTKY 
MŮŽE KRALUPŮM JEJICH OKOLÍ ZÁVIDĚT

Česká města se mohou pochlubit mnoha zajímavými pamětihodnostmi a ani středočeské Kralupy nejsou výjimkou. I přesto, že se zde nenachá-
zí zdaleka tolik zajímavých staveb, jako v jiných obcích, neznamená to, že by se radnice o své milníky historie neuměla postarat, právě naopak. 
V minulých letech již došlo třeba k odkrytí vzácné dlažby či obnovení kapličky, letos zase přijde na řadu rekonstrukce viničního křížku.

HOSTIBEJK - ALTÁN PŘED A PO REKONSTRUKCI

místní pravoslavné církve. V Mi-
kovicích se zase dočkala nezbytné 
restaurace socha svatého Jana Ne-
pomuckého, jednoho z nejoblíbeněj-
ších českých světců. 
 Své ovoce však na poli ochrany 
památek přinesla také revitalizace 
centra města. „Během rekonstrukce 
Palackého náměstí se nám podařilo 
před kostelem odkrýt vzácnou mo-
zaikovou dlažbu, která dnes poutá 
pozornost mnoha místních i turistů 
a přispívá k celkovému zatraktivnění 
prostoru před radnicí,“ uvádí Libor 
Lesák s tím, že stejně tak se podařilo 
pietně upravit okolí pomníku věno-
vaného obětem druhé světové války. 
 Tím však veškeré změny v žád-
ném případě nekončí, a v letošním 
roce se zase důkladné rekonstrukce 
dočká třeba viniční křížek stojící 
nedaleko vlakové zastávky v místní 
části Zeměchy, jehož dřík bude od-
borně zrestaurován, zatímco hlavice 
a kříž znovu vymodelovány. Kralu-
pská radnice se však o zdejší monu-
menty nejen důkladně stará, ale aby 
město ještě více zatraktivnila, a to 
jak v očích místních, tak i turistů, za-
kládá nejrůznější pamětní místa. 
„Poté, co došlo k instalaci sochy Jo-
sefa Švejka, jsme se rozhodli nevšed-
ním způsobem připomínat nejdůle-
žitější události, osobnosti i stavby 
v Kralupech, a to zejména mladým 
občanům,“ vysvětluje Libor Lesák 
s tím, že za velmi krátký čas se tak 
podařilo vytvořit třeba železniční la-
vičku připomínající zrušenou zastáv-
ku, či posezení z kamenů odkazující 
na dnes již neexistující vrch Červená 
Hůrka, který musel ustoupit stavbě 
stejnojmenného sídliště.
 Největším překvapením, které 
radnice pro občany chystá, se však 
stane Park přátelství na sídlišti Cuk-
rovar. Nejen, že tím dojde k prodlou-
žení centra města, ale především 
vznikne další odpočinková plocha 
s okrasnými květinami, keři a lavič-
kami, kde se budou lidé cítit dobře. 
Nebude zde chybět ani lipová alej, 
která připomene nejen letošní výro-
čí vzniku republiky, ale také důleži-
tost partnerských měst, a především 
dodá celému místu na důstojnosti 
a věhlasu. 

Viniční křížek nedaleko vlakové 
zastávky v místní části Zeměchy, 
bude odborně zrestaurován a 
hlavice a kříž znovu vymodelo-
vány.
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Libor Lesák, místostarosta města 
Kralupy nad Vltavou

Obce v datech, nový projekt mezi-
národní společnosti Deloitte, který 
měl v uplynulých měsících za úkol 
podle tří kritérií, a to zdraví a život-
ní prostředí, materiální zabezpečení 
a vzdělání, vztahy a služby, zhodno-
tit kvalitu života v obcích s rozšíře-
nou působností, je u konce, a Kralu-
py se rozhodně nemají za co stydět. 
Umístěny na krásném 18. místě do-
kázaly, že řeči o nehezkém průmy-
slovém městě se v žádném případě 
nezakládají na pravdě, naopak. 

a slavnou historií, jež se uchytilo až 
na 101. místě v ČR a na 16. v kraji. 
„Kralupy se nám během posledních 
několika let povedlo radikálně změnit 
k lepšímu, a jejich umístění v první 
dvacítce, o tom jasně svědčí,“ vy-
světluje Libor Lesák s tím, že projekt 
Obce v datech nyní zároveň jasně 
ukázal, že není možné posuzovat lo-
kality jen podle jejich pověsti, a Kra-
lupy jsou toho příkladem.
 Přestože kralupský místostarosta 
se celý úspěch města snaží skromně 
připisovat především zaměstnan-
cům radnice, a také samozřejmě 
všem, kdo zde žijí, sluší se zmínit, 
že lví podíl na něm má i on sám. Je 
to právě Libor Lesák, kdo musí činit 
řadu nelehkých rozhodnutí v době, 
kdy starosta Holeček pobývá často 
v senátu anebo mimo ČR v rámci 
zahraničních cest, které jako záko-
nodárce vykonává, a nemůže se již 
městu věnovat tolik, jak by si sám 

KRALUPY SLAVÍ VELKÝ ÚSPĚCH 
V CELOREPUBLIKOVÉM SROVNÁNÍ SE UMÍSTILY V PRVNÍ DVACÍTCE, JAK TO DOKÁZALY?
Na krásném 18. místě se v průzkumu mezinárodní společnosti Deloitte s názvem Obce v datech dokázaly umístit Kralupy nad Vltavou. V profe-
sionálním šetření, během kterého odborníci hodnotili index kvality života ve 206 obcích s rozšířenou působností, a to podle tří hlavních kategorií, 
dokázaly Kralupy předběhnout v podstatě veškerá města ve svém okolí. Jak se jim to vlastně podařilo, a jaké inovace mají v plánu do budoucna? 

jistě přál. 
 Pokud se podíváme na jednot-
livá kritéria, stojí za zmínku třeba 
finanční politika, jistě hodnocená 
v rámci materiálního zabezpečení, 
kterou tomuto středočeskému městu 
mohou ostatní obce závidět. „Kra-
lupům se daří hospodařit, nemají 
žádné dluhy, rozvíjíme investice a fi-
nančními ústavy jsme vedeni jako 
úspěšní,“ říká místostarosta Lesák, 
jež má městskou kasu na starost 
a každoročně se svým týmem získá 
řadu různých dotací, které jsou klí-
čem k rozvoji města i vyrovnanému 
rozpočtu. 
 Nejinak je tomu také na poli 
vzdělávání, kde má toto středočeské 
město před ostatními značný náskok. 
Všechny místní základní školy vypa-
dají díky rekonstrukcím hrazeným 
z dotačních titulů jako nové, a ne-
dávno se Kralupům navíc podařil 
další zajímavý kousek. „Získali jsme 

dotaci z fondu EU ve výši 35 milionů 
korun, která bude určena na projekt 
Přístavba odborných učeben v ZŠ 
Komenského,“ uvádí Libor Lesák 
s tím, že tato akce nejen zatraktivní 
vědu a techniku mezi dětmi, ale také 
přispěje k důležitosti města ve Stře-
dočeském kraji. 
 Stejně tak se i v případě životního 
prostředí mají Kralupy čím pochlu-
bit. Nejen, že zde občané naleznou 
řadu romantických zákoutí a krás-
ných přírodních památek, ale městu 
se také daří chránit místní od řady 
nebezpečí, jež s průmyslem souvisí. 
„Dokázali jsme například přimět 
kraj, aby vyslovil červenou výstav-
bě obalovny ve Chvatěrubech,“ říká 
místostarosta Lesák, jež dlouhá léta 
upozorňuje na to, že tvorbou dalších 
zpevněných ploch by mohlo dojít 
dokonce ke změně klimatu na Kra-
lupsku, a proto je třeba vznik nových 
podniků důkladně zvážit. 
 Místní však rozhodně nehodlají 
usnout na vavřínech, a řada zajíma-
vých akcí se chystá i do budoucna. 
V rámci ochrany přírody a kraji-
ny nyní město dokončuje Park čtyř 
ročních období na Strachově, kde 
vznikne nový multifunkční areál, 
a stejně tak se chystá zaměřit na 
zlepšení kvality ovzduší. Místní 
také jistě potěší zrekonstruované 
centrum, jehož součástí bude i nové 
náměstí, pokryté žulovou dlažbou, 
osázené vzrostlou zelení a lavička-
mi, s vodotryskem.

„Když jsem se dozvěděl výsledek 
průzkumu společnosti Deloitte, ve 
kterém Kralupy v porovnání se svým 
okolím doopravdy excelovaly, polila 
mě obrovská hrdost,“ neskrývá nad-
šení místostarosta Libor Lesák, který 
však ihned dodává, že toto skvělé 
umístění v žebříčku je nejen ukáz-
kou kvalitní práce radnice a dalších 
organizačních složek, ale především 
se jedná o úspěch celých Kralup 
a všech lidí, kteří zde žijí. 
 Celý výsledek tohoto srovnání 
je však o to krásnější, že Kralupy 
nad Vltavou předběhly v podstatě 
všechna města ve svém okolí, jež 
dříve v představách většiny obyvatel 
České republiky platila za hezčí, při-
tažlivější a lepší. Nedaleký Mělník 
ležící na soutoku řek Labe a Vlta-
vy, okresní město, pod které Kralu-
py spadaly, a magické místo, jež se 
může pochlubit krásným zámkem, 
se propadlo až na 153. příčku v ČR, 
a 24. ve Středočeském kraji. 
 Neexcelovalo ani královské město 
Slaný, pyšnící se mnoha památkami 
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Co to jsou obnovitelné zdroje energie (OZE)?
Dle zákona č. 180/2005 Sb., o pod-
poře využívání obnovitelných zdrojů 
se tím rozumí obnovitelné nefosilní 
přírodní zdroje energie, jimiž jsou 
energie větru a slunečního záření, 
geotermální energie, energie vody, 
půdy, vzduchu, biomasy, skládko-
vého plynu, kalového plynu a ener-
gie bioplynu. Zákon by měl v zájmu 
ochrany klimatu a ochrany životního 
prostředí především:
a)  podpořit využití OZE
b)  zajistit trvalé zvyšování podí-

lu OZE na spotřebě primárních 
energetických zdrojů,

c)  přispět k šetrnému využívání pří-
rodních zdrojů a k trvale udržitel-
nému rozvoji společnosti,

d)  vytvořit podmínky pro naplnění 
indikativního cíle podílu elektři-
ny z OZE na hrubé spotřebě elek-
třiny v ČR ve výši 8 % k roku 
2010 a  pro další zvyšování toho-
to podílu po roce 2010.

 Faktem je, že jsme silně závis-
lí na dovozu černého uhlí, ropy 
a zemního plynu.

Nyní stručně k některým jednotli-
vým typům OZE v ČR.

 z 1. Energie větru 
- větrné elektrárny
Výroba elektrické energie z větr-
ných elektráren má jednoznačný 
přínos v zájmu nižší zátěže životní-
ho prostředí a ve srovnání s klasic-
kými zdroji. Jedná se o bezemisní 
technologii, která přispívá ke sni-
žování emisní zátěže škodlivých 
látek v daném regionu. Lokality 
s příhodnými podmínkami pro pro-
voz větrných elektráren v ČR jsou 
uvedeny ve větrném atlasu. Rozsah 
území ekonomicky vhodného pro 
výstavbu větrných elektráren závisí 
i na klimatických, ekonomických, 
sociálních a technických faktorech. 
Jedno z možných řešení je spojení 
větrné elektrárny pro ohřev vody 
a solárních kolektorů nebo tepelné-
ho čerpadla, čímž vznikne hybridní 
systém zvyšující účinnost celé ener-
getické soustavy, který se navzájem 
doplňuje.

 z 2. Sluneční energie
Sluneční záření je základním a vý-
znamným OZE. Využití je možné 
jako solární (termické) kolektory 
a přeměňovat je na teplo nebo jako 
fotovoltaické systémy (FVE) pro 
výrobu elektřiny.

 zSolární kolektor
Je v podstatě sběrač slunečního zá-
ření, jehož prostřednictví je ohří-
vána pracovní látka nebo je solární 
energie koncentrována do určitého 
místa. Dokonalý sluneční kolektor 
transformuje sluneční energii záření 

beze zbytku. Kolektory prošly bouř-
livým vývojem a stávají se běžným 
zařízením s perspektivou mohutného 
nasazení a spolehlivých úspor přede-
vším při použití akumulačních nádr-
ží a pro doplněk k vytápění.

 zFotovoltaické systémy
Ze slunečního záření se vyrábí elek-
trická energie přímo pomocí foto-
voltaického systému, který je složen 
ze solárních panelů, nezbytné řídící 
elektroniky, střídače a napojení na 
spotřebič, případně je systém napo-
jený na distribuční soustavu pro sdí-
lení přebytku/nedostatku elektřiny. 
Připojení je dnes kupodivu povin-
né. Řešení problému nadbytku elek-
trické energie vyrobené ze sluneční-
ho záření se začíná řešit ukládáním 
elektrické energii např. do akumu-
látorů. Přes skandální machinace 
se zahájením některých FVE jsou 
slibným krokem a konečně v blízké 
době snad budou podporováni i malí 
provozovatelé (střešní FVE). Je to 
řešení nejen pro náš region a je to 
částečné řešení pro snížení závis-
losti na monopolních dodavatelích 
elektrické energie.

 z 3. Vodní energie 
- vodní elektrárny
Vodní energie vzniká při koloběhu 
vody a je určena pro výrobu elek-
třiny ve vodních elektrárnách. Patří 
mezi nejstarší OZE a mají i další 
pozitivní dopady. Rozeznáme velké 
vodní a přečerpávací elektrárny 
a malé vodní elektrárny (MVE) 
s instalovaným výkonem do 10 MW. 
Bouřlivý rozvoj MVE nastal v ČR 
za posledních 15 let a jejich počet 
se zvýšil zhruba o 1000 na stávajích 
přes 1 500 zřízení. Lze je nadále roz-
šiřovat zejména v místě bývalých 
mlýnů, jezů, popř. vodních pil. Zde 
je také řešení pro jakýkoli region 
s danými podmínkami.

 z 4. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla (TČ) lze zařadit 
mezi OZE, které mají sice relativně 
omezený výkon, ale již mají pevné 
místo např. v oboru vytápění domů. 
Nástup umožnily nové materiály, 
zateplovacích technologie, úspor-
nější systémy hospodaření s teplem 
a  nástup nízkoenergetických staveb, 
které dnes potřebují mnohem méně 
tepla než v minulosti. Je možné na-
vrhovat mnohem menší a levnější 
zařízení, která dokážou běžný dům 
bez problémů zásobovat teplem. 
Role těchto zařízení díky výhodné 
návratnosti investice roste, dnes je 
TČ vybavena takřka každá 10. novo-
stavba a  mohou být součástí ústřed-
ního vytápění, teplovzdušného vytá-
pění a klimatizace. TČ lze používat 
v podstatě všude.

O ČEM SE U NÁS MOC NEPÍŠE

 z 5. Energie biomasy
Biomasu lze definovat jako látku 
biologického původu, která může 
být rostlinného nebo živočišného pů-
vodu a patří mezi základní surovinu 
pro OZE. Pro energetické účely se 
využívá i cíleně pěstovaná rostlin-
ná biomasa, odpady ze zemědělské, 
lesní nebo potravinářské produk-
ce. Může být využita pro výrobu 
elektřiny, tepla a bioplynu. Energii 
z biomasy lze získat chemickými, 
popř. biochemickými procesy, spalo-
váním nebo spoluspalováním.
Jednotlivé druhy biomasy mají růz-
nou výhřevnost, která m.j. závisí na 
obsahu vody, který se pohybuje 
od 10 do 70%. Účinnost biomasy 
při výrobě elektřiny je odhadová-
na na 25–35 %. Zbytková energie, 
která je produkována ve formě tepla, 
zůstává nevyužita. Tento problém je 
možné vyřešit kombinovanou výro-
bou tepla a elektřiny. V rámci koge-
nerace je teplo vznikající při výrobě 
elektřiny užíváno na vytápění. Ko-
generací je možné zajistit úsporu 
paliva ve výši 20–30 %. Výroba 
kogenerací snižuje produkci emisí, 
které by byly v případě oddělené 
výroby vyšší. Jednoznačnou výho-
dou biomasy je, že se jedná o OZE, 
který je při rozumném užívání ne-
vyčerpatelný. Další výhodou je, že 
využívání biomasy přispívá k rozvo-
ji venkova a zemědělských oblastí. 
Při výrobě elektřiny z biomasy sice 
dochází k energetickým ztrátám, ale 
nízká účinnost je řešena kogenerací. 
Při pořízení kotle na biomasu lze při 
splnění řady podmínek získat dotaci, 
zejména při neexistenci centrálního 
rozvodu plynu či tepla vobci, což 
jsou časté případy. Potřeba biomasy 
je také zásadní při kompostování 
a provozu bioplynových stanic.

SOUČASNÉ 
TENDENCE

Byla uzavřena dohoda napříč Ev-
ropou, že členské státy budou mít 
v roce 2030 podíl OZE ve výši 32 
% jako celek. Shodly se na tom 
členské státy, Evropská komise 
a Evropský parlament. Výsledné 
cíle jsou vyšší v porovnání s pů-
vodními návrhy a lépe odpovídají 
významnému poklesu cen obno-
vitelných technologií. Součástí 
dohody jsou také lepší podmínky 
pro samovýrobce energie, navýše-
ní podílu OZE v dopravě na 14 %, 
které by mělo vést k vyšší podpo-
ře elektromobility. Evropa se dále 
shodla na postupném útlumu využi-
tí palmového oleje v dopravě a pod-
poře biopaliv. Členské státy mají 
vypracovat národní klimatické plá-
ny a Evropa se může díky realistic-
kým a přitom ambiciózním cílům 
vrátit na pozici globálního tvůrce 
inovativní a šetrné energetiky. Je to 
slibný závazek a potřebný impuls 
ke snížení závislosti evropských 
států na fosilních palivech. Vzhle-
dem k tomu, že již dnes jsou k dis-
pozici analýzy o možnosti nárůstu 
na alespoň 34 % energie z OZE, lze 
předpokládat jeho navýšení. Levné 
solární a větrné elektrárny vytěs-
ňují z trhu zdroje spalující uhlí 
nabízející investici pro zajištění 
dostupné energie pro domácnosti 
a firmy.
 Nová legislativa EU navazuje 
na aktuálně platný rámec do roku 
2020 a členské státy nyní mají  
2 roky na implementaci směrnic do 
národních právních norem. Je nut-
né urychleně aktualizovat energe-
tické zákony a související právní 
předpisy. 
 (pokračování na str. 18)
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www.autohelus.cz

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

prodej užitkových vozidel
autorizovaný servis

prodej náhradních dílů
e-shop

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

prodej stavební 
a zemědělské techniky

autorizovaný servis
prodej náhradních dílů

www.helustechnik.cz 
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(dokončení ze str.14)
 K energetické politice je tře-
ba přistoupit s respektem k vývoji 
v energetice, který dává šanci inova-
tivním technologiím jako jsou bate-
rie, elektromobily nebo chytré sítě. 
Mezi hlavní prvky aktualizovaného 
návrhu směrnic EU patří i posílení 
role spotřebitele při účasti na energe-
tickém trhu.
 Občané se mají stát významný-
mi partnery na energetickém trhu 
a získat možnost bez zbytečných 
překážek energii vyrábět, skladovat 
a spotřebovávat – včetně prodeje 
přebytků vyrobené elektřiny do 
sítě bez nepřiměřených požadav-
ků či poplatků ze strany vykupují-
cích. Musí být podpořen vznik zcela 
nových subjektů na trhu s energií, 
kterých se mohou účastnit občané, 
místní samosprávy a podniky při se-
riozních tržních podmínkách. OZE 
jako součást energetického mixu 
jsou stěžejní a jejich realizace jak 
pro výrobu elektrické energie, tak 
i tepla, mají v převážné míře re-
gionální charakter. Rozvoj využití 
OZE je v posledních dvou letech 
velmi dynamický i přes bariéry, kte-
ré jsou proti nim používány.
 Cílem rozvoje OZE je snížit ener-
getické náklady a posílit energetic-
kou soběstačnost domácností díky 
využití moderních technologií, které 
jsou stále dostupnější. Jde například 
o hybridní solární elektrárny na 
střechách budov, které spojují FVE 

s akumulací energie. Dům může být 
spojen s distribuční soustavou nebo 
také může využívat čistě vlastní so-
lární elektřinu.
 Výroba elektřiny z OZE nebude 
pouze výsadou velkých hráčů, ale 
rozšíří se možnosti jejího využití 
také do rukou všech občanů. 
 Na závěr nutno ukázat na jednu 
z možností podnikání, kterou mohou 
být energetická družstva. Ta jsou 
z hlediska zisku výhodnější než jiné 
formy podnikání, jsou méně nároč-
né na řízení a koordinaci a mohou 
svým členům poskytovat služby za 
dostupné ceny. Při přepočtení mar-
že na jednotlivé členy nejde o velké 
částky a tak je daleko zajímavější 
vzít příjem celého družstva a vy-
užít ho k dalšímu rozvoji projektu 
a zlevnění družstevních služeb nebo 
k rozvoji komunity a zlepšení život-
ního prostředí (inovace a zateplení 
domů, zdokonalování infrastruktury, 
využití bioodpadu atd.). Dojde tím k  
nevyhnutelné interakci s místními 
obyvateli.
 Podle výzkumů veřejného mínění 
jsou lidé většinou příznivě nakloněni 
OZE, ale pokud mají být postaveny 
v jejich sousedství, často se staví 
proti jejich výstavbě. V zahraničí 
je takový postoj obecně označován 
NIMBY – Ne na mém dvorku. Zde 
je právě hlavní výhoda družstev-
ního vlastnictví – místní komuni-
ta by pak brala OZE za své a pak 
lze odpor místních obyvatel pomocí 

komunitního vlastnictví změnit na 
postoj „Jen pokud to bude moje“. 
Místní zdroje pak nevyužívá soukro-
mý investor pro svůj zisk, ale profitu-
jí z nich místní obyvatelé. Družstvo 
nestaví OZE pro zisk, jeho služby 
jsou pak levnější, než služby posky-
tované soukromou společností. Je to 
pro malé investory možnost dát do-
hromady potřebný počáteční kapitál, 
na nějž by jako jednotlivci nedosáhli. 
Z ekonomického hlediska družstevní 
aktivita umožňuje rozvinout skrytou 
místní poptávku, lidé obvykle mají 
o družstevní služby zájem. Druž-
stva zaručují dlouhodobou investici  
a  rozvoj infrastruktury, vytváří pří-
ležitosti pro rozvoj zemědělství, 
resp.udržení a vytváří nová pracovní 
místa. Ve vyspělých státech jsou ta-
ková družstva realitou.
 Jeden z mála pozitivních kroků 
Středočeského kraje je návrh na 
zřízení družstev pro překládací sta-
nice komunálního odpadu. Nutno 
však dodat, že toto doporučení je 
motivováno cílem dosáhnout toho, 
aby se obce postaraly o přísun ko-
munálního odpadu z celého kra-
je a zčásti i jiných krajů pro spa-
lovnu ČEZ v Horních Počaplech. 
Je nesporné, že úsilí o výstavbu 
této obří spalovny, tzv. ZEVO, 
základní myšlence zákona uve-
dené v úvodu článku zákona od-
poruje.

 Ing. František Ohem, 
poradce v životním prostředí

O ČEM SE U NÁS MOC NEPÍŠE

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

Kromě toho se zde chystá i gastro-
nomická show v podobě Mezinárod-
ního festivalu jídla a vína. Kulturní 
setkávání probíhají v prostorách 
knihovny  i na radničním dvoře, ne-
chybí ani divadelní představení či 
promítání pod širým nebem. Jako 
v minulých letech i letos se otevře 
Letní park plný zábavy, relaxace, 
tvoření i vzdělávání jak pro nej-
mladší návštěvníky, tak pro dospělé. 
K posezení jistě přiláká zelený tráv-
ník pod stromy i kavárna v originál-
ních funkcionalistických prostorách 
Masarykova kulturního domu. 
 Od pondělí 23. července po dva 
týdny zde bude probíhat celá řada 
workshopů, kde si pod odborným 
vedením zkušených lektorů malí 
i velcí budou moci zkusit třeba mal-
bu na hedvábí nebo vyrobit indián-
ské ozdoby z kůže, nebude chybět 
výroba šperků, letních věnců, pane-
nek z ovčí vlny, hudebních nástrojů  

LETNÍ PARK NABÍZÍ SKVĚLOU ZÁBAVU
Mělnické kulturní léto je v plném proudu. I letos na náměstí Míru nechybí hudební produkce jak na pódiu, 
tak v podloubí před barem Díra či v areálu restaurace Němý Medvěd. 

či malování na sklo různých svítilen, 
keramická a textilní dílna a tvorba 
z přírodní kosmetiky. Pro dospělé je 
v pondělí 30. července od 18 hodin 
připravena lekce jógy pod širým ne-
bem. 
 V úterý 24. července se uskuteč-
ní koncert BABYLON BAND a 27. 
července bude k dispozici unikátní 
loutkové hřiště nejenom pro děti ale 
i pro jejich doprovod. Co se týče lou-
tek, tak se chystají ještě dvě předsta-
vení s dřevěnými herci. A živí herci 
z divadla Spektákl uvedou grotesky 
z velkoměsta pod příznačným ná-
zvem „Chaplinovy děti“ a  hudební 
pohádku „Tři prasátka“ předvede 
soubor divadla Pruhované panenky“. 
                                                                                                                    mar

MÁ VLAST 
CESTAMI PROMĚN
Národní putovní výstavu „Má 
vlast cestami proměn“ pořádá 
Knihovna Eduarda Petišky od 
3. až do 19. srpna v Kočárovně 
brandýského zámku. 
 Již pátý a tak i jubilejní ročník 
této každoroční akce přináší svě-
dectví o zvelebování opomíje-
ných míst a objektů v naší vlasti. 
Opět je tu skvělá příležitost zasta-
vit se na chvilku při svých prázd-
ninových procházkách městem  
a přesvědčit se, jak člověk do-
káže proměnit chátrající stavby 
v důstojné objekty, které ponesou 
své poselství i dalším generacím.  
 mar
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PRODEJ 2 RODINNÝCH DOMŮ 
NOVOSTAVBY – Sokolská, Mělník

1. dům: 120 m2, pozemek 271 m2,²
celková cena 4 340 000 Kč za nemovitost + provize RK, včetně právního servisu

2. dům: 120 m2, pozemek 289 m2,²
celková cena 4 410 000 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 11/2018.

Ing. Jitka SLEZÁKOVÁ

 Kancelář: Bezručova 108, 276 01 Mělník  telefon: 603 919 866  www.jsreality.cz
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Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

Jaroslav Krombholc se narodil na 
Mělníku, prožil zde dětství a mládí. 
Po absolvování mělnického gym-
názia studoval konzervatoř a stal se 
významným dirigentem. Jeho celo-
životní partnerkou byla neméně vý-
znamná operní pěvkyně Maria Tau-
berová. Oba umělci jsou pohřbeni na 
mělnickém hřbitově sv. Václava. 
 Není náhodou, že právě nyní vy-
chází první rozsáhlá biografie vě-
novaná tomuto významnému diri-
gentovi a skladateli pod výstižným 
názvem „Drama dirigenta – Jaroslav 
Krombholc v osidlech doby“ z pera 
docenta Martina Kučery. 

„Maluji větve, co se k sobě naklánějí a ta třetí ne. Ma-
luji mraky. Voda si dělá, co chce… Lesní šero kreslím 
pastelem, když je jako mech. A ptáky taky.“.
 Takto vzletně hovoří o své tvorbě výtvarnice Klára 
Stodolová. Již od raného mládí maluje přímo v plenéru, 
a i při ateliérové práci zachycuje zejména kytice či vět-
ve stromů a další přírodniny. Kromě akvarelů se zabývá 
malováním na sklo a tkaninu, dále grafickým i interié-
rovým designem, vytváří brože v podobě ptáčků a jejím 
koníčkem je keramika. 
 V mělnické galerii představí své akvarely, jenž pů-
sobí jako mokré skvrny krystalizující do skal a borovic 
Kokořínských roklí, tu a tam prostřídané kvetoucí nád-
herou. Časté jsou průhledy skrze větve do neurčitých 
dálek, působivý je i rej motýlů na jejich oblíbeném keři. 
Většina děl je malovaná pohotovou technikou akvarelu, 
část je vytvořena pracnou technikou barevného dřevo-
řezu. Název výstavy „Sbírka“ představuje výtvarná díla 
jako sbírku nálad a pocitů ze setkání s lesním a zahrad-
ním světem.

DRAMA DIRIGENTA

SBÍRKA KLÁRY STODOLOVÉ

Zejména starší generace si jistě vzpomene na přenosy Pražského jara, kde za dirigentským pultíkem řídil 
Smetanovu „Mou vlast“ Jaroslav Krombholc. Od narození tohoto nejtalentovanějšího dirigenta ze školy 
Václava Talicha, spjatého celoživotně zejména s operou Národního divadla v Praze, uplynulo v lednu letoš-
ního roku sto let a zároveň pětatřicet let od jeho úmrtí.  

Mělnická Galerie Ve Věži, nacházející se v Pražské bráně, představuje výstavu Kláry Stodolové věnovanou 
přírodě. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 19. července od 18 hodin.

 Tento významný historik má za 
sebou celou řadu odborných prací 
jak z oblasti dějin československého 
odboje za první světové války tak 
i z politické diferenciace na přelomu 
19. a 20. století a rozpadu Rakouska-
-Uherska. V současné době u něho 
však převážil zájem o kulturní dě-
jiny 19. a 20. století se zvláštním 
zřetelem k období po druhé světové 
válce. 
 V knize se rovněž zabývá i dějina-
mi opery Národního divadla v letech 
1941-1983 a zejména historickými 
aspekty české dirigentské produk-
ce. Nevyhýbal se však přitom ani 
polemice, neskrývaje osobní vztah 
k Jaroslavu  Krombholcovi a jeho 
ženě, pěvkyni Marii Tauberové, což 
souvisí i s jejich příbuzenským vzta-
hem. Docent Martin Kučera je totiž 
Krombholcovým prasynovcem. Tak-
že čtenáři se mohou dozvědět řadu 
zajímavostí z této kulturní oblasti.
 Ve středu 27. června byla v obřad-
ní síni mělnické radnice slavnostně 
uvedena tato kniha věnovaná další-
mu z významných mělnických rodá-
ků. 
 Slavnostního aktu se kromě ná-
vštěvníků zúčastnili emeritní operní 
pěvkyně Národního divadla Naďa 
Šormová, operní a televizní reži-
sér Tomáš Šimerda, historik Josef 
Tomeš, a samozřejmě autor knihy 
doc. PhDr. Martin Kučera CSc. 
Při této příležitosti starosta města 
MVDr. Ctirad Mikeš věnoval auto-
rovi pamětní medaili – denár kněž-
ny Emmy. Na závěr uvedení knihy 
se konala autogramiáda a hosté si 
mohli prohlédnout mělnický poklad 
v podobě vzácné monstrance, ci-
boria a originálního poháru.   
 mar                                                                                                 

Na slavnostním křtu knihy his-
torika Martina Kučery věnoval 
autorovi starosta města Mělník 
MVDr. Ctirad Mikeš pamětní 
medaili – denár kněžny Emmy. 
 Foto: Karel Lojka

 Součástí výstavy, kterou bude 
možno zhlédnout až do 2. září bude 
i doprovodný program pod názvem 
„Okouzlení akvarelem“, který pro-
běhne 30. července v rámci Mělnic-
kého kulturního léta. V parku před 
Masarykovým kulturním domem se 
od 14 hodin uskuteční workshop pro 
děti pod vedením Kláry Stodolové. 
Pro případné zájemce bude možnost 
s autorkou po workshopu navštívit 
komentovanou prohlídku v Galerii 
Ve Věži. A zde bude rovněž připra-
ven akvarelový koutek, kde si malí 
i velcí návštěvníci budou moci vy-
zkoušet techniku akvarelu na speci-
ální papír a odnést si ji domů.
   mar
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ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

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

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

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

rampouchů

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

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

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

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Provádíme repase původních 
špaletových oken, více na tel. 777 741 221
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„ŠARMANT ŠANSONY“ SKUPINY LAKUNA
Po kapele Buty se v rámci Mělnického kulturního léta představí na náměstí Míru další výrazná hudební formace. Plzeňskou kapelu Lakuna lze 
jen těžko zařadit. Její muzika vyrůstá z kořenů urban folku, šansonu, swingu, hospodských odrhovaček i kavárenského šramlu. Kapela sama 
nazývá své skladby „šarmant šansony“, které ohledávají skuliny a slepá místa ve vztazích. 

Láska, první a poslední věci života, 
protiklady, které se přitahují, to vše 
tvoří ústřední motivy písní podáva-
ných s jiskrou a šarmem, k nimž při-
spívá nezaměnitelné charisma zpě-
vačky Petry Kuny Hynčíkové, která 
mimochodem „dala“ jméno kapele. 
Kromě vlastní tvorby zhudebňuje  
i poezii známých či méně známých 
autorů, z nichž je možno jmenovat 
našeho „prokletého básníka“ Fran-
tiška Gellnera či americkou básníř-
sku 19. století Emily Dickinson.
 Písničky Lakuny zaznívají i na 
divadelních prknech. A to v před-
stavení karlovarského Divadla Dag-
mar „Těším se, že mi brzy napíšeš!“ 

pojednávající o ženách vězněných 
v československých komunistic-
kých lágrech. Dále skupina spo-
lupracuje s divadlem MY na pro-
jektu „Čítání lidu“, což je veřejné 
scénické čtení z knižních novinek 
v plzeňských kavárnách. A v nepo-
slední řadě její písně inspirovaly 
také vznik divadelního představení 
složeného ze scénických teatroklipů 
„Běh života“ v divadlech Dialog či, 
Světovar. 
 Nejenom mělnickým poslucha-
čům se představí ve středu 25. čer-
vence od 20 hodin a určitě to bude 
další z příjemných letních večerů. 
                                                                                           mar

Lakuna  Foto: archiv

Biografie o geniálním Stephenu Hawkingovi  – Teorie všeho bude uve-
dena 2. 8. od 21 hodin.

8. 8. uvede Kinematograf bratří Čadíků český film Bajkeři.Ve filmu 
můžete vidět Adama Mišíka, Celeste Buckingham, Tomáše Matonohu, 
Vandu Hybnerovou nebo Michala Suchánka.

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

V úterý 7. srpna dorazí potulný kine-
matograf do Štětí a setrvá zde až do 
pátku. Filmová projekce se uskuteční 
vždy po setmění od 21.30 na Husově 
náměstí. A na jaké snímky se diváci 
mohou těšit? Nejprve to bude čes-
ká romantická komedie se skvělým 
hereckým obsazením „Bezva ženská 
na krku“, následovat bude další ko-
medie „Bajkeři“ o trojici kluků trávi-

cích veškerý čas ve světě sociálních 
sítí z něhož jsou vytrženi na dvou-
setkilometrový cyklovýlet. Děti za-
ujme snímek „Hurvínek a kouzelné 
muzeum“ a rodinná komedie „Špun-
ti na vodě“ určitě všechny pobaví 
skvělým hereckým obsazením v po-
dání Hynka Čermáka, Pavla Lišky, 
Jiřího Langmajera, Anny Polívkové 
či Tatiany Vilhelmové. 

Nedílnou součástí Mělnického kulturního léta jsou filmové projekce 
pod širým nebem – Letní kino Aušperk se opět otevřelo. Každoroční 
promítání v mělnickém parku Aušperk pořádá zapsaný spolek Přá-
telé Želvy, což je společenství lidí kolem mělnické kavárny a antikva-
riátu Želví doupě. 

Potulný Kinematograf bratří Čadíků během prázdnin navštěvuje města 
i městečka, kde vždy po čtyři večery nabízí zajímavé snímky. 

POD ŠIRÝM NEBEM
FILMOVÉ LÉTO 
S BRATRY ČADÍKY

 Prvním filmem byla 19. července 
klasická lužickosrbská pohádka na-
točená geniálním animátorem Kar-
lem Zemanem „Čarodějův učeň“. 
Následovat bude první celovečerní 
film Tomáše Vorla „Kouř“, pojedná-
vající o pokřivenosti posledních let 
totality. Zejména pamětníci těchto 
časů si tak ve čtvrtek 26. července 
přijdou jistě na své. 
 Skutečně pozoruhodný snímek 
bude možno shlédnout o týden poz-
ději. Biografie o Stephenu Hawkin-
govi, muži s geniálním mozkem 
v nemocném těle, s příznačným ná-

zvem „Teorie všeho“ vypráví o ne-
zlomné síle vůle i lásky. Nejen děti 
jistě zaujme 9. srpna animovaný stej-
nojmenný film podle slavné knihy 
Saint-Exuperiho „Malý princ“ a ro-
dinný fantasy trhák „Fantastická zví-
řata 1“. Poslední projekce 30. srpna 
bude patřit slavné filmové adaptaci 
neméně slavného románu F. S. Fitz-
geralda o zlatém věku mezi světový-
mi válkami „Velký Gatsby“.
 Všechna promítání začínají vždy 
po setmění a tak si přejme, aby opro-
ti loňsku byla milovníkům skvělých 
filmů i nebesa nakloněna.     mar
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VAŘÍME ZDRAVĚ
LÉTO VE SKLENICI – MERUŇKOVÁ MARMELÁDA S LEVANDULÍ

Marmeláda nebo džem? U nás 
doma je to celkem jedno, ale po-
kud ve sklenicích plavou i kousky 
ovoce, správně se jedná o džem.

 zPOTŘEBUJETE:
• 1 kg vypeckovaných meruněk
• cca 400 g třtinového cukru
• 15 g citrusového pektinu
• šťáva z 1 citrónu
• 1 lžíce sušené levandule

 zPOSTUP
 Meruňky nakrájejte na menší 
kostky nebo nahrubo rozmixuj-
te a v misce zasypte 350 g cukru. 
Přidejte levanduli a promíchejte. 
Nechte odstát minimálně 3 hodiny 
nebo nejlépe přes noc přikryté na 
lince (pokud máte doma horko, dej-
te směs raději do lednice).
 V pánvi nebo v širokém hrnci 
přiveďte meruňky k varu a vařte 
5 – 6 minut. Zbytek cukru smí-
chejte s citrusovým pektinem (aby 
se v džemu necuckoval) a přidejte 
k meruňkám. Důkladně promíchej-
te a vařte ještě asi jednu minutu. 
Poté přimíchejte citrónovou šťávu 
a udělejte tzv. talířkový test. Talířek 
dejte před přípravou džemu do mra-
záku. 
 Na takto vychlazený talířek káp-
něte džem a počkejte jednu minutu. 
Džem by měl jen nepatrně stékat 
a na povrchu se začne „krabatit“. 
Kdyby byl ještě hodně tekutý, stačí 
přidat malinko pektinu smíchané-

ho s trochou cukru a chvíli povařit. 
S časem to nepřehánějte, každá dal-
ší minuta ubírá vitamíny. 
 Hotový džem plňte do horkých 
sterilizovaných sklenic. Pokud máte 
doma trychtýř s širokým hrdlem, 
rozhodně ho použijte, ale postačí 
i menší naběračka. Jen dejte po-
zor, ať okraj sklenice zůstane čistý 
a netknutý, aby se džem nezkazil.

 zTIP
Citrusový pektin se dá koupit v běž-
né síti obchodů a rozhodně se vy-
platí ho vyzkoušet. Je bez lepku, 
konzervantů, laktózy a hlavně ne-
obsahuje palmový tuk.  
 Dobrou chuť!

Víte, že navigace není výdobytkem moderní, tedy digitální doby? Navi-
govat jste se mohli nechat již v 70. letech minulého století, mělo to však 
několik velkých „ale”. Navigování probíhalo prostřednictvím magneto-
fonové pásky v rádiu.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA AUTOMOBILŮ
NAVIGACE NENÍ VÝDOBYTKEM DIGITÁLNÍ DOBY

Systém navigování prostřednictvím 
magnetofonové pásky byl vymyšlen 
ve Velké Británii a televize BBC ho 
představila v roce 1971. Stalo se tak 
v pořadu Tomorrow’s World, jenž se 
zabýval moderními technologiemi. 
Vždyť i samotná kazeta, kterou už 
dnešní mladí vlastně ani pořádně ne-
znají, se rozšířila jen pár let předtím. 
Do aut se podle dostupných zdrojů 
dostala teprve v roce 1968.
 Princip navigování byl vlastně 
docela primitivní. Na kazetách byly 
namluvené trasy s přesně načaso-

vanými pokyny. Tím bylo dáno to 
největší omezení, protože se nedalo 
jet z jakéhokoliv bodu do jakéhoko-
liv jiného bodu, bylo třeba se držet 
předem zvolených startovních i cí-
lových míst. Nešlo ale jen o pouhé 
přehrávání hlasových příkazů, které 
se podobají těm dnešním, například: 
za 100 metrů odbočte vlevo do ulice 
zelená, byly totiž načasované.
 O to, aby byl údaj vzdálenosti vy-
sloven ve správném čase, se staral 
sofistikovaný systém, a to i bez GPS 
a přítomnosti satelitů. Tato kazetová 
navigace sice vůbec nevěděla, kde 
přesně auto je, ale věděla, kolik uje-
lo metrů, respektive kilometrů. Po 
každém vyřčeném příkaze následo-
valo pípnutí různé délky, které „po-

slouchala” řídící jednotka ukrytá ve 
spodní části palubní desky a ta na zá-
kladě této délky vyhodnotila správ-
nou vzdálenost, po které se příkazy 
ozývaly. Elektronika kazetového 
přehrávače byla zároveň propojena 
s počítadlem ujetých kilometrů.
 Jenže, jistě se vám už také stalo, 
že ačkoliv jste jeli podle GPS navi-
gace s displejem a mapou, odbočili 
jste špatně. Moderní navigace totiž 
téměř přesně znají vaši polohu a do-
káží reagovat na toto špatné odboče-
ní přepočtem trasy. To tato kazetová 
nedokázala. Pokud jste odbočku pře-
jeli anebo jste odbočili špatně, byli 
jste prostě ztraceni, navigace pokra-
čovala v příkazech dál.
  Zdroj: www.auto-mania.cz

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

ČERVENEC
NUMEROLOGIE

Tato vibrace je charakteristická tím, 
že se ukončuje cyklus. Proto by-
chom měli rekapitulovat předešlé 
období, zamyslet se v klidu nad tím, 
co jsme udělali i co ne, jestliže se 
nám něco podařilo, pak je na mís-
tě se pochválit. A když náhodou ne, 
tak nevěšte hlavu. Chybami se člo-
věk učí a případně nikdy není poz-
dě. Tato vibrace nás upozorňuje na 
skutečnost, že máme přemýšlet, než 
se do něčeho pustíme. Nadarmo se 
neříká dvakrát měř a jednou řež! 
 Ale pozor, přemíra přemýšlení 
také není vhodná. To pak nespavost 
a bolest hlavy upozorní, že jsme 
něco přehnali. Měli bychom mít 
na paměti, že v prvé řadě myslíme  
s láskou na sebe a snažíme se udělat 
maximum pro svoji vnitřní spoko-
jenost a radost. V měsíční vibraci  

Jsou prázdniny, což znamená, že tu máme měsíc červenec. Tento mě-
síc je pod vibrací čísla 9 (rok 2018/2+9=11+7=18/9).

9 se snažíme vše rozdělané dokon-
čit. Tak se do toho pusťte a budete 
mít dostatek energie na následující 
měsíc, měsíc začátku. 
 Krásné prázdniny vám přeje 

Marcela K. 
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

ŽOFKA REXGORA

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. 

 zŽOFKA
Žofka je mladá psí slečna, která 
byla nalezena v polovině května 
2018 v Dolních Beřkovicích. Je 
to pravděpodobně kříženka labra-
dora s nějakým bull plemenem, 
takže miluje lidi. Je to milá, tem-
peramentní, ale taky trochu tvrdo-
hlavá rošťanda, která bude báječnou 
parťačkou pro každého aktivního 
páníčka, který se jí bude věnovat. 
Vadit by jí neměli psí kamarádi ani 
děti. Žofinka je prostě a jednoduše 
jedním slovem DOKONALÁ. Hle-
dá páníčka, který jí nabídne bydlení 
v bytě, nebo domku se zahrádkou, 
ale s volným přístupem a spaním 
uvnitř. Do nového domova půjde 
Žofka očkovaná, odčervená a ozna-
čená čipem. Podmínkou adopce je 
podpis adopční smlouvy, ve které se 
pěstoun zaváže k její kastraci. 

Pro mnohé pejsky umístěné v útulku možná s prázdninami přichází naděje na velké životní změny. Možná se jim zdává, že 
po boku svého nového pána běhají po lukách, koupají se v rybníku a užívají bezstarostné léto. Máte-li podmínky pro chov 
psa, můžete některému z nich sen splnit. Tady je dnešní nabídka.

Odkvetlé květy růží odstraňujeme 
až po první dobře vyvinutý pětičetný 
list, u mnohokvětých odstraňujeme 
celá květenství. Jen tak rovnoměrně 
obrazí a budou opakovaně kvést. Ně-
které letorosty silně přerůstají výšku 
rostliny, ty je vhodné zaštípnout. 
 Přeroubované, dobře ujaté jablo-
ně mají zpravidla značnou růstovou 
intenzitu. Vždyť neporušená koře-
nová soustava zásobuje minerálními 
látkami rozpuštěnými ve vodě koru-
nu stromů redukovanou hlubokým 
zmlazovacím řezem. Kromě včas-
ného vylamování letorostů – vlků 
vyrůstajících na větvích původní 
odrůdy je třeba také postupně od-
straňovat konkurenční letorosty 
na roubech nové odrůdy – zpravi-
dla v červenci. Tím zajistíme správ-
ný vývin prodlužujících letorostů 
jako základ budoucích hlavních vět-
ví koruny.
 Při déletrvajícím suchu zavlažu-
jeme ovocné dřeviny, hlavně mělce 

me s očkováním ovocných dřevin 
ve druhé míze. Známkou dostateč-
né mízy je intenzivní růst podnoží 
a snadné odchlípnutí kůry při řezu 
do tvaru písmene T.
 Petr Kumšta

ČERVENEC NA ZAHRADĚ
RADY DO ZAHRADY

kořenící keře nebo strom-
ky rybízu, angreštu, dále 
nízkokmeny jabloní na za-
krslých podnožích a bro-
skvoně, které na zvýšenou 
spotřebu vody reagují 
výrazně vyššími výnosy. 
Platí, že jsou lepší větší 
dávky vody najednou, než 
časté, ale povrchové kro-
pení, které nepronikne ke 
kořenům stromů.
 Odrůdy jabloní ná-
chylné k hořké pihovitosti 
čili fyziologické skvrnitos- 
ti plodů (Coxova, Dukát, 
Clivie, Lord Lambourne, 
Vanda, Goldstar, Topaz 
a jiné) ošetříme příprav-
kem Kalkosol 0,5 až 1% na list. Jde 
o chlorid vápenatý. Lze použít i le-
dek vápenatý, nikoli ledek amonný 
s vápencem, který má vápník ve for-
mě nepřijatelné pro stromy. 
 Od poloviny července začíná-

 zGORA
Tato drobná, necelé dva roky stará 
fenka severského plemene byla od-
chycena v obci Vysoká u Mělníka, 
kde se pohybovala již několik dní. 
Ze začátku je Gora plachá, ale po 
„otrkání“ se z ní stane fajn společ-
nice. Gora by byla ráda za domek 
se zahradou, která bude mít velmi 
dobré oplocení. 
 Pro Goru hledáme chovatele, kte-
rý již má zkušenosti s chovem se-

verských plemen. Tato sympatická 
fenka by nemusela mít problém ani 
se psím kamarádem či odrostlejšími 
dětmi. Gora půjde do nového domo-
va očkovaná, odčervená a označená 
čipem.

 zREX
Tento zhruba osmiletý krasavec byl 
nalezen uvázaný u Lidlu v Mělníku. 
Jen těžko by tam někdo zapomněl 
svého psa a tak putoval k nám do 

útulku. Rex je milý pes, který zbož-
ňuje lidskou společnost. Ostatní 
psi mu nijak nevadí, prostě si jich 
nevšímá. Horší už to je s dětmi, ty 
vyloženě nemusí. 
 Rexík umí základní povely a byl 
by rád za fajn páníčka s domem 
a zahradou, kde by se mohl volně 
pohybovat.  Rex půjde do nové-
ho domova očkovaný, odčervený 
a označený čipem.
 Jitka Kovaříková, red.

MÁME RÁDI 
ZELENINU

Tak zní téma Květinové výstavy 
a kuchařské soutěže, kterou za 
spolupráce obce pořádájí v nedě-
li 22. července od 15 do 17 hodin 
v sále hostince U Sedláčků čle-
nové Českého svazu zahrádkářů 
SUDOVO HLAVNO. 
 Zájemci o květinovou soutěž při-
nesou kytici buď z vlastní zahrádky 
či natrhanou na místních mezích. 
Kuchařská soutěž se bude týkat 
nejchutnějšího zeleninového po-
krmu. Doprovodným programem 
bude ukázka vázání kytic, výstava 
květinových dekorací, ovoce a ze-
leniny. mar
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Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

Léto a prázdniny jsou také obdobím řady kulturních a společenských 
setkání pod širým nebem. Konají se hudební festivaly všech žánrů od 
country, rocku až po hip hop, či další akce, které nabízí řadu různých 
aktivit. Proto nabízíme pár tipů kam vyrazit za zábavou a tak si ještě 
více zpříjemnit chvíle odpočinku a pohody…

CZECH UKULELE FESTIVAL
Areál Únětického pivovaru bude hostit již šestý český ukulele festival, kte-
rý je údajně největší a nejrozmanitější festival svého druhu na evropské 
pevnině a který se zde odehraje poslední červencový víkend. 
 Během tří dnů opět nabídne směs hudby, zábavy a především vystoupe-
ní řady českých i zahraničních umělců. Vystoupí zde žáci z místní školy 
a skupina únětických žen. Opět se sem vrací hudební formace Mersey 
Belles, Ukulele Troublemakers, Les Poupées Gonflées, Elis Mraz, fan-
tastický Bad Mouse Orchestra, Elke & the Cool Viros či Sam Brown. 
Letošními nováčky na festivalu je Zoë Bestel, výjimečná Tricity Vogle  
a Geralda Rosse. Vše opět završí návrat tolik oblíbené dvojice Honoka & 
Azita z exotické Havaje.

DOBROČINNÝ FEST 2018 
V sobotu 21. července od 17:30 hodin proběhne již třetí ročník hudebního 
setkání pod názvem „Dobročinný fest 2018“, který se uskuteční na hřišti ve 
Lhotce u Mělníka. Jedná se o dobročinnou akci, jejíž výtěžek bude předán 
jak Základní škole se speciálními třídamiv Mělníku, tak zejména Nikolce 
Čížkové ze Lhotky, která trpí spinální svalovou atrofií. 
 Program bude opět bohatý, neboť zde zahraje celá řada muzikantů. Ne-
bude chybět samozřejmě Baťa a Kalábůf něžný beat, dorazí skvělá kapela 
Špinaví lůzři, rozpálí to Vlasatý žárovky a zakončí skupina Paravize.

VETERÁNI NA PLÁŽI
Jedná se o zajímavý festival krásných starých aut i motocyklů v pískovně 
Beach Park Mlékojedy u Neratovic. V letošním roce je to již čtvrtý ročník, 
který odstartuje v sobotu 6. srpna od 9 hodin a končí v neděli odpoledne.  
Po roční odmlce se opět postaví na start majitelé nejmenších motocyklo-
vých kubatur,  motocyklů československé výroby, vyrobených do roku 
1985 o obsahu 50 ccm.
 Přejímka motocyklů a registrace závodníků, kteří se předem přihlásili, 
bude od 8 do 11 hodin. Samotný start vypukne ve 13 hodin v ulici Hlavní, 
před kapličkou. Závodit se bude ve třech kategoriích. Kategorie Klasik se 
týká pouze originálních strojů bez větších úprav, v kategorii Speciál jsou stro-
je upravené a poslední kategorií je Kozí dech, do které patří pouze originální 
stroje značky Jawa Babetta, Stadion a 550 a 555 (pařez). 

FESTIVALOVÝ KOKTEJL
PARÁDA FEST 2018

V příjemném prostředí přírodního divadla pod zámkem Konopiště se letos  
v sobotu 18. srpna uskuteční již tradiční hudební festival, který je zaměřen 
na pop a rock v podání českých a slovenských hvězd. Na dvou pódiích 
vystoupí například Anna K, Helena Zeťová, Miro Žbirka, Vilém Čok & By-
pass, Rybičky 48, Abraxas, Chinaski a mnoho dalších interpretů. Chcete-li 
zůstat na Konopišti přes noc, můžete si užít afterpárty a vyhnete se doprav-
ním komplikacím a kontrolám. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných 
zvířat do areálu festivalu není povolen. 

STARÁK FEST 2018
Již v pátek 17. srpna odstartuje čtrnáctý ročník multi-žánrového hudebního 
festivalu STARÁK FEST, pro všechny milovníky živé muziky a sportu. 
Již tradičně se koná na starém koupališti v Říčanech. Program akce začíná  
v pátek od 16 hodin, kdy se během víkendu na pódiu vystřídá množství 
různorodých kapel. O hudební zábavu se postarají také DJ´s se svými mi-
xážními pulty. Chybět nebudou ani divadelní představení jak pro děti, tak 
pro dospělé či turnaj v nohejbalu a ping pongu. Tento festival si získává 
rok od roku stále větší oblibu a navštěvuje ho stále více lidí. Festival je vý-
jimečný tím, že nikdo se touto akcí nechce obohatit a všichni organizátoři  
i pomocníci tuto akci dělají pro své pobavení.

WOODSTOCK VE ZVOLI
Již XI. ročník rodinného festivalu Oleško u Zvole WOODSTOCK se usku-
teční tentokrát ve Zvoli u Prahy. V sobotu 11. srpna od 12 hodin zde vystoupí 
skvělý mix domácí scény jako Barbora Poláková, Lenka Dusilová, Hudba 
Praha, Totální nasazení nebo Monkey Business a další. Určitým zpestřením 
bude populární stand-up show NA STOJÁKA. mar

KŘÍŽOVKA
LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

Rozluštění křížovky:.....Seychelách a Mauriciu.
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KAM SE VRÁTIT Z NEMOCNICE?
I to je otázka, se kterou se v mělnickém Centru následné péče, které provozuje Nemoc-
nice Mělník, sestřičky u pacientů setkávají. Dlouhodobá hospitalizace a následně snížená 
soběstačnost často mění plány a představy pacientů, kteří touží po návratu domů. Kam ale 
pacienty po ukončení hospitalizace směřovat, často rodiny nevědí.

Centrum následné péče není místem, kam se odloží pacienti, se kterými si nikdo neví rady, 
ale místem, odkud se v ideálním případě mají lidé vracet do života. Pacienti se v průběhu 
hospitalizace připravují primárně na návrat domů za podpory Domácí zdravotní péče, 
případně do domova seniorů, či jiného sociálního zařízení. V duchu této vize probíhají 
v mělnickém centru již necelý rok postupné změny. Jednou z největších je nová posila 
v týmu, Bc. Jana Markalousová, koordinátorka zdravotně-sociálních služeb.

„Moje práce je dbát na to, aby všechny složky péče byly v rovnováze, ale především 
mluvit s pacienty a jejich blízkými o tom, co bude s pacientem po skončení hospitalizace. 
Nejpozději druhý den od nástupu je navštívím a postupně hledáme to nejlepší řešení právě 
pro jejich situaci,“ přibližuje svou práci Jana Markalousová. Soběstačnost pacienta po 
skončení hospitalizace je hlavní náplní práce nového fyzioterapeutického týmu a akti-
vizační pracovnice. Začínáme drobnostmi jako je převlékání ráno z pyžama do domá-
cího oděvu, samostatná hygiena nebo příprava snídaně. To jsou činnosti, které pacienti 
trénují už zde, aby je pak o to lépe zvládali sami doma. „Ošetřovatelská péče je však stále 
priorita, pouze jsme jí doplnili o další nezbytné části péče tak, abychom dosáhli celistvého 
přístupu k pacientům, “vysvětluje systémovou změnu ředitelka pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Linda Zítová, DiS., a dodává: „Měnit zajetý systém po tolika letech je velice náročné 
a změny jsou u nás v začátcích, už teď ale víme, že jdeme správnou cestou.“

CENTRUM 
NÁSLEDNÉ 
PÉČE

„Moje práce je dbát na to, aby všechny složky péče byly v rovnováze, ale především 
mluvit s pacienty a jejich blízkými o tom, co bude s pacientem po skončení hospitalizace. 
Nejpozději druhý den od nástupu je navštívím a postupně hledáme to nejlepší řešení právě 
pro jejich situaci,“ přibližuje svou práci Jana Markalousová. Soběstačnost pacienta po 
skončení hospitalizace je hlavní náplní práce nového fyzioterapeutického týmu a akti-
vizační pracovnice. Začínáme drobnostmi jako je převlékání ráno z pyžama do domá-
cího oděvu, samostatná hygiena nebo příprava snídaně. To jsou činnosti, které pacienti 
trénují už zde, aby je pak o to lépe zvládali sami doma. „Ošetřovatelská péče je však stále 
priorita, pouze jsme jí doplnili o další nezbytné části péče tak, abychom dosáhli celistvého 
přístupu k pacientům, “vysvětluje systémovou změnu ředitelka pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Linda Zítová, DiS., a dodává: „Měnit zajetý systém po tolika letech je velice náročné 

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.

www.nemocnice-melnik.cz nemocnice MĚLNÍK porodnice MĚLNÍK

Nová gynekologická 
ambulance v Horních 
Beřkovicích přijímá 
pacientky! 

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.
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ZÁVODĚNÍM PROTI 
ALZHEIMEROVĚ NEMOCI

SINCO CUP VYHRÁL TÝM FK VYSOKÁ

Radost, zábava, soutěživost, touha vyhrát... Jsou to pojmy, které bychom asi jen obtížně spojili s pro-
blematikou Alzheimerovy choroby? Ti, kdo s touto zákeřnou nemocí, kradoucí seniorům vzpomínky  
a soběstačnost, bojují, se rozhodli běžné vnímání tématu změnit. Společně se svými pečovateli chtěli doká-
zat, že i s tímto hendikepem se dá soupeřit, bojovat. Ostatně - sport a dobrá nálada nesmějí ze životů lidí 
v Alzheimercentrech nikdy vymizet. 

„Když u nás vznikala vize pořádání 
sportovních her pro lidi trpící cho-
robou, která negativně ovlivňuje 
myšlení, paměť a úsudek, mysleli 
jsme hlavně na to, jak jim udržet 
dobrou pohodu, odehnat depre-
se, ukázat, že život u nás nekončí 
a může být stále krásný,“ popisuje 
aktivity, zúročené v několika roč-
nících soutěže „O putovní pohár 
Zlosyně“, Dana Jarešová, ředitelka 
tamního Alzheimercentra. 
 Každý podnět, který lidem 
s Alzheimerovou chorobou vrací 
příjemné vzpomínky, pomáhá udr-
žovat jejich dobrou tělesnou i du-
ševní kondici, je velice důležitý. 
A právě sport má schopnost tyto 
nezbytné terapeutické účinky umoc-
ňovat.
 A v jakých oborech se ve Zlosy-
ni na Kralupsku bojovalo o nejlepší 
umístění? Disciplíny byly uzpůso-
beny možnostem startujících. Patřil 
sem výkop míčem na branku, hod 
do dálky malou činkou, florbal, kdy 
se strefovali míčkem se do jamky, 
absolvovali slalom s míčkem na 
lžíci, házelo se na cíl. Účastníci ře-
šili kvíz, přelévali vodu lžicí z jed-
né nádoby do druhé, přemísťovali 
vajíčka z jedné pozice na druhou 
a nebo si oblékali součásti oděvu 
na čas. Testovala se třeba i šikov-
nost jejich rukou při věšení kapes-
níků na sušák. Týmy se zapojovaly 
do dění ve složení vždy tři klienti 
a dva pečovatelé. 
 „Letos už soutěžíme šestým ro-

Atmosféra sportovního klání v zlosyňském Alzheimercentru byla i ten-
tokrát prodchnutá úsilím o zládnutí všech disciplín. Foto: archiv

kem a na hry k nám přijíždějí týmy 
z dalších center. Jsou tu sportov-
ní družstva z Filipova, Průhonic, 
Louckého Mlýna a Písku,“ doplňuje 
ředitelka Dana Jarešová. 
 Závodníci si pochvalovali výběr 
disciplín, které dokázali i se zdra-
votním problémem zvládnout a být 
tak pro svůj tým platnou posilou. 
„Víte, já už moc nemůžu na nohy, 
ale v šikovnosti věšení kapesníků, 
v tom jsem dobrá, to mi jde,“ ko-
mentovala jednu z absolvovaných 
disciplín soutěžící z Alzheimercen-
tra Loucký Mlýn.
 Hry byly zahájeny rituálem za-

pálení slavnostního „olympijského“ 
ohně a zpěvem Zlosyňské sportovní 
hymny. Po celou dobu startujícím se-
niorům fandila drobotina z přítomné 
dětské skupiny. Z každé disciplíny si 
družstva odnesla medaile, diplomy 
a perníkové figurky maskotů letošní 
sportovní soutěže - Boba a Bobka, 
hrdinů z televizního Večerníčka. 
Nikdo ze soutěžících nezůstal bez 
odměny za svůj výkon, který je při 
„soupeření“ i s Alzheimerovou cho-
robou vždy obdivuhodný. Putovní 
pohár si za své celkové výkony od-
vezlo družstvo Alzheimercentra Prá-
cheň z Písku.  (čecho-her)

Šestý ročník již tradičního červnového turnaje Sinco cupu na Pšovce 
vyhrál tým FK Vysoká, který si zároveň odvezl i cenu pro nejlepšího 
střelce.
Turnaj dospělých v malé kopané byl 
v sobotu 23. 6. poslední zatěžkávací 
zkouškou uplynulé sezony, tentokrát 
za účasti devíti týmů, které byly roz-
děleny do dvou skupin, po pěti a po 
čtyřech. Hrálo se systémem 5+1. 
 Po lítých bojích v základních 
skupinách byly známy čtvrtfinálové 
dvojice, černý Petr padl na tým Los 
Torpédos, který v pětičlenné sku-
pině nezískal ani bod a jako jediný 
nepostoupil. Brány semifinále na-
konec zůstaly zavřeny týmům: Bo-
hémové Lužec, Dorost Pšovka, AC 
Maestro a Bedny, tým vedený Mar-
tinem Kubáčem, složený také jen 

z dorostenců, svou základní skupi-
nu vyhrál a stal se černým koněm 
turnaje, bohužel po čtvrtfinálové 
remíze nezvládl penaltový rozstřel 
a své ambice nenaplnil. 
 Semifinálové boje nakonec posla-
ly do souboje o třetí místo Žumpy 
a Krgzlovinthak. Tradiční účastník 
Žumpy složený z hráčů pšoveckého 
áčka potvrdil svou pohárovou tradi-
ci a tentokrát to byl bronz. Ve finále 
se projevil lepší fyzický fond týmu 
FK Vysoká a zaslouženě získali zla-
to. Legendy Pšovky ale rozhodně 
nebyly zklamané, po loňském tře-
tím místě se letos zlepšily na stříbro 

a při následných oslavách si tým, 
jak samotný název napovídá, slože-
ný z bývalých hráčů Pšovky a jed-
noho nadějného dorostence, slíbil, 
že příště už to musí být zlato. 
 Titul střelce turnaje si odnesl 
Josef Gabčo z FK Vysoká za sedm 
gólů a extra cenu pořadatele „To 
je válec“ získal Matyáš Holeček 
z týmu Bedny. 
 Turnaj se jako vždy vyvedl, chtěl 
bych všem zúčastněným poděkovat 
za bezproblémový průběh, firmě 
Sinco za podporu a zároveň každé-
ho pozvat na příští ročník.

FK PŠOVKA MĚLNÍK - žáci
vedoucí družstva - Libor Zůza

AERO SE CHYSTÁ 
NA NOVOU 

SEZÓNU
Ačkoli je léto v plném proudu 
zdejší volejbalový klub AERO 
Odolena Voda se již chystá na 
podzim. 
Vedení klubu společně s novým 
trenérem Jiřím Šillerem složilo 
základ nového týmu pro soutěž-
ní ročník 2018-19. Zahájení pří-
pravy bude již na začátku srpna  
a družstvo sehraje několik pří-
pravných turnajů. AERO bude 
jeden turnaj v září pořádat na po-
čest svého nejslavnějšího trené-
ra klubu Evžena Kroba. Novou 
sezónu zahájí středočeské derby  
v Příbrami 29. září. Tak držme 
palce ať se „vodolce“ daří…
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KRALUPŠTÍ SOKOLOVÉ REPUBLICE
Až do 11. srpna 2018 potrvá současná výstava v Městském muzeu 
v Kralupech nad Vltavou. Nese název „Sokolové republice – Sokol dří-
ve a dnes“. Zacílena je k letošnímu jubileu 100 let od založení Českoslo-
venské republiky v roce 1918. 

Do její obsahové náplně přispěly  
i čtyři blízké pražské sokolské 
župy: Barákova, Podlipného, Pod-
bělohorská a Scheinerova. Se svý-
mi historickými exponáty se zde 
výraznou měrou prezentuje Tělo-
cvičná jednota Sokol Kralupy. Cí-
lem výstavy je seznámit veřejnost 
také se současnými aktivitami so-
kolské organizace. Četné fakto-
grafické dokumenty připomínají, 
že zcela první župa sokolská byla 
založena ve středních Čechách. 

Návštěvníci kralupské výstavy si mohou prohlédnout četné exponáty na 
řadě panelů. K vidění tu jsou i historické sokolské kroje a velmi pěkně 
vyšívané prapory kralupské sokolské organizace.  Foto: her

 Velký rozmach zájmu o cvičení 
a masívní vznik dalších župních 
útvarů vedl k tomu, že v roce 1889 
vznikla Česká obec sokolská jako 
zastřešující spolek v tehdejším ra-
kousko – uherském mocnářství. 
Spojovala v té době 11 žup, 184 
jednot s 21 740 cvičenci. Dnes má 
Župa Jana Podlipného 8 332 členů 
v 19 tělocvičných jednotách, je na-
zvaná podle prvního starosty České 
obce sokolské, a patří tam také TJ 
Sokol Kralupy.  Jiří Herain

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

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

dispečera dopravy   
Požadavky: 

 praxe v řízení silničního 
dopravního dispečinku min. 2 roky

Nabízíme: 
 odpovídající finanční ohodnocení 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 poukázky na odběr pohonných hmot 
  týdnů dovolené  Karta MULTISPORT

Doplň náš tým dispečerů na pracovišti 
v Kralupech nad Vltavou!

Kontakt: 
e-mail: personalni@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o. 
přijme pro pracoviště Kralupy nad Vltavou
šikovné řidiče s ŘP sk. C,E 

Rozvoz zboží POUZE v rámci ČR
Možnost UBYTOVÁNÍ – PLNĚ hrazené ZAMĚSTNAVATELEM

MZDA až 52.000 Kč + stravné 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK  20.000 Kč

NABÍZÍME:  
 příspěvek na penzijní připojištění

 poukázky na odběr pohonných hmot  moderní vozový park
 5 týdnů dovolené  Karta MULTISPORT

KONTAKT: 
telefon:  736 507 740, 736 507 517; 266 753 389

e-mail: personalni@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz
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Je to jen několik dní, co skončila 
poslední fotbalová sezona a už tu 
máme další. Český fotbalový svaz 
už provedl rozlosování nového 
ročníku sezony 2018/2019, ve kte-
ré bude kromě Neratovic i Sokol 
Libiš. 

Ten sice v krajském přeboru skon-
čil až čtvrtý, ale už jsme si zvykli, 
že některé kluby jsou z finančních 
důvodů nuceny odstoupit z divize  
a nahradí je tak třetí nebo i čtvrtý tým 
z krajského přeboru. A to byl příklad 
i Sokola Libiš, který nabídku hrát 
divizi přijal a v divizi tak bude opět 
kromě dalších týmů i soupeřem FK 
Neratovice Byškovice. Jejich vzá-
jemný duel se na podzim odehraje 
až ve 14. kole v sobotu 10. listopadu  
v 10:15 hodin. 

Dne 22. června se na fotbalovém hřišti klubu FC Mělník uskutečnil turnaj pro Mateřské školy. Zúčastnilo se 
celkem 7 týmů. Zajištěno bylo občerstvení i doprovodný program. Počasí organizátorům přálo a turnaj se 
velmi podařil, všem gratulujeme! red

 z 1. kolo – neděle 12. 8. v 17:00
 Tn Rakovník – Motorlet (SO 10:15), 
Sokol Libiš – Most (WO 10:125), 
Zbuzany – Meteor Praha (SO 10:15), 
Nymburk – Březová, Hostouň – 
Souš, Ostrá – Chomutov, Ostrov – 
Brandýs n. Lab., Kladno – FK Nera-
tovice Byškovice.

 z 2. kolo – neděle 19. 8. v 17:00
 Libiš – Ostrov (SO 10:15), Souš – 
Tn. Rakovník (SO), Březová – Os-
trá, Most – Meteor Praha, Motorlet 
– Zbuzany, Neratovice Byškovice – 
Nymburk, Brandýs n. L. – Kladno, 
Chomutov – Hostouň.

 z 3. kolo – neděle 26. 8. v 17:00
 Zbuzany – Souš (SO 10:15), Tn Ra-
kovník –  Chomutov (SO 10:15), 
Meteor Praha – Motorlet, Kladno – 
Sokol Libiš, Ostrov – Most, Ostrá 
– Neratovice Byškovice, Nymburk 

– Brandýs n. L. Hostouň – Březová.
 z 4. kolo – neděle 2. 9. v 17:00

 Sokol Libiš – Nymburk (SO 10:15), 
Souš – Meteor Praha (SO), Březo-
vá – Tn Rakovník, Most – Motorlet, 
Ostrov – Kladno, Neratovice Byško-
vice – Hostouň, Chomutov – Zbuza-
ny, Brandýs n. L. – Ostrá.

 z 5. kolo – neděle 9. 9. v 17:00
 Zbuzany – Březová (SO 10:15), Tn 
Rakovník – Neratovice Byškovice 
(SO 10:15), Meteor Praha – Chomu-
tov, Kladno – Most, Motorlet – Souš, 
Ostrá –  Sokol Libiš, Nymburk – Os-
trov, Hostouň – Brandýs n. Lab.

 z 6. kolo – neděle 16. 9. v 16:30
 Sokol Libiš – Hostouň (SO 10:15), 
Neratovice Byškovice – Zbuzany, 
Ostrov – Ostrá, Kladno – Nymburk, 
Březová – Meteor Praha, Most – 
Souš, Brandýs n. Lab. –  Tn Rakov-
ník, Chomutov – Motorlet.

 z 7. kolo – neděle 23. 9. v 16:30
 Zbuzany – Brandýs n. Lab. (SO 
10:15), Tn Rakovník – Sokol Libiš 
(SO 10:15), Souš – Chomutov (SO), 
Meteor Praha – Neratovice Byš-
kovice, Motorlet Praha –  Březová,  
Ostrá – Kladno, Nymburk – Most, 
Hostouň – Ostrov.

 z 8. kolo – neděle 30.9. v 16:00
 Sokol Libiš – Zbuzany (SO 10:15),   
Neratovice Byškovice – Motorlet, 
Ostrov – Tn Rakovník, Most – Cho-
mutov, Březová – Souš, Kladno – 
Hostouň, Brandýs n. Lab. – Meteor 
Praha, Nymburk – Ostrá.

 z 9. kolo – neděle 7. 10. v 16:00
 Zbuzany – Ostrov (SO 10:15), Tn 
Rakovník – Kladno (SO 10:15), 
Souš – Neratovice Byškovice, Me-
teor Praha – Sokol Libiš, Motorlet 
– Brandýs n. Lab., Ostrá – Most, 
Chomutov – Březová, Hostouň – 
Nymburk.

 z 10. kolo – neděle 14. 10. v 15:30
 Sokol Libiš – Motorlet (SO 10:15), 
Ostrá – Hostouň, Neratovice Byško-
vice – Chomutov, Ostrov – Meteor 
Praha, Most – Březová, Kladno – 
Zbuzany, Brandýs n. Lab. – Souš, 
Nymburk – Tn Rakovník.

 z 11. kolo – neděle 21. 10. v 15:30
 Zbuzany – Nymburk (SO 10:15), Tn. 
Rakovník – Ostrá (SO 10:15), Souš 
– Sokol Libiš (SO), Březová – Ne-
ratovice Byškovice, Meteor Praha 
– Kladno, Motorlet – Ostrov, Cho-
mutov – Brandýs n. Lab., Hostouň 
– Most.

 z 12. kolo – neděle 28. 10. v 14:30
 Sokol Libiš – Chomutov (SO 10:15), 
Ostrá – Zbuzany, Ostrov – Souš, 
Most – Neratovice Byškovice, Klad-
no – Motorlet, Hostouň – Tn. Ra-
kovník, Brandýs n. Lab. – Březová, 
Nymburk – Meteor Praha.

 z 13. kolo – neděle 4. 11. v 14:00
 Zbuzany – Hostouň (SO 10:15), Tn 
Rakovník – Most (SO 10:15), Souš 
– Kladno (SO), Březová – Sokol Li-
biš, Meteor Praha – Ostrá, Motorlet 
-. Nymburk, Neratovice Byškovice 
– Brandýs n. Lab., Chomutov – Os-
trov.

 z 14. kolo – neděle 11. 11. v 14:00
 Sokol Libiš – Neratovice Byškovice 
(SO 10:15), Tn Rakovník – Zbuzany 
(SO 10:15), Most – Brandýs n. Lab.
Kladno – Chomutov, Ostrá – Mo-
torlet, Ostrov – Březová, Hostouň – 
Meteor Praha, Nymburk – Souš.

 z 15. kolo – neděle 18. 11. v 13:30
 Zbuzany – Most (SO 10:15, Souš 
– Ostrá (SO), Březová – Kladno, 
Meteor Praha – Tn Rakovník, Nera-
tovice Byškovice – Ostrov, Motorlet 
– Hostouň, Chomutov – Nymburk, 
Brandýs n. Lab. – Sokol Libiš.  
 pet

DIVIZE MÁ NOVÝ LOS
K NERATOVICÍM PŘIBYLA I LIBIŠ

MĚLNICKÁ KLIČKA 2018

MĚLNICKÝ HROZEN 
SE VYDAŘIL

Vybíralo se z pěti pěších a dvou cyk-
listických tras. Pěší trasy byly letos 
netradičně vedeny okolím Liběcho-
va. Ty nejdelší, na 36 a 50 kilometrů, 
procházely kolem nejznámějších děl 
sochaře Václava Levého Harfenice, 
Hada, Čertových hlav a Klácelky. 
Kratší pěší trasy na 11,16 a 25 ki-
lometrů vedly nejbližším okolím 
Mělníka. Tady turisté ocenili hezké 
výhledy na České středohoří a Po-
labské nížiny. Kokořínským údolím 
vedly obě cyklotrasy. Kratší ved-
la přes Mělnickou Vrutici, Lhotku 
kolem rybníka Harasov na Dolinu. 
Dál pokračovala kolem hradu na Vy-
sokou a zpět na Mělník. Delší trasa 
na 60 kilometrů vedla pod známými 
Pokličkami do Vojtěchova a pod dal-
šími Pokličkami u Jestřebice zavedla 
cyklisty zpět na Mělník. 
 Každý, kdo dorazil do cíle, zís-
kal diplom, který letos připomínal 
130. výročí založení Klubu českých 
turistů, kovový odznak a sladkou 
odměnu. Zvláštní odměnu dosta-
li tři turisté – nejstarší, nejmladší 
a nejvzdálenější účastník. Tím nej-
starším byl pan Jindřich Prokopius 
z Litoměřic, který ve věku 94 let 
zdolal pěší trasu 16 kilometrů. Nej-
mladším byl Alex Janíček z Měl-
níka, který ve věku dvou let ab-
solvoval v závěsném vozíku spolu 
s rodiči cyklotrasu na 60 kilometrů. 
Až z Třebíče přijel nejvzdálenější 

účastník, Josef Vaníček.
 Poděkování pořadatelů patří měl-
nické radnici za finanční příspěvek, 
panu Janáčkovi z mělnické železnič-
ní stanice za zapůjčení prostor pro 
start akce a personálu Blatecké hos-
pody za přípravu občerstvení v cíli.
Mělnický hrozen se podle zápisů 
v již druhé kronice účastníkům líbil 
a tak se začne pomalu připravovat 
36. ročník v červnu 2019.
  Jan Soukup

35. ročník dálkového pochodu Mělnický hrozen se vydařil. Chladné 
počasí a dešťové přeháňky neodradily 209 milovníků pohybu v přírodě 
od účasti na  tradiční akci mělnických turistů.
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Program: 
 10:00 zahájení 
 10:15 sázení pamětní lípy 
 11:00 dobová módní 

přehlídka – I. republika 
 12:00 zvonění poledne ve 

zvoničce mělnickými 
zvoníky 

 13:00 ukázka sokolnictví 
 14:00 divadelní 

představení 
 16:00 šermířské vystoupení 
 18:00 taneční zábava pod 

širým nebem 

  
 výstava o historii obce 
 stánkový prodej 
 tradiční řemeslné výrobky 
 program pro děti, dílny 
 focení s dravci 
 trampolína 
 nafukovací hrad 
 občerstvení  
 hudební doprovod 

 
 

21.7.2018 v obecním parku 

Změna programu vyhrazena 

www.obec-tupadly.cz 

přijme do hlavního pracovního poměru
-  Dělníka chemické výroby (nepřetržitý provoz)
-  Laborantku (nepřetržitý provoz)
-  Skladníka-účetního skladu (ranní po-pá)
 Kontakt: 
 rizkova@mefrit.cz, mobil 721 572 882, tel. 315 633 303

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

POŽADAVKY:
	 Vzdělání (stavebním zákonem požadováno):
 Autorizovaný architekt pro obor územního plánování nebo
a)  VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního pláno-

vání a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně pláno-
vací činnosti ve veřejné správě, nebo

b)   VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v obo-

ru územní plánování, nebo
c)   VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky od-

povídající praxe 
 	 	Uchazeč nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat 

územně plánovací činnost pod odborným vedením úředníka 
splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně pláno-
vací činnosti. 

OBECNÉ POŽADAVKY: 
	 	Příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 

Sb. (bezúhonnost)
	 Zkušenosti s výkonem správních činností ve veřejné správě
	 Schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích
	 Aktivní a samostatný přístup k práci
	 Uživatelská znalost práce na PC
	 Řidičské oprávnění skupiny B vítáno

NÁSTUP: Ihned, popř. dle dohody
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
	 Osobně do podatelny MěÚ
	 	Písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého 

nám. 1, Kralupy nad Vltavou
	 Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 
Plná znění všech výběrových řízení najdete na 
www.mestokralupy.cz, v záložce „volná pracovní místa.“

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo výběrové řízení na pozice:

Referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ

Referenty odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ 

Obecné požadavky, místo a způsob podání přihlášek:

1. sociálně právní ochrana dětí na dobu určitou  
     (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
2. sociálně právní ochrana dětí na dobu neurčitou

POŽADAVKY:
	 Vzdělání  VOŠ sociálního směru, VŠ sociálního směru
	 Znalost sociálněprávní agendy

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

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

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

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

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

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

 

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

VZPOMÍNÁME

Dne 23. července 1996 

zemřel Dr. Jan Soukup. 

Za tichou vzpomínku 
děkují synové 

Jan a František s rodinami.

Dne 26. července 2018 
vzpomeneme desáté výročí, 

kdy nás navždy opustil 
náš milovaný 

tatínek a dědeček 

pan Josef Juřička
 z Mělníka. 

S láskou vzpomínají  
dcery s rodinami. 

Děkujeme 
za tichou vzpomínku.

SEZNÁMENÍ
zz Vdovec, 83 let, nekuřák, motorista, 

hledá přítelkyni podobného věku; tele-
fon:  606 471 970, 442@seznam.cz

KOUPÍM
zz Koupím traktor Zetor nebo Cry-

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

PRODÁM
zz Prodám pšenici, balíky slámy, 

pšeničná i ječná (120×100×60) a 
brambory. Telefon: 607 592 065, 315 
694 014.
zz Prodám vlněný perský koberec 

3×4 metry, levně. Telefon: 733 508 
669.
zz Prodám nové pánské kolo OL- 

PRAN, kotoučové brzdy, odpružená 
vidlice, úprava řídítek, pořizovací cena 
6 000 Kč, prodám za 2 500 Kč. Tele-
fon: 737 724 060.
zz Prodám kamerunské jehničky do 

chovu a na vypásání, chov zavedený 
od r. 2005, narozené 01/2018. Cena 
dohodou. Telefon: 721 556 222.
zz Prodám nakladač za traktor 

UNHZ 750, po celkové opravě. Cena 
dohodou. Telefon: 728 948 747.
zz Prodám sbírku odznaků. Telefon: 

605 773 346.
zz Přijímám objednávky na prodej 

hus, česneku a okurek. Volejte kdy-
koliv. Telefon: 734 498 448.
zz Prodám autochladničku, 1 rok 

stará. Cena 500 Kč. Perfektní stav. Te-
lefon: 720 251 353.
zz Prodám ledničku a 4 chladící pa-

trony. Cena 300 Kč. Telefon: 720 251 
353.
zz Prodám botníček ze světlého dře-

va, křesílko k psacímu stolu (chrom a 
koženka), malou vyřezávanou polič-
ku do kuchyně, konferenční stolek se 
šachovnicovou intarzií a zásuvkou na 
figurky. Foto zašlu. Cena dohodou. Te-
lefon: 720 251 353.
zz Prodám kovovou dvoudvéřovou 

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

zz Prodám kuchyňský sporák, tři 
tály, trouba, zachovalý, cena 6 tisíc Kč. 
Telefon: 720 519 725.
zz Prodám pískovcové bloky, 1x1x1 

m, vhodný do zahrady. Telefon: 720 
519 725.
zz Prodám kovovou šatní skříňku do 

dílny – dvoudvéřová, perf. stav. Cena: 
400 Kč. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám proutěné křeslo, s podnož-

kou, ratan. Ratanové relaxační lehátko, 
polstrování s květinovým vzorem. Úpl-
ně nové. Cena dohodou. Telefon: 720 
251 353. 
zz Prodám konferenční stolek se 

šachovnicovou intarzií a zásuvkou na 
figurky. 1 šatní skříň světlé, lakované 
dřevo. Foto zašlu. Cena dohodou. Tel.: 
720 251 353. 
zz Prodám váhu decimálku. Tele-

fon: 720 251 353. 
zz Prodám ozdobné litinové sloupy, 

průměr 30 cm, zakončené ozdobný-
mi hlavicemi v římském stylu. Cena 
dohodou. Telefon: 720 519 725.
zz Prodám knihy s vojenskou, váleč-

nou a RAF tématikou. Encyklopedie 
– památky, hrady, zámky. Cestopisy. 
Seznam zašlu. Telefon: 720 251 353.
zz Prodám štěně německého ovčáka. 

Telefon: 602 613 760. 

NEMOVITOSTI
zz Prodám starší domek s větší za-

hradou, cca 7 km od Mělníka. Cena  
2 mil. Kč. Telefon: 605 570 653.
zz Prodám družstevní byt 2+1 v Měl-

níku u skleníku, ihned volný. Cena do-
hodou. Telefon: 721 311 120.
zz Prodám garáž na vlastním po-

zemku v Mělníku u STK. Cena doho-
dou. Telefon: 721 311 120.
zz Koupím starší rodinný dům. 

Děkuji za nabídky. Telefon: 730 141 
470.
zz Pronajmu nezařízený byt v Měl-

níku 2+kk. Telefon: 602 613 760.

RŮZNÉ
zz DJ nabízí hraní na vaše svatby, fi-

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

Dne 16. července 2018 
uplynulo 17 let 

od úmrtí 

paní 
Jarky Svobodové. 

Nezapomínáme. 
Manžel Mirek a synové 

Mirek a Petr.

V srpnu uplyne 30 let, 
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, 
babička a prababička 

Aloisie Krejčová 
z Chloumku. 

Vzpomínají dcera Jana, 
vnoučata Václav, 

Marcela a Romana s rodinami.

Možná, že to přišlo náhle,
možná, že to nemělo být,

když Tvůj anděl přišel
a že s ním musíš jít.

Dne 18. července 2018 
si připomene 1 rok 
od úmrtí pana 
Jiřího Rosenbauma 
z Řepína. 
Vzpomíná manželka, 
děti a vnoučata. 
Nikdy nezapomeneme. 
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ZŠ a MŠ Cítov přijme 
od šk. roku 2018/19 

kvalifikovaného 
učitele/ku 1. stupně 

a asistenta/ku
pedagoga

do ZŠ na plný úvazek
––––––––

Kontakt: info@zs-citov.cz, 
tel. číslo 315 692 128

BLAHOPŘÁNÍ
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DŘEVĚNÉ PELETY 
– BRIKETY

www.pelety-melnik.cz
Telefon: 773 138 558

LETNÍ AKCE!

24. června v plné síle a svěžesti 
oslavila

svých 80 let 
paní Jana Dušková 

z Mělníka.
Tetičce hodně zdraví 

na její cestě ke „stovce“  
přejí Dominika, Oliver, Jáchym,

 Jakub a brácha s rodinou.

HLEDÁME DO TÝMU
muže či ženu na HPP

Neratovice 
608 968 620

fb/www.grillcafe.cz

Dne 22. července 2018 
oslaví své 90. narozeniny 

paní Zdeňka Dvořáková 
z Čečelic. 

Mnoho zdraví a elánu 
do dalších let jí 

ze srdce přeje syn Václav, 
Kamila a vnuci Václav a Martin 

s rodinami.

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00

VYUŽIJTE LETNÍ SLEVY 
NA KUCHYNĚ A INTERIÉRY!

ZAMĚŘÍME, PORADÍME, Z KVALITY VŠAK NESLEVÍME!

JAKÉ SLEVY?
VOUCHER DATART DLE VÝŠE ZAKÁZKY: 

od 5000,-  do 15 000,-
KDY? 

ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ
KDE? 

KUCHYŇSKÉ A INTERIÉROVÉ STUDIO – PAVEL JELÍNEK

PŘES 20 LET ZKUŠENOSTÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS. 
VOLEJTE: 777 107 100 PIŠTE: INFO@KUCHYNEMELNIK.CZ

Vaření na dotek Vašeho prstu. 
Domluvte si ukázku vaření.

 Zajímavá možnost přivýdělku.
Více info: 775 099 097.

zz Realitka s.r.o. Prodej, pronájem, 
výkup, odhady nemovitostí, výhodně 
zajistíme veškeré financování, nabíd-
ka více bank. www.realitka.cz, Měl-
ník, kpt. Jaroše 317/24, telefon: 730 
510 339.

PRÁCE
zz Hledáme maséra/masérku do za-

vedené provozovny (pedikúra a kos-
metika). Nájemné příznivé. Centrum 
města. Telefon: 728 357 066.
zz Hledám brigádníky na letní sezó-

nu do stánku s občerstvením na víken-
dové letní festivaly. Telefon: 777 909 
907.
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ZPŘÍSNÍME PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V období od 1.5.2013 do 30.6.2017 získala jediná stavební společnost od dvou oddělení MÚ Mělník celkem 301 podlimitních 
zakázek v celkové výši 20 172 312,- Kč, a to pouze na základě přímé objednávky vedoucích těchto oddělení. Vše se od voleb 
2014 dělo s vědomím 1. místostarosty, který se každý týden s vedoucími těchto oddělení na projednání jednotlivých zakázek 
schází. Tyto podlimitní zakázky nejsou zveřejňovány. Naším cílem je zpřísnit pravidla zadávání těchto zakázek, jejichž celkový 
roční objem se blíží 30 000 000,- Kč, a kontrolovat dodržování těchto pravidel. Zajistíme, aby svěřené prostředky byly vynaklá-
dány hospodárně a cena, kterou město za prováděné práce platí, byla přiměřená. Jen pro dokreslení – za projekt plaveckého 
stadionu město plánuje zaplatit 6 000 000,- Kč (šest milionů korun). 

BUDEME PROSAZOVAT SPRAVEDLIVÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
V rámci projednání územního plánu budeme hájit zájmy našich občanů a chránit jejich majetek. Nesmyslné zadání územního 
plánu v průběhu jeho projednávání upravíme tak, aby nedošlo ke znehodnocení investic jednotlivých vlastníků. Odmítáme 
prosazované znehodnocení majetku občanů města, zejména přeměnu stavebních pozemků na nestavební. Požadujeme, aby 
nedošlo k realizaci takových změn, zejména když u nich není jasně popsán veřejný zájem a mají být provedeny bez náhrady 
ztráty na hodnotě majetku. Budeme požadovat ucelené koncepční řešení, které se negativně nedotkne ani jednoho vlastníka 
nemovitostí. Město musí být garantem právní jistoty občanů a rozhodování zastupitelstva musí být konzistentní. Rovněž 
odmítáme nesystémové změny, které posuzují pouze jednu z několika stovek dílčích žádostí o změnu územního plánu a ne- 
berou ohledy na zájmy města jako celku ani občanů s obdobnými nebo dokonce totožnými návrhy změn územního plánu.  
Naší prioritou je, aby nový územní plán nastavil jasná pravidla pro kvalitní urbanistický rozvoj města.

ZVÝŠÍME POČET PARKOVACÍCH MÍST, VYBUDUJEME CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ
Parkovací místa chybí jak na sídlištích, tak i v centru města. Dlouhodobě se snažíme navýšit počet parkovacích míst místními 
úpravami, které při prosazení naší koncepce nebudou na úkor úbytku zeleně, a zejména na sídlištích zlepší výrazně situaci. 
Pro centrum města je naše řešení odlišné. Naším cílem, jehož předpoklady v podobě výkupu pozemků jsou již splněny, 
 je výstavba centrálního městského parkoviště pod Úřadem práce. Místo má pro parkující výhodnou polohu v centru města, 
má dostatečnou kapacitu a koncentrace aut nebude devalvovat pohled na naše náměstí. Navíc bude schopno pojmout  
jak auta zaměstnanců města a místních podnikatelů, tak i většiny jeho návštěvníků.

ZPŘÍSNÍME PRAVIDLA PRO
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROSADÍME SPRAVEDLIVÉ
PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYBUDUJEME NOVÉ
PARKOVACÍ PLOCHY


