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To po čtyřech letech na radnici ne-
mají, s čím by se mohli pochlubit? 
No asi nemají. Jednou jsem slyšel, že 
lež (i zavádějící) je součástí politiky 
a nejvíce se vyplácí. No já si to ne-
myslím. Pan Schweigstill se veřejné 
dopravě skutečně věnuje, ale může 
si připisovat takové zásluhy? A jak 
to tedy bylo a je s integrovanou do-
pravou doopravdy? Kdo stál na za-
čátku tohoto pro občany výhodného 
projektu? A kdo se na něm skutečně 
nejvíce podílel? Na to všechno jsem 
se zeptal současného předsedy Vý-
boru pro dopravu Středočeského 
kraje Mgr. Ivana Cinky (KSČM)  
a zde je jeho vyjádření:
	 „Rozhodnutí	 o	 společném	 za-
integrování	 celého	 území	 Prahy	
a	 Středočeského	 kraje	 padlo	 na	
začátku	 fungování	 koalice	 KSČM	
a	 ČSSD	 na	 kraji	 před	 šesti	 lety.	
Zřízena	 byla	 takzvaná	 integrační	
skupina,	 složená	 ze	 zástupců	 kraj-
ského	odboru	dopravy,	 výboru	pro	
dopravu	 a	 pražského	 ROPIDu.	
Ta	 se	 scházela	 minimálně	 jednou	

PROČ MÍSTOSTAROSTA SCHWEIGSTILL 
A RADNÍ TICHOTA LŽOU

KOMUNIKACE V ULICI 
LOMENÁ JE ČERNÁ STAVBA

za	 měsíc,	 mnohdy	 i	 častěji.	 Prak-
ticky	 všech	 těchto	 jednání	 jsem	 se	
zúčastnil,	 a	 tak	 mohu	 říci,	 že	 hle-
dání	 shody	 s	 Prahou	 bylo	 přede-
vším	v	počátcích	velice	složité.	Šlo	
zejména	 o	 způsob	 evidence	 tržeb,	
jejich	 rozúčtování,	 ale	 i	 vytvoření	
systému,	 který	 by	 pasoval	 také	 na	
okrajové	oblasti	kraje,	v	nichž	bylo	
nutné	 ošetřit	 i	 tangenciální	 směry	
veřejné	 dopravy.	 Ke	 společnému	
řešení	 jsme	 se	 nakonec	 dopraco-
vali	a	integrace	se	mohla	postupně	
uskutečňovat.	 Rozhodnuto	 bylo,	 že	
začne	 právě	 na	Mělnicku,	 I.	 etapa	
jeho	 integrace	 se	 totiž	 po	 analýze	
jevila	 jako	 relativně	 bez	 problémů	

zvládnutelná.	Současně	byl	zpraco-
ván	harmonogram	postupu	integra-
ce	 celého	 kraje,	 který	 předpokládá	
její	dokončení	v	příštím	roce.	Ten	se	
postupně	naplňuje.“
 Není to poprvé, co tito političtí 
turisté občanům podávají nepravdi-
vé nebo zavádějící informace a po-
lopravdy. Stejné to bylo před minu-
lými komunálními volbami (tehdy 
na kandidátce TOP09, dnes už za 
jiný subjekt), když občanům tvrdili, 
že zabrání zdražení ceny vodného 

a stočného. Přitom ze záznamu za-
stupitelstva z listopadu roku 2014, 
tedy již po volbách, je patrné, že 
právě oni aktivně hlasovali pro jeho 
zdražení!!! 
 U nás, ani u jiných politických 
subjektů, jsem se se snahou získat 
takto lacině body v předvolební 
kampani skutečně dosud nesetkal. 
Mám rád čestnou a spravedlivou po-
litiku, ale takto se rozhodně nedělá.

Mělnický zastupitel
Rudolf Fidler

S údivem jsem si na billboardu umístěném na náměstí Karla IV. přečetl, 
že místostarosta Schweigstill a radní Tichota nám zlevnili dopravu díky 
zapojení do PID (Pražská integrovaná doprava). Toto skandální tvrzení 
je velmi zavádějící a já nechápu, co oba pány k tomuto obelhávání obča-
nů vede. Že by se chtěli blýsknout před komunálními volbami? 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, nařídil Městskému 
úřadu Mělník, odboru dopravních a správních agend, aby dořešil věc 
podání podnětu ochránce veřejných práv „k nápravě stavu provedení 
stavby pozemní komunikace v ulice Lomená v Mělníku, provedené bez 
povolení speciálního stavebního úřadu. 

1. místostarosta
SCHWEIGSTILL

Radní
TICHOTAPRO ZVOLENÍ DO PLACENÉ FUNKCE JSOU 

SCHOPNI VŠEHO! MAJÍ ZAPOTŘEBÍ TAKTO 
OBELHÁVAT OBČANY?

PROČLŽOU

RUDOLF FIDLER

JUDR. PETR KOWANDA 

Odbor dopravních a správních agend 
MÚ Mělník proto oznámil účast-
níkům řízení a dotčeným orgánům 
zahájení řízení podle § 129 odst.  
1 písm. b) stavebního zákona o od-
stranění nepovolené stavby zpev-
něného povrchu ulice Lomená.
 Tuto komunikaci před více než 
čtyřmi roky realizovalo vedení 
města bez stavebního povolení. 
Práce byly provedeny velmi nekva-
litně a neodborně, a nejen rodině 
pana Nedvěda způsobily nemalé 
komplikace. Špatné svedení odpad-

ních vod, osazení kanalizační vpustě 
mimo nejnižší záchytný bod, navýše-
ní komunikace… to vše bylo příči-
nou podmáčení domu pana Nedvěda. 
Navýšení komunikace navíc takřka 
znemožnilo jeho devadesátileté ma-
mince vycházet na ulici. Cesta pro ni 
byla a dosud je takřka překážkovou 
dráhou, k jejímuž zdolání musí vyna-
ložit veškeré úsilí. Pan Nedvěd začal 
chodit pravidelně na jednání zastupi-
telstva města a dožadoval se na vede-
ní města nápravy. Bohužel marně.

(pokračování	na	str.	16-17)
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Vážení občané,
komunální volby se pomalu blíží, 5. a 6. října rozhodnete 
o novém složení zastupitelstva a o starostovi města Mělníka. 

Těchto voleb se v našem městě zúčastní devět politických 
subjektů, každý z nich Vám bude slibovat vše, co budete chtít 
slyšet nebo co je právě napadne.

Volební seskupení „Mé Město“ nechce vést negativní kampaň 
vůči svým politickým konkurentům, jsem přesvědčen, že 
v této společnosti je nenávisti, agresivity, útoků a lží už dost.
Volební seskupení „Mé Město“ nabízí jedinou věc, a to 
dokončení všech pro město významných investic, jako je 
revitalizace náměstí Karla IV., včetně výstavby nového 
multifunkčního obytného komplexu, výstavbu kanalizace ve 
Vehlovicích, zahájení II. etapy obchvatu města a rekonstrukci 
a výstavbu nových sportovišť, jako je zimní stadion, plavecký 
bazén, ale i vytvoření víceúčelového areálu na Podolí.

„Mé Město“ je schopno tyto akce zahájit a ukončit, protože 
nepatří mezi politické subjekty a ty politiky, kteří si před 
volbami nasliní a zvednou prst a čekají, odkud vítr fouká, aniž 
by věděli, zda jsou schopni tyto sliby naplnit. 

Proto „Mé Město“ stojí po čtyřech letech znovu před Vámi 
a chce, abychom společně pokračovali ve zvelebování města 
Mělníka. Čeká nás mnoho práce a pouze s Vaší pomocí to 
společně dokážeme.  

OKÉNKO STAROSTY 

MVDR. CTIRAD MIKEŠ, 
STAROSTA MĚLNÍKA

5. a 6. října 2018
SPOLEČNĚ POKRAČUJME DÁL

starosta města Ctirad Mikeš

memestoA4.indd   1 20.8.2018   9:01:37
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Tato spalovna ZEVO má být největ-
ší v ČR – kapacita min. 320 000 t 
odpadu ročně, má to být centrální 
spalovna pro celý Středočeský kraj 
i pro části krajů Libereckého a Ús-
teckého.
,,Ze	 studie,	 kterou	 objednal	 Stře-
dočeský	 kraj	 vyplývá,	 že	 kapacity	
překládacích	 stanic	 na	 shromaž-
ďování	 komunálního	 odpadu	 z	 ce-
lého	 Středočeského	 kraje,	 celkem	
19	stanic,	jsou	koncipovány	na	370	
tis.	 tun,	 tedy	 více,	 než	 byla	 veřej-
nosti	 předkládána	 kapacita	 ZEVO	
v	Dokumentaci	EIA	od	firmy	ČEZ.	
Dokonce	 se	 počítá	 při	 zapojení	
ostatních	původců	odpadu	s	kapaci-
tou	430	tis.	 tun,	 tedy	o	100	tis.	 tun	
více,	než	bylo	uvedeno	v	EIA.	Jedi-
ným	funkčním	místem	pro	vykládku	
kontejnerů	s	nosností	kolem	20	tun	
je	 areál	 Českých	 přístavů	 a.s.	 na	
Mělníku,	 kde	 by	 se	 kontejnery	 vy-
ložily	a	byly	přepravovány	náklad-
ními	vozidly	do	Horních	Počapel,“	
píše ve svém okénku v červnovém 
Mělnicku starosta města Mělníka  
MVDr. Ctirad Mikeš.
 Zřízením překladiště v Českých 
přístavech by došlo k enormnímu ná-
růstu dopravy. V místě by hrozil do-
pravní kolaps. V souvislosti s touto in-
formací pak dává logiku stomilionová 
oprava mostu Josefa Straky, který by 
přetíženému novému mostu na úkor 
obyvatel přilehlých obcí odlehčil.

 O této spalovně nám jsou v mé-
diích předkládány informace, 
které (jak je uvedeno níže) nejsou 
vždy korektní a ve většině případů 
míří k obhájení výstavby spalov-
ny.

1.     Spalovnu ZEVO je nutné 
vybudovat, protože EU naří-
dila členským zemím zákaz 
skládkování komunálního 
odpadu po roce 2024, a ČR 
se musí tomuto nařízení 
podřídit.

PRAVDA:
 Rok 2024 prokazatelně neplyne 
z žádné evropské legislativy. Ve-

řejnosti se to však moc neříká. Rok 
2024 je česká specialita. V roce 
2014 byl zákaz skládkování k roku 
2024 do zákona načten jako posla-
necký pozměňovací návrh. Zákaz 
byl načten bez jakéhokoli objek-
tivního odůvodnění, bez analýzy 
dopadů a bez možnosti obcí a měst, 
či kohokoli jiného se k návrhu vyjá-
dřit. Od té doby se obcím a městům 
ve Středočeském kraji opakova-
ně tvrdí, že jinak to s ohledem na 
EU nelze a že je třeba postavit co 
nejdříve novou spalovnu odpadů 
(ZEVO), jinak se zákaz skládkování 
nepodaří splnit.

Podle evropské odpadové legisla-
tivy má být skládkování omezeno 
k roku 2035 na 10%.

 Ostatní členské země EU budou 
mít po roce 2024 ještě 11 let na to, 
aby se rozhodly jakým způsobem 
budou likvidaci odpadů řešit. Ale 
v té době bude již 11 let stát v Hor-
ních Počaplech obří spalovna, která 
stála miliardy a její provozovatel 
bude dělat vše proto, aby se mu 
provoz spalovny vyplatil a nesl mu 
zisk.
 Zevo bude jedinou spalovnou 
v ČR, která bude spalovat odpad, 
který se většinou vytvořil jinde než 
v jejím okolí. Proto je obyvateli 
vzdálených obcí a měst vítaná – oni 
se zbaví svého odpadu a nebudou 
mít ani skládku ani spalovnu. Oby-
vatelé obcí kolem EMĚ to považují 
za nespravedlnost – oni ponesou 
veškerá rizika a např. Dolní Beřko-
vice, Vliněves, Cítov nemají ani tu 
jedinou výhodu a sice napojení na 
horkovod.

2.   Spalovnu je nutné vybudo-
vat, protože jinak budou 
ohroženy dodávky tepla do 
Prahy a dalších měst.

PRAVDA:
 Následující tabulka výroby tepla 
v EMĚ je uvedena v  Dokumentaci 
EIA. 
 Z uvedené tabulky jasně vy-

PRAVDA A LEŽ O SPALOVNĚ  
V HORNÍCH POČAPLECH

V Horních Počaplech má být vybudována spalovna odpadů ko-
munálních, ale i průmyslových, živnostenských a jiných, spoje-
ná s výrobou tepla – uvádí se v rozsáhlém materiálu, který ne-
chal vypracovat investor akce – skupina ČEZ a který má název  
„Dokumentace záměru, Zařízení pro energetické využití odpadu 
v lokalitě Mělník, ZEVO Mělník.“ Tento materiál byl poskytnut 
k seznámení obcím a ostatním institucím a 8. 3. 2018 byl veřejně 
projednáván. Nyní je na MŽP, aby toto ministerstvo rozhodlo, zda  
ZEVO Mělník ovlivní nebo neovlivní životní prostředí. Dále bude 
v textu uváděno pouze Dokumentace EIA.

s odpadem) denně. Řekl 
mluvčí skupiny ČEZ Oto 
Schepp v článku v MF dnes 
vydané dne 16. 11. 2017.

 Po nějakém čase byla v měsíční-
ku Mělnicko v článku „ZEVO	kra-
ji	 neuškodí,	 spíš	 naopak“ (článek 
uveden jako prezentace skupiny 
ČEZ) uvedeno následující: Samotné 
ZEVO nepředstavuje žádný drama-
tický nárůst dopravy – Dokumen-
tace EIA modeluje i ten nejméně 
příznivý krajní stav bez využití že-
lezniční dopravy – v tomto stavu se 
denně z obou směru jedná o 90 aut 
– tady celkem 180 aut denně.

(pokračování	na	str.	7)

JUDr. Petr Kowanda, zastupitel města Mělník

EMĚ I EMĚ II EMĚ III plynová 
kotelna

fluidní 
kotel ZEVO celkem

množství
vyrobeného
tepla TJ/rok

2011 
– 2015 

(průměr)

16 162 11 042 18 397 - - - 45 601

2016

16 230 11 754 12 821 - - - 40 804

2021

17 000 1 151,77 2 000 716 - - 20 868

2022

12 500 0 1 800 279 5 954 - 20 533

2024 a další

10 716 0 0 279 5 954 2 431 19 380

    55,3%                                    1,43%   30,72%    12,54%

plývá, že spalovna ZEVO se bude 
podílet na výrobě tepla pouze  
12,5 %, zbytek – 86 % - budou 
i nadále zajišťovat uhelné kot-
le EMĚ I a fluidní kotel, rovněž 
uhelný. Plynová kotelna bude mít 
na výrobu tepla marginální vliv se 
svým podílem 1,4 %. Jak je uvede-
no v dokumentaci EIA, bude plyno-
vá kotelna používána při špičkách, 
při poruchách kotlů a při podobných 
situacích.

3.    Po vybudování ZEVO se li-
dem na Mělnicku uleví – je-
dinou zátěží bude nárůst do-
pravy o 40 aut (myšleno auta 

Tabulka výroby tepla
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM  

– STARÁ BOLESLAV
Charitativní akce přinese radost i uži-
tek  V  sobotu 8. září v 11 hodin se 
na brandýském Masarykově náměstí 
uskuteční První brandýský Food Festival. 
Nabídne jedinečnou možnost ochutnat 
produkty nejen z místních gastropodniků, 
ale také z ostatních míst souvisejících 
s požitkářstvím. Pro všechny účastníky 
bude připraveno gastro show v podání To-
máše Krátkého, šéfkuchaře kulinářských 
kurzů pro držitele hvězd Michelinského 
průvodce a žáka Paula Bocuse, škola va-
ření pro malé i velké a v neposlední řadě 
nejdelší vodní skluzavka v republice. V dal-
ším programu vystoupí skupina Klasickej 
postup s Markétou Chládkovou, proběhne 
divadelní představení ukázky z Takewon-
Do a Krav Maga. Pro děti je připraveno 
kromě zmíněné skluzavky malování na 
obličej, spousta her a soutěží. Součástí 
akce je i charitativní akce BranDays, jejíž 
první ročník bude určen pro Azylový dům 
sv. Gerarda, určený především pro matky 
s dětmi. 

KOSTELEC NAD LABEM
Popel a pálenka   Inscenace součas-
ného finského dramatika Benkta Ahl- 
forse se odehrává v jedné trochu poma-
tené rodině. Svérázná paní plukovníková 
se rozhodne, že si urnu svého právě zesnu-
lého manžela odnese ze hřbitova domů, 
což vnukne jejím potomkům nápad, jak 
se zmocnit ne zrovna malého dědictví po 
svém otci. Protože jim k utajené realizaci 
plánu chybí důvtip i důkladnost, skončí 
vše krachem a celá hra nečekaným happy-
-endem. Hru uvede divadelní soubor Klika 
v pátek 7. září od 19 hodin v divadelním 
sále kostelecké radnice.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Švejkovy motomanévry jsou opět zde
 V sobotu 15. září se uskuteční 4. ročník 
motomanévrů, na kterém se sejdou příz-
nivci všech typů motorek a dobrého vojá-
ka Švejka. Všechny příchozí čeká skutečně 
pestrý program. Od 10.30 je sraz účastní-
ků v restauraci U Kohouta a ve 13.30 
se uskuteční Spanilá jízda všech typů 
motocyklů i autoveteránů. Pojede do Vel-
var, kde se představí na tamním náměstí 
a pak stroje zamíří zpět přes Kokořínsko.  
V 15 hodin začne probíhat projekt „Čteme 
Švejka“. 867 lidí postupně přečte 867 
stran knížky Osudy dobrého vojáka Švej-
ka, z něhož bude pořízen zvukový záznam. 
Celou akci zakončí taneční zábava do pozd-
ních nočních hodin.

LIBČICE NAD VLTAVOU
Memoriál Jiřího Pospíšila  Sbor 
dobrovolných hasičů Libčice II – Letky 
pořádá XXIV. ročník „Memoriálu Jiřího 
Pospíšila“. Tradiční soutěž v požárním 
sportu proběhne v sobotu 9. září na ná-
plavce u libčického přívozu. Od 10 hodin, 
zde oddíly hasičských sborů předvedou 
svojí zdatnost a připravenost k záchraně 
materiálních hodnot a samozřejmě i lid-
ského života. Pro nejmladší návštěvníky 
je připraven dětský koutek.

OTEVŘENÝ DOPIS 
ZASTUPITELŮM MĚSTA MĚLNÍK
Vážení zastupitelé, 
vážení kolegové,
v minulosti jsem častokrát upozor-
ňoval na chybné zadávání veřej-
ných zakázek. Pan místostarosta 
mně vytýkal, že bychom měli spolu 
více komunikovat „face to face“, 
ale na mé doporučení bohužel ni-
kdo nikdy nereagoval. Proto se ob-
racím přímo na Vás.
	 Nebudu	 se	 dnes	 vracet	 ke	 kau-
zám,	 na	 které	 jsem	 upozorňoval,	
snad	jenom	shrnu,	že	jsem	kritizoval	
„utajovanou“	 přípravu	 veřejných	
zakázek,	 bez	 konzultací	 s	 přísluš-
nými	 komisemi	 a	 bez	 vědomí	 nás,	
zastupitelů.	 Také	 jsem	 protestoval,	
že	 zakázky	 jsou	 vypisovány	 tak,	 že	
mám	vážné	obavy	o	transparentnost	
soutěží	a	rovném	zacházení	s	účast-
níky	 výběrových	 řízení.	 Výsledky	
mého	 snažení	 jsou	 bohužel	mizivé,	
ani	 v	 prokázaných	případech	 špat-
ného	 hospodaření	 nebyly	 nikdy	

vedením	města	vyvozeny	žádné	dů-
sledky	a	opatření.
	 Dnes	Vás	upozorňuji	na	další	za-
kázku,	která	je	zadávána	způsobem	
vylučujícím	 konkurenci	 a	 vylučují-
cím	 dosažení	 výhodné	 ceny.	 Jedná	
se	 o	 zakázku	 na	 vyhotovení	 pro-
jektové	 dokumentace	 rekonstrukce	
plaveckého	 bazénu.	 Tedy	 zakázku	
v	 hodnotě	 cca	 6	 milionů	 Kč,	 jak	
se	 již	 vyjádřil	 místostarosta	 Mgr.	
Schweigstill.
	 Tato	zakázka	je	již	městem	vypsá-
na.	 Zadávací	 dokumentace	 obsa-
huje	 takzvanou	„kvalifikaci“,	která	
omezuje	firmy,	které	mohou	nabídku	
podat,	pouze	na	 ty,	 které	v	posled-
ních	 třech	 letech	 vyprojektovaly	
alespoň	tři	bazény	v	minimální	hod-
notě	 70	milionů	Kč	 bez	DPH.	 Po-
žadavek	jistě	tvrdý.	Asi	každý	z	Vás	
si	 dovede	 představit,	 kolik	 u	 nás	

bude	 projekčních	 firem,	
které	 vyprojektovaly	 ales-
poň	tři	takto	velké	bazénové	
stavby	za	poslední	 tři	roky!	
A	 jsou	 tam	 i	 jiná	 omezení.	
Jak	 veliké	 musí	 být	 plochy	
vodních	 hladin,	 anebo	 že	
úprava	bazénové	vody	musí	
být	 pomocí	 technologie	
ozónu.	Naprosto	nehorázný	
požadavek	 zadavatelů,	 aby	
ty	 projekty	 byly	 pouze	 na	
stavby	 bazénů	 pro	 veřejný	
provoz,	 již	 pouze	 dokreslu-
je	 záměr	 autora	 zadávací	
dokumentace!	Myslí	si	snad	
vedení	města	Mělník,	že	po-
kud	 projekční	 kancelář	 vy-
projektuje	bazén	pro	luxusní	
hotel,	tak	tato	firma	je	méně	
zkušená,	než	 jiná,	která	vy-
projektuje	 bazén	 pro	 veřej-
ný	provoz?
	 Prostě	 bylo	 opět	 docíle-

	 Vítězem	výběrového	řízení	se	stá-
vá	firma	„A“,	která	v	hodnocení	zís-
ká	80	bodů,	oproti	 79	bodům	firmy	
„B“.	 A	 Mělník	 právě	 prodělal	 dva	
miliony	Kč…
	 Firma	 „B“,	 ačkoli	 splnila	 neu-
věřitelně	 drsně	 vypsané	 podmínky	
kvalifikace,	prostě	nemá	na	Mělníku	
šanci,	na	Mělníku	vyhraje	firma,	kte-
rá	je	největším	realizátorem	projektů	
bazénů	v	ČR,	takto	to	je	nastaveno,	
včetně	 toho,	 že	Mělník	 zaplatí	 pře-
mrštěnou	cenu.	Protože	ta	projekční	
firma	 si	 to	 prostě	 bude	umět	 spočí-
tat,	 že	 jí	 žádná	konkurence	nehrozí,	
a	tedy	cenu	si	stanoví	tak,	aby	pořád-
ně	vydělala.
	 Tvrdím,	 kolegové	 zastupitelé,	
že	 takto	vypsaná	zakázka	může	být	
zakázkou	 směřovanou	 ke	 konkrétní	
firmě,	která	potom	bude	stanovovat	
svou	 cenu	 bez	 soutěže,	 tedy	 jistě	
ne	cenu	pro	naše	město	výhodnou!	
Druhou	 možností	 je	 již	 pouze	 na-
prosto	diletantský	přístup	k	vypsání	
této	 zakázky,	přístup,	 kdy	neschop-
nost	zainteresovaných	přímo	poško-
zuje	město	Mělník!
	 Vyzývám	Vás,	zastupitelé	občanů	
města	Mělník,	dejte	najevo,	že	s	ta-
kovýmito	 praktikami	 nesouhlasíte.	
Vyzvěte	 písemně	 starostu	 MVDr.	
Ctirada	 Mikeše	 a	 místostarostu	
Mgr.	Milana	Schweigstilla,	aby	zru-
šili	 toto	 výběrové	 řízení.	 Hajte	 zá-
jmy	občanů	našeho	města.	
	 V	Mělníce	3.	srpna

Zbyněk Šnajdr
zastupitel města Mělník

Poznámka redakce:	Výběrové	
řízení	proběhlo,	přihlásily	se	pouze	
dvě	projekční	společnosti.

Zbyněk Šnajdr, zastupitel města Mělník

no	 toho,	že	na	Mělníku	bude	prav-
děpodobně	„soutěžit“	 jedna	firma!	
Anebo	snad	dokonce	dvě?
	 Pro	variantu,	že	by	přece	 jenom	
zůstaly	 ty	 firmy	 dvě,	 je	 v	 soutěžní	
dokumentaci	 uschován	 ještě	 jeden	
fígl.	Ten	se	skrývá	ve	způsobu	hod-
nocení.	Město	se	rozhodlo,	že	hod-
notící	kritéria	budou	ze	70	%	cena	
a	z	30	%	takzvaná	odbornost	doda-
vatele.	 Tou	 odborností	 dodavatele	
je	opět	počet	realizovaných	projektů	
na	bazény	za	více	jak	70	milionů	Kč	
v	posledních	pěti	letech.
	 Pro	jasnou	představu,	 jsem	udě-
lal	model	hodnocení:
 Firma A)	 nabídne	 městu	 cenu	 
7	mil.	Kč,	a	prokáže,	že	realizovala	
10	požadovaných	projektů.
 Firma B)	 nabídne	 městu	 cenu	 
5	mil.	Kč,	a	prokáže,	že	realizovala	
3	požadované	projekty.
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CHCE TO ZMĚNU

DOPRAVA
 Konečně začneme řešit dopravu 
 na Mělníku.
 (Pasport) Zhodnocení stavu komunikací 
 a včasné plánování oprav.
  Pečlivé plánování a příprava projektů 

veškerých staveb a investic.
  Parkování na sídlištích a v centru města.

SPORT
  Podpora sportovních klubů, venkovních 

sportovišť a spolků.
  Vybudujeme cyklostezku a propojíme 
 ji s Kokořínskem.

KULTURA
  Podpora vzniku kina a tanečního sálu.

MĚSTO
  Úřad pro nás, pro všechny.
  Mělník tvoří i okrajové části  

– Blata, Chloumek, Mlazice, Pšovka, 
Rousovice, Rybáře a Vehlovice. 

  Maximálně využívat externí zdroje 
financování. 

  Vybudujeme mateřskou školu 
 a rozšíříme jesle.
  Revitalizace nám. Karla IV.

ZDRAVOTNICTVÍ
  Podpora lékařských pohotovostí.
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CO SE U NÁS DĚJE

MĚLNÍK
Střihněte si Vodárenskou věž  Po 
Pražské bráně mělnický kronikář a před-
seda Mělnického osvětového a okrašlo-
vacího spolku Martin Klihavec nakreslil 
a zhotovil další papírovou vystřihovánku 
– další dominantu města Mělník – Vodá-
renskou věž, jež bývala součástí měst-
ského opevnění. Zájemci mají možnost 
vyrobit si z papíru další z mělnických 
věží v měřítku 1:100. V prodeji je v měl-
nickém Turistickém informačním centru 
v ulici Legionářů. 

MŠENO 
Záchranářům pomohou hasiči  Pro-
blémy ohledně včasného zásahu zdra-
votní služby ve zdejší oblasti se snaží 
řešit spoluprací s profesionálními hasiči. 
Rada Středočeského kraje totiž schválila 
uzavření dohody o poskytnutí plánované 
pomoci na vyžádání mezi Hasičským zá-
chranným sborem Středočeského kraje, 
Středočeským krajem a Zdravotnickou 
záchrannou službou Středočeského 
kraje. Plánovaná první pomoc na vyžá-
dání se bude realizovat v urgentních, 
život ohrožujících případech, vysláním 
předem určené, vybavené a odborně 
připravené jednotky požární ochrany 
s adekvátně proškolenými členy, která 
poskytne postižené osobě předlékařskou 
první pomoc do doby příjezdu posádky 
zdravotnické záchranné služby. 
Setkání s loutkami u studánky  
V sobotu 8. září od 14 hodin se u Hlo-
vecké  studánky uskuteční další setkání 
s loutkovými pohádkovými bytostmi. 
Program kažodoročně pořádá Okrašlova-
cí spolek Mšeno.

NERATOVICE
Rozloučení s prázdninami na Terase 
 Prázdniny utekly jako voda a všichni 
si užili letos sluníčka až až… Aby bylo 
loučení s prázdninami veselé, uskuteční 
se v areálu restaurace TERASA Dětský 
den. V sobotu 1. září od 14 hodin zde na 
všechny čeká zábavné odpoledne plné 
her a soutěží. Chybět nebude ani malo-
vání na obličej a dětská diskotéka „Pro 
lepší život“ s DS Vojtou Kvapilem. Vý-
těžek akce půjde na transparentní účet 
nemocného kamaráda Vojtíška. 

LÍBEZNICE
Společně pro školu  Před blížícím se 
školním rokem se ve zdejším regionu řeší 
problém ohledně nedostatečného počtu 
míst v základní škole v Líbeznicích. Ve 
čtvrtek 12. července podepsali zástupci 
Měšic, Baště, Nové Vsi, Předboje, Zlo-
nína, Bořanovic a Líbeznic soubor klíčo-
vých smluv a dokumentů, které zajišťují 
společné financování výstavby nového 
objektu školy v Líbeznicích a zároveň za-
vazují obce k tomu, aby hledaly společně 
nejlepší řešení pro další potřebnou ka-
pacitu po roce 2023. Vzniknout by měla 
buď jedna nová škola pro 500 dětí, nebo 
více menších škol. Vypořádat se s tímto 
úkolem má nově založený dobrovolný 
svazek obcí Pod Beckovem. 

 Druhý ročník akce proběhne 
v pátek 7. září od 9 do 13 hodin na 
náměstí Republiky. Jejím cílem je 

seznámit občany města, a to přede-
vším žáky a studenty místních škol, 
s činnostmi a subjekty v oblasti 

bezpečnosti a prevence kriminality. 
Letošní ročník je zaměřený na bez-
pečnost v dopravě. Účastníci uvidí 
ukázky práce záchranné služby, 
hasičských sborů, městské a státní 
policie. 
 V rámci této akce bude pokračo-
vat i forenzní identifikační značení 
jízdních kol. Vzhledem k tomu, že 
ceny některých kol se blíží ojetému 
autu, je jejich krádež bolestivá. Pro-
to i v letošním roce Městská policie 
Neratovice pokračuje ve značení 
jízdních kol pomocí tzv. syntetické 
DNA. Služba je pro občany provádě-
na bezplatně, jelikož je realizována 
prostřednictvím projektu „Forenzní 
identifikační značení kol a kom-
penzačních pomůcek“, který je fi-
nančně podporován Ministerstvem 
vnitra ČR. Značení není pouhým 
okem viditelné, proto je na každou 
označenou věc nalepena příslušná 
samolepka, která varuje a informuje 
pachatele, že majetek je chráněn. 

DEN BEZPEČÍ BUDE PATŘIT DOPRAVĚ
Již podruhé pořádá město Neratovice preventivně-bezpečnostní akci 
„Den bezpečí“, kterou pořádá v rámci svého programu prevence kri-
minality na rok 2018.

Ilustrační foto

Krajský radní pro životní prostře-
dí Miloš Petera (ČSSD) dnes ČTK 
řekl, že hejtmanství bude trvat na 
zajištění dopravní infrastruktury, 
bez kterého by provoz spalovny 
neměl být spuštěn. „Stojíme proti 
spalovně za podmínky, že nebude 
vyřešena dopravní prostupnost,“ 
reagoval na stanovisko ministerstva 
starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé 
město).
 Spalovna je investicí společnosti 
ČEZ a stavba je spojená se zákazem 
skládkování odpadu. Má začít platit 
právě v roce 2024.
 Jednání o budování infrastruk-
tury pokračují, hejtmanství dalo 
zpracovat studii na dopravní řešení. 
Z ní vyplynulo, že stavba spalovny 
by si vyžádala vznik nových silnic i 
mostu přes Labe. I pro tyto stavby 
je třeba zpracovat posudek vlivu na 
životní prostředí. Kraj už zpracová-
ní posudku zadal a chce pokračo-
vat v iniciativě, která má dopravní 
řešení zajistit.	 „Samozřejmě	 kraj	
má	 zájem,	 aby	 se	 řešení	 odpadu	
nějakým	 způsobem	posunulo,	 tento	
krok	tomu	pomůže,	máme	ještě	před	
sebou	dlouhou	cestu	a	věřím	tomu,	
že	 na	 konci	 bude	 úspěšná,“ uvedl 
Petera.
 Starosta Mělníka je ale skeptický. 
„My	kraji	 nevěříme,	my	 se	 domní-
váme,	že	to	je	snaha	ve	své	podsta-
tě	odložit	 ten	problém,“ řekl ČTK. 
Mikeš také nevěří tomu, že kapacita 

MINISTERSTVO SOUHLASÍ 
S POSUDKEM PRO STAVBU SPALOVNY U MĚLNÍKA
Horní Počaply (Mělnicko) 24. srpna (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí souhlasí s posudkem vlivu na 
životní prostředí pro stavbu spalovny u Mělníka. Přiblížila se tak její výstavba, v provozu má být od roku 
2024. Tisíce obyvatel z okolí jsou proti, včetně zástupců několika obcí. Obávají se nadměrné dopravní zátěže 
silnic. Ministerstvo vydalo stanovisko dnes, ČTK to zjistila v informačním systému Cenia.

KROPÁČOVA VRUTICE

ZA HISTORICKÝMI 
TRAKTORY

V sobotu 8. září od 9 do 17 hodin se v areálu firmy N&N KOŠÁTKY 
uskuteční již jubilejní desátý ročník setkání strojů, které sloužily ze-
mědělcům, a pomáhaly tak v jejich náročné práci. 

K vidění bude přes 280 exponátů. Z toho více než 100 historických trak-
torů a 150 zemědělských strojů, celá řada stabilních motorů, automobilů, 
motorek a dalšího zemědělského nářadí. 
 Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. V půl dvanácté své ne-
uvěřitelné kousky předvede Železný Zekon a ve 14.30 se uskuteční mezi 
obcemi Kropáčova Vrutice a Střížovice spanilá jízda majitelů historických 
traktorů. Pozadu nezůstanou ani držitelé řidičského oprávnění, kteří si bu-
dou moci vyzkoušet jejich jízdní vlastnosti. Pamatováno je i na nejmladší 
návštěvníky, pro něž je připravena řada soutěží v podobě závodů na šla-
pacích traktůrcích, házení míčem či malování traktorů. A na památku si 
budou moci i zakoupit nějaké to autíčko.

spalovny bude avizovaných 320.000 
tun, ale bude výrazně vyšší. Jak 
bude město společně s okolními ob-
cemi postupovat, oznámí starosta až 
po schůzce s ostatními starosty.
 Souhlasné stanovisko minister-
stva má 17 podmínek, například 
svoz odpadu z obcí mimo těch nej-
bližších provádět buď po železnici 
nebo po novém silničním napojení.
Posudek připouští, že v místě není 
k dispozici vyhovující silniční do-
pravní infrastruktura.	 „Před	 zahá-

jením	 silničního	 svozu	 odpadů	 ze	
širšího	okolí	k	energetickému	využití	
je	 tedy	 nezbytná	 realizace	 nového	
silničního	 napojení	 procházejícího	
mimo	 obce	 na	 stávajících	 silnicích	
třetí	třídy,“ uvádí posudek.
 V lokalitě u Horních Počapel fun-
guje teplárna zásobující zhruba čtvrt 
milionu domácností, vedle Prahy 
také v Mělníku, Neratovicích a oko-
lí. Je součástí komplexu Elektrárny 
Mělník Skupiny ČEZ.
 Sandra Bejšáková, dr
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(dokončení	ze	str.	3)
PRAVDA:
Dokumentace EIA, zmiňovaná ve 
výše uvedeném článku, uvádí na 
straně 58 Přílohy 10 – Dopravní mo-
del následující:
9.1.1. Varianta A
		Automobilová doprava odpadů na 

energetické využití v ZEVO
		Frekvence dopravy 228 jízd za 

den.
9.1.2. Varianta B
		Doprava odpadů na energetické 

využití v ZEVO z blízké vzdále-
nosti automobilová, ostatní želez-
niční.

		Frekvence dopravy 134 jízd za 
den. 

Tak kolik těch aut vlastně bude???

4.   Díky ZEVO Mělník dojde ke 
snížení produkce znečišťují-
cích látek oproti současnosti  
– uvádí informační leták sku-
piny ČEZ (oranžová skládač-
ka s názvem „ZEVO Mělník 
– teplo místo skládek“)

PRAVDA:
Ano, ke snížení emisí dojde, ale 
nebude to rozhodně díky ZEVO 
Mělník, ale proto, že EMĚ je nuce-
na snížit emise, aby splnila imisní 
limity, které bude nutno dodržovat 
po roce 2020. Probíhá rekonstruk-
ce odsíření kotlů na EMĚ I, emise 
se sníží, ale po uvedení spalovny 
ZEVO do provozu opět přibudou 
jiné, např rtuť, dioxiny atd.
 Tyto emise jsou v médiích bagate-
lizovány – viz článek „Zase	ty	dioxi-
ny“. Přitom řada dioxinů je karcino-
genních a mutagenních.
 Spalovna ZEVO Mělník bude po-
stavena v části Středočeského kraje 
těžce postiženého chemickým prů-

6.   Vybudování spalovny ZEVO 
neovlivní majetek nikoho ji-
ného než investora, tedy sku-
piny ČEZ - uvádí Dokumen-
tace EIA

PRAVDA:
Ceny nemovitostí v nejbližších, 
tzv. dotčených obcích (Horní Po-
čaply, Křivenice, Dolní Beřkovice) 
pochopitelně klesnou, je otázkou, 
jestli vůbec budou tyto nemovi-
tosti prodejné. Nová, viceméně 
účelová silnice, která má vést do 
spalovny ZEVO, si vyžádá zábor 
desítek hektarů té nejúrodnější orné 
půdy, která je většinou majetkem 
soukromých osob. Pokud nebudou 
chtít pozemky prodat, budou jim 
vyvlastňovány.

Tmavošedý klín - popel ze spalovny

myslem – Spolana Neratovice , Kra-
lupy, Štětí, EMĚ. Každá tato továrna 
vypouští škodliviny v množství , kte-
ré samozřejmě splňuje limity.
 Zevo bude pravěpodobně také 
splňovat limity vypouštěných škod-
livých látek, ale není toho pro tuto 
oblast už trochu moc? A co emise 
z dieselových motorů nákladních aut 
vozících odpad do spalovny? Neza-
sloužili by si obyvatelé obcí kolem 
EMĚ už konečně lepší vzduch?
 Spalovna bude mít komín vysoký 
pouze 80 m (spalovna Malešice má 
komín vysoký 177 m, spalovna v Li-
berci 125 m), emise budou zatěžovat 
nejvíce okolní obce (Horní Počaply, 
Křivenice, Liběchov, Dolní Beřkovi-
ce, Vliněvec, Cítov i Mělník.)

5.   Výše uvedený informační le-
ták skupiny ČEZ m.j. uvádí: 

„Chceme	 krajinu,	 kde	 odpady	 ne-
končí	 na	 zapáchajících	 skládkách.	
Objem	odpadu	ukládaného	na	sklád-
ku	moderní	ZEVO	sníží	až	o	90%“

PRAVDA:
 V Dokumentaci EIA je m.j. uve-
deno: Po spálení 320 000 t odpadu 
(tedy roční kapacita ZEVA) vznikne 
97 000 t strusky a 15 000 t popílku. 
To je 35 % odpadu, který bude nutno 
skládkovat (nakonec už se tak děje – 
struska ze spalovny Malešice končí 
na skládce AVE v Benátkách). 
 Takže za 10 let provozu spalov- 
na ZEVO Mělník vyprodukuje  
min. 1 120 000 t odpadu, který bu- 
de částečně toxický a bude vyžado-
vat skládku.
 Obyvatelé obcí Horní Počaply 
a Dolní Beřkovice se obávají, že se 
v budoucnu opět otevře struskoviště 
poblíž osady Podvlčí, kam se plavil 
po léta popílek z EMĚ.

 A co bude možné pěstovat podél 
silnice, po které budou jezdit den-
ně desítky těžkých nákladních aut 
s dieselovými motory, které budou 
okolí znečišťovat emisemi?
 V okolí obce Daminěves, jen ně-
kolik kilometrů od EMĚ, jsou ob-
rovské sady s ovocem (jablka, hruš-
ky, třešně atd.) – směrem na Mělník 
a Vehlovice jsou rozsáhlé vinice 
– co budou majitelé dělat, až se jim 
v ovoci objeví např. zvýšené množ-
ství rtuti???
 Tak čí majetek bude ovlivněn, 
a to negativně???
 Co je však neméně podstat-
né, EU již spalovny (ZEVO) na 
směsný komunální odpad ani 
dotačně nepodporuje, což bylo 
ministerstvu životního prostředí 
jednoznačně a písemně sděleno 
Evropskou komisí už v prosinci 
2016.
 EU doporučuje spíše minimalizaci 
směsných odpadů tříděním a dalšími 
úpravami tak, aby odpad byl co nej-
více využit pokud možno jako zdroj 
surovin pro další výrobu. Kraje, 
které vsadí na velké kapacity no-
vých spaloven, budou mít zásadní 
problémy s dosažením evropských 
recyklačních cílů. V tomto směru 
by podle nás byla vhodná aktualiza-
ce Plánu odpadového hospodářství 
vybraných krajů, jak uvádí Ing. Ha-
velka, ředitel Asociace odpadového 
hospodářství v článku zveřejněném 
v měsíčníku Mělnicko. 
 mp, pk

Poznámka redakce:	Další	vyjádře-
ní	ke	spalovně	na	str.	6	a	10

Zařízení pro energetické využi-
tí odpadu (ZEVO) chystá skupina 
ČEZ a má vzniknout v komplexu 
elektrárny Mělník. Odpad by se do 
této spalovny vozil z celého kraje 
a pálit by se zde mohlo až 350.000 
tun odpadu ročně. Podle ekologů to 
zvýší o třetinu až polovinu emise 
těžkých kovů, zejména rtuti, a dále 

také toxických organických látek. 
Obyvatelé okolních obcí se navíc 
bojí nárůstu dopravy, který by podle 
nich mohl být nesnesitelný.
 Lidé budou v referendu odpoví-
dat na otázku „Souhlasíte	s	výstav-
bou	zařízení	pro	energetické	využití	
odpadů	ZEVO	na	území	obce	Horní	
Počaply?“	Zastupitelstvo již vyslo- 

NÁZOR NA STAVBU SPALOVNY  
U MĚLNÍKA VYJÁDŘÍ LIDÉ V REFERENDU

Obyvatelé obce Horní Počaply na Mělnicku, v jejímž katastru má být 
zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), vyjádří svůj názor na 
tuto stavbu v referendu, které se uskuteční 21. září od 8.00 do 21.00. 
Vyplývá to z usnesení obecního zastupitelstva zveřejněném na webových 
stránkách obce.

vilo nesouhlas s výstavbou této 
spalovny v rámci procesu EIA, 
který zkoumá vliv projektu na ži-
votní prostředí. Skupina ČEZ chce 
spalovnu uvést do provozu v roce 
2024, argumentuje zákazem sklád-
kování odpadů. Lidé z Mělnicka 
podepisují od února petici pro-
ti stavbě takzvaného zařízení na 
energetické využití odpadu. Peti-
ce má již několik tisíc signatářů, 
podle zástupkyně petičního výboru 
Hany Beranové silnice v obcích 
velký nápor nákladních vozů ne-
zvládnou. bns, dr

PRAVDA A LEŽ O SPALOVNĚ  
V HORNÍCH POČAPLECH
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Před dvěma lety se nadšenci v Po-
střižíně rozhodli uspořádat festi-
val věnovaný guláši. 

 
V sobotu 8. září o 10. hodině na 
místním fotbalovém hřišti vypuk-
ne kulinářské klání o nejchutnější 
a nejoriginálnější gulášek. Fantazii 
se meze nekladou, může to být guláš 
klasický z masa, ale také vegetarián-
ský, houbový, středomořský, slaný, 
ostrý či třeba i sladký. Tým kuchařů 
bude minimálně dvoučlenný s vlast-
ním kuchařským náčiním a surovi-
nami. Časový limit jsou tři hodiny, 

GULÁŠ FEST SE BLÍŽÍ 
pak nastane hodnocení nezávislou 
odbornou porotou a samozřejmě de-
gustace. Ruku v ruce s vařením gulá-
še bude probíhat další soutěž - „Po-
střižínská buchta“. Buchtu, koláč či 
jiný zákusek v počtu minimálně 40 
kousků donesou soutěžící na hřiště 
k ohodnocení. Dobrou chuť!

CO SE U NÁS DĚJE

ODOLENA VODA
Sbírkové dny pro Světlušku  Po 
celý měsíc září lze v městské knihovně 
přispět libovolnou částkou do speciální 
lucerny či zakoupit drobné předměty 
jako například černé a bílé propisovačky, 
peněženky, záložky do knih či náramky. 
Celý výtěžek poputuje Nadačnímu fondu 
Světluška, který pomáhá dětem i do-
spělým s těžkým zrakovým postižením. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

ROUDNICE NAD LABEM
Loučení s prázdninami v cirkuse 
  V Horově parku, v neděli 2. září od 
13 hodin bude pro děti přichystán cirkus, 
jaký existoval za první republiky. Herci 
Divadla V Pytli předvedou originální cir-
kusové vystoupení a malí návštěvníci 
se budou moci na vlastní oči přesvědčit, 
kam chodili s oblibou jejich prapradědo-
vé. Na rozdíl od svých předků budou mít 
vstup zdarma.
Galerijní odpoledne zahájí sezónu  
V rámci výstavy Národ sobě proběhne 
v Galerii moderního umění v sobotu 
8. září galerijní odpoledne, které zahájí 
podzimní sezonu. V programu vystoupí 
soubor Chorea his torica s vlasteneckým 
pořadem „Česká beseda“ se zpěvy a tan-
ci. Děti se setkají s lektory z plzeňské 
Animánie, která je uvede do kouzelného 
světa animovaného filmu a program za-
vrší přednáška přední odbornice na kul-
turní dě jiny Niny Milotové, pod názvem 
„Podřipsko národu“. Tématem bude dění 
v Podřipském regionu v souvislosti se 
slavnostní poutí kamene z památného 
Řípu a jeho ulo žení do základů „Zlaté 
kapličky“ dne 16. května 1868.   
Farmářské trhy nabídnou kvalitu  
Spolek „Trhni se“ pořádá 8. září na Hu-
sově náměstí další Roudnické farmářské 
trhy. Návštěvníci si budou moci nakoupit 
kvalitní domácí produkty a od 9 hodin je 
připraven bohatý kulturní program. 

ROZTOKY U PRAHY
Architektonické skvosty v dolním 
Posázaví  Výstava Meziválečná 
architektura v dolním Posázaví, jenž 
byla zahájena 17. srpna, mapuje životní 
styl prvoreblikových elit v souvislosti s 
ojedinělou výstavbou v kraji nedaleko 
Prahy. V expozici lze proto zhlédnout 
fotografie či plány a modely staveb, kde 
se projevují vlivy umírněné moderny, 
funkcionalismu a později romantizující 
tendence. Na stavbách se podílela řada 
významných i méně známých architek-
tů. Mezi nejznámější patří Kamil Roškot, 
Jaroslav Frágner a František Troníček. 
Zaslouží si větší pozornost nejen z hle-
diska svého mimořádného postavení 
v dějinách české architektury, ale také 
pro početnost kvalitních staveb, které 
zanechali v dolním Posázaví. Výstava, 
kterou je možno zhlédnout symbolicky 
až do 28. října, rovněž vzpomene na ma-
jitele těchto staveb, jejichž osud se větši-
nu tragicky naplnil na základě rasového 
původu či perzekucemi komunistického 
režimu.

Oslavy státního svátku „Den vzniku samostatného Československa“ jsou v našem 
městě již 14 let spojeny s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně při-
spěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný. 

Zastupitelstvo města Slaný od roku 
2004 uděluje ve slánském Městském 
divadle „Pamětní list“ zasloužilým 
občanům města, oceněným v kate-
goriích Sport a tělovýchova, Kultu-
ra, Školství, Zdravotnictví a sociální 
péče, Přínos občanské společnosti. 
Seznam všech osob, oceněných za 
uplynulých 14 let, je možné zhléd-
nout na www.meuslany.cz/ocenene-
-osobnosti-mesta-slany. 

NAVRHNĚTE SLÁNSKÉ 
OSOBNOSTI NA OCENĚNÍ 

 Vloni pamětní listy za přínos 
v jednotlivých oblastech obdrželi 
Mgr. Radomír JÁNSKÝ a PaedDr. 
Jaroslav KOUKAL (Sport a tělový-
chova), Jarmila DURASOVÁ a Vla-
dimír TRSEK in memoriam (Kultu-
ra), Mgr. Jarmila Vaňková (Školství) 
a Luděk ELIÁŠ (Přínos občanské 
společnosti). 
 Komise pro oceňování osobností 
při příležitosti státního svátku 28. 

října na svém jednání v roce 2016 
navrhla vytvořit Cenu Vlastimila 
Kybala. Její vznik následně schvá-
lila Rada města. Laureáty této ceny 
mohou být nadregionální osobnos-
ti (včetně osobností žijících trvale 
mimo náš region či stát), či rodáci 
žijící mimo Slánsko,  jejichž význam 
pro město a jeho kulturu je však ne-
oddiskutovatelný.
 Jako jeden z členů výše uvede-
né komise pro oceňování osobností 
bych rád, jako každoročně, vyzval 
všechny aktivní občany ke spoluprá-
ci. Návrhy osobností v jednotlivých 
kategoriích (včetně Ceny Vlastimila 
Kybala) zasílejte, prosím, elektro-
nicky na bartonicek@meuslany.
cz s krátkým zdůvodněním, a to do 
začátku září 2018. Za Vaši ochotu 
a spolupráci předem děkuji.

Ing. Pavel Bartoníček, 
uvolněný člen rady města

Děkuji panu Legnerovi za darová-
ní skládacího skútru se čtyřmi koly 
Shoprider Sunny pro imobilní oso-
by v pořizovací hodnotě cca 30 tisíc 
korun českých. Dává mi jedinečnou 
možnost pohybovat se venku bez 
větší námahy. 

Děkuji, vděčná obdarovaná

PODĚKOVÁNÍ
PANU LEGNEROVI 

ZA CENNÝ DAR

ČTENÁŘI PÍŠÍČTENÁŘI PÍŠÍ

Historie výroby vína v Roudnici a 
pěstování révy na okolních svazích 
má mnohem starší kořeny. Réva 
rostla již v okolí románského hra-
du, který v polovině 12. stolení vy-
stavěli na ostrohu nad řekou Labe 
pražští biskupové. V pěstování révy 
a výrobě vína se pokračovalo, i když 
roudnický hrad přešel do světských 
rukou. Nejstarší dochovaný hos-
podářský záznam z roku 1583, kdy 
Roudnice patřila Rožmberkům, vy-

počítává úrodu na vinicích a stav 
vína v hradních sklepích. 
 A tak se jistě každý podiví, že 
statut „vinařská obec“ doposud 
Roudnice neměla. Odpověď je ta, že 
všechny vinice se nacházely mimo 
katastr města. Právě existence vinice 
na území obce je nutnou podmínkou 
pro přízvisko „vinař ská“. Teprve 
před dvěma roky došlo k osázení 
prostoru před roudnickým zámkem 
Lobkowiczů vinnou révou, a tak byla 
tato podmínka splněna. Od června se 
tak město může právoplatně nazývat 
vinařskou oblastí. 
 Ve vínech z Lobkowiczkého zá-
meckého vinařství Roudnice nad 
Labem se odráží charakter nejse-
vernější české vinařské podoblasti. 
Typickými představiteli těchto mi-
nerálních a svěžích vín jsou Ryzlink 
rýnský, Müller Thurgau či Sylván-
ské zelené.
 Tradičně ceněna jsou červená vína 
připravována metodou neřízeného 
kvašení v otevřených kádích a ná-
sledně zrající výhradně v dubových 
sudech – Pinot Noir, Svatovavřinec-
ké či nová odrůda Fratava.
 Lobkowiczké vinařství Roudnice 
zpracovává výhradně hrozny z vlast-
ních vinic umístěných v meandru 
řeky Labe. mar, red

VINAŘSKÁ OBEC 
MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM SE MŮŽE PYŠNIT 

TITULEM VINAŘSKÁ OBEC.
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CO TRÁPÍ 
MĚLNÍK?
 Poslankyni za Středočeský kraj 
samozřejmě nemůže být „fuk“, co 
se ve Středočeském kraji děje. Tak 
by věci fungovat neměly. Ostatně 
v Mělníku mám i svou poslaneckou 
kancelář, čili se samozřejmě zajímám 
i o „komunální“ Mělnicko. Pro mne 
jsou tady tři hlavní problémy.
 Voda. Spalovna. Přístav.
 K vodě se vyjadřuji dlouhodobě 
a napsala jsem i akcionářům Vodá-
ren Kladno – Mělník, aby neodku-
povali akcie Středočeských vodáren 
od nadnárodního koncernu Veolia. 
Marně. Asi tam hrály roli podstatně 
silnější zájmy, než dostupná kvalitní 
voda za rozumnou cenu.
 Spalovna má pro mne dvě roviny 
a obě souvisí se zdravím a s ohrože-
ním tisíců lidí. Spalovna produkuje 
vždy relativně nebezpečné látky. 
Nejsem přesvědčena, že projekt 
v Horních Počáplech tuto věc do-
statečně řeší. Ale i kdyby řešil, je 
to obrovský problém dopravní. Ne-
lze vybudovat obrovskou spalov-

nu, která znamená skutečně velké 
množství dopravy, bez odpovídající 
dopravní infrastruktury. To považuji 
za opravdový zločin.
 A konečně přístav. Mělník je 
město na dvou řekách a přístav 
k němu patří. Ale každá podobná 
průmyslová aktivita musí mít svá 
pravidla. Nemůže dělat lidem ze 
života peklo. Proto souhlasím s my-
šlenkou, aby byl omezen provoz 
železniční vlečky do přístavu a aby 
v noci nastal klid. Ekonomika sice 
potřebuje volnost a prostor pro roz-
voj, ale všechno má svoje hranice. 
A těmi hranicemi je ničení života 
obyvatel v okolí.
 Ráda si s vámi o těchto a klidně 
i o jiných problémech „komunální-
ho“ Mělnicka popovídám. Od čtyř 
hodin odpoledne vám budu 3. září 
k dispozici v hudebním sále měl-
nického Masarykova kulturního 
domu. Těším se. Krásný den všem.

 Kateřina Valachová

Představujeme vám 

Ing. Zdeňka SOUKUPA, 
lídra strany 

„Změna pro Obec“ 
Střemy a Jenichov.

„Letošní	volební	klání	v	obci	Stře-
my	 a	 Jenichov	 bude	 mít	 nového 
účastníka“, říká lídr strany Ing. 
Zdeněk Soukup. „Po	 letech	 sou-
peření	 stávajících	 rivalů	 jsem	 se	
rozhodl	 přinést	 do	 řešení	 proble-
matiky	řízení	obce	ZMĚNU.	Vedou	
mne	 k	 tomu	 následující	 faktory.	
Jednak	mám	dlouholeté	zkušenosti	
z	 manažerského	 řízení	 hospodář-
ských	organizací,	druhak	 jsem	ne-
spokojen	s	chodem	věcí	veřejných.	
Nekompetentnost	 současného	 ve-
dení,	 netransparentní	 nakládání	
s	 veřejnými	 financemi	 a	 arogance	
moci	 mne	 vedly	 k	 seskupení	 lidí,	
kterým	není	lhostejný	život	v	zane-
dbané	obci.“

 Program strany „Změna pro 
Obec“ Střemy a Jenichov je posta-
ven na otevřeném transparentním 
jednání se všemi občany, kterým 
není vzhled a řízení obce lhostejný.

„ZMĚNA PRO OBEC“ STŘEMY A JENICHOV

BESEDA
S KATEŘINOU 
VALACHOVOU

KDY: 3. září 2018, 16:00
KDE: Mělník, Masarykův 
kulturní dům, hudební sál

TÉMA: 
Mělník včera, dnes a zítra

Těším se na Vás

BESEDA 
S  

KATEŘINOU  VALACHOVOU

Těším se na Vás

KDY:   3.září 2018, 16:00

KDE:   Mělník,  
   Masarykův kulturní dům, 
   hudební salónek

TÉMA:  Mělník včera, dnes a zítra

7

Občerstvení:
guláš, polévka, topinky, palačinky, bramborák, 
škvarková pomazánka, pivo, limonády, 
pojízdná kavárna 

Program pro děti:
Poznáváme zeleninu  - Otevřený spolek 
pro Všejany a Vanovice o.z., tvořivé 
dílny pro rodiče a děti, chytání ryb 
s hlaveneckými rybáři

Kontakt : 603 226 181, 723 889 277

Nezapomeňte doma košík na čerstvou zeleninu. 

Program:
9.00 zahájení trhů
11.00 divadélko Mimos
12.00 stříhání ovcí
13.00 – 17.00 kapela Harmonie
Program dále plynule pokračuje 
až do 18 hodiny.

Vstupné dobrovolné

Prohlídka zeleninové farmy, farmářský trh 
s regionálními produkty – zelenina, brambory, sýry,
čerstvé uzeniny, med, bylinky, hrnkové květiny, 
trvalky, kaktusy. Domácí koláčky, víno a burčák
z Moravy, zdobení perníků, pekárna. Keramika, 
hrnčířský kruh, ukázka zpracování ovčího
rouna, paličkování, dárečky a šperky, zástěrky, 
utěrky.

1.září 2018
9.00 - 18.00

V obci na veřejném prostranství bude současně 
probíhat národní putovní výstava Má vlast 
cestami proměn – výstava o úctě k domovu a 
odpovědnosti za svůj kraj

zemědělská farma Smotlacha
Hlavenec 3

Zemědělská farma Smotlacha vás srdečně zve na akci

 z  Hlavní cíle:
–  otevřená „radnice“ a komunikace se všemi občany,
–  bezpečnost občanů obcí a osvětlení obce STŘEMY,
–  možnost sportovního vyžití dětí a mládeže,
–  dostupnost zdravotní péče pro seniory, podpora zájmových spolků,
–  příjem dotací a územní plán,
–  podpora místních firem a živnostníků. red

Zemědělská farma 
Smotlacha, Hlavenec 
srdečně zve na akci 

„U nás na dvoře 
aneb 7. rajský den“,

1. září 2018 
od 9 do 18 hodin. 

Košík na čerstvou 
zeleninu s sebou.
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CO SE U NÁS DĚJE

 SLANÝ
Koncert při svíčkách  Spolek Wotru-
bia pořádá v pátek 7. září od 21 hodin 
v dolínském kostele sv. Šimona a Judy 
24. ročník koncertu při svíčkách. Vystou-
pí komorní smíšený pěvecký sbor Cho-
rus Carolinus pod vedením sbormistra 
Karla Procházky a Ženský pěvecký sbor 
Smetana z Kladna pod vedením sbormi-
stra Ondřeje Nováka. Koncert na konci 
prázdnin nabídne mimo jiných skladeb 
především Stabat Mater od Giovanni 
Battisti Pergolesiho. Sbor svůj honorář 
i dobrovolné vstupné věnuje na opravu 
kostela v Lidicích.
Pro semínka do knihovny  Zdejší 
knihovna V. V. Štecha nabízí svým čtená-
řům zajímavou službu. Před nedávnem 
se zde otevřela Semínkovna, což je jaká-
si amatérská banka semínek pro domácí 
pěstování.  Tento projekt vznikl v České 
republice v roce 2015, jako snaha o pod-
poru svobodného sdílení osiva, semena-
ření a přírodního zahradničení. Vzorem 
jí byly francouzské Les Grainotheques 
a americké The Seedbanks. Jde o místo, 
kde zahradníci mohou mezi sebou bez-
platně sdílet osivo ze svých zahrádek. 

VELTRUSY
Festival Tolerance nabídne skvělou 
muziku  V sobotu 1. září zdejší Raft-
Camp rozezní festival Tolerance, jenž 
volně navazuje na akce pořádané ještě 
v letním kině Veltrusy. Od 17 hodin zde 
vystoupí pět kapel hrajících převážně 
rockovou muziku. Příznivci tohoto žánru 
se mohou těšit například na skupinu E!E 
z Příbrami, která působí na scéně už více 
jak 25 let.

MÁSLOVICE
Posvícenské vinobraní  Na příznivce 
dobré zábavy čeká v sobotu 8. září v 
rámci Posvícenského vinobraní bohatý 
program složený ze soutěží, atrakcí a kul-
turních akcí. Konat se bude soutěž jedlí-
ků posvícenských koláčů a hroznů vína 
či běh s máslem. K vidění bude stlou- 
kání másla, korková dílna na špunty 
a drátenická dílna. A že je to vinobra-
ní, tak bude bohatý výběr dobrých vín, 
burčáku i medoviny. Od 19 hodin začne 
taneční zábava a na návsi proběhne od 
22 hodin noční diskotéka s DJ Zagashi. 

ZLONČICE
Pozvání na Zlončické veselí  Hřiště 
za místní Staročeskou hospodou ožije 
v sobotu 1. září čilým ruchem. V půl de-
sáté bude zahájen turnaj v nohejbalu, na 
návsi pro změnu odstartují běžecké zá-
vody pro nejmladší a v pravé poledne se 
vydají na start Běhu Zlončickou roklí do-
spělí závodníci. Kromě sportovního klání 
bude i doprovodný program, zejména pro 
děti, které se tak rozloučí s prázdninami. 
Čeká na ně kromě oblíbeného malování na 
obličej i řada atrakcí v podobě skluzavky 
či skákacího hradu, a chybět nebude ani 
pohádkové představení. Celá slavnost 
vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské 
hospodě či za příznivého počasí přímo pod 
kaštany za touto hospůdkou. mar                                                                      

Nestalo se tak. Dle zákona mají dot- 
čené obce 1 – 2 měsíce na vyjádření 
a přitom MŽP nebylo schopno od  
8. 3. 2018 vydat ani zápis z veřej-
ného projednání. Investor „nespí 
na vavřínech“. Ty však nebudou.  
I když pomocí medií, zmanipulova-
ných zastánců spalovny a některých 
obcí si připravují půdu, aby prosa-
dili svůj nehumánní záměr. Je nutno 
opakovat, že se jedná o spalování 
320-350 000 tun komunálního od-
padu, ale i jiného odpadu z jiných 
krajů. Z toho jasně vyplývá, že sami 
nevěří, že jimi plánované množství 
komunálního odpadu bude k dispo-
zici. A to je téměř jisté vzhledem 
k přípravě nových oběhových zá-
konů. Můžeme jen doufat, že již 
plánují, kam s vyprodukovanou 
škvárou a popílkem  v objemu 120 
000 tun, když EU údajně zakázala 
od r. 2024 skládkování. Přitom je 
prokázáno, že z EU platí rok 2035.  
Rezignovala snad ČR na dodržo-
vání zákonem uloženou hierarchii  

nakládání s odpady?
 Nelze nezmínit proces projed-
návání dokumentace EIA. Nejdřív 
byly zpracovány: rozsáhlá rozptylo-
vá studie v podstatě bez vyhodno-
cení dopadů z dopravy, následovala 
dokumentace EIA na plynový kotel 
a fluidní kotelnu a v krátkém ča-
sovém období na vlastní spalovnu. 
Přitom ve fluidní kotelně se má na-
dále  spalovat hnědé uhlí, a to ročně  
620 000 tun. Je zřejmé, že neby-
lo pro některé dotčené obce možné 
z kapacitních i dalších důvodů zpra-
covat odpovědně připomínky. Jediné 
řešení bylo obrátit se na ekologické 
spolky a dobrovolníky, kteří jim po-
máhají. Stěžejní jsou podpisy obča-
nů pod petici proti stavbě spalovny, 
kterých je nyní již přes  4 000. A to 
i přes dezinformační kampaň inves-
tora a krajského úřadu. 
 Kromě nejasnosti v ukládání 
zbytků ze spalování není dořeše-
na doprava, použité technologické 
zařízení, organizační zajištění a fi-

JAK JE TO SE SPALOVNOU?
 V tisku se o spalovně, resp. zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník-společnosti  ČEZ  
v obci  H. Počaply píše méně. Dle prohlášení MŽP měli jeho úředníci v červenci rozhodnout o znění stano-
viska k výstavbě této obří spalovny. 

nancování drahých jednoúčelových 
překládacích stanic a celého pro-
cesu nakládání s komunálním od-
padem. Není stanoveno, jak budou 
realizovány další způsoby naklá-
dání s odpady, jako je třídění a do-
třiďování odpadů, opětné využití, 
kompostování bioodpadu a použití 
v bioplynových stanicích, ev. jiné 
způsoby využití odpadů. Svoji ne-
blahou roli zde také sehrává stře-
dočeský krajský úřad, který chce 
přenést veškerá břemena na obce.
 Bylo zahájeno řízení o dokumen-
taci EIA na nové dopravní řešení, ale 
při stávající praxi je to otázka něko-
lika let, nehledě na termín realiza-
ce. Vždycky se najdou „objektivní“ 
důvody při jejich neplnění. Obce 
ale mají dobrou možnost uplatnit 
svá zákonná práva při schvalování 
územních plánů, je otázka, zda jí 
využijí. Otázka stavby nerozumné 
spalovny se stává předmětem poli-
tického boje.
  Ing. František Ohem

 zKdyž se řekne Mělník… 
„Mělník	 je	moje	 rodné	město,	 kde	 jsem	vyrůstala,	 na-
vštěvovala	základní	školu	a	vystudovala	místní	gymná-
zium.	Poté	jsem	pokračovala	ve	studiu	na	Vysoké	škole	
ekonomické	v	Praze.	Mým	oborem	se	stalo	podnikohos-
podářství.	 Moje	 matka	 je	 profesorkou	 na	 mělnickém	
gymnáziu	a	otec	je	od	revoluce	živnostníkem.	V	součas-
né	době	pracuji	druhým	rokem	ve	firmě	Vibracoustic	na	
Mělníku	na	pozici	finančního	kontrolora.	Mým	koníčkem	
je	sport.	V	mládí	jsem	mnoho	let	hrála	aktivně	házenou.	
Působila	jsem	v	Mělníku	a	v	Praze.	Své	aktivní	působení	
jsem	 zakončila	 v	Liberci.	 V	současné	 době	 se	 věnuji	
sportu	rekreačně,	a	to	především	tanci	(shuffle	dance).“

 zProč kandidujete za ČSSD?
„V	 uplynulých	 letech	 jsem	 často	 sledovala	 záznamy	
z	jednání	zastupitelstva	a	nejlépe	na	mne	zapůsobilo	vy-
stupování	 zastupitelů	 za	ČSSD,	 kteří	 vždy	 hájili	 zájmy	
města	a	jeho	občanů	a	od	kterých	jsem	neslyšela,	že	by	
navrhovali	takové	nesmysly	jako	piano	v	bedně	v	Jung-
manových	sadech	nebo	kluziště	na	náměstí	Míru	za	ně-
kolik	milionů.“

 zCo byste chtěla na Mělníku zlepšit?
„Protože	 jsem	 vyrůstala	 na	 mělnickém	 sídlišti,	 cítím	
potřebu	vylepšení	 života	obyvatel	 žijících	na	sídlištích.	
Zlepšení	by	se	mělo	týkat	věčného	problému	s	nedostat-
kem	 parkovacích	míst,	 obnovení	 travnatých	 ploch,	 vý-
sadby	zeleně	i	vybudování	herních	prvků	pro	děti.	Bylo	
by	dobré	se	zamyslet	nad	odpočinkovými	prostory	s	mož-
ností	posezení.	Zároveň	se	mi	líbí	myšlenka	na	revitaliza-
ci	městských	parků	výsadbou	nové	zeleně.“

 zA vaše přání na závěr?
„Ráda	bych	svou	kandidaturou	přispěla	k	 lepším	pod-
mínkám	života	nás	všech	v	Mělníku	a	okolí.	Přála	bych	
si,	aby	vedení	města	pracovalo	v	zájmu	a	ve	prospěch	
svých	občanů.“

 zDěkujeme za rozhovor. red.

KDYŽ SE ŘEKNE MĚLNÍK…
Rozhovor s nezávislou kandidátkou do zastupitelstva Mělníka  Ing. Adélou Kalkantovou - Roušalovou.

Ing. Adéla Kalkantová - Roušalová,
nezávislá kandidátka do zastupitelstva Mělníka
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AKCE
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
SLEVA 50%
VATY KNAUF 
SLEVA 67%
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OBEC BYŠICE V EXEKUCI

GLOSA O VODĚ

Jedná se o dlouhodobý spor mezi 
obcí a místním občanem. Spor  
o část územního plánu se zamýš-
leným developerským projektem. 
Jedná se o území v intravilánu obce, 
kde v minulosti majitel zcela legál-
ně započal s přípravou vybudování 
inženýrských sítí pro výstavbu 22 
rodinných domů. Starostka obce ne-
chala zmíněné pozemky vyjmout ze 
zastavitelného území. Spor nakonec 
skončil u krajského soudu, který ve 
správním řízení (č. j. 50 A 17/2017 
– 63) nařídil vrátit pozemky zpět do 
zastavitelného území. Rozsudkem 
bylo nařízeno uhradit ze strany obce 
náklady řízení. Ani pravomocné roz-
hodnutí soudu nezměnilo přístup paní 
starostky. Setrvala ve svém neprofe-

sionálním a zároveň zaujatém postoji, 
a téměř čtyři měsíce zůstal poplatek 
bez úhrady.  Tento model chování 
trefně popsal soud ve svém rozsud-
ku, cituji: „(Obec-	starostka)	opomíjí	
…,že	toto	území	obce,	které	tvoří	te-
ritoriální	substát	územní	samosprávy,	
odpůrkyni	nepatří,	a	nemůže	k	němu	
přistupovat	 jako	 pán-suverén,	 jenž	
autoritativně	vlastníkům	pozemků	ur-
čuje,	jak	je	mohou	využít.“	 
 Paní starostka ve svém volebním 
slovu při kandidatuře do krajského za-
stupitelstva uvedla:	„…stát	 řídí	naše	
životy	od	samého	narození…neustále	
omezování	 soukromého	 podnikání“ 
…těžko popsat tuto situaci v kontextu 
popsaného zásahu do vlastnických 
práv a plánů majitele pozemků jinak, 

JAROSLAV KOSTKA

MGR. DAVID JAŠEK

To, že je exekuce palčivým tématem dnešní doby, ví asi každý. Zpravidla 
se v ní ocitají sociálně slabší a finančně méně zdatní jedinci. Ale vždy tomu 
tak není. Do exekucí se dostávají podnikatelé, firmy i jiné právní subjekty. 
U měst a obcí jde spíše o situaci ojedinělou. V případě Byšic se však jedná 
o exekuci zcela zbytečnou. Na konci svého funkčního období ji způsobila 
svým jednáním místní starostka Mgr. Jana Poláková. 

toho, aby se posílila práva vlastníka 
vodárenské infrastruktury, posilují 
se práva jejího provozovatele. Mís-
to toho, aby se zvýšily investice do 
údržby vodovodů a kanalizací, zvy-
šuje se zisk Veolie až na trojnásobek 
toho, co by měla bez uzavření těchto 
smluv. A místo toho, aby se snížila 
cena vody, cena vody bude v příštích 
letech strmě růst. S výjimkou roku 
příštího, na podzim nás čekají komu-
nální volby. 
 Smlouvy předložilo valné hroma-
dě ke schválení představenstvo Vo-
dáren Kladno – Mělník, jejímiž čle-
ny jsou i představitelé velkých měst 
obou regionů – starostové Kladna, 
Kralup a starosta a 1. místostaros-
ta Mělníka. Položme jim proto tyto 
otázky: 1. Zveřejníte veškerá smluv-
ní ujednání mezi Vodárnami Kladno 

– Mělník, Středočeskými vodárnami 
a Veolií, která jsou nyní před veřej-
ností utajena? 2. Dohoda o rozdělení 
zisku, která zajišťuje Veolii až troj-
násobně vyšší zisk, než by měla bez 
této dohody, byla uzavřena pouze na 
příští rok, anebo na celé období trvá-
ní nájemní smlouvy? Jinak řečeno, 
garantovali jste smluvně Veolii roč-
ní zisk ve Středočeských vodárnách 
ve výši bezmála 100 miliónů korun 
ročně před zdaněním pouze za rok 
2018, anebo pro každý jednotlivý 
rok až do roku 2034, kdy skončí ná-
jemní smlouva? 3. Zvýšíte provozo-
vateli nájem, aby šlo více peněz na 
obnovu vodovodních sítí? 4. Snížíte 
cenu vody, aby obyvatelé Kladenska 
a Mělnicka neplatili za kubík vody 
více než v Praze?  
 Mgr. David Jašek

než za zcela absurdní a paní starostku 
jako zcela nevěrohodnou osobu.
 Nejedná se o ojedinělý případ, 
kdy se vedení Byšic projevuje po-
dobným způsobem. Není to tak 
dávno, co se vedení obce chlubilo 
dalším vyhraným soudem (shodou 
okolností nad stejným občanem) ve 
věci vypouštění splaškových vod 
na jeho pozemky. Pomineme-li ab-
surdní postoj obce k způsobované 
škodě a soustavnému poškozování 
životního prostředí, pak jsme opět 
překvapeni informací o vyhraném 
soudu. Majitel pozemků opět uspěl 
v odvolání a věc bude mít pravdě-
podobně zcela opačný konec. 
 Vykonstruované spory paní sta-
rostky se zřejmě množí geometric-
kou řadou. Občany obce informova-
la o záměru zbudování pěší stezky 
v koridoru významného krajinného 
prvku. Záměr hájila i přes opako-
vaný odpor orgánů ochrany příro-
dy, protože by realizace znamenala 
prakticky totální devastaci uvedené-
ho území a v něm žijících vzácných 
živočichů a rostlin (např. ledňáček 
říční). Závěrem označila celý po-
stup ve věci za nezákonný ze strany 
dotčených orgánů a obvinila je z po-
rušování zákonných lhůt. Groteskní 
je na tomto případu to, že v té době 
zastávala funkci místopředsedkyně 
komise pro životní prostředí Středo-
českého kraje. Kozel zahradníkem?
 S ohledem na výše uvedené jed-
nání vedení obce není překvapivé, 
že obec na výše popsané soudní 
spory vydala ze svého rozpočtu více 
než půl miliónu! Je otázkou, zdali si 
občané Byšic chtějí uvědomit, jak je 
nakládáno s majetkem obce a jestli 
by případná změna na radnici při-
nesla do obce konečně klid a celko-
vou pohodu všech obyvatel.
 Jaroslav Kostka ml.

Modrá, nikoli zelená planeta, ne-
chal se svého času slyšet bývalý čes-
ký prezident, profesor ekonomie  
a klimatolog amatér, který svou 
způsobilost prokázal tím, že v závě-
ru svého funkčního období přikryl 
tuzemskou hospodářskou krimina-
litu částečnou amnestií. 

Tento způsob léta jako by se páně 
profesorův výrok zdál poněkud vy-
vracet: ani modrá, ani zelená, ale do-
hněda vyprahlá je naše planeta. 
 Odborníci varují: sucho mění 
barvu Česka. Vlny veder, dlouhodo-
bý srážkový deficit, přívalové deš-
tě, vyschlé lesy a rozpálená města, 
to vše mění kvalitu života v zemi, 
o níž se hovoří jako o střeše Evropy. 
Dejme městům a obcím větší šanci 
na kontrolu hospodaření s vodou, 
zaznělo proto ve vládě. Připravme 
nový způsob cenové regulace, která 
posílí práva vlastníků vodárenské 
infrastruktury na úkor jejích provo-
zovatelů. Města a obce na Mělnicku 
a Kladensku ovšem svou šanci na 
posílení kontroly nad hospodařením 
s vodou propásly.
 Koncem května schválila valná 
hromada Vodáren Kladno – Měl-
ník, a.s. sérii smluv se Středočes-
kými vodárnami, a.s. ovládanými 
nadnárodním koncernem Veolia, 
které v oblasti péče o vodu učinily 
z obyvatel regionu rukojmí tohoto 
koncernu. Uzavřené smlouvy jsou 
před veřejností utajeny, ale nave-
nek přece jen něco proniklo: místo 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Jednodenní chirurgické a ortopedické péče 

v Městské nemocnici Neratovice
21. září 2018 od 10 hodin

Nově zrekonstruované oddělení Jednodenní chirurgické a orto-
pedické operativy Orthomed s.r.o. v Městské nemocnici Neratovi-
ce slaví výročí od svého otevření. 
Špičkový kolektiv lékařů a sester v čele s primářem oddělení 
MUDr. Pavlem Dupalem zde pracuje již 2 roky, poslední rok pak 
v novém. Operace v režimu jednodenní chirurgie jsou pro pacien-
ty velmi výhodné. Nejen že si i při krátké hospitalizaci užívají kom-
fortu vlastní koupelny, wi-�  připojení a celkové nadstandardní 
péče, ale tyto služby také vhodně doplňují léčebnou činnost vel-
kých nemocnic, které jsou v současné době přetížené a projevuje 
se zde nedostatek kapacity a zdravotnického personálu. 
Výročí své existence oslaví realizační tým Orthomed s.r.o. mimo 
jiné také rozšířením obzorů, a to o operace z oboru plastické chi-
rurgie, která bude zahájena v září 2018. 

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

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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Od roku 2010 radniční koalice Ne-
ratovice jinak a ODS těžila hlavně 
ze slabosti a roztříštěnosti opozice. 
NeraHnutí, nově vzniklému ne-
závislému uskupení, se podařilo 
sjednotit opozici kolem společného 
programu  moderního, ekologického 
a koncepčního vedení města.
 Řešení nedostatku parkovacích 
míst, které nabízí současná vlád-
noucí koalice, by znamenalo další 
decimaci městské zeleně. Přitom 
množství parkové zeleně se stromy 
a keři patří mezi hlavní  přednosti 
našeho města. NeraHnutí na rovinu 
říká, že řešení parkování se neobejde 
bez větších investic – například do 
výstavby parkovacích domů a zave-
dení systému online detekce volných 
parkovacích míst.
 Kdyby jen v ulici Na Výsluní 
chtěla každá domácnost parkovat 
jedno auto, musel by se počet par-
kovacích míst v této lokalitě ztroj-
násobit. Sídliště by se tak proměnilo 
v jedno obrovské parkoviště. Moder-

ní a bezpečné parkovací domy jsou 
dlouhodobým řešením a výrazně šet-
ří městským prostorem.
 Plánovaný program detekce vol-
ných parkovacích míst má potenciál 
snížit dopravní zátěž na sídlišti až 
o třetinu, ušetří lidem čas i peníze 
a povede ke snížení celkových emisí 
výfukových plynů.
 Vedení města nedávno prodalo 
80 % městských bytů – v době, kdy 
řada jiných měst lituje, že nemá dost 
vlastních bytů. NeraHnutí chce pro-
sadit výstavbu nových městských 
bytových jednotek, včetně startova-
cích   a bezbariérových. Tato návrat-
ná investice uspokojí poptávku po 
bydlení v Neratovicích mnohem více 
než zastavění všech volných pozem-
ků města vilovými čtvrtěmi. Kromě 
toho půjde samozřejmě i o budoucí 
příjmy městu.
 Rozhodně se postavíme proti 
všem snahám o prodej objektu měst-
ské nemocnice, abychom zabránili 
omezení nabízených zdravotních 

Posledních osm let neměli občané Neratovic prakticky žádné slovo.  
Radnice jejich zájmy soustavně ignorovala, nekomunikovala s nimi. 
V  podzimních volbách ale hlas obyvatel města nikdo ignorovat nemůže. 
Komunální volby 5. a 6. října jsou příležitostí ke změně.

služeb pro obyvatele města a okolí. 
Návrhy na prodej objektu nemocnice 
se už v tomto období objevily. Nera 
Hnutí také udělá vše pro to, aby ne-
došlo k přijetí návrhu nového územ-
ního plánu v podobě, který připravi-

ZMĚNA V NERATOVICÍCH JE MOŽNÁ
PAVEL ŠANDA

la nynější vládnoucí koalice. Místo 
rušení zahrádek a destrukce zeleně 
NeraHnutí plánuje zbudovat komu-
nitní zahrady, protože v převážně 
sídlištním městě  je po zahrádkaření 
opravdu mimořádně velká poptávka.
 Neratovická radnice dosud nedo-
kázala pohnout ani se svozem odpa-
du. Vysoké náklady za svoz pouze 
přenáší na občany, a to nejvyššími 
poplatky v celém Středočeském kra-
ji, což logicky mnohé občany demo-
tivuje od třídění odpadu. NeraHnutí 
chce naopak rozšířit paletu odpadu, 
který se ve městě třídí, včetně kovů 
či oleje, ale také rozšířit sběr biood-
padu i na sídliště. V souvislosti s tím 
plánuje prosadit postupné snižování 
poplatku za svoz odpadu s cílem jej 
v budoucnu zrušit. Budoucí vede-
ní radnice pak bude nuceno hledat 
úsporná, výhodná a chytrá řešení 
v oblasti odpadového hospodářství.
 NeraHnutí chce ukončit nerato-
vickou praxi, kdy jsou záměry ve-
dení města představovány občanům 
(i zastupitelům) jako hotová věc. 
Každý velký projekt musí projít ve-
řejnou diskusí a připomínkováním 
i od občanů města i od opozice. Ne-
raHnutí je odhodláno prosadit zave-
dení tzv. participativního rozpočtu. 
To znamená, že občané města budou 
moci o části městských investic ve-
řejným hlasováním spolurozhodovat 
o tom, do kterých akcí bude město 
část rozpočtu vkládat.
 Některé body z programu Ne-
raHnutí jsou v posledních týdnech 
vidět i na billboardech a v progra-
mech jiných volebních uskupení, 
včetně stran současné koalice. Té se 
za osm let vládnutí dařilo převážně 
jen “politické retro“ 90. let. Nerato-
vičtí občané si vše jistě do říjnových 
voleb řádně promyslí.
 Pavel Šanda

Vlastní děti má sice již odrostlé, pe-
dagogem taktéž není, přesto se však 
kralupský místostarosta Libor Lesák 
zajímá o problematiku českého škol-
ství a budoucnost našich nejmlad-
ších spoluobčanů mnohem více, než 
kdokoliv jiný. Důležité podle něj je 
především to, aby si děti vybíraly 
obory, které mají budoucnost, a zá-
roveň je vzdělávání bavilo. V obo-
jím jim přitom může město podle 
jeho názoru aktivně pomoci, třeba 
právě tím, že se Kralupy v dohledné 
době stanou centrem vědy a techni-
ky uprostřed Čech. 

NADSTANDARDNÍ FORMA 
VÝUKY JE ZÁKLAD

„Naše	 město	 v	 posledních	 letech	
urazilo	 obrovský	 kus	 cesty,	 což	 se	
projevilo	především	v	letošním	srov-
nání	 společnosti	 Deloitte	 s	 názvem	
Obce	v	datech,	kde	se	Kralupy	umís-
tily	v	první	dvacítce,	a	prokázaly	tak,	
že	kvalita	života,	je	zde	na	mnohem	
vyšší	úrovni,	než	v	řadě	známějších	
a	 větších	 českých	 měst.	 Sledována	
přitom	 byla	 řada	 oblastí	 od	 život-

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ 
INVESTICE DO BUDOUCNA

PRÁVĚ PROTO SE KRALUPY STANOU CENTREM VĚDY A TECHNIKY V SRDCI ČECH

ního	 prostředí	 a	 zdravotnictví,	 přes	
finanční	 politiku,	 až	 po	 bezpečnost,	
vztahy	a	služby.“ 

 zPane místostarosto, jedním 
z hodnotících kritérií průzkumu 
Obce v datech byla i kvalita vzdě-
lání ve městě. Jak si podle Vás Kra-
lupy ve srovnání s okolím vedou?
„Dobře	 vybavené	 a	 moderní	 ško-
ly	 jsou	 skutečnou	 chloubou	 našeho	
města,	na	níž	můžeme	být	po	právu	
hrdí.	 Všechny	 jsou	 zrekonstruova-
né,	 zateplené,	 mají	 novou	 fasádu,	
a	zkrátka	už	na	první	pohled	budou-
cího	prvňáčka	 zaujmou.	 Ještě	 důle-
žitější	však	je	to,	co	se	skrývá	uvnitř.	
Náš	hlavní	cíl	tak	předně	spočívá	ve	
snaze	 vytvořit	 příjemné	 prostředí,	
a	to	i	pomocí	různých	preventivních	
programů,	 aby	 se	 všichni	 žáci	 cítili	
ve	škole	bezpečně,	což	se	daří.“

MOHUTNÉ INVESTICE DO 
VZDĚLÁNÍ KAŽDÝ ROK

 zVliv na to má hlavně úspěšná 
finanční politika, za kterou Kralu-
py vděčí především Vám. Můžete 
nám sdělit, jaká překvapení čekají 
na žáky po usednutí do školních 
lavic?
„Zatímco	 dříve	 se	 nám	 díky	 řadě	
dotačních	 titulů,	 na	 které	 jsme	 do-

sáhli,	podařilo	dát	dohromady	často	
zanedbané	 školní	 budovy,	 nyní	 se	
zaměřujeme	především	na	estetiku,	
rozvoj	 volnočasových	 aktivit	 i	 zvý-
šení	 kvality	 výuky.	 Žáci	 ZŠ	 Gen.	
Klapálka	se	tak	mohou	těšit	na	nový	
multifunkční	 areál	 s	 víceúčelovým	
hřištěm,	 zatímco	na	pozemku	školy	
Václava	Havla	v	budoucnu	vyroste	
moderní	 naučná	 zahrada	 s	 envi-
ronmentálními	prvky.“
 (pokračování na str. 18)

Libor Lesák, místostarosta 
Kralup nad Vltavou
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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.	1)
 21 zastupitelů ho pokaždé vy-
slechlo, někteří si dokonce místo byli 
prohlédnout, ale nápravu žalostného 
stavu ulice Lomená se panu Ned-
vědovi s vedením města domluvit 
nepodařilo. Sešel jsem se s panem 
Nedvědem, prošel jsem s ním celou 
ulici a seznámil jsem se s jeho ma-
minkou. Viděl jsem, jak těžko se do-
stává z domu na ulici, za sněhu nebo 
náledí by i zdravý mladý člověk měl 
problém. Začal jsem se v zastupi-
telstvu ptát, jak je možné, že město 
převzalo tak nekvalitně provedenou 
práci a proč nesjedná nápravu. Čas 
pomalu plynul, pan Nedvěd chodil 
bezvýsledně do zastupitelstva, nako-
nec o pomoc požádal i ombudsmana. 

 Já jsem ještě dvakrát navštívil uli-
ci Lomenou. Potřetí letos v květnu. 
Opět jsem hovořil s devadesátiletou 
maminkou pana Nedvěda. Na květ-
novém zastupitelstvu jsem řekl, že 
ta ulice je zprasená, a že by ji město 
mělo na své náklady opravit. Taky 
jsem zastupitelům řekl, že by se 
na celou věc dívali jinak, kdyby se 
jednalo o ně nebo o jejich rodiče. 
Vedení města konečně přislíbilo, že 
věc začne řešit. 
 Někteří však kritiku své práce 
neustáli a výsledkem byl článek 
v červnovém vydání měsíčníku 
Radnice, podepsaný za Oddělení 
služeb, správy a údržby komunika-
cí jeho vedoucím Ing. Miroslavem 
Klučkovičem:

KOMUNIKACE V ULICI 
LOMENÁ JE ČERNÁ STAVBA

Stav před opravou požadovanou panem Nedvědem

Značné převýšení komunikace před vchodem do domu. 
Rozdíl činí 30 cm.

Stav po opravě požadované panem Nedvědem, červenec 2018

 
„Z	 úst	 pana	 zastupitele	 JUDr.	 Ko-
wandy	 zazněla,	 na	 jednání	 ZM	 dne	
23.	 4.	 2018,	 silná	 kritika	 na	 stav	
komunikace	v	ul.	Lomená.	Oddělení	
služeb,	 správy	 a	 údržby	 komunika-
cí	 považuje	 za	 nutné	 se	 proti	 těmto	
tvrzením	 ohradit.	 Pro	 naše	 spolu- 
občany,	 kteří	 neznají	 ul.	 Lomenou,	
předkládáme	několik	fotografií,	které	
dokládají,	v	jakém	technickém	stavu	
se	po	4,5	letech	tato	tzv.	„zprasená“	
komunikace	nachází.“
za Oddělení služeb, správy a údržby 

komunikací vedoucí Ing. Miroslav 
Klučkovič

 
K článku byly připojeny i pěkné fo-
tografie ulice, ze kterých se nedaly 

poznat žádné vady. Radní Tichota si 
na internetu neodpustil vůči mně svůj 
další hloupý a nenávistný projev. 
 Někteří známí se mě ptali, jestli 
mi to za to stojí. 
 Ano, stojí mi to za to!!!

 Po této mé kritice se totiž vedení 
města konečně po takřka pěti le-
tech probralo a vady komunikace 
v ulici Lomená začalo opravovat. 
 Věci velmi pomohlo také to, že 
úsilí pana Nedvěda konečně přineslo 
ovoce a ombudsman stížnosti pana 
Nedvěda vyhověl a dal podnět k ná-
pravě stavu provedení komunikace 
v ulici Lomená, která byla provedena 
bez povolení stavebního úřadu. 

JUDr. Petr Kowanda
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Podmáčený dům pana Nedvěda

Dosud neopraveno, voda není zachytávána do kanálové vpusti a dochá-
zí k podmáčení domu pana Nedvěda. 

 Stav po opravě, kterou provedl pan Nedvěd na vlastní náklady.

PO TÉTO MÉ KRITICE SE TOTIŽ VEDENÍ MĚSTA 
KONEČNĚ PO TAKŘKA PĚTI LETECH PROBRALO  

A VADY KOMUNIKACE V ULICI LOMENÁ  
ZAČALO OPRAVOVAT. 

POZVÁNKA
POJĎME BILANCOVAT ANEB BESEDY S OPOZICÍ

11. 9. od 18.00 hodin     
Rousovice, hospoda U Ještěra     

13. 9. od 18.00 hodin   
Blata, hospoda U Jednoručky      

18. 9. od 18.00 hodin   
Vehlovice, hasičská zbrojnice

25. 9. od 18.00 hodin
Chloumek, 
hostinec U Čapoše      Zbyněk Šnajdr, 

zastupitel města Mělník za ANO
Rudolf Fidler
zastupitel města Mělník za KSČM

JUDr. Petr Kowanda
zastupitel města Mělník za ČSSD
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(dokončení	ze	str.	14)

 zNejvětší změnou, která bude 
mít velký vliv na zvýšení kvality 
výuky v Kralupech, již brzy pro-
jde Základní škola Komenského. 
Můžete nás s ní seznámit? 
„V	 letošním	 roce	 se	 nám	 podaři-
lo	 získat	 obří	 dotaci	 na	 výstavbu	
odborných	 učeben	 sloužících	 pro	
výuku	 matematiky,	 chemie	 a	 fyzi-
ky.	Tyto	moderně	 vybavené	učebny	
boudou	 součástí	 samostatného	 pa-
vilonu,	který	vyroste	nad	současnou	
školní	 jídelnou	a	kuchyní,	které	 též	
projdou	 rekonstrukcí.	 Naším	 cílem	
je	především	obnovit	 výuku	odbor-
ného	technického	vzdělávání	v	Kra-
lupech,	 a	 to	 již	 na	úrovni	 základní	
školy.“

KOMENSKÉHO PŘIPOMENE 
NEJEN NÁZEV ŠKOLY

 zSoučasné školství přitom trpí 
mnoha neduhy, včetně problémů 
s matematikou? Co si o tom mys-
líte…?
„I	když	nejsem	učitel	a	práce	našich	
pedagogů	 si	 vážím	 a	 vím,	 že	 není	
vůbec	 jednoduchá,	 z	 mého	 pohle-
du	 se	 v	 našem	 školství	 stále	 učí	 ve	
stylu	 „učitel	 přednáší,	 žák	 zapisu-
je.“	 Může	 se	 tak	 vytrácet	 nadšení	
i	porozumění.	Děti	se	zkrátka	učivo	
nadrtí,	a	po	testu	ho	v	klidu	zapome-
nou	–	tedy	ztráta	času	a	energie	pro	
obě	strany.	Přitom	kvalitní	vzdělání	
je	 nejlepší	 investice	 do	 budoucna,	
právě	proto	chceme	prosadit	změnu	
výuky.“

 z…a myslíte, že Vám za další po-
čty poděkují?
„Myslíte	děti?	To	všechno	ukáže	čas.	
Žáci,	 kteří	 na	Komendu	 zavítají,	 se	
rozhodně	nemusí	bát,	že	jim	přidáme	
další	 počty,	 to	 by	 k	 ničemu	 neved-
lo.	 Chceme	 jim	 především	 ukázat,	
jak	 funguje	 svět	 okolo	 nás	 v	 praxi	
tak,	aby	mu	porozuměly.	Budou	 tak	
mít	možnost	 provádět	 různé	 pokusy	
a	 vše,	 co	 znají	 z	 knih	 si	 vyzkoušet.	
Jsou	ve	 škole	Komenského,	a	proto	
projekt	bude	probíhat	ve	stylu	škola	
hrou.“

NEJEN ROZVOJ VĚDY, ALE 
I UMĚNÍ A KREATIVITY

 zRozvoj technického vzdělávání 
v Kralupech, ke kterému již ko-
neckonců dochází, však není jedi-
né, na co se chcete zaměřit, že?
„Přesně	tak,	ne	každý	vidí	svou	bu-
doucnost	 v	 oblasti	 vědy	 a	 techniky,	
proto	 školy	 podporují	 i	 žáky	 krea-
tivní	a	humanitně	zaměřené.	Jedním	
z	největších	počinů	byl	úspěch	kralu-
pských	gymnazistů	s	 jejich	naučnou	
stezkou	 do	Dvořákovy	 Nelahozevsi.	
Stejně	 tak	 se	 základky	 zapojují	 do	
projektu	 Edison,	 díky	 kterému	 žáci	
pravidelně	přichází	do	 styku	s	mla-
dými	 lidmi	 z	 celého	 světa,	 dále	 to	
jsou	projekty	zaměřené	například	na	
ochranu	přírody…“	

 zPlánujete z Kralup vytvořit 
centrum vědy a techniky. Můžete 
to trochu konkretizovat a zároveň 
upřesnit, jak to může kralupským 
dětem pomoci? 
„Chceme	se	opírat	o	tři	základní	pi-

líře,	a	těmi	jsou:	podpora	inovativní	
výuky	technologií	na	ZŠ,	kterou	jsem	
již	nastínil,	dále	spolupráce	s	místní-
mi	podniky	a	samozřejmě	 také	vyu-
žití	 potenciálu	 vědecko-technického	
parku	 VŠCHT,	 který	 se	 u	 nás	 na-
chází.	Našim	cílem	přitom	 je	dětem	
ukázat,	že	i	práce	na	poli	chemické-
ho	či	 strojírenského	průmyslu	může	
být	zajímavá,	užitečná,	a	především	
je	to	dnes	nejlépe	placené,	nejjistější	
a	nejžádanější	odvětví.“	

DŮRAZ NA VZDĚLÁVÁNÍ 
VŠECH GENERACÍ

 zA co ti ostatní, kdo se nakonec 
pro techniku nerozhodnou. Pod-
poří nějak radnice i zájemce o ve-
řejnou správu či on-line studia? 
„Samozřejmě,	ne	každý	se	vidí	v	roli	
mladého	 vědce.	 Někdo	 chce	 pra-
covat	 ve	 službách,	 jiný	 zase	 v	 ad-
ministrativě.	 Do	 budoucna	 proto	
zlepšíme	spolupráci	mezi	zdejší	ob-
chodní	akademií	a	radnicí.	Zkrátka	
student,	který	bude	chtít	pracovat	ve	
veřejné	správě,	dostane	během	pra-
xe	svého	seniora	z	řad	zaměstnanců	
úřadu,	který	ho	bude	–	v	rámci	mož-
ností	–	cvičit	ve	svém	odvětví,	a	 to	
dlouhodobě.	 Minimálně	 ti	 nejlepší	
by	pak	mohli	mít	své	pracovní	místo	
jisté…	
	 Na	své	si	však	přijdou	třeba	i	mla-
dí	lidé,	které	láká	spíše	on-line	svět	
spjatý	s	home	office	a	digitálním	no-
mádstvím.	 Již	 brzy	 spustíme	 pilotní	
projekt	s	názvem	TIPKralupy.cz,	na	
jehož	tvorbě	se	budou	moci	podílet.	
Získají	tak	–	kromě	menší	odměny	–	

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ 
INVESTICE DO BUDOUCNA

především	hodnotné	reference	z	ob-
lasti	PR	a	on-line	marketingu,	které	
budou	moci	využít,	jakmile	se	budou	
hlásit	 na	 vysoké	 školy	 či	 do	 svého	
budoucího	 zaměstnání	 v	 reklamní	
agentuře	či	médiích.“	

 zBude se podpora týkat i těch, co 
se chtějí vydat cestou podnikání? 
Přeci jen v současné době živnost-
níkům pšenka příliš nekvete. 
„Samozřejmě.	 S	 těmi,	 kdo	 se	 chtějí	
již	od	mládí	postavit	na	vlastní	nohy	
a	začít	vlastní	business,	jsem	připra-
ven	podělit	se	o	své	zkušenosti	osob-
ně.	 Stačí	 jen,	 když	 odhodí	 ostych,	
a	 přijdou…	 Není	 to	 však	 zdaleka	
všechno.	 Pomůže	 jim	 i	 již	 zmíněný	
projekt	 TIPKralupy.cz.	 Najdou	 zde	
informace	 o	 podnikání,	 trendech,	
dají	 si	 sem	 vlastní	 reklamu,	 nabíd-
nou	služby,	anebo	umístí	poptávku	po	
spolupracovnících	či	zaměstnancích. 
	 Stejně	 tak	chceme	podporovat	 již	
„zavedené“	živnostníky.	Jak	sám	ří-
káte,	současná	doba	pro	ně	skutečně	
není	příliš	jednoduchá…“	

 zKralupy však v současné době 
nezapomínají ani na vzdělávání 
seniorů, že? 
„Přesně	 tak,	 do	 naší	 koncepce,	 že	
město	 se	 brzy	 stane	 centrem	 vědy	
ve	středu	Čech,	zapadá	i	fakt,	že	již	
dnes	 u	 nás	 působí	 –	 ve	 spolupráci	
s	 ČZU	 Praha	 –	 univerzita	 třetího	
věku.	Další	vzdělávací	kurzy,	jako	je	
angličtina	či	základy	IT	nabízí	soci-
ální	služby	města	a	nabídka	se	bude	
rozšiřovat.	Člověk	se	totiž	musí	učit	
celý	život,	to	vím	z	vlastní	zkušenos-
ti“.	 red

   
   uvádí rodinnou komedii             
   Maringotka

Taškařice začíná, když udýchaný klaun uprostřed manéže nachází 
papírem obalený balík. Jinak nic.
Jsem tu správně?  Neslyšíte troubit slony? Frkání koňů?  Co podnikneme,
než přijedou?… Zkusím se do nich převtělit!… Hola! V kapse mám knihu 
Cirkus Abrafrk přítele Daniela Charmse!… A co tu dělá ten balík? Je tvůj 
nebo tvůj? Koukneme do něj? Počmáráme ho? Zkusím trhnout?… 
Co s utrženými papírovými kousky?…
Konečně se balík vysvlékne z kůže. Spatříme maringotku, která navíc 
ve svém malebném břichu ukrývá dřevěné artisty. Po spoluprožité  
spiklenecké fantazii si všichni spokojeně povzdechnou: 
Krása!… Ještě, že nepřijeli!

Hrají:
klaun Bilbo – Jiří Bilbo Reidinger
hudební kejklířka – Sylvie Krobová

Scénář, režie – Jiří Bilbo Reidinger
Hudba – Sylvie Krobová
Scéna, loutky – Jiří Zajáček

www.reidinger.cz               foto – Ivan Kuťák www.sylviekrobova.com
            realizace pohlednice P. Černý vytiskla
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POZVÁNKA
Spolek Lobkovice ve spolupráci se 
Společenským domem Neratovice 
pořádá poslední prázdninový pátek  
31. 8. 2018 od 19 hodin na zámku 
Lobkovice rodinnou komedii MA-
RINGOTKA.
 Taškařice začíná, když udýchaný 
klaun uprostřed manéže nachází papírem 
obalený balík. Jinak nic...
–––––––––––––––––––––––––––––––

Hrají: 
Jiří Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 60 Kč
Předprodej: v recepci Společenského 

domu Neratovice
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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

Suterén – sklady, chladírna, sociální 
zařízení, kancelář, celkem 683 m2 
Přízemí – kavárna, restaurace, 
pivnice, kuchyň, sociální zázemí, 
celkem 683 m2

Terasa o výměře 137,5 m2

Specifikace 
nebytových 

prostor: 

Podmínky pronájmu najdete na www.mestokralupy.cz,  
popř. na úřední desce městského úřadu. 

Město Kralupy nad Vltavou oznamuje záměr pronajmout 
nebytové prostory v pravém křídle KaSS Vltava. 

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlásil
výběrové řízení na obsazení pozice:
strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou. 

Požadavky:  
 osoba starší 18 let  státní občan České republiky 
 bezúhonnost  spolehlivost  zdravotní způsobilost
 vzdělání: ukončená SŠ s maturitou  dobrá fyzická kondice, 
 odolnost vůči stresu  samostatnost a flexibilita 
 řidičské oprávnění skupiny ,,B“ 
 znalost práce na PC – uživatelská úroveň.  

Nabízíme:  
 stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem
 možnost získání služebního bytu  vstup zdarma 
do plaveckého bazénu a dalších sportovních zařízení 
 bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové 
encefalitidě  příspěvek na stravování ve formě stravenek 
Gastro Pass  příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport 
ve formě poukázek Flexi pass  příspěvek na nákup 
zdravotnických potřeb ve formě poukázek Vital Pass 
 příspěvek na penzijní připojištění až 500 Kč měsíčně 
 možnost celoročního využití rekreačního zařízení. 

Platové podmínky: 
Do doby získání „osvědčení“ pobírá čekatel nástupní hrubý plat 
odpovídající 6. platové třídě. Po zařazení do přímého 
výkonu služby je strážník zařazen do 7. platové třídy. 

Nástup: dle dohody, nebo od 01. 10. 2018. 
Lhůta pro podání přihlášek: do 12:00 hod., dne 10. 09. 2018.
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Že to zní podivně? Odpověď na tuto 
otázku je docela prozaická. Dne 30. 
prosince 1777 úmrtím bavorského 
kurfiřta Maxmiliána Josefa vymřela 
panující větev rodu Wittelsbachů. Na 
dědictví plynoucí z uprázdněného 
trůnu si činila nárok císařovna Ma-
rie Terezie. Avšak stejné nároky měl 
i její odvěký rival pruský král Fri-

drich II. Konflikt mezi oběma tradič-
ními rivaly se na jaře roku 1778 stal 
fatálně neodvratným a brzy začaly 
válečné operace. Konečným výsled-
kem tohoto střetnutí byl kompromis, 
k němuž došlo v květnu 1779  uza-
vřením míru v Těšíně, podle kterého 
se ujala trůnu v Bavorsku vedlejší 
větev Wittelsbachů z Falce, císařov-

na a česká královna přišla o svá ba-
vorská léna a naopak se jí dostalo od 
Bavorska tzv. Innské čtvrti. 
 A proč bramborová? Pruskému 
vojsku ve vydrancovaném kraji do-
cházely zásoby a vojáci, kteří se 
živili často jenom nezralými plo-
dy z ovocných stromů (především 
švestkami, jež byly dosud zelené) 
nebo zde pěstovanými bramborami, 
někdy i syrovými, upečenými v po-
pelu či uvařenými. Následkem toho 
byla epidemie úplavice, která deci-
movala armádu. Proto se i tato válka 
o bavorské dědictví nazývá „válkou 
o brambory“ nebo někdy i „válkou 
o švestky“. 
 Na paměť tohoto poněkud nezná-
mého válečného konfliktu, který pro-
bíhal přesně před 240 lety, se v sobo-
tu 15. září v okolí Chrámu obránců 
vlasti a přátel zahrad a venkova na-
cházejícímu se v parku nedaleko vel-
truského zámku, uskuteční brambo-
rová válka. Návštěvníci se zde dozví 
bližší podrobnosti o této historické 
události a rovněž se seznámí s his-
torií brambor. Chybět nebudou bojo-
vé ukázky, bramborové hry pro děti 
nebo tržiště. mar

BRAMBOROVÁ VÁLKA
Slyšeli jste někdy o válce bramborové? Pokud ne, tak v sobotu 15. září 
budete mít možnost se s touto historickou událostí seznámit v parku 
nedaleko zámku ve Veltrusích.

 z Jak vznikl nápad vytvořit tuto 
dráhu pro sport?
„Již	 delší	 dobu	 jsme	 si	 hráli	 s	my-
šlenkou	 zatraktivnění	 tohoto	 místa	
naší	 obce.	Zaznamenali	 jsme	 zájem	
o	 dráhu,	 která	 by	 se	 využívala	 pro	
volnočasové	 aktivity.	 Hledali	 jsme	
v	 obci	 místo,	 kde	 by	 šlo	 tuto	 drá-
hu	 vytvořit.	 Bohužel	 se	 v	 současné	
době	budují	nové	obecní	komunika-
ce	s	maximální	 životností	5	 let	a	 to	
se	ještě	musí	minimálně	dvakrát	re-
klamovat.	Takže	v	podstatě	výběr	byl	
snadný	a	dráhu	o	délce	500	m	jsme	
vytvořili	na	spojnici	mezi	obcí	Jeni-
chov	a	Střemy.	Tato	obecní	cesta	se	
v	minulosti	využívala	ke	sportovním	
aktivitám,	 tak	 jsme	 si	 řekli,	 že	 tuto	
cestu	doplníme	a	označíme	500	me-
trový	 úsek,	 kde	 bude	 označen	 start	 
a	 cíl.	 Trasu	 mohou	 používat	 nejen	
inlinisté,	ale	i	kolaři,	běžci	a	všichni,	
kteří	mají	zájem	sportovat.“

 zCo bylo potřeba?
„Prvním	krokem	bylo	rozšíření	ces-
ty,	 respektive	 vykácení	 náletových	
dřevin	 tak,	 aby	 došlo	 k	 rozšíření	
prostoru.	 Náletové	 dřeviny,	 keře 
	 i	část	stromů	zasahovaly	do	komu-
nikace	 a	 místy	 to	 bylo	 nebezpečné.	
Takže	jsme	prostor	rozšířili	tak,	aby	
byl	bezpečný	pro	všechny	účastníky	
silničního	 provozu.	 Komunikace	 je	
určená	pro	motorová	vozidla	vyjma	

nákladních,	ale	jezdí	tady	i	autobus,	
takže	bezpečnost	je	na	prvním	místě.	
Na	podzim	dojde	ke	konečnému	pro-
řezání	prostoru	a	vytvoření	míst	pro	
míjení	se	vozidel.	V	neposlední	řadě	
jsme	označili	 trasu	500	m	s	místem	
START	a	CÍL.“

 zCo chystáte dál?
„Máme	 zásobník	 projektů,	 které	
bychom	 postupně	 chtěli	 realizo-
vat.	 Součástí	 spojky	 je	 vyhlídkové	
místo,	 které	 se	 nachází	 směrem	 ke	
Střemům.	Chtěli	 bychom	 toto	místo	
více	zatraktivnit	turistům,	především	
kolařům.	Doplnit	toto	místo	o	infor-
mační	ceduli	s	mapou	regionu	a	dále	
o	odpočinkové	místo	se	zázemím.	Nic	
velkého,	 jen	 aby	 se	 každý,	 kdo	 sem	
přijede,	mohl	pokochat	výhledem	na	
Polabskou	nížinu,	měl	možnost	kolo	
někde	odložit,	odpočinout	si,	posadit	
se	a	užít	si	výhledu	do	krajiny.		Z	vy-
hlídkového	místa	je	za	jasného	poča-
sí	 krásně	 vidět	 například	 kostel	 Sv.	
Petra	a	Pavla	v	Mělníku,	část	histo-
rického	centra	a	jiná	města	a	obce.	
Např.	 Hostín,	 Neratovice,	 Kralupy	
nad	Vltavou,	 dále	České	 středohoří	
a	samozřejmě	památná	hora	Říp.	Na	
horizontu	 je	možné	 zahlédnout	 část	
města	 Kladna.	 Dále	 bychom	 chtěli	
místo	doplnit	 o	 turistické	 značení	 a	
městský	mobiliář.“

 zCo komunální volby?
„Nejsem	 spokojený	 se	 současnou	
situací.	 Jako	 opoziční	 zastupitel	 to	

vidím	z	první	řady.	Současné	vedení	
schválilo,	 aby	 starosta	 mohl	 dělat	
rozpočtové	 změny	 do	 výše	 500	 000	
Kč	 bez	 vědomí	 a	 souhlasu	 zastupi-
telstva.	 Dále	 dostal	 pravomoc	 po-
depisovat	 smlouvy	 včetně	 dodatků	
také	 bez	 schválení.	 V	 neposlední	
řadě	 rozpočet	 obce	 Střemy	 pro	 rok	
2018	připravovala	paní	Semiánová,	
v	současné	době	starostka	obce	Kly.	
Pro	 nás	 je	 to	 nepřijatelné.	 Chce-
me	 si	 rozpočet	 sestavovat	 sami	 tak,	
aby		rozpočet	obce	zahrnoval	potře-
by	nás	občanů.	Transparentní	zadá-
vání	 veřejných	 zakázek	 a	 hospoda-
ření	s	péčí	řádného	hospodáře	 jsou	
pro	současné	vedení	neznámé	pojmy.	
Chceme	to	změnit.“

 zZnamená to, že budete kandido-
vat znovu do zastupitelstva obce?
„Ano	je	to	tak.	Dali	jsme	dohroma-
dy	skupinu	lidí,	které	není	lhostejná	
současná	 situace.	 	 Postavili	 jsme	
kandidátku	 „Má	 obce	 Střemy-Jeni-
chov“	a	rádi	bychom	v	komunálních	
volbách	 uspěli.	 S	 podporou	 občanů	
se	 nám	 to	 může	 podařit.	 V	 našem	
programu	 chceme	 nabídnout	 větší	
bezpečnost	 nejen	 účastníkům	 sil-
ničního	provozu,	ale	všem	občanům	
obce.	Chceme	zajistit	větší	informo-
vanost	o	připravovaných	projektech,	
kvalitnější	 možnost	 likvidace	 třídě-
ného	odpadu,	chceme	lepší	a	atrak-
tivnější	místo	k	životu.“	

 zDěkujeme.  red

Dnes jsme si k rozhovoru pozvali Ing. Romana Kalfiřta, lídra kandi-
dátky „Má obec Střemy-Jenichov“ pro komunální volby 5. a 6. října 
2018 v obci Střemy.

OBEC JENICHOV MÁ DRÁHU NEJEN NA IN LINE BRUSLE
NA SLOVÍČKO S ING. ROMANEM KALFIŘTEM

ING. ROMAN KALFIŘT
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Nezávislí kandidáti a KSČM 
„ZA LEPŠÍ MĚLNÍK“

Rudolf Fidler

CHCETE ZMĚNU 
NA RADNICI?

Z ÁLEŽÍ JEN NA VÁS!
Podpořte nás u voleb

5. a 6. října

       Nezávislí kandidáti a KSČM 
„ZA LEPŠÍ MĚLNÍK“

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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V sobotu 1. září se uskuteční 16. 
ročník tohoto setkání na roudnickém 
Karlově náměstí.
 Výstava je určena pro kategorie 
auto, motocykly a speciální vozidla. 
K vidění budou, kromě zajímavých 
automobilových a motocyklových 
pradědečků, též sportovní a klasické 
vozy 60. a 70. let, americké luxusní 
vozy i některá vozidla bývalého vý-
chodního bloku. Na své si přijdou 

také milovníci zemědělské techniky 
a užitkových strojů. 
 Návštěvníci budou mít možnost 
hlasovat v Soutěži elegance o nejlí-
bivější stroj, sledovat plnění soutěž-
ních úkolů jednotlivých posádek a 
atmosféru doplní swingové melodie 
v podání kapely Bonus. 
 V letošním roce se celá akce po-
nese ve znamení výročí vzniku re-
publiky a tak zavítá i salon Dantes 

SETKÁNÍ VETERÁNŮ V ROUDNICI

DECHOVÁ HUDBA ŠVITORKA

Výstava historických vozidel „Historici v Roudnici“ je akce pořádaná dobrovolníky z Podřipska, kteří vlastní historické stroje, a nebo se o ně 
alespoň hlouběji zajímají. Neoficiální klub přátel historických vozidel je tedy partou věčně mladých nadšenců a nadšenkyň, kteří mají chuť  
a elán dělat nezištně něco pro druhé. 

Brno, který bude dotvářet dobovou 
atmosféru tematickými módními 
přehlídkami. Páni určitě ocení dobo-
vé modely plavek i spodního prádla. 
Jedna módní přehlídka však bude též 
soutěžní a představí se v ní přímo 
účastníci, řidiči historických vozi-
del.  
 Speciálním hostem tohoto ročníku 

bude delegace z Národního technic-
kého muzea v Praze. Program vyvr-
cholí v odpoledních hodinách, kdy 
vozidla odstartují na spanilou jízdu 
krajinou Podřipska s cílem na zámku 
ve Veltrusech. Z jízdy se budou vozy 
vracet zpět na Karlovo náměstí, kde 
zůstanou poté ještě určitou dobu vy-
staveny. mar

Historici v Roudnici – fotografie z minulých ročníků. 
 Foto: archiv pořadatele

Náměstí ožilo příběhy lidových pís-
ní, skočnými polkami a něžnými 
valčíky, které si se zpěváky Brigitou 
Hlaváčkovou, Jarmilou Luňáčková 
a Petrem Štamfestem začali pob-
rukovati i lidé v hledišti. Radost ze 
hry a ze zpěvu, jež přinesli členové 
dechovky, se z pódia rychle přenes-
la na posluchače, a tak kapela měla 
v průběhu koncertu poměrně počet-
ný pěvecký sbor. Po hodinovém pro-
gramu chtěli diváci i přes obrovské 
teplo pokračovat a to byla pro kapelu 
ta největší odměna.  
 Dechová hudba Švitorka vznikla 
teprve roce 2017, ale v plné šíři na-
vázala na tradici malých dechových 
hudeb našeho regionu, která sahá až 
do období první republiky. Do svého 
repertoáru zařadila převážně tradič-
ní oblíbené písně Ladislava Kubeše, 
Antonína Borovičky, Karla Vacka, 
Josefa Poncara, Jaromíra Vejvody 
a dalších osobností české dechové 
hudby v původních, nebo novějších 
úpravách. Zakládá si na klasickém 
nástrojovém obsazení malých decho-
vých hudeb včetně klarinetů a dopro-
vodné sekce. Zájem o tento hudební 
žánr projevili i mladí hudebníci, kteří 

Letošní horké léto je v plném proudu a ostré sluneční paprsky a tropické teploty vyzývá k návštěvě koupaliště nebo k pobytu ve stínu. Přesto se  
5. srpna 2018 v 16 hodin sešli milovníci české dechovky na koncertu pořádaném v rámci Mělnického kulturního léta 2018. Divákům a posluchačům 
se představila nová malá dechová hudba Švitorka z Mělníka. 

preferují již své oblíbené skladby. 
Naposledy si vyžádali do repertoáro-
vého listu lidovou píseň Hvězdička. 
 Dechová hudba Švitorka zažila 
nedávno  úspěch také na oslavách 
obce Řepín. Tam hudebníci připo-
mněli tradici dechovky Řepínští 

partyzáni a více než dvouhodinovým 
koncertem složeným z tradičních 
lidových písní a průvodního slova 
PhDr. Josefa Šebesty, Ph.D. se sta-
li součástí důstojných oslav vzniku 
Československé republiky.

 
Kapelník Václav Jakubec a všich-
ni hudebníci se těší na další setkání 
s diváky na Mělnickém vinobraní 
v neděli 16. 9. v 11.15 na dobové 
scéně Mělnického  zámku.

Václav Jakubec, kapelník

Foto: Jitka Nováková
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Na přelomu prázdnin byla za přítomnosti pana starosty měs-
ta Mělník, MVDr. Ctirada Mikeše, majitele společnosti Erwin 
Junker Grinding Technology a.s., pana Erwina Junkera a 
jednotlivých vedoucích podniku slavnostně otevřena nová 
administrativní budova z pera architektonického ateliéru 
Ackermann architekti. Stala se v podstatě jednou z nejvý-
znamnějších moderních architektonických budov na Měl-
níku. Architekti ateliéru Ackermann tak dali touto stavbou 
vzniknout novému osobitému stylu JUNKER.

Budova je situovaná na jihozápad, v nejvyšších patrech s výhle-
dem na mělnický zámek a horu Říp.

Je stavěna jako nízkoenergetický objekt vybavený moderními 
technologiemi se samozřejmostí  bezbariérového přístupu. 

V přízemí se nachází 4 zasedací místnosti, ve druhém až čtvrtém 
nadzemním podlaží pak moderně vybavené kanceláře. Celkem 
budova zajistí až 50 pracovních míst pro zaměstnance společ-
nosti Erwin Junker Grinding Technology a.s.

Jako jeden z největších zaměstnavatelů v regionu se tak naše 
společnost neřadí jen mezi přední světové výrobce brousicích 
strojů s nejmodernějšími technologiemi, ale též mezi zaměstna-
vatele, kteří svým zaměstnancům mimo kreativní práce v nad-
národní společnosti mohou nabídnout též moderní a příjemné 
pracovní prostředí. 

Volné pozice:
  konstruktér s NJ nebo AJ
  technický nákupčí s NJ – strategie & operativa
  zámečník s CO2
  obsluha CNC – soustružník
  obsluha CNC – frézař
  obsluha CNC – brusič
  technický kontrolor
  údržbář – elektro s platnou vyhl. 50
  údržbář – zámečník

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

PŘIPOJTE SE K NÁM 

Erwin Junker Grinding Technology a.s., Závod Mělník, Řipská 863, 276 01  Mělník
 Více na www.junker-group.jobs.cz.

Slavnostní otevření budovy. Zleva doprava: A. Uhl, ředitel závodu, 
E. Junker, majitel společnosti, C. Mikeš, starosta, T. Ackermann, architekt
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Vše zahájí mělnické uskupení ASM 
Mariána Kořínka, které znají 
účastníci kulturních akcí našeho re-
gionu. Přispělo k atmosféře Pivního 
festivalu a bude možno si tyto mu-
zikanty poslechnout i o čtrnáct dnů 
později na Mělnickém vinobraní. 
 Pražská rocková skupina Bílá ne-
moc byla založena v roce 1990 jako 
elektrifikovaný nástupce úspěšné 
folkové Bonsaje. Dnes má tedy stále 
v repertoáru jemné folkrockové ba-
lady i nefalšované bigbítové vypalo-
vačky. Bílá nemoc natočila čtyři alba 
– Hodiny v nás, Lahvový a stesk, 
Zloději obálek a aktuální, živou des-
ku Malostranská beseda live.
 Následující kapelu prostě není 
třeba představovat. Baťa a Kalábůf 
něžný beat nesmí chybět. Své umě-
ní předvedou žáci bubenické třídy 
ZUŠ Mělník, kteří to dokáží skvěle 
rozjet. Další mělnický zástupce ka-
pela MSB  od léta hraje v novém 
složení a nedávno se představila i na 
dobročinném festivalu LhotkaFest. 
Ústecká kapela Ferit Jukebox band 

je energický revivalband a hrají ty 
největší pecky od starších zahra-
ničních kapel, jako je Deep Purple, 
Pink Floyd, Led Zeppelin, Gotthard, 
Aerosmith, Ozzy Osbourne a další. 
Kapela funguje již  bezmála 30 let.
 Večer bude skutečně nadupaný. 
Nejprve vystoupí kapela Doctor 
Victor, která již vyprodává sály 
jako například v červenci pražskou 
Lucernu. V roce 2016 si tuto sku-
pinu vybrala za předkapelu austral-
ská kapela AC/DC pro svůj pražský 
koncert v rámci turné Rock Or Bust.  
A nedávno se jí dostalo dalšího úspě-
chu. V hlasování KISS KRUISE 
2018 jí tato kapela vybrala do svého 
TOP 10! 
 Na závěr se přestaví již skutečná 
muzikantská legenda. Zazní „big- 
bítové dunění“ v podání kapely je-
jíž repertoár se od samého počátku 
vůbec nezměnil a přesto se stále 
poslouchá s nadšením. Budou to 
Veteráni studené války – Vítkovo 
kvarteto!  mar

FESTIVAL HOŘÍNFEST 2018 
S HVĚZDNÝM OBSAZENÍM

TAK JAK TO LETOS VYPADÁ?

Již potřetí se na nádvoří hořínského zámku uskuteční hudební setkání, 
které opět zaujme všechny příznivce skvělé muziky. V sobotu 1. září  
od 15 hodin se na zdejším pódiu vystřídá osm hudebních formací. 

Doctor Victor Foto: archiv

Selský rozum říká, že extrém je věc ne-
vyzpytatelná a i vinař je v předčasném 
hodnocení opatrný. Zajímavý je pohled 
historický z hlediska statistik, které říka-
jí, že od roku 1780 ve stoletém hodno-
cení, bylo co do množství sklizeného 14 
výtečných a velmi dobrých ročníků, 17 
dobrých, 29 prostředních a 40 špatných. 
Co se jakosti týče, bylo to 14 ročníků 
velmi dobrých, 30 dobrých, 26 prostřed-
ních a 30 špatných. Mimořádné ročníky 
v jakosti i množství byly potom za 100 
let pouze 4 a to 1827, 1834, 1858 a 1868.
 Abychom byli trochu optimisty, tak 
jeden příklad za všechny. Vína z ročníku 
2014 jsou odborníky hodnocena jako co 
do kvality podprůměrná, a to od Moravy 
po Německo, nebo chcete-li od Pála-
vy po Moselu. Mělník měl ale v tomto 
roce vína vynikající a to tak, že Riesling 
2014 z liběchovských vinohradů a skle-
pů Školního statku je mimo jiné úspěchy 
ve výběru restaurace Mlýnec, kterou do-
poručuje slavný průvodce Michelin jako 
jednu z nejlepších v Praze.
 Jaký bude opravdu ročník 2018 může-
me zatím spekulovat, ale kvalita vín, kte-
rou mělničtí vinaři v posledních letech 
produkují, je příslibem do budoucna, kdy 
můžeme konstatovat, že řemeslná tradice 
v tomto oboru byla v našem městě za-
chována…  Tomáš Trejbal

Dotaz, který slýchávají vinaři mělničtí v tomto na slunce bohatém roce (a na déšť skoupém) častěji než 
kdy jindy, jelikož jejich zákazníci od nich očekávají díky jižnímu klimatu, které se nám sem nastěho-
valo, věci mimořádné.

TOMÁŠ TREJBAL
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

BOB A BOBINA JOGIALFÍK

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. 

 zBob a Bobina
jsou zhruba pět let staří francouz-
ští buldočci, které někdo vyhodil 
v obci Nelahozeves. Vzhledem 
k tomu, v jakém zdravotním sta-
vu se našli, bylo více než jasné, že 
Bobina byla nejspíš továrnou na 
štěňata a podle způsobu chování se 
dá předpokládat, že pravděpodobně 
žili v kotci dost možná, že i uvázaní 
na řetězu, protože jsou oba velice 
citliví v oblasti krku. Chůzi na vo-
dítku už jsme vypilovali a co se týče 
udržení čistoty, tak také oba dělají 
veliké pokroky. Rádi už si zajdou 
i pro podrbání, milují lidi, z dětí 
jsou úplně paf a bez problému se 
sebou nechají manipulovat, pro piš-
kot by udělali kotrmelec. Rádi by-
chom pro ně našli společný domov, 
protože jsou na sebe fixování a jsou 
spolu šťastní. Rodinný baráček se 
zahradou a volným přístupem do 
domu s úžasnými páníčky by pro 
ně byl skvělým domovem, ale ne-
pohrdli by ani bydlením v bytě.  
Do nového domova poputují oba 
kastrovaní, očkovaní, odčervení 
a označení čipem.

 zAlfík 
žil v objektu jedné firmy, kterou 
pečlivě střežil, areál však byl prodán 
a nový majitel tam Alfa ponechat 
nechtěl, proto musel být odvezen do 
útulku. Je to stále velmi dobrý hlí-
dač, ale k cizím lidem je zpočátku 
trochu nedůvěřivý. Když si však na 
člověka zvykne, tak se rád přijde 
i pomazlit. Alfíček má huňatou srst, 
kterou je třeba sem tam udržovat 
kartáčem, což se mu moc nelíbí, 
ale na etapy za pamlsky se vyčesat 

Chcete mě? Ano, přesně tak se ptává pan Srstka ve stejnojmenném pořadu. Ptají se i psí čekatelé v útulku. Tentokrát je na-
bídka skutečně bohatá. Milovníci psů, neváhejte!

Trvalky kvetou jako o závod. Sušit 
můžeme téměř všechny části rost-
lin (květy, listy, stonky, semeníky, 
plody atd.). Důležité je správné 
načasování sklizně, protože jinak 
při sušení dochází ke znehodnocení 
materiálu (květy odkvetou i při su-
šení, semeníky se rozpadnou, atd.). 
K sušení využijeme teplou, dobře 
větranou a tmavou místnost, napří-
klad půdy, kůlny a pod. 
 V plném proudu je sklizeň mod-
rých peckovin. Jsou to především 
v tuto dobu zrající švestky a polo- 
švestky. Dbáme na optimální termín 
sklizně, aby ovoce bylo již zcela vy-
vinuté, vybarvené, ale přitom ještě 
pevné, nerozměklé, což je důležité 
zvláště při jakékoli přepravě. Ne-
rovnoměrně zrající odrůdy sklízíme 
postupně probírkou.
 Pokračujeme v doplňkovém let-
ním řezu bujně rostoucích stromů 
jádrovin. Kromě toho, že má osla-

SRPEN NA ZAHRADĚ – SKLIZEŇ A SUŠENÍ
RADY DO ZAHRADY

bující efekt na růst stromů, omezu-
jeme odřezáváním celých dlouhých 
letorostů fyziologické poruchy plo-
dů a zlepšujeme jejich vybarvení. 

nechá.  Alfík se moc nehodí k jiným 
zvířatům, s většinou psů se nesnese, 
kočky a drůbež by měl nejspíš ten-
dence lovit. S dětmi, které se k pej-
skům umějí hezky chovat, Alf nemá 
vůbec žádný problém. Nechá se od 
nich pohladit, ale na intenzivnější 
mazlení a důvěrnosti jej neužije, je 
to přece důstojný hlídač :) Alfíček 
by uvítal vlídného páníčka nejlépe 
s domkem a velkou zahradou, kte-
rou by moc rád pohlídal. Bude moc 
rád, pokud pána doprovodí na pro-

cházku. Do adopce půjde očkovaný, 
odčervený a označený čipem.

 z Jogi 
je oddaný, mazlivý, hodný a vděčný 
pejsek s obrovským srdíčkem. Je to 
postarší parťák do nepohody, který 
se od toho svého človíčka nehne ani 
na krok. Na svůj věk je velice vitál-
ní. Jogi by uvítal páníčky, kteří shá-
nějí parťáka na pozvolnější procház-
ky. Ze začátku bude na procházkách 
trochu vystrašený, než si zvykne na 

to „svoje“ nové prostředí. A také je 
možné, že se občas zalekne nějaké-
ho cizího člověka, který mu nejspíš 
připomene něco nepěkného z minu-
losti. Jogi bude vděčný za možnost 
bydlet v baráčku se zahrádkou. Psí 
kamarády i kamarádky si pečlivě 
vybírá, proto by bylo nejlepší, aby 
byl jedináček. Pokud toužíte po 
klidnějším a starším příteli, je Jogi 
pro vás tím ideálním parťákem. Jogi 
půjde do adopce očkovaný, odčer-
vený a označený čipem.
 Jitka Kovaříková

Současně odstraňujeme i ty letoros-
ty nebo listové růžice, které jsou na-
padeny padlím. To platí především 
u odrůd jabloní citlivých na tuto 
houbovou chorobu např. Idared.
 Pokračujeme v základním řezu 
peckovin tak, abychom tuto práci 
zvládli do konce srpna. Při pozděj-
ším termínu řezu peckoviny špatně 
hojí rány a jsou napadány klejoto-
kem. Důležité je po řezu ošetření 
větších řezných ploch přípravky 
stromový balzám, štěpařský vosk 
nebo latex s přídavkem Kuprikolu.
 V polovině srpna začínají dozrá-
vat rané stolní odrůdy révy vinné. 
mezi prvními se obvykle sklízejí 
odrůdy Vostorg, Arkadia a Diamant. 
Tyto odrůdy jsou určené především 
pro okamžitou přímou spotřebu 
hroznů. Ideální je po odstřižení 
ihned konzumovat. Nejsou vhodné 
pro dlouhodobé skladování.
 Petr Kumšta
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AREÁL STAVEBNIN STAVSEM
Nádražní 3731 • 276 01 Mělník

Nemocnice Měšice, Praha – východ, 
následná péče, 

přijme sanitáře/ky. 
Požadujeme odpovídající vzdělání, 

pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost. 
Nabízíme náborový příspěvek 30 000 Kč, 

stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké 
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava. 

Kontakt: vrchní sestra J. Součková, 
telefon: 283 981 049, 606 126 009

Nemocnice Měšice, Praha – východ, 
následná péče, 

přijme všeobecné sestry. 
Požadujeme odpovídající vzdělání, 

pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost. 
Nabízíme náborový příspěvek 50 000 Kč, 

stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké 
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava. 

Kontakt: vrchní sestra J. Součková, 
telefon: 283 981 049, 606 126 009
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KŘÍŽOVKA
LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

Rozluštění křížovky:́ ...že	Novák	je	idiot.	

BORŮVKOVÉ SMOOTHIE S DATLEMI 
A LIMETKOVOU ŠŤÁVOU

Srpnový recept je hodně letní a hodně rychlý. Zkuste si připravit osvěžu-
jící vydatný nápoj během pěti minut. Postačí jen čtyři suroviny a dobrý 
mixér.

Kcal: 161
Bílkoviny: 2 g
Sacharidy: 36 g
Tuky: 1 g

 zNa jednu porci budete po-
třebovat:
•  50 g mražených nebo čers-

tvých borůvek
•  250 ml rostlinného mléka 

(ovesné, mandlové, rýžové, 
kokosové, apod.)

• 2 datle
• 1 lžíce limetkové šťávy Všechny suroviny rozmixujte a podávejte.

SRPEN
NUMEROLOGIE

Jednička nám ukazuje na nové za-
čátky – vždy se opakující devítko-
vý cyklus, což znamená, že i každý 
z nás prochází devítiletým cyklem, 
stále se opakujícím.  
 Jak jsem již uvedla, tak měsíc 
srpen je ideální pro „změny“. V mi-
nulém měsíci jsme měli uzavřít vše 
staré a nefunkční a nyní je čas na 
pomyslné vykročení k něčemu no-
vému, lepšímu. Mohou to být vzta-
hy, práce, stravování, tělesná aktivita 
nebo koníčky.  Toto naše rozhodnutí 
je také více o nás, než o druhých.  
Jednička nás upozorňuje na nás sa-
motné. Není to samolibost, ale jde 
o to, přijmout sami sebe takové, jací 
jsme, se svými přednostmi i nedo-
statky, které si sami vytváříme. Tak 
tento měsíc si udělejte čas na pose-
zení s kamarády u piva či kávy. VY 
ženy, nemějte výčitky, co všechno 
jste ještě neudělaly, ale s láskou a ra-

Tak se nám prázdniny přehouply do druhé poloviny, což znamená, že se 
ocitneme v srpnu pod vibrací 1 - rok 2018/2+9=11/ 11+8 srpen = 19/10/1.

dostí si udělejte čas pro sebe! Tato 
investice se vrátí vám i vašim blíz-
kým, budete dobře naladěné a z této 
energie budete čerpat ještě dlouho.   
 Přeji vám krásný zbytek prázdnin, 
užívejte si těchto teplých dnů. Tou-
lejte se v lese nebo u vody. 
 Motto: s jakou láskou přijímám 
sebe, takovou mohu dát i ostatním. 
 Marcela K. 

Dnes je situace úplně jednodu-
chá. Pokud se rozhodneme vyra-
zit k moři, můžeme hned sednout 
do auta a za několik hodin rovnou 
skočit do vln. Dříve to tak jednodu-
ché nebylo. Pokud jste chtěli vyjet 
k moři mimo země východního blo-
ku, museli jste mít platný cestovní 
pas opatřený příslušnou výjezdní 
doložkou, čemuž předcházela dlou-
há kolečka administrativy a doha-

VZPOMÍNÁTE SI, JAK SE CESTOVALO 
NA DOVOLENOU PŘED VÍCE NEŽ 40 LETY?

bylo zrušeno až 4. prosince 1989.
 Na hranicích vás navíc čekaly 
velmi důkladné kontroly, kvůli nimž 
vznikaly dlouhé, několikahodinové 
fronty. Kromě toho, že jste museli 
mít v pořádku cestovní doklady, mu-
seli jste také vyplnit celní a devizo-
vé prohlášení, do něhož bylo třeba 
zapsat všechny předměty, které jste 
v zahraničí dostali darem anebo jste 
je zakoupili.  
 Dnes je situace jednodušší i z hle-
diska plánování trasy. Dnes prostě na 
okno přilepíme držák s navigací (ať 
už přenosnou nebo v aplikaci v tele-
fonu), případně ji zadáme přímo do 
vestavěné navigace auta a o nic se 

Doba dovolených je v plném proudu, spousta lidí cestuje autem. A býva-
lo to tak i v minulosti. Pojďme se podívat na to, jak takové cestování na 
dovolenou vypadalo před více než 40 lety.

dování s tehdejšími úředníky. Od 
roku 1970 se součástí cestovního 
pasu stala tzv. trvalá výjezdní do-
ložka, na kterou bylo možné vyces-
tovat (pouze s pasem) do některých 
zemí socialistického tábora, a to 
do Bulharska, Maďarska, Německé 
demokratické republiky, Rumunska. 
Ověřená pozvání byla vyžadována 
pro cesty s touto doložkou do Sovět-
ského svazu a Polska. Toto omezení 

nestaráme. Dříve bylo třeba opatřit 
si klasickou papírovou mapu nebo 
autoatlas, cestu pečlivě naplánovat 
a zapsat si jízdní plán. Navíc dálnic 
tehdy tolik také nebylo.
 Přes všechny útrapy měly tyto 
dovolené svůj půvab. Auto tehdy po-
bralo nemožné. K běžné výbavě pat-
řil stan, lehátka, nádobí, kempinkový 
stolek, židle, vařič, domácí králík ve 
vlastní šťávě, od zimy usušená štan-
gle salámu a další nezbytnosti. Ještě 
se navíc po cestě stanovalo na divo-
kých loukách a u řeky za městem. 
 Ať už vyrážíte na Moravu nebo do 
Thajska, mějte krásnou dovolenou 
a šťastnou cestu!
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Den otevřených dveří 
Elektrárny Mělník
Užijte si zábavný den pro celou rodinu

 sobota 8. září 2018 | 10.00–15.00 hod. parkoviště u vrátnice 1

komentované prohlídky areálu | budoucnost lokality po roce 2020 
kreativní dílničky a zábava pro děti | ukázky hasičské techniky 
hudební skupiny Klasickej postup a Baťa & Kalábůf něžný beat 
Oranžové kolo pro dobrou věc

Těšíme se vás! 
Upozornění: na prohlídky je vstup možný pouze v pevné obuvi! Můžete využít bezplatné autobusy z Roudnice nad Labem a z Mělníka.
Více informací na www.cez.cz/EME.
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VZPOMÍNÁME

Odešel	jsi	z	nenadání,
smutek	v	srdci	zůstal	nám.
Ty	jsi	tu	však	stále	s	námi,	
pro	toho,	kdo	vzpomíná.

Dne 26. srpna 2018 uplynou 
4 roky, co v nedožitých 21 letech 

po tragické nehodě zemřel 

Váša Němeček z Řepína. 
Stále vzpomíná 

zarmoucená rodina.

Dne 3. srpna 2018 
uplynulo 10 let 

od tragického úmrtí pana 

Josefa Morávka 
z Hořeních Vinic. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 31. července 2018
jsme si připomněli 10 let 

od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan František Bukovan
 z Obříství. 

Stále vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 29. srpna 2018 
uplynul rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk Kříž 
z Dolních Beřkovic. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina Křížova.

Dne 15. srpna 2018 uplynuly 
2 smutné roky od doby, 
kdy nás navždy opustil

 pan Rudolf Fidler z Mlazic. 

S láskou vzpomíná manželka, 
synové s rodinami a ostatní příbuzní. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Čas	rychle	ubíhá,
ale	bolest	v	našich	srdcích
je	stále	stejně	hluboká.

Dne 22. srpna 2018 uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy opustila milovaná 

manželka, maminka, tetička 

paní Ludmila Hrstková
z Mělníka.

S láskou stále vzpomínají manžel, 
synové Zbyšek a Vašek s rodinou.

Rok	za	rokem	ubíhá,
čas	prý	rány	hojí,
vzpomínky	na	Tebe	
však	stále	stejně	bolí.

Dne 15. srpna 2018 uplynulo 5 let, 
kdy nás náhle a navždy opustila 

milovaná maminka, babička
paní Eva Kůželová
z Velkého Borku.

S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 5. srpna 2018 
jsme si připomněli 20 let 

od úmrtí paní 

Ireny Adamčikové
 z Chlumína. 

Stále vzpomíná 
manžel a děti s rodinami.

Dne 24. srpna 2018 
uplynulo 22 let od doby, 

kdy nás opustila 

paní Jana Vojtěchovská 
z Mělníka – Slovan. 

Stále vzpomíná manžel 
a děti Jana, Pavlína a Pepík.

Vzpomínka	na	Tebe,
drahá	holčičko,

je	stále	živá	a	denně	se	vrací.
Tolik	jsi	chtěla	žít	

a	tolik	jsi	od	života	ještě	čekala.
Zákeřná	nemoc	však	
Tvé	snažení	zmařila.

Dne 5. září 2018 tomu budou
3 roky, co nás navždy opustila 

slečna Eva Razáková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte.
Rodiče, Aleš a sestra s rodinou.
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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

Hledám šikovného 
instalatéra, zedníka, 
podlaháře, topenáře 

a obkladače. 
na úpravy chalupy 

nedaleko Dubé.
 Očekávám rychlou reakci. 

Informace na telefon: 
607 200 707.

UBYTOVÁNÍ 
U ZDENY

ŠIPKY A KULEČNÍK
VRAŇANY

TELEFON: 606 199 887

ZPRACOVÁNÍ MEZD  
daňové evidence, 
účetnictví, DPH, 

a daňového přiznání.
 Telefon: 603 278 677

OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Měsíčník Mělnicko – rok 2018  
Sídlo: Mělník, Nová 209 (Lido-
vý dům),  PSČ 276 01  Telefon: 

315 623 007  http://www.melnicko.cz  vydává Mělnicko s.r.o., 
IČ: 251 00 301, DIČ: CZ 251 00 301  jednatel: Jana Havránková 
 redakce: PhDr. Bedřich Marjanko  jazyková korektura: Mgr. 
Jana Zásmětová  redaktor www. stránek: Petr Kowanda  inzer-
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 grafická úprava: Mgr. Beata Makovičková  tiskne Novotisk, 
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PRODÁM 

	z Prodám nakladač za traktor 
UNHZ 750 po celkové opravě. Cena 
dohodou. Telefon: 720 948 747.
	z Prodám kompletní kolo na Chev-

rolet, rozměry 165×65, zimní vzorek. 
Cena dohodou. Telefon: 608 916 274. 
	z Prodám pánskou koženou bundu, 

vel. 56, černá. Cena dohodou. Telefon: 
608 916 274.
	z Prodám proutěné křeslo, s pod-

nožkou, ratan. Ratanové relaxační 
lehátko, polstrování s květinovým vzo-
rem. Úplně nové. Cena dohodou.  Te-
lefon: 720 251 353. 
	z Prodám knihy s vojenskou, váleč-

nou a RAF tématikou. Encyklopedie 
– památky, hrady, zámky. Cestopisy. 
Seznam zašlu. Telefon: 720 251 353. 
	z Prodám kovovou šatní skříňku 

do dílny, dvoudvéřová, perfektní stav. 
Cena 400 Kč. Telefon: 720 251 353. 
	z Prodám přívěsný vozík za OA. 

Bez TP. Malá kola. Cena dohodou. Te-
lefon: 720 251 353.

DŘEVĚNÉ PELETY 
– BRIKETY

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

LETNÍ AKCE!

Dne 15. srpna 2018 
uplynuly dva roky 

od úmrtí našeho milovaného 
manžela, otce a dědečka, 

pana 
Josefa Kowandy.

S láskou vzpomínají 
manželka Hana, 

syn Petr 
a vnuci Petr a Josef.

Redakce měsíčníku Mělnicko přestěhována. 
Najdete nás na adrese Mělník, Nová 209 (Lidový dům). 

Příjem inzerce: pondělí a středa od 9 do 17 hodin. Mimo tyto hodiny 
nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 775 099 097.

S laskavým svolením Štěpánky a Jardy 
Hobíkových bude stojan s měsíčníkem 
Mělnicko umístěn v jejich květinářství 
(nám. Karla IV. 3359, Mělník). 
Otevřeno mají od pondělí do pátku od 
7,30 do 17 hodin, v sobotu od 7,30 do 
11 hodin. Nejbližší termín vydání mě-
síčníku Mělnicko je 20. 9. 2018.

 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

	z Prodám pánské pracovní boty, 
montérkové bundy, montérky. Cca 
15 ks. Nové, zabalené. Přebytek. Cena 
60 Kč/ks. Pouze osobní odběr. Telefon: 
720 251 353. 
	z Prodám kotel Dakon 16, nový, ne-

použitý, levně. Telefon: 606 568 260.

NEMOVITOSTI
	z Pronajmu garáž u STK. Telefon: 

604 955 800.
	z Prodám družstevní byt 2+kk,  

40 m2 + lodžie, ve 2. patře, ul. Spor-
tovní. Cena dohodou. Telefon: 730 966 
222.

RŮZNÉ
	z Daruji mláďátka afrických šneků 

obloukovek. Stáří cca 2 měsíce (2 ks). 
V dospělosti vel. cca 20 cm. Nenároč-
né na chov. Telefon: 720 251 353.
	z Přijímám objednávky na prodej 

hus, česneku a okurek. Volejte kdy-
koliv. Telefon: 734 498 448.
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MYSLÍME NA LIDI
ZAŘÍDÍME DĚTEM DOTACE NA ŠKOLNÍ OBĚDY

Celkem 400 milionů korun mohou kraje až do roku 2020 využít na zaplacení školních obědů dětem ze sociálně a ekonomicky 
slabších rodin. Některé regiony si o tyto peníze z evropských fondů dosud nepožádaly vůbec. Středočeši si stěžují, že rozdě-
lování příspěvků na obědy je pro ně administrativně náročné. To chceme změnit. A to především spoluprací města s krajem 
a s řediteli městem zřizovaných škol.  Ředitelé mohou kromě programu ministerstva práce požádat o pomoc i neziskové 
organizace. Rodiče se musí dovědět, že jejich povinností je pouze vyřídit si na úřadu práce potvrzení o hmotné nouzi. Peníze 
na obědy pro jejich děti jsou pak zasílány přímo příslušné škole. Naší snahou je zajistit, aby ve školách, které zřizuje město, 
děti ze sociálně a ekonomicky slabších rodin dostávaly pravidelně zdravou a kvalitní stravu.  
 

ZLEVNÍME VAŠE BYDLENÍ – SNÍŽÍME DAŇ Z BYTŮ   
Ceny bytů neustále rostou a zejména pro mladé rodiny je sjednání hypotéky na koupi bytu čím dál obtížnější. V možnostech 
města je ulevit nejen mladým rodinám, ale i seniorům tím, že snížíme daň z bytů řádově na polovinu. Domníváme se, že není 
správné aby lidé, kteří si sami bez pomoci státu pořídili vlastní bydlení, které budou mnohdy dlouhá léta splácet, byli zatěžo-
váni dalšími poplatky a daněmi. Naopak, jejich podpora by měla být naší prioritou, stejně tak jako podpora starých lidí, kteří 
často žijí sami a musí vystačit s nízkým důchodem, který za celoživotní práci dostávají od státu.

ZVÝŠÍME POČET MĚSTSKÝCH BYTŮ, DOHLÉDNEME NA JEJICH PŘIDĚLENÍ
Město má v současné době nedostatek jak startovacích bytů, tak bytů pro rodiny v nouzi. Chybí i byty bezbariérové.  Jako 
jednu z cest ke zlepšení situace vidíme výstavbu nových městských bytů. Nejprve však musíme vyhodnotit možnosti rekon-
strukce nevyužívaných městských bytů (např. v Husově ulici) a přestavby  prostor ve vlastnictví města na byty. Zde vidíme 
rezervy, kterých je potřeba využít jako prvních a rozšířit tak městský bytový fond. Nutná je i důsledná kontrola způsobu 
prodeje, pronájmu a přidělování  městských bytů, a to i včetně případů, které byly realizovány v minulosti. Při medializaci 
bydlení pana starosty se totiž pozapomnělo na to, že i někteří radní bydlí v původně městských bytech nebo že jejich rodinní 
příslušníci žijí ve startovacích bytech určených pro mladé rodiny sami. 


