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   Vycházíme již od roku 1864 

ZDARMA

KONTEJNEROVÝ TERMINÁL MĚLNÍK (PŘÍSTAV) 
ANEB JSOU LIDÉ NA MĚLNÍKU EVROPANY DRUHÉ KATEGORIE?

Hned úvodem musím upozornit, že 
nelze srovnávat přístavy námořní, 
historicky opodstatněné a „přístav“, 
který nám tu vznikl coby soukromá 
podnikatelská aktivita vlastně ne-
dávno, a to při veškerém respektu 
k mnohaleté tradici toho opravdo-
vého „starého“ přístavu. On totiž 
ten název „přístav“ je velmi zavá-
dějící, ve skutečnosti se dnes jedná 
o kontejnerové překladiště typu sil-
nice/železnice, doplněné o možnost 
říční plavby.
 Jak by tedy fungovalo takové 
překladiště jinde? Podívejme se 
třeba do Rakouska, kde společnost 
Rail Cargo (působí společně se spo-
lečností MAERSK i v terminálu 
Mělník) vybudovala kontejnerový 
terminál Wien Süd, který byl ote-
vřen v prosinci 2016. Umístění ter-
minálu je až za zastavěnou oblastí 
Vídně a s přímou vazbou na dálnič-
ní okruh Vídně, respektive přímo na 
křížení železničního koridoru smě-

Nechci zde dnes rozvíjet mé spory s vedením města Mělník ohledně Českých přístavů, lépe řečeno ohledně toho, jak jsou dopravou do přístavu 
obtěžováni občané Mělníka. Chci se zamyslet nad tím, jestli situace, kdy občané Mělníka jsou přímo obtěžováni hlukem a dopravou do soukro-
mého překladiště, by byla možná jinde v Evropské unii, jestli jsme si rovni s Němci, či Rakušany.

řujícího na jih Rakouska a dálnič-
ního okruhu Vídně. Provozní doba 
v pracovních dnech je pouze od 
06.00 do 18.15 a v sobotu pouze od 
06.30 do 10.45 hodin. A v neděli? 
Samozřejmě že zavřeno…
 Srovnejte přístup společnosti 
Rail Cargo v Rakousku, kde inves-
tovala více jak 6 miliard Kč, reali-
zovala svůj projekt mimo zastavě-
né oblasti a k tomu všemu strpěla 
omezení provozu v nočních hodi-
nách s podmínkami, které jim na-
bídly České přístavy, a.s. za tichého 
souhlasu města Mělník! Ano je to 
zásadní rozdíl. Ve Vídni by občané 
radním nedovolili, aby tam někdo 
podnikal na úkor jejich pohodlí, na 
úkor jejich zdraví. Ale u nás?
 Hnutí nezávislých „Máme rádi 

Mělník“, kteří jsou součástí 
dnešní radniční koalice jsou 
dokonce schopni prezentovat 
jako výsledek jejich čtyřle-
té práce, že z jejich podnětu 
zpracovává Správa železnič-
ní dopravní cesty (SŽDC) 
studii modernizace a ztišení 
provozu vlečky do přístavu. 
Ano čtete správně, jako vý-
sledek čtyřletého působení 
na radnici, se pyšní tím, že 
byla zadána studie! Opome-
nu to, že nebýt odborného 
článku pana Ing. Živnůstka 
v měsíčníku Mělnicko před 
půl rokem, tak k žádnému 
zadání studie ani nedojde, ale 
musím se zeptat: „Jestliže tr-
valo čtyři roky zadání studie, 
znamená to, že dvaceti let tu 
budeme mít i realizaci?“
 A do té doby budeme ob-
čany druhé kategorie. Anebo 
to chcete jinak?
 JUDr. Petr Kowanda

JUDr. Petr Kowanda

VOLEBNÍ SPECIÁL

JE V CENTRU SENIORŮ 
MĚLNÍK VŠE V POŘÁDKU?

Zbyněk Šnajdr

V květnu letošního roku jsem dostal anonymní dopis od seniorů 
z Centra seniorů Mělník (CSM). Napsali mi, a to jako zastupiteli a 
žádali mě o zastání a podporu v pro ně tíživé situaci. Stěžovali si ze-
jména na zhoršení kvality stravy, volnočasového programu, parková-
ní a další podobné každodenní problémy.

Na anonymy obvykle nereaguji, ale 
zde jsem věděl, že že jim musím po-
moci. Nejdříve jsem si chtěl udělat 
vlastní obraz o fungování domova, 
abych mohl získat objektivní pohled 
na stížnost. Vždyť naši senioři mají 
to největší právo na to, aby mohli 
prožívat plnohodnotně své stáří. 
 Začal jsem se tedy poptávat, zjiš-
ťoval jsem si informace a v podstatě 
„pátral“ po problémech, se kterými 
se senioři potýkají. Potřeboval jsem 
mluvit s co největším počtem lidí, 
a to nejen seniorů, ale i zaměstnan-
ců, s odpovědnými lidmi na městě, 
s vedením CSM.
 (pokračování na str. 4)

KDY BUDE DOKONČEN 
OBCHVAT MĚLNÍKA?

V těchto dnech na Mělníku prožíváme dopravní průšvih. Dennodenní 
popojíždění v kolonách nám způsobuje psychickou nepohodu, podnika-
telům ekonomické ztráty a zničení nedostatečně dimenzovaných silnic, 
po kterých jsou vedeny objížďky, zakládá na další dopravní kolaps, jeli-
kož se budou muset opravit. 

Kvalita života na Mělníku prostě 
dostává zabrat, a to je důvod, aby-
chom se zamysleli, jestli to opravdu 
musíme snášet, jestli neexistuje ně-
jaké řešení. 
 Já osobně tvrdím, že to řešení 
existuje, lépe řečeno existovalo, 
pouze na něj město rezignovalo. 
Nevyužili jsme možnosti a nyní na 
to doplácíme. To řešení se jmenuje 
„obchvat“. Ano ten obchvat, kte-
rý je na papíře již desítky let, ale 
nepostavil se. Oč snazší by dnes 
bylo řešení dopravní situace, kdy-
bychom měli jednu kapacitní trasu 
navíc!
 (pokračování na str. 2) Ing. Josef Živnůstek

OBČANÉ HORNÍCH POČAPEL ODMÍTLI 
V REFERENDU VÝSTAVBU SPALOVNY

Čtěte 
na str. 5
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM  

– STARÁ BOLESLAV
Středověký Svatováclavský jarmark  
V rámci Svatováclavských slavností se 
v pátek 28. září ve staroboleslavské rezi-
denci Rodinného klubu Klíček uskuteční 
den středověkých tradic a řemesel. Bu- 
dete se moct přenést do oné doby, kdy 
nám ještě vládla česká knížata a králové.  
Od 11. až do 17. hodiny řemeslníci a pro-
dejci otevřou své stánky, aby nabídli své 
výrobky i produkty. Nakonec se všichni ra-
dostně zapojí do slavnostního průvodu pa-
trona České země – knížete Václava, který 
odsud vyrazí svátečním podvečerem.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Strom pro Olgu Havlovou  V letošním 
roce by se tato dáma dožila 85 let. Při této 
příležitosti bude po celé naší republice 
vysázen stejný počet stromů jako připo-
mínka této význačné osobnosti. Město 
Kralupy nad Vltavou si považuje za čest, 
že se může připojit k projektu Výboru dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové. Strom pro 
Olgu Havlovou bude slavnostně vysazen 
ve čtvrtek 27. září v 10 hodin na zahradě 
Základní školy Václava Havla. Akce pro-
běhne za účasti žáků a zaměstnanců ško-
ly, zastupitelů města a zástupců nadace 
Výboru dobré vůle. 

ROUDNICE NAD LABEM
Týden knihoven nabídne bohatý pro-
gram  Městská knihovna Ervína Špin-
dlera se aktivně zapojí do celorepublikové 
akce Týden knihoven. V pondělí 1. října od 
17 hodin proběhne ve zdejším sále setkání 
s naším předním záhadologem, autorem 
celé řady knih i scénářů Arnoštem Va-
šíčkem. Ve dnech 1. až 4. října bude pro-
bíhat knihovnická burza, na které si za 
symbolickou cenu může každý zakoupit 
výtisky, které knihovna vyřadila ze svého 
fondu. Čtvrtek 4. října bude vyhrazen pou-
ze četbě. Žáci i široká veřejnost se mohou 
aktivně zapojit do veřejného čtení autorů. 
Součástí je i „amnestie“ od sankcí někte-
rých nespolehlivých čtenářů a noví čtenáři 
obdrží registraci do konce roku zdarma. 

SLANÝ
Balóny nad Slaným  Tak se nazývá 
výstava obrazů a grafik Kamila Lhotáka, 
jejíž vernisáž proběhla 6. září, kdy se 
nad městem vznesl horkovzdušný balón. 
Představuje kolekci reprodukcí – obrazů 
plných majestátně se vznášejících balo-
nů, létacích strojů, motocyklů a dýmají-
cích veteránů. Výstava je připomínkou 
čtvrtstoletí Vzduchoplavecké společnosti 
královského města Slaný. Vznikla ve spo-
lupráci se Společností přátel Kamila Lho-
táka je možno navštívit do 18. listopadu. 
A balóny na schodech  U příležitosti 
oslav tohoto 25. výročí existence Vzdu-
choplavecké společnosti Královského 
města Slaný se rovněž uskuteční výsta-
va nádherných snímků známého fotogra-
fa Slávka Růty s tematikou balonového 
létání. Tradičních patnáct velkoformáto-
vých snímků zkrášlí na dva měsíce scho-
diště budovy městského úřadu na Masa-
rykově náměstí.

(dokončení ze str. 1)

Čtenář si možná řekne, 
„No to jsi teda Živnůst-
ku vymyslel Ameriku! Na 
toto moudro jsme všichni 
čekali!“. Ano souhlasím, 
nic objevného to není, 
ale všimli jste si toho, že 
ten obchvat prostě není? 
V těch zácpách asi ano, 
že? 

Takže otázka zní „PROČ 
na Mělníku není posta-
ven obchvat?“

 Zajímal jsem se o to 
přímo na Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD). A jejich 
odpověď? 
 My jsme připraveni 
i peníze jsou, ale Mělník 
stále spekuluje, jestli ne-
existuje nějaká jiná vari-

lit, že volební sliby zašifrované do 
věty „Zahájení II. etapy obchvatu 
města“ ve skutečnosti neznamena-
jí realizaci obchvatu, ale realizaci 
části stavby, která sama o sobě do-
pravní situaci na Mělníku neřeší. 
Zanechme výmluv, marně uplynulo 
osm let, těch osm let, které je potře-
ba na přípravu a realizaci obchvatu.
 Existuje samozřejmě i varianta, 
že Mělničané průtah prostě nechtě-
jí, o to víc bych očekával, že město 
bude situaci řešit a prosadí přípravu 
obchvatu v jiné trase, vždyť ob-
chvat všichni před volbami v letech 
2010 i 2014 slibovali. Realita je ale 
bohužel taková, že již osm let je sta-
novisko města Mělník neříkám ano, 
neříkám ne. A na již zpracovanou 
dokumentaci usedá prach. I v dneš-
ní situaci je reálné hovořit o tom, 
že obchvat/průtah bude uveden do 
provozu cca v roce 2026, ale pouze 
v případě, že město Mělník začne 
s jeho přípravou doopravdy. ODS 
s podporou Soukromníků má pří-
pravu obchvatu ve svém programu 
a myslíme to vážně, za to se vám 
zaručuji.

 zPro přehlednost, jak je tedy na-
vrženo budoucí uspořádání prů-
jezdu Mělníkem?
 Hlavním a dnes aktuálním řeše-
ním je obchvat/průtah, který je na 
obrázku. Tato stavba je stabilizova-

KDY BUDE DOKONČEN 
OBCHVAT MĚLNÍKA?

ná v územním plánu, je vydáno sta-
novisko EIA (2008), je zpracována 
dokumentace pro územní rozhodnu-
tí, jsou provedeny hydrogeologické 
průzkumy. Trochu matoucím může 
být pojmenování jednotlivých etap, 
kdy ve směru od Prahy projedete 
postupně stavbou 1, stavbou 3, stav-
bou 4 a nakonec na Průhon přijede-
te po stavbě 2. Pro přehlednost jsou 
etapy označeny barevně, a to již 
zrealizovaná stavba 1 zeleně, stavba 
3 a 4 modře a stavba 2, jejíž přípra-
va jako jediného úseku běží (vydá-
no ÚR) a má být dokončena v roce 
2023, červeně.
 Následně se bude ještě řešit pře-
ložka silnice I/16, tedy příjezd do 
Mělníka od Mladé Boleslavi, kde 
je ale teprve zpracována dopravně 
technická studie, a to v několika 
variantách, o stavbě v tuto chvíli 
nelze hovořit jako o stavbě v pří-
pravě. Zjednodušeně lze trasu po-
psat jako severní obchvat Velkého 
Borku a následné napojení, jak do 
třetí stavby průtahu, tak převede-
ní tranzitní dopravy nezastavěný-
mi prostorami jižně od Chloumku. 
Vzhledem ke stavu přípravy je třeba 
poukázat na to, že u této stavby za-
tím hovoříme o záměru. Bude ná-
sledovat zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí, nejsou pro-
vedeny potřebné průzkumy, stavba 
není projednána z hlediska jejího 
vlivu na životní prostředí, bude se 
vyjadřovat veřejnost, atd. 
 Ing. Josef Živnůstek

anta, a tak se neděje nic. My prostě 

nemůžeme začít s inženýrskou pří-
pravou stavby, pokud město jedno-
značně neřekne, že tuto podporuje. 
Takže ŘSD přípravu obchvatu ofici-
álně pozastavilo…
 Další studie? Hledání nejvhod-
nějšího řešení? To zní přece dobře. 
Je to zásadní stavba, tak se musí 
dobře připravit. Ale není to tak. 
Otázky dopravního řešení městské 
aglomerace jsou otázkami přesa-
hující volební období. Každá nová 
„městská vláda“ prostě musí navá-
zat na práci těch předchozích. Tady 
platí, že i nedokonalé řešení je lep-
ší, než žádné řešení. Dle prognóz 
odborníků bude doprava nadále 
houstnout a Přístavy zahajují třetí 
(a největší) etapu svého rozšiřová-
ní. A v této situaci město vlastně 
blokuje činnost ŘSD a za posled-
ních osm let dosáhlo pouze toho, že 
dnes se na stránkách ŘSD dočtete 
„Příprava stavby je prozatím pře-
rušena“.
 Někdo si možná řekne, že přece 
část obchvatu (jižní příjezd se dvě-
ma kruhovými objezdy v prostoru 
Benzina – Penny market) je již rea-
lizována a další část (severní příjezd 
v trase Průhon až křižovatka Chlou-
mecká × Nádražní) se má brzy sta-
vět, takže vlastně se na obchvatu 
maká.
 NE není to tak. Jestliže se neřeší 
prostřední část obchvatu, tak se ne-
řeší obchvat! Je třeba lidem vysvět-

Trasy obchvatu Mělníka - etapy stavby

... PENÍZE JSOU, ALE MĚLNÍK STÁLE SPEKULUJE, JESTLI 
NEEXISTUJE NĚJAKÁ JINÁ VARIANTA, A TAK SE NEDĚJE NIC.



3  MĚSÍČNÍK MĚLNICKO       INZERCE

JUDr. Petr Kowanda Ing. Adéla Roušalová

kandidáti do zastupitelstva našeho města
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CO SE U NÁS DĚJE
SLANÝ 

Koncerty v Dolíně pokračují  Spolek 
Wotrubia pořádá v neděli 7. října další 
hudební vystoupení v dolínském kostele 
sv. Šimona a Judy. Představí se tříčlenný 
soubor Trio Consortio, který vede trumpe-
tista Miroslav Laštovka, kladenský rodák 
a člen orchestru pražského Národního 
divadla, spolupracující též s komorním 
souborem Consortium Pragense či jako 
sólista s komorními orchestry Virtuosi 
Pragense a Musici di Praga. 

NERATOVICE
Co všechno dělají včelky  Základní 
organizace Českého svazu včelařů Libiš ve 
spolupráci s DDM v Neratovicích připravili 
včelařský kroužek pro děti školního věku. 
V jeho rámci se budou členové seznamo-
vat nejen se životem včel, s užitečností 
včelstev a se zpracováváním včelích pro-
duktů, ale také s různými biologickými 
technikami nebo s poznáváním rostlin. Vy-
vrcholením celoroční práce bude stáčení 
medu a možnost zúčastnit se soutěže Zla-
tá včela. Kroužek povedou zkušení včelaři 
a  schůzky se konají jednou týdně.
Rozšíření lékařské péče  V nedávné 
době byla uzavřena jedna ze zdejších ordi-
nací praktického lékaře. Tato situace však 
bude brzy vyřešena, neboť Společnost 
VšeobecnýLékař.cz otevře svoji novou 
středočeskou ordinaci začátkem letoš-
ního října. V budově polikliniky v ulici 
Kojetická se nejpozději 1. října otevře 
ordinace všeobecného praktického léka-
ře pro dospělé. Společnost plánuje pro 
svoji novou praxi velkorysou ordinační 
dobu, kdy minimálně dvakrát týdně bude 
otevřeno až do 18 hodin. Ordinace bude 
vybavena moderní technikou jako je 
EKG, INR (pro pacienty na warfarinu), 
CRP (pro okamžité zjištění zánětlivých 
hodnot v krvi a případnou indikaci anti-
biotik), anebo TK Holter (pro kontinuální 
monitoring krevního tlaku). V plánu je také 
poskytování pracovně lékařských služeb 
pro zaměstnance firem.

NELAHOZEVES
Strašidelný den na zámku  To, že na 
hradech a zámcích straší je známá věc a 
návštěvníci zdejšího zámku Nelahozeves 
se o tom budou moci přesvědčit v sobotu 
13. října od 13 do 18 hodin. Nastane pra-
vá „duchařská“ atmosféra. Pro odvážné 
jsou připravené strašidelné stezky do 
zámecké expozice, zámeckého sklepení či 
blízkého lesíka. Hudební divadlo Hnedle 
Vedle si připravilo speciální Strašidlác-
kou párty. Všichni se mohou těšit i na 
tradiční vydlabávání dýní, halloweenské 
tvoření se soutěží o nejoriginálnější dýni. 

VELTRUSY
Paralelní svět Michala Dobeše  Až 
do 11. října bude možno ve Výstavní síni 
Ladislava Čepeláka, která se nachází v pro-
storách zdejšího městského úřadu, zhléd-
nout výstavu snímků fotografa Michala 
Dobeše. Michal se zaměřuje na focení živé 
přírody a krajiny, za volně žijící zvěří již 
procestoval kus světa. Je držitelem mno-
ha fotografických ocenění z celého světa. 

(dokončení ze str. 1)
 Zarazilo mě, že nejen senioři se 
mně ze začátku báli svěřit, ale i za-
městnanci byli obezřetní, váhali, 
zda mají o problémech, které zjevně 
existují, vypovídat.
 Zorganizoval jsem tedy debatu 
se seniory a přišlo jich sedm, načež 
jsem zjistil, že vedení centra senio-
ry vůbec neinformovalo o tom, že 
má být nějaká debata se zastupiteli 
města o kvalitě péče v centru, ačko-
li jsem o rozšíření této zprávy osob-
ně požádal pana ředitele Vronského.
Pro mé druhé setkání se seniory 
jsem si tedy osobně zajistil jejich 
lepší informovanost, účast tedy byla 
vyšší, a to i přesto, že jim zrovna 
v době debaty byla vedením zor-
ganizována široká škála jiných čin-
ností. Pochopil jsem tedy, že zde 
nejsem vedením vítán a při vlastní 
debatě zjistil asi i důvod. Z výpově-
dí některých zaměstnanců a seniorů 
mi bylo vážně velmi smutno.
 Pro vytvoření uceleného obrazu 
a zajištění si názorů většího množ-
ství klientů, jsem navíc vytvořil 
i dotazník spokojenosti, který jsem 
předal seniorům při debatě a dále 
jsem ho rozšířil i mezi další klien-
ty domova. Celkem se mi jich sešlo 
47. Z tohoto dotazníkového šetře-
ní vyplynulo, že 59% seniorů není 
spokojeno se stravou, 51% z re-
spondentů by rádi měli širší nabídku 
volnočasových aktivit a časté byly 

i stesky na nové nařízení ředitele 
ohledně zákazu parkování v areálu 
centra. Ono ohledně parkování je 
v centru seniorů vůbec mnoho zlé 
krve. A já si pro sebe říkám, „aby 
nebylo“. Situace, kdy ředitel zakáže 
parkování v areálu všem zaměst-
nancům i klientům centra, ale sám 
tento zákaz nedodržuje a demon-
strativně parkuje na prázdném par-
kovišti sám, mi přijde jako vrchol 
arogance a papalášství, které já 
osobně tak nemám rád.
 Po čtyřměsíčním šetření musím 
vyzdvihnout především práci ošet-
řujícího personálu, který musí mít 
pro svou práci doslova poslání od 
Boha. Řada z nich odvádí profesi-
onální práci, kterou milují. Denně 
jsou v kontaktu s těmi, kteří jsou na 
jejich pomoc plně odkázáni. Pomoc, 
porozumění a obětavost nejsou pro 
ně jen prázdná slova. Bohužel však 
kvalitní personál z tohoto domova 
v poslední době odchází a hledá si 
zaměstnání v jiných zařízeních, a to 
především díky neshodám s vede-
ním.
 I já musím konstatovat, že jedná-
ní s ředitelem centra bylo náročné, 
dlouho jsem se nesetkal s tak aro-
gantním a povýšeným chováním. 
Bohužel jsem se dodatečně dozvě-
děl, že mé návštěvy měly vliv i na 
atmosféru v centru, a to zejména ve 
vztahu pana ředitele a zaměstnanců, 
kteří byli ochotni se mnou o problé-

mech důchodců otevřeně diskuto-
vat. Prostě závěr mého šetření vy-
zněl, že dopis, který jsem v květnu 
obdržel, má reálné základy a můj 
názor je, že většina stesků v tom do-
pise je pravdivá.
 Osobně si myslím, že právě dob-
ré vedení a řízení organizace přispí-
vá ke kvalitně odváděné práci ze 
strany personálu a ve výsledku tedy 
i ke kvalitě života v centru seniorů. 
A jelikož i zřizovatel registruje zvý-
šený počet stížností v CSM, je třeba 
najít řešení! Nechci nyní řešit, proč 
musím tyto problémy rozkrývat já. 
O to tu opravdu nejde. Důležité pře-
ce je, aby naši senioři užívali důstoj-
né a pokud možno i radostné stáří 
a osobně musím dodat, aby také ti 
skvělí zaměstnanci v CSM praco-
vali v dobré atmosféře a důstojných 
podmínkách, bez nich totiž půjde 
kvalita péče ještě více dolů a jejich 
časté odchody jinam už jsou bohu-
žel realitou.
 Doporučím Radě města, aby vy-
psali nové výběrové řízení na ob-
sazení pozice ředitele centra a svou 
zprávu přednesu i na zastupitelstvu. 
Věřím, že v tomto případě si zastu-
pitelé nebudou hrát na to, z kterého 
uskupení kdo je a podpoří to, co je 
správné.
 Zbyněk Šnajdr
 zastupitel města Mělník

Centrum seniorů, Mělník

JE V CENTRU SENIORŮ 
MĚLNÍK VŠE V POŘÁDKU?
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Opakovaně upozorňuji, že pokud se 
uchází o zakázku jedna jediná fir-
ma, tak cena bude pro město vždy 
nevýhodná. Téměř stejná situace je, 
pokud ty firmy budou dvě a součas-
ně budou o sobě vědět.
 Nebudu zacházet do detailů 
a podceňovat čtenáře. Skutečnost, 
že poptání více dodavatelů je zá-
kladním předpokladem kvalitního 
výběru dodavatele je přece zřejmá. 
Pokud se někdo opakovaně chová 
tak, aby bylo těch nabízejících co 
nejméně, tak není (mírně řečeno) 
dobrým hospodářem.
 No a jak dopadlo mnou kritizo-
vané výběrové řízení? Zastupitelé 
dnešní radniční koalice nereagovali 
na můj otevřený dopis a přesto, že 
(jak jsem předpokládal) se do sou-
těže přihlásily pouze dvě firmy, ne-
chali „výběrové řízení“ proběhnout.
Pachuť nekorektní soutěže navíc 
ještě zhoršuje zatajení důležitých 

informací ze strany vedení města. 
Zastupitelé na jednání zastupitel-
stva dne 27. srpna přímo hlasovali 
o mém návrhu na zrušení této neko-
rektní soutěže. Vedení města jim ale 
zatajilo, že právě mnou kritizované 
podmínky soutěže byly napadeny 
dokonce oficiální námitkou cizí fir-
my.
 Osobně považuji tuto situaci za 
alarmující. Nelze přece připustit, 
aby zastupitelé hlasovali o zásad-
ních otázkách s dopady v řádu mili-
onů korun na rozpočet města a sou-
časně jim byly zatajeny údaje, které 
s problémem, o kterém hlasují, pří-
mo souvisí!
 Otázkou je PROČ? Proč nebyla 
tato informace zastupitelům sdělena 
před hlasováním?
 Latinská řečnická otázka zní „Cui 
bono“, tedy „v čí prospěch“. Takže 
se ptám, komu to prospělo?
 Zbyněk Šnajdr

Nedávno jsem zveřejnil můj otevřený dopis zastupitelům města, ve kte-
rém jsem poukazoval na to, že město Mělník opět vypsalo veřejnou 
zakázku tak, že se nám do soutěže přihlásí jedna, maximálně dvě firmy, 
a že si tedy cenu stanoví bez konkurenčního tlaku jiných nabídek.

V MĚLNÍKU ZASE ŠIJÍ ZAKÁZKU NA MÍRU 
– JAK TO DOPADLO?

OBČANÉ HORNÍCH POČAPEL ODMÍTLI  
V REFERENDU VÝSTAVBU SPALOVNY

V REFERENDU 
O SPALOVNĚ 
ZVÍTĚZIL 
ZDRAVÝ 
ROZUM

Proti výstavbě spalovny se v refe-
rendu vyslovilo 448 oprávněných 
osob, pro výstavbu spalovny pou-
ze 19. 

 Je to obrovský úspěch, nejen ini-
ciativy „Ne spalovně“, která řadu 
měsíců proti výstavbě spalovny ak-
tivně vystupovala, a jejíž mám čest 
být členem, ale především úspěch 
občanské společnosti, která doká-
zala obhájit své stanovisko proti 
ekonomickým zájmům společnosti 
ČEZ, která dlouhodobě výstavbu 
spalovny prosazovala.
 Jsem rád, že jsem se na tomto 
úspěchu mohl aktivně podílet a spl-
nit tak slib, který jsem dal občanům.
Můj velký dík patří lidem, se který-
mi jsme se po celou dobu scházeli, 
psali články, poskytovali si a studo-
vali související dokumenty a zúčast-
nili se jednání na různých úrovních.
 Za všechny jmenuji Hanu Bera-
novou, Kristýnu Hypšovou, paní 
Marii Poděbradskou, Františka 
Ohema, Vladimíra Moravce, Jiřího 
Kaňu, Jindřicha Petrlíka z Arniky, 
Ivo Kropáčka z Duhy a Petra Ha-
velku z ČAOH.

MOC VÁM DĚKUJU PŘÁTELÉ !!! JUDr. Petr Kowanda
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CHCE TO ZMĚNU

1

Zbyněk Šnajdr
41 let,  
podnikatel

Cíl: Zlepšit fungování radnice. 
Efektivnější řešení investic. 
Důstojná doprava na Mělníku 
a parkování, snížení 
mandatornich výdajů úřadu.

6

Ing. Stanislav Melichar
35 let, 
dopravní projektant

Cíl:  Řešit skutečné problémy 
občanů města. Pečlivě plánovat 
a připravovat projekty staveb 
a investic města. Poskytnout 
odbornou pomoc v oblasti 
dopravy. 

8

Vladimír Ostaševski
41 let, 
servisní technik

Cíl: Zlepšit fungování radnice, 
aby byla pro nás pro všechny. 
Péče o životní prostředí 
a celková čistota města 
včetně okrajových částí. 

2

Bc. Miroslav Ullman
36 let, 
podnikatel

Cíl: Když něco nefunguje, tak 
můžeme nadávat nebo jít  
a změnit to. Já volím druhou 
variantu. Město má nevhodný 
koncept komunikace s občany, 
může být více transparentní ve 
svých procesech, neuchopeným 
tématem je i cestovní ruch.

3

Ing. Martina Semelková, MBA
43 let, 
tajemnice městského úřadu

Cíl: Zabývat se investicemi tak, 
aby byly smysluplné a efektivní 
(nejsem např. pro výstavbu 
aquaparku, když vím, že město 
nebude mít nejen na jeho 
stavbu, ale následně ani na jeho 
běžný provoz).

5

Ing. Pavel Dušek 
57 let, 
podnikatel

Cíl: Zlepšení dopravy 
a parkování, moderní rozvoj 
města. Zprůhlednění činnosti 
Městského úřadu Mělník.

7

Mgr. Lucie Kovářová 
30 let, 
kontrolor finanční správy

Cíl: Větší dostupnost jeslí 
a mateřských škol, rozšíření 
kapacit a kvalitní vzdělání 
na základních školách. 
Pečlivé plánování investic 
a maximálního využívání dotací.

4

Petr Kowanda
23 let, 
student VŠ, redaktor, 
asistent poslance

Cíl: Zlepšit komunikaci s občany, 
pořádat pravidelné debaty ve 
všech částech Mělníka. Nový, 
moderní a přehledný web města. 
Chci přispět svým mladým po- 
hledem na řešení různých pro- 
blémů, které naše občany trápí. 
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CHCE TO ZMĚNU

Pavel DušekMartina SemelkováPetr Kowanda

s podporou nezávislých
Zbyněk Šnajdr Miroslav Ullman
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Pavel DušekMartina SemelkováPetr Kowanda

s podporou nezávislých
Zbyněk Šnajdr Miroslav Ullman

MĚLNÍK
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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.

Pavel DušekMartina SemelkováPetr Kowanda

s podporou nezávislých

POJĎME TO DĚLAT POŘÁDNĚ

Zbyněk Šnajdr Miroslav Ullman
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CO SE U NÁS DĚJE

DOLNÍ BEŘKOVICE
Odpoledne s židovskou kulturou  
Pro připomínku dávných spoluobčanů 
židovské komunity pořádá Salon Bondy 
0039 společně s obcí Židovské odpole-
dne. V pátek 28. září od 14 hodin v bu-
dově č. p. 39, kde žil rabi Alois Bondy, 
vystoupí soubor Mišpacha pod vedením 
dcery zakladatelky této skupiny Heleny 
Divecké. Mišpacha (hebrejsky „rodina“) 
vznikla v roce 1970 a zpívá především 
židovské duchovní písně. Kromě jejího 
vystoupení bude možno zhlédnout vý-
stavu dokumentů o zdejším židovském 
osídlení, také ochutnat košer občerstve-
ní i košer víno. 
…. a dopoledne v křesťanském sty-
lu  Ve stejný den se v 10.45 občané 
sejdou na náměstí Míru u zdejší kaplič-
ky, zasvěcené svatému Václavu, jehož 
svátek si připomenou jejím požehná-
ním zároveň s novým zvonem vikářem 
podřipským Mgr. Martinem Brousilem. 
Hlavním smyslem těchto dvou akcí je po-
ukázat na skutečnost, že lidé vzájemně 
ctili různé náboženské tradice a dokázali 
žít pospolu v míru a pokoji. A to je právě 
v současné době velmi aktuální. 

KOKOŘÍNSKÝ DŮL 
Na Kokořínský jarmark  V sobotu 
6. října se uskuteční v prostorách u 
restaurace Pobuda a pod hotelem Ko-
kořín podzimní Kokořínský jarmark. Od 
10 hodin otevřou stánky s nejrůznějším 
zbožím, své výrobky nabídne košíkář, 
kameník, mincíř či kovář. V nabídce 
budou i různé ručně vyráběné šperky 
z přírodních materiálů, věnce, dřevěné 
hračky, háčkované i pletené ozdůbky, 
keramika či koření. Chybět nebudou ani 
staročeské dobroty, domácí kravské  
i kozí sýry, grilované speciality a sa-
mozřejmě dobré pití. Na hradě Kokořín 
budou připraveny výjimečné prohlídky 
a soutěže. 

ÚNĚTICE 
Běh o Únětickou desítku  Spolek pro 
obnovu únětické kultury pořádá v sobo-
tu 13. října 16. ročník přespolního běhu.
Prezentace závodu bude v Únětickém 
pivovaru a na start se závodníci postaví 
u místního hřbitova. Nejprve v 10 hodin 
poběží nejmladší závodníci a od 11.30 
ostatní závodníci všech kategorií. Hlavní 
trať měří 7 kilometrů a povede z Únětic 
Tichým údolím do Roztok a zpět. Zúčast-
nit se jej může každý od pokročilých běž-
ců až po začátečníky, či zdatné děti. Další 
dětské tratě budou od 60 m do 200 m.

LÍBEZNICE 
Vinný košt bude mít svoji premiéru 
 Ve znamení vína se ponese sobota 
22. září v Líbeznicích. Od 12 hodin až 
do půlnoci bude na Mírovém náměstí 
probíhat první Vinný košt. V nabídce 
budou nejlepší vína našich vinařů, jenž 
se určitě s degustátory podělí o svou 
práci. K dobré pohodě přispěje cimbá-
lová kapela a nebude chybět pestrá 
gurmánská kuchyně.  

DALŠÍ ZASTÁVKOU BUDE 
BRANDÝS NAD LABEM

V roce 2015 se naplnil projekt Československé obce legionářské vytvořit přesnou repliku vlaku z období 
let 1918 – 1920. Tehdy se těmito vlaky desetitisíce čs. legionářů přepravily napříč Ruskem po Transsibiř-
ské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Tato replika Legiovlaku křižuje že-
lezniční tratě po celé naší vlasti a jeho cesta skončí symbolicky právě v roce 2020, kdy se završila sibiřská 
anabáze Čsl. legií. 

Replika se skládá z třinácti zrekon-
struovaných vagonů, které předsta-
vují vojenský ešalon. A tak je možno 
zhlédnout vůz polní pošty, těplušky, 
zdravotní, filmový, velitelský, štáb-
ní, obrněný, prodejní, krejčovský, 
kovářský (zrekonstruován na Slo-
vensku), ubytovací a dva plošinové, 
na nichž jsou umístěna děla a obr-
něné auto. Ve všech vozech bude na 
návštěvníky čekat věrná rekonstruk-
ce vybavení, legionáři v dobových 
stejnokrojích, ale také originální ex-
ponáty a několik stovek fotografií na 
panelech mapujících historii čs. le-
gií. Nádraží v Brandýse nad Labem 
je třicátou zastávkou legionářského 
vlaku při jeho letošním putování po 
okresních a dalších městech České 
republiky. Široké veřejnosti bude 
Legiovlak v Brandýse nad Labem 
přístupný zdarma od čtvrtka 27. až 
do neděle 30. září. Ve všední dny od 
8.00 do 18.00 a o víkendu od 9.00 do 
19 hodin. 
 Letošní novinkou je expozice vě-
novaná loutkovým divadlům česko-

slovenských legionářů. 
 V promítacím voze, kde mimo-
chodem běží dokument o legiích, 
je tak vystaveno deset originálních 
marionet, se kterými hráli přímo na 
frontě italští legionáři bratři Kopeč-
tí, pravnuci legendárního loutkaře 

a zakladatele této umělecké činnos-
ti Matěje Kopeckého. Tato výsta-
va dokumentuje tu skutečnost, že 
i v těžkých bojových podmínkách 
legionáři neztráceli humor a doká-
zali se postarat o kulturní činnost. 
 mar

Plánované ZEVO Mělník bude 
mít z celého komplexu moder-
nizované elektrárny minimální 
podíl na výrobě tepla ve výši 
pouhých 5 % z celkového výko-
nu, na emisích rtuti do ovzduší 
se však bude podílet ze 45 %. 
Vyplývá to z výpočtů provede-
ných na základě údajů od sa-
motného ČEZ1. 
 Podle dat z Integrovaného re-
gistru znečišťování 2 vedeného 
Ministerstvem životního prostředí 
už nyní elektrárna v Horních Poča-
plech významně znečišťuje ovzdu-
ší rtutí. Není divu, že se proti ní 
postavilo více jak 4400 lidí a pode-
psali petici, ve které se stavbou spa-
lovny nesouhlasí. Obyvatelé Hor-
ních Počapel a blízkých obcí navíc 
v pátek o osudu spalovny hlasovali  
v místním referendu. 
(více na str. 10)
 red

MĚLNICKÁ ELEKTRÁRNA MÁ 
PROBLÉM SE RTUTÍ A PLÁNOVANÁ 

SPALOVNA HO NEVYŘEŠÍ

MĚLNICKÁ ELEKTRÁRNA MÁ 
PROBLÉM SE RTUTÍ A PLÁNOVANÁ 

SPALOVNA HO NEVYŘEŠÍ
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POCTIVĚ, CHYTŘE, SLUŠNĚ

ODS S PODPOROU STRANY SOUKROMNÍKŮ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Stanislav Servus, Tomáš Trejbal, Ema Riegerová, Tomáš Martinec, Josef Živnůstek, Bohuslav Bubník

Mělník jsou i sídliště a okrajové čtvrti.

Dopravu v Mělníku nelze vyřešit bez obchvatu.

Postavíme multifunkční halu pro plesy a sport.

Podpoříme významné kulturní a sportovní akce.

Budeme hospodařit odpovědně a otevřeně.

Novou školku nebudeme jen slibovat, 
postavíme ji.

Zkvalitníme služby seniorům.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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CO SE U NÁS DĚJE

ZELČÍN
Muzikohraní v Zooparku  Od října 
se v Zooparku bude konat „Muzikohraní 
pro děti.“. Děti se mohou aktivně zapo-
jit do muzicírování s využitím etnických 
hudebních nástrojů. Dozví se, jak vzniká 
tón, jaký je původ hudebních nástrojů, 
jak se vyrábí a k jakému účelu příslušný 
národ hudební nástroje používá. Každé 
dítě dostane svůj nástroj a zapojí se do 
velké společné kapely. První setkání  se 
uskuteční v neděli 7. října, další bude  
17. listopadu. A v příštím roce 19. ledna, 
23. března a konečně 11. května.
Škola oslaví výročí  Letos uplyne 
120 let od položení základního kamene 
budovy zdejší základní školy, která nese 
jméno J. A. Komenského. Tuto událost 
si občané připomenou oslavou v neděli  
7. října od 14 hodin. Zahájení proběhne  
u kostela v Záboří, odkud se vydá prů-
vod s hudbou k budově školy, kde se 
uskuteční zasazení pamětní lípy.  Násle-
dovat bude prohlídka školy, kdy si mnozí 
připomenou svá dětská léta strávená ve 
zdejších lavicích. 

ROZTOKY U PRAHY
Kašpárkův svět  V pátek 7. září se 
uskutečnila vernisáž výstavy, která ur-
čitě přiláká zejména rodiny s dětmi. Vý-
stava „Kašpárkův svět“ přibližuje český 
fenomén takzvaného rodinného loutko-
vého divadla, které se těšilo velké oblibě 
zejména v první polovině 20. století. V té 
době nechybělo domácí loutkové divadlo 
snad v žádné české domácnosti. Sloužilo 
pro pobavení děti, blízkých přátel, někdy 
i pro publikum z blízkého okolí. Loutková 
divadla ale kromě rodin s dětmi lákala 
i renomované české výtvarníky a tak se 
z jejich vlastnictví stala časem prestižní 
záležitost. Vytvářeli je profesionální ře-
meslníci a umělci, výtvarně nadaní dile-
tanti, později se jejich sériovou výrobou 
zabývaly různé firmy, které je zpřístupni-
ly nejširší veřejnosti. Často to byla pou-
ze hračka pro děti, ale v řadě případů  na 
rodinných loutkových divadlech začínaly 
ochotnické školní nebo spolkové scé-
ny, formující vznik českého moderního 
loutkového divadelnictví. Tradici loutkář-
ství ocenilo i UNESCO, které ho v roce 
2016 zapsalo na prestižní Reprezenta-
tivní seznam nehmotného kulturního dě-
dictví. Tato výstava představuje rodinná 
loutková divadla ze sbírky manželů Pe-
cháčkových z Muzea hraček v Rychnově 
nad Kněžnou. Jejich úctyhodný fond čítá 
několik desítek proscénií, opon, kulis, 
pestrou ukázku loutek, ale také nábytek 
a interiérové doplňky scény. Výstavu 
doplňují loutkové divadelní hry a další 
dokumenty. V rámci výstavy proběhne 
také doprovodný program v podobě 
loutkových divadelních představení, 
workshopů a výtvarných dílen. Výstava 
potrvá až do 6. ledna příštího roku, takže 
kromě podzimních výletů bude možno si 
tak zpestřit i předvánoční a vánoční čas.
                                                                                                                   mar

POZVÁNÍ KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM  

Nemohu Vám nabídnout ani zázraky, 
ani okamžité řešení všech problémů, 
protože náš program není založen na 
planých slibech, které sice nikoho 
neurazí, ale také nemohou být spl-
něny. 
 Jako vedoucí kandidátky KSČM 
v obci Tišice Vám však mohu nejen 
za sebe, ale i za ostatní kandidující 
nabídnout trpělivou, cílevědomou 
a konstruktivní práci pro všechny 
občany bez rozdílu, s respektem k 
jejich potřebám. Za jediný správný 
způsob, jak dosáhnout dalšího zlep-
šování života v obci, která je Vaším 
i mým domovem, považuji hledání 
nejlepšího možného řešení shodou 
a kompromisem, namísto vyvolá-
vání nepřátelství a zpochybňování 
úspěchů dosažených před tím jinými. 
Jakkoli má strana neměla na Mělnic-

ku v žádných volbách převahu hlasů, 
nikdy jsme ale nezůstali bez přízně 
zdejších občanů. To je nezpochyb-
nitelný úspěch v zemi, kde politické 
subjekty vznikají a zanikají, mění své 
názvy i ideály jen proto, aby se pár 
lidí udrželo déle u moci. Rozhodová-
ní některých z Vás bylo dost možná 
ovlivněno zkušeností z minulosti, kte-
rou já sama ale znám jen z vyprávě-
ní. Doba se prostě mění a do politiky 
přicházejí další generace. U jiných 
možná zafungovala obvyklá předvo-
lební kampaň ostatních politických 
stran ve stylu všichni proti KSČM, 
což bývá ale také jediné, na čem se 
dokáží shodnout.

Jménem KSČM bych Vás v těchto komunálních volbách chtěla požá-
dat o Vaše hlasy, a to nejen ve své obci Tišice, kde jsem vedoucí kandi-
dátkou KSČM.

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.
vedoucí kandidátka KSČM v obci Tišice

Vyplývá to z oficiálního zápisu o ko-
nání referenda zveřejněného hned 
21. září 2018 večer po sečtení ode-
vzdaných hlasovacích lístků. Jde 
o první referendum o spalovně odpa-
dů v České republice, které je platné 
a lidé se vyslovili proti její výstavbě. 
 „Mám z výsledku referenda vel-
kou radost. Doufám, že nové vedení 
obce udělá vše pro to, aby tady me-
gaspalovna odpadů nevznikla. Obec 
by neměla s její výstavbou souhlasit 
v navazujících řízeních a také by 
neměla schválit případnou změnu 
územního plánu, kterou ČEZ kvůli 
výstavbě spalovny potřebuje,“ ko-
mentovala výsledek referenda a zá-
vazek z něj plynoucí Hana Berano-
vá ze spolku Ekozahrada pod věží 
a členka petičního výboru iniciativy 
Stop spalovně Mělník. 
 ČEZ i premiér Babiš slíbili re-
spektovat rozhodnutí obce „ČEZ 
by měl od projektu upustit. Alespoň, 
pokud máme brát vážně prohlášení 
jeho představitelů z veřejného pro-
jednávání, že proti místním obyva-
telům nepůjdou,“ řekla Beranová. 
Stejně se vyjádřil i premiér Andrej 
Babiš, který na jaře před elektrárnou 
prohlásil „Když to ty obce nebudou 
chtít, tak se to tam nepostaví.“
 „Lidé hlasovali pro lepší prostře-
dí pro svoje děti,“ přivítal výsledek 
referenda Jindřich Petrlík, vedoucí 
programu Toxické látky a odpady 

spolku Arnika a dodal, „Spalovna by 
v případě výstavby znamenala ekolo-
gickou zátěž pro už tak dost zkoušený 
region a další nakládání s popelem, 
struskou a popílkem obsahujících 
toxické látky nejen pro něj.“ 
 „Výstavba spalovny by zname-
nala, že nám před okny budou jez-
dit obrovská kvanta nákladních aut. 
Dopravní zátěž je podle mne i jed-
ním z důvodů, proč lidé tady v Kři-
venicích a Horních Počaplech se 
záměrem ČEZu nesouhlasí,“ dodala 
Beranová.

 zReferenda mají smysl
 Projekty, které mají vliv na život-
ní prostředí, se stávají předmětem 
místního referenda často. O stavbě 
spalovny odpadů hlasovali například 

v roce 2016 v Jihlavě. Hlasující se 
výraznou většinou vyslovili proti její 
výstavbě a dali přednost vyšší recyk-
laci odpadů před jejich spalováním. 
Přestože referendum nebylo platné, 
protože se hlasování nezúčastnil do-
statečný počet voličů, měl výsledek 
vliv na další rozhodování politiků ve 
městě i na úrovni kraje. 
 Výsledky jiných referend ovšem 
závazné jsou: V roce 2000 se na-
příklad v Táboře lidé v místním re-
ferendu postavili proti výstavbě sil-
nice přes botanickou zahradu anebo 
v roce 2013 se Plzeňané vyslovili 
proti stavbě obchodního centra, kte-
ré by znamenalo zvýšenou dopravní 
zátěž lokality.
 Zdroj: tisková zpráva Arniky

ZEVO MĚLNÍK UTRPĚLO 
V REFERENDU DRTIVOU PORÁŽKU
Obyvatelé Horních Počapel a Křivenic řekli v místním referendu jasné NE zamýšlené výstavbě ZEVO Měl-
ník1, které má pálit komunální odpad z celého Středočeského kraje. V referendu hlasovalo přes 49% opráv-
něných voličů a téměř 95% z nich se vyjádřilo proti výstavbě této obří spalovny odpadů. Výsledek referenda 
je platný a závazný jak pro současné, tak pro budoucí vedení obce. 
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Zájem o hasičský sport mezi mladými roste. Počet organizovaných členů ve věku od 3 do 18 let v celé republice vzrostl za 15 let o dvě třetiny, tj. 
na 60 000 mladých hasičů a hasiček. Důkazem toho bylo i letošní červencové mládežnické klání v Plzni. Já bych to ale vzal pro změnu z opačného 
konce a napsal pár slov o těch dříve narozených, o hasičích a hasičkách, kteří  obdrželi za dlouholetou činnost na úseku požární ochrany titul  
ZASLOUŽILÝ HASIČ. 

Ve Středočeském kraji má tento titul cca 391 členů, z toho 
žijících 191 mužů a 14 žen. Náš okres Mělník má cca 3000 
členů a tento titul obdrželo 22 členů, žijících je 11 mužů  
a 2 ženy. 
 Každoročně se zasloužilí hasiči scházejí na akci pořáda-
né Krajským sdružením hasičů. V letošním roce toto setká-
ní pořádalo OSH Nymburk v krásném prostředí skanzenu 
v Přerově nad Labem.
 Naše OSH pořádalo setkání u příležitosti 150. výročí 
dobrovolných hasičů v Čechách v roce 2014 na mělnic-
kém náměstí za účasti 160 zasloužilých hasičů. Dvakrát 
ročně se scházíme na akcích pořádaných VV OSH Mělník.
 Chtěl bych tímto příspěvkem poděkovat všem hasičům 
v SDH za podporu starších členů, kteří již svou práci pro 
požární ochranu nemohou vykonávat jako dříve, ale svými 
znalostmi mohou pomoci radou mladé generaci.
 Zároveň bych Vám je připomněl na fotografiích u pří-
ležitosti, kdy jim byl titul ZASLOUŽILÝ HASIČ Mělník 
předán v hasičském centru Přibyslav. 

 Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů při OSH Mělník 
Jaroslav Havel  

 

ZASLOUŽILÍ HASIČI KOLEM NÁS 

Obdivuji dobrovolné hasiče, muže a ženy, jejich práci a odvahu. Tito lidé při každém svém výjezdu riskují 
své životy a zdraví pro záchranu svých spoluobčanů a jejich majetku. Také proto plně podporuji žádost 
Sboru dobrovolných hasičů z Blat, tlumočenou bývalým starostou Okresního sdružení hasičů ČMS Mělník  
panem Jaroslavem Havlem, o koupi nového vozu, který pro svou práci potřebují. Ten starý přesluhuje už 
dlouhou řadu let. Držím palce do další práce, přátelé!  JUDr. Petr Kowanda

 Týnek Jaroslav
 SDH Mělník Vehlovice 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2001

 Vágner Petr
 SDH Libiš
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2008

 Biluščák Josef
 SDH Mělník Mlazice 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2016

 Havel Jaroslav
 SDH Mělník Blata 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2008

 Lafek František
 SDH Všetaty
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2017

 Hlavaň Vladimír
 SDH Minice 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2018

 Roháček Bohumil
 SDH Horní Počaply 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2008

 Tovara Josef
 SDH Mělník Mlazice
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2016

 Humpl Pavel
 SDH Úžice 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2018

 Jonáková Ilona
 SDH Mělník Blata 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2011

 Štruplová Helena
 SDH Kly 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2017

 Vágner Milan
 SDH Mělník Mlazice
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2010

 Jindra Josef
 SDH Všetaty 
ZASLOUŽILÝ HASIČ – 2017
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KDO ZAPLATÍ PŮL MILIONU KORUN?

JUDr. Petr Kowanda

Zbyněk Šnajdr

Rudolf Fidler

Rudolf Kraj

Petr Patera

Bc. Robert Šlégl

My, opoziční zastupitelé, si za svým 
tvrzením z článku TLAKY PANA 
TICHOTY stojíme, vycházíme 
z údajů, které nám předložila paní 
Kirchnerová. Ta byla v roce 2015 
propuštěna z městské společnosti 
Mělnické kulturní centrum o.p.s. 
(Mekuc) pro nadbytečnost. Ještě 
předtím bylo na podobné místo vy-
psáno výběrové řízení, které vyhrála 
paní Tichotová. Tato pozice, kro-
mě nových povinností, obsahovala 
i 100% náplně práce paní Kirchne-
rové.
 Je zřejmé, že tato „transakce“ 
s lidským osudem je nestandardní 
a neférová, což potvrzuje i skuteč-
nost, že paní Kirchnerová se nedáv-
no domohla spravedlnosti u soudu. 
Vysoudila odškodné, které s dalšími 

Na posledním jednání ZM jsme si vyslechli emotivní projev radního Ondřeje Tichoty o tom, že opoziční zastupitelé ve své reakci na článek pana 
Tichoty, nazvané TLAKY PANA TICHOTY lhali, a pošpinili tak jméno jeho i jeho manželky paní Lindy Tichotové. Radní Tichota řekl, citujeme: 
,,Podstata je přeci ta, že vy jste nás obvinili, z toho, že jsme to nějak zmanipulovali, a pro to nemáte jediný důkaz.“

náklady vyšlo Mekuc, tedy město, 
na částku kolem půl milionu korun.
 Pan radní Tichota, byl v té době 
členem dozorčí rady Mekucu, kde 
ukončil svou činnost těsně před 
tím, než jeho manželka paní Linda 
Tichotová zvítězila ve výběrovém 
řízení na místo propuštěné paní 
Kirchnerové.
 Domníváme se, že by se pan Ti-
chota, pokud se chce zachovat jako 
čestný člověk, měl na příštím jed-
nání zastupitelstva města omluvit 
všem opozičním zastupitelům za to, 
že je nespravedlivě obvinil ze lži.
 Také se domníváme, že by se 
měl aktivně zajímat o to, z jakých 
prostředků bude uhrazeno půl mili-
onu korun, které musel Mekuc, tedy 
potažmo město na celou kauzu vy-

naložit. Je totiž i jeho odpovědností, 
dohledat viníka. Nebo je správné, 
že tyto peníze zaplatíme my všichni 
společně?

 Dále uvádíme vysvětlení ohled-
ně naší reakce na žádost pana  
Tichoty o omluvu na zastupitel-
stvu dne 27. 8. 2018. 
 Žádost uvedl pan Tichota těmito 
slovy: „Já jsem si přečetl v měsíč-
níku Mělnicko opět a bohužel!, že 
funkce radního mi pomohla k obsa-
zení místa v Mělnickém kulturním 
centru mojí manželkou”,….
 Jediný článek nazvaný „TLA-
KY PANA TICHOTY“ pod kte-
rým jsme všichni podepsáni, vyšel 
v měsíčníku Mělnicko již v květnu 
2018. Z formulace pana Tichoty 

jsme usoudili, že mluví o nějakém 
dalším novém podobném článku, 
o kterém nic nevíme. Proto také 
někteří z nás reagovali slovy, že nic 
nepodepisovali, anebo že se k tomu 
nebudou vyjadřovat.
 Náš dojem potvrdil i pan Tichota, 
když v dalším vstupu uvedl: „Tehdy 
jsem to nechal být. Vy jste to vytáh-
li znova a považuji to za velmi, ale 
velmi nevhodné”. Co si o tom máme 
myslet? Jedině to, že se blíží volby 
a radní Tichota, hledá možnost jak 
se zviditelnit.

JUDr. Petr Kowanda 
Rudolf Kraj 

Rudolf Fidler 
Petr Patera 

Bc. Robert Šlégl
Zbyněk Šnajdr
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SPRAVEDLNOST KONEČNĚ ZVÍTĚZILA
I když jsem se už k této věci nechtěla veřejně vyjadřovat, musím se ohradit proti některým tvrzením pana Volfa na jednání ZM. V prvé řadě 
jsem očekávala reakci od pana starosty, který byl průběžně a velmi podrobně o celém problému informován, a to ještě dávno předtím, než jsem 
výpověď z pracovního poměru obdržela. 

Teď, když byla po dlouhém soud-
ním řízení výpověď pravomocně 
uznána neplatnou, žádala jsem ho 
o prošetření celé záležitosti a vyvo-
zení důsledků.  A to nejen z pozice 
bývalého zaměstnance městské or-
ganizace, ale i jako občana, které-
mu není lhostejné, že město takto 
hospodaří s veřejnými prostředky. 
Přístup pana starosty k celé věci 
mě lidsky velmi mrzí, protože při 
osobním jednání potvrdil, že si je 
vědom, že došlo vůči mé osobě 
k velké křivdě. Škoda, že nemá od-
vahu to říci i veřejně. Ale tvrzení 
pana Volfa, že spor byl vyhrán jen 
na základě toho, že výpověď byla 
dána pozdě, je opět pouze zavádějí-
cí a snaží se mě poškodit. Výpověď 
byla v prvé řadě dána dle špatného 
paragrafu, což uznal až Nejvyšší 
soud, věc vrátil zpět a dal pokyn ji 
řešit podle paragrafu jiného. Jenže 
už u KS v Praze ředitelka Mekuc 
sama do protokolu sdělila, že dát 
výpověď podle tohoto paragrafu 
nemohla, protože na to nebyly pod-
mínky. Soudce při jednání dokon-
ce řekl, že se takto obchází zákon. 
V konečném rozsudku OS Mělník 
je pak jasně uvedeno, že ředitelka 
o způsobu řešení určitého pracovní-
ho postupu, za který byla výpověď 

dána, věděla od počátku své funk-
ce, od roku 2012. 
 V průběhu řízení se ukázalo, že 
jsem jí o tom informovala i já a ona 
přislíbila, že způsob změní. Nikdo 
jiný to neměl oprávnění udělat. 
Dále během řízení vyšlo najevo, 
že mi byly některými zaměstnanci 
zatajeny důležité informace. Jedna 
ze svědkyň ředitelky se dokonce po 
upozornění mým právním zástup-
cem na jisté skutečnosti sama při-
znala, že se prý spletla a že to tedy 
nebylo tak, jak vypověděla před-
tím. 
 Účetní Mekuc potvrdila, že ci-
tuji: „ audit za rok 2014 poukazoval 
na to, že nejsou nastaveny normy 
na přirozené úbytky, což vytýkal ža-
lované“ (tj. ředitelce). A dále cituji 
výpověď účetní: „Nastavení norem 
pro přirozené úbytky slouží jako 
ochrana zaměstnanců, kteří mají 
podepsány dohody o odpovědnosti, 
protože se může stát, že dojde k od-
cizení zboží, je to jejich ochrana. „ 
A já se tedy ptám, kdo poškozoval 
zaměstnance, když si neplnil své 
povinnosti a nenastavil podmínky 
tak, aby je chránil? Tohle všechno 
a mnoho dalších věcí pan Volf jak-
si opomenul kolegům zastupitelům 
sdělit. Nicméně pro ně by měl být 

podstatný především fakt, že ve 
sporu přišel Mekuc (který přijímá 
na provoz dotaci od města) o cca 
500 000 Kč, a to pochybením ře-
ditelky. A říkat, že to nejsou peníze 
města? To považuji za špatný vtip. 
I kdyby Mekuc tu částku získal 
jako svůj výdělek, zase k tomu po-
užíval zařízení města, zaměstnance 
placené z dotace města atd. Podle 
mého názoru se stále jedná o veřej-
né prostředky a velmi mě zaráží, že 
zastupitele, až na několik jednotliv-
ců, nezajímá, jak se hospodaří s do-
tací města.
 Co se týče tvrzení pana Ticho-
ty, že jeho žena převzala 10% mé 
práce, cituji ze soudního protokolu  
z 21. 5. 2015 „…nyní po výběrovém 
řízení bylo dosazeno nové vedení 
TIC, kdy vybraný uchazeč není z řad 
současných zaměstnankyň, jedná se 
o třetí osobu…“ v textu výběrové-
ho řízení na webu Mekuc bylo pak 
krom jiného jako předpokládaná 
náplň práce: „řízení provozu Turi-
stického informačního centra, od-
povědnost za prodej zboží, inventa-
rizaci, provoz podzemí, komunikaci 
s veřejností“, což bylo 100% mé 
náplně práce. Paradoxně měsíc poté 
jsem obdržela výpověď za nadby-
tečnost.

 Ano věřím, že právně bude 
vše jako vždy správně, proto jsem 
už tuto výpověď nežalovala. Na-
víc jsem v tu dobu už plně chápa-
la, o co v tom případu vlastně jde 
a s kým mám tu čest. 
 A skutečnost, že manželka rad-
ního a zastupitele města, který spo-
lurozhoduje o přidělování dotací 
městské organizaci Mekuc, vyhrála 
výběrové řízení na vedoucí funkci 
TIC, jež je součástí Mekuc, ať si 
každý občan zhodnotí sám. Zvláště 
v případě, kdy po celkem krátkém 
čase tuto paní ve funkci vystřídala 
(již bez výběrového řízení) paní 
jiného zastupitele opět koaliční-
ho (dnes již bývalého). A teď jsou 
v organizaci Mekuc obě. Za mě je 
to minimálně  z morálního hlediska 
střet zájmů. Možná, že je to i dů-
vodem neochoty zastupitelů řešit 
mnohá pochybení ředitelky, která 
stála nemalou sumu daňového po-
platníka. I když mě hodně lidí va-
rovalo, že chodím po tenkém ledu, 
stále věřím, že se jednou skutečná 
pravda nakonec ukáže a chci pro to 
udělat maximum. 
 Myslím si, že pokud budeme 
takové věci přehlížet a tvářit se, že 
se nedějí, nebude v této společnosti 
nakonec k žití. Jana Kirchnerová



INZERCE        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   14

kandidátkačíslo

 3

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi představit Vám kandidátní volební seskupení „Mé Město“, které vzniklo v roce 
2014. Naši kandidáti chtějí nést osobní zodpovědnost za svoji práci a nechtějí se skrývat pod 
hlavičkami politických stran. Zastupitelé za „Mé Město“ hlasují každý sám za sebe, není jim 
nic diktováno a nařizováno. V letošních volbách kandiduje deset stávajících zastupitelů, kteří 
byli zvoleni v roce 2014. Jsou to lidé, kteří chtějí dále pokračovat v započaté práci a chtějí své 
sliby vůči Vám, občanům, naplnit. Kandidátní listina je doplněna o dalších 11 významných 
osobností města, kteří mě oslovily s tím, že chtějí městu maximálně pomoci. Jsou to předsta-
vitelé z podnikatelské sféry, školství, zdravotnictví a vinařství.

Cílem našeho volebního seskupení „Mé město“ je pokračovat v tom, čeho jsme v posledních 
čtyřech letech dosáhli, dokončit rozpracované projekty a začít nové, jako je rozsáhlá podpora 
sportu a kultury na Mělníku. Město Mělník se tak stává kulturním centrem našeho regionu 
a hlavním městem českého vinařství.

Chceme dokončit protipovodňovou ochranu města v lokalitách Mlazice, Pšovka a Rybáře, aby 
byly konečně chráněny před stoletou vodou a byly vyňaty ze záplavového území.

Konečně chceme zahájit výstavbu kanalizace na Vehlovicích, která je občanům slibována víc 
jak 20 let.

Před městem Mělníkem stojí obrovský úkol, a to připravit a realizovat rozsáhlou rekonstrukci 
městských sportovišť, plaveckého bazénu, zimního stadionu a sportovního areálu na Podolí.

Chceme konečně změnit po více než 25 letech střed města, tedy náměstí Karla IV. a nejbližší 
okolí. Je to úkol, na kterém si vylámala zuby všechna dosavadní zastupitelstva.

Rádi bychom zahájili revitalizaci parku na Podolí a obnovili meandry řeky Pšovky právě v této 
lokalitě.

Děkuji všem, kteří nám věří, že náš program nejsou jen slova, ale vážně myšlené úkoly.

      MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělníka

melnicko_MM.indd   1 22.9.2018   21:19:26
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Rudolf Kraj 

podnikatel

Stanislav Barda 
vedoucí pracovník, 
předseda OTS Mělník-ČUS

Stanislav Kotek 
podnikatel, 
předseda spolku Házená Mělník

Stanislav Němec 

technik

Michael Cílek  

podnikatel

Ing. Vladimír Mestenhauser

trenér jezdectví

Miloslav Urban 

dispečer

Mgr.Michaela Vacková 

pověřená ředitelka základní školy

Mgr. Jan Dáňa

advokát

Bc. Lenka Ságnerová, DiS.

psychoterapeut, sociální pracovník

Vilém Kraus

podnikatel - vinař

Barbora Weitoschová 

vinař

Jiří Kašparec 

podnikatel

Ing. Leoš Sýkora

zástupce ředitele podniku

Ing. Martin Legner

profesionální hasič

Jan Zelenka 

učitel autoškoly

Martin Klihavec 

kronikář města

Patrik Suchý 

konstruktér

Mgr. Jiřina Liptáková  

učitelka základní školy

Libor Zůza 

servisní technik

melnicko_MM.indd   2 22.9.2018   21:19:31
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5. a 6. října 2018
SPOLEČNĚ POKRAČUJME DÁL

kandidátkačíslo

 3

melnicko_MM.indd   3 22.9.2018   21:19:33



17    MĚSÍČNÍK MĚLNICKO        AKTUÁLNĚ

„ZMĚNA PRO OBEC“ STŘEMY A JENICHOV

    CHCEME INVESTOVAT!
 Nový účastník letošního volební-
ho klání v obcích Střemy a Jenichov 
má pro následující čtyřleté volební 
období ve svém volebním programu 
naplánované široké investiční akti-
vity. 
 Obec s rozpočtem 8 mil. Kč je 
ve svém investování významně li-
mitována. Bez dotační politiky si 
nemůže dovolit realizovat žádnou 
významnou občanskou, dopravní či 
ekologickou investici.
 Je velice tristní, že za uplynulé 
volební období politická reprezen-
tace zajistila pouze 2, slovy dvě, 
dotované stavby. Jednou z nich byla 
technicky zbabraná silnice v Jeni-
chově, která okamžitě po dokončení 
vykazuje vady a druhou výstavba 
Kulturního centra, která byla ne-
transparentně zadána jedinému zá-
jemci. Přesto a právě proto, že je 
obec tak významně z minulého ob-
dobí podfinancována, je zde potřeba 
uskutečnit mnohé investiční akce 
pro bezpečnost občanů a zvelebení 
obecního majetku. Obec Střemy se 
již delší dobu potýká se skutečností, 
že v nově se rozvíjejících oblastech 
není souběžně prováděno i rozšíření 
veřejného osvětlení. Chceme provést 
kompletní obnovu a rozšíření VE-
ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ tak, aby 

Ing. Zdeňek SOUKUP, lídr strany „ZMĚNA PRO OBEC“  STŘEMY A JENICHOV, 
představil plány svého týmu na následující volební období.

široké spektrum občanů Střem a Je-
nichova. Počítáme s tím, aby zde 
byl prostor pro pořádání „Posezení 
u muziky“ včetně tanečního plácku 
pro různé obecní slavnostní příleži-
tosti, ohniště pro „malé čarodějni-
ce“ a oslavu Silvestra. Pro mládež 
pak hřiště s multifunkčním využitím 
všech sportů (fotbálek, nohejbal, 
basket, florbal, badminton, volejbal, 
malá lezecká stěna a hřiště pro pe-
tanque) Taková investice se samo-
zřejmě bez dotace neobejde, a proto 
hodláme zahájit přípravu těchto ak-
tivit hned poté, co dostaneme v na-
stávajících volbách od vás, občanů 
STŘEM a JENICHOVA hlas.

se občané ve večerních hodinách 
nebáli po ztemnělých ulicích chodit. 
Současně s tím plánujeme provést 
rekonstrukci veřejného rozhlasu, ne-
boť stávající není pro svoji nekvalitu 
slyšet.
 Náves v Jenichově je jedním z ty-
pických dobových reliktů vesnické 
architektury. Kolem malého rybníč-
ku jsou postaveny domy v kruhovém 
uspořádání. Mnohé z těchto domů 
prošly rekonstrukcí a jsou součástí 
malebného vzhledu obecní návsi 
s kapličkou, sloužící pro účely SDH. 
Rybníček, jehož přítok je zajištěn 
prameny v podloží, vyžaduje však 
významný stavební zásah. Je potřeba 
sanovat základy budovy, ochránit 
přítoky a vybudovat nové hráze včet-
ně regulovatelného přepadu. Na této 
návsi se nachází malé dětské hřiště 
pro nejmenší ratolesti. Je tomu velice 
dobře, že se obec omlazuje a stěhuje 
se do ní stále více rodin s úmyslem 
trvalého bydlení. Tyto děti povyros-
tou a budou hledat prostor pro další 
sportovní vyžití. 
 Naše strana se chce zasadit, aby 
na místě bývalé Jednoty, kterou se 
nepodařilo ani po dvou letech od 
nákupu zbourat, vyrostl společen-
sko-kulturně-sportovní areál, kde by 
si našlo prostor k různým aktivitám 

Vizualizace návrhu: 
„Multifunkční sportovní areál“.

Veřejnosti předložený návrh Územního plánu Mělník obsahuje řadu originálních nápadů (například ze 
stavebních pozemků se mají dělat nezastavitelné zelené plochy – to odráží respekt vedení města k majetku 
jeho občanů), mne však zaujal jiný šílený záměr, a to přejmenování Sadů kapitána Jaroše na Sady Pionýrů. 

Škoda, že nelze zjistit, zda se jedná 
o odraz tvůrčího myšlení vedení Od-
boru výstavby a rozvoje nebo o ná-
pad někoho jiného. 
 Osobně jsem v červnu loňské-
ho roku podal písemné připomínky 
k návrhu Územního plánu Mělník. 
Jednou z nich je i nesouhlas s pře-
jmenováním na Sady Pionýrů, uve-

dl jsem, že „ani nechci fabulovat, 
proč je tento název uveden v návrhu 
nového územního plánu a kdo za to 
může“. První cizinec vyznamenaný 
ve druhé světové válce titulem Hr-
dina Sovětského svazu, hrdina bitvy 
u Sokolova a slavný občan našeho 
města si toto přece nezaslouží.
 Na tuto písemnou připomínku 
dosud nikdo nereagoval, proto jsem 
ji přednesl osobně na zastupitelstvu 
města konaném před prázdninami. 
Čekal jsem, že ve vedení města do-
jde k jistému pohnutí, ale ani ten-
tokrát se nesetkala se zájmem jak 
zastupitelů, tak Odboru výstavby 
a rozvoje.
 Kapitán Otakar Jaroš a sady po 
něm pojmenované, patří k našemu 
městu stejně jako tank T-34/76. Také 

jsem si myslel, že tank, který byl pa-
mátníkem konce II. sv. války a osvo-
bození našeho města, je jeho pevnou 
součástí, jak je to navíc běžné i v zá-
padní Evropě. A velmi nerad bych se 
dočkal podobného výsledku i v pří-
padě Sadů kapitána Jaroše. Možná 
by někoho mohlo kromě přejmeno-
vání sadů napadnout sochu odstranit, 
rozebrat, případně prodat.
 Proto bych rád, aby veřejnost 
kladla podobným hloupým aktivitám 
odpor a zajímala se o územní plán 
i majetek města, snad nové zastu-
pitelstvo učiní podobným nápadům 
definitivní přítrž.
 Když už tedy má dojít k nějakému 
přejmenování, pak bych měl vlastní 
návrh, a to ať ulice „U Tanku“ se 
raději jmenuje ulice „Bez Tanku“. 

Jednak podél ulice tank nyní bohužel 
skutečně není, a proto její název je 
pro ty, co si tank nepamatují matou-
cí, dále název ulice „Bez Tanku“ by 
vystihoval i to, že tam tank dříve byl. 
Než ho pozdně aktivní zastupitelé 
nechali odstranit. Název by tak navíc 
pravým jménem pojmenovával to, 
kam realizace podobných tvůrčích 
myšlenek vede.
 A když už jsme u těch nápadů na 
přejmenování. Naše město je v sou-
časné době destinací pro natáčení 
dalšího dílu ztřeštěné komedie. Po-
kud by se realizovaly podobné nápa-
dy jako s územním plánem, je třeba 
si klást otázku, zda skutečně nenastal 
čas přejmenovat rovnou naše město 
na Kameňákov. 
 JUDr. Roman Chaloupka

JUDr. Roman Chaloupka

ZACHRAŇTE SADY KAPITÁNA JAROŠE
NÁZOR ČTENÁŘE 

Ing. Zdeněk SOUKUP

       Přijďte k volbám a podpořte nás Vaším hlasem!!!
 Ing. Zdeněk Soukup
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TÝM PRO KRALUPY

Libor Lesák 
Místostarosta Kralup nad Vltavou 

Krajský zastupitel 
Kralupy nad Vltavou 

Občanská demokratická strana

Jsme 
kralupští 
patrioti

Petr Listík 
Podnikatel 
Zeměchy 

Občanská demokratická strana

Jiřina Hereinová 
Ředitelka ZŠ 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Petr Závodský 
Podnikatel 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Libor Síla 
Vedoucí diagnostiky staveb 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Václav Gabriel 
Vedoucí lékárník 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Markéta Vejnarová 
Vedoucí právního oddělení 
Lobeč - Kralupy nad Vltavou 

Bez politické příslušnosti

Radim Soudský 
Podnikatel 

Lobeček - Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Jan Felix 
Živnostník 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Adéla Humlová 
Projektantka 

Lobeč - Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Jan Kadlec 
Živnostník 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Václav Tylšar 
Provozovatel fotoateliéru 

Lobeček - Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Jan Šíma 
Vedoucí katedry UK FTVS 

Lobeč - Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Kamil Hainc 
Úředník 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Miroslav Sitař 
Podnikatel 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Pavel Janouškovec 
Technolog 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Tomáš Měkota 
Hasič 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Tomáš Horčička 
Bankovní manažer 

Mikovice - Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Jakub Hrabánek 
Advokát 

Lobeček - Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

Telman Nersisjan 
Živnostník 

Kralupy nad Vltavou 
Občanská demokratická strana

Libor Lesák 
Administrátor 

Kralupy nad Vltavou 
Bez politické příslušnosti

# Lítej 
s náma

odskralupy.cz
liborlesak.cz

Kralupy  
nad  
VltavouVolte č.5

NA  
VELIKOSTI 
ZÁLEŽÍ…

libor lesák 
kandidát na starostu 

a řidič

Kralupy  
nad  
Vltavou liborlesak.cz

hledej další informace na

#parkuj v klidu

Auto do STANu NEZAPARKUJEŠ 
a všichni nejsme cyklisti…

na  
velikosti
ZÁLEŽÍ…

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE 
S OBČANY 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 umístily Kra-
lupy v první dvacítce, a prokázaly 
tak, že kvalita života, je zde na mno-
hem vyšší úrovni než v řadě známěj-

ších a větších českých měst. Sledo-
váno přitom bylo mnoho oblastí, od 
životního prostředí a zdravotnictví, 
přes finanční politiku, až po bezpeč-
nost, vztahy a služby.“ 

 zPane Lesáku, v centru dění se 
pohybujete již hezkou řádku let. 
Čím vším si tedy město za tuto 
dobu prošlo a na co jste osobně 
nejvíce hrdý? 
„Kralupy nad Vltavou se postupem 

času proměnily zcela k nepozná-
ní, ať už jde o nové centrum města, 
modernizaci sportovišť či výstavbu 
parku na Strachově. Taktéž se nám 
daří opravovat komunikace, stavět 
chodníky a samozřejmě také budo-
vat nová parkoviště. Nejvíce mě těší 
zejména fakt, že tyto změny Kralup 
k lepšímu se nám daří bez úvěru 
a zadlužování města. Naopak, fi-
nančními ústavy jsme dlouhodobě 
hodnoceni jako úspěšní, a právě za 
to jsem opravdu rád.“ 

BOHATÉ A CHYTRÉ 
MĚSTO BEZ DLUHŮ 

 zBěhem podzimních voleb se 
chcete ucházet o funkci starosty 
města. Změní se něco po Vašem 

případném nástupu anebo zůstane 
vše při starém. 
„Tak samozřejmě záleží na tom, 
z jakého pohledu se to vezme. Urči-
tě chceme pokračovat v zavedených 
standardech, jako jsou dobře spravo-
vané Kralupy bez dluhů, a případně 
je i rozšiřovat. Tím myslím zejména 
další dotace pro město. A novinek, 
které plánuji, tak těch je skutečně 
celá řada… Od vytvoření koncepce 
chytré město, přes zvýšení bezpeč-
nosti v Kralupech až po P+R parko-
viště. Stejně tak chci dohlédnout na 
úspěšné dokončení rekonstrukce Pa-
lackého náměstí a vznik obchvatu.“ 

 zZmiňujete plán na vytvoření 
koncepce chytrého města. Co vše 
si pod tím můžeme představit? 
 (pokračování na str. 20)

LIBOR LESÁK: SPOLEČNĚ VYTVOŘÍME ÚSPĚŠNÉ 
MĚSTO, NA KTERÉ BUDOU NAŠE DĚTI HRDÉ 

Dlouholetý kralupský místostarosta, milovník přírody a především člo-
věk, kterému naše město vděčí za úspěšnou finanční politiku bez dluhů, 
přesně to je Libor Lesák, lídr ODS a zároveň odborník na dotace. Jako 
budoucí starosta Kralup se chce zaměřit nejen na dokončení centra, 
ale i na zlepšení pořádku a vznik nových parkovišť. Především však 
hodlá Kralupy proměnit – za spolupráce občanů – v hezké místo, kde 
se všichni budou cítit bezpečně a příjemně zároveň. 
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 Již na jaře letošního roku se 
Kralupy dokázaly umístit v první 
dvacítce v žebříčku s názvem Obce 
v datech, a jasně tak dokázaly, že 
kvalita života občanů města jde 
strmě nahoru. Hlavní zásluhu na 
tomto vynikajícím hodnocení měl 
zejména tým rozvoje města pod ve-
dením místostarosty Libora Lesáka, 
jemuž se každoročně podaří získat 
řadu dotací. Neuplynul však ani rok,  
a Kralupy slaví další nečekané ví-
tězství. Patří mezi nejlepší zadava-
tele zakázek v ČR. 
 Jednoznačně to prokázalo hod-
nocení spolku EconLab při Institu-
tu ekonomických studií Univerzity 
Karlovy s názvem Zindex.cz. „Kra-
lupy ve srovnání se svým okolím 
opět excelovaly a v kategorii ma-
lých měst se umístily na krásném 11. 

místě,“ neskrývá nadšení místosta-
rosta Libor Lesák, podle kterého 
toto vynikající hodnocení ukazuje 
zejména na perfektní práci odboru 
realizace investic a rozvoje města, 
složené ze skutečných profesionálů. 
 Velmi dobře si však Kralupy 
vedly také v ostatních kategoriích,  
a třeba v oblasti „nejlepší příprava,“ 
obsadilo naše město dokonce první 
příčku. „Znamená to tedy, že veřej-
né zakázky, které zadáváme, jsou 
v očích Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže bezproblémové,“ 
zdůrazňuje místostarosta Lesák 
s tím, že celý tým, jež je připravuje, 
je navíc zcela soběstačný. 
 Veškerou přípravu dokumentů 
činí v podstatě sám, bez pomoci,  
a městu tak ušetří peníze. 
 Další velké vítězství Kralup, 

které se v posledních letech navíc 
rychle mění k nepoznání, a mají na-
šlápnuto i k tomu, stát se v dohled-
né době centrem vědy a techniky, 
však také ukazuje na další zajímavý 
fakt. Konkrétně ten, že dnes tolik 
populární „telefon na Andreje“, kte-
rý se vším pomůže, a to především 
s korupcí, je v tomto středočeském 
městě zcela zbytečný. Rodí se nové 
centrum Kralup, sídliště prochází 
regenerací a vznikají také další od-
počinková místa. 
 Rozvoj města jde přitom v ruku 
v ruce s úspěšnou dotační politikou 
místostarosty Libora Lesáka, a zá-
roveň také úzce souvisí s vynikají-
cím hodnocením Kralup v oblasti 
veřejných zakázek. „Práce těch, 
kteří je připravují, přitom není jed-
noduchá, protože zejména v případě 

dotačních titulů prochází zakázky 
mnohastupňovým systémem kont-
rol,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, 
že tyto jsou velmi podrobné, a při 
sebemenším problému žadatel o do-
taci přijde. 
 To ovšem naštěstí není případ 
Kralup nad Vltavou, kterým se daří 
hospodařit a finančními institucemi 
jsou dlouhodobě hodnoceny jako 
úspěšné město bez dluhů. Právě 
díky tomu je tak možné přebytky 
z rozpočtu investovat do dalších 
oblastí, jako je modernizace zá-
kladních škol, oprava komunikací 
či výstavba tolik potřebných parko-
vacích míst. Většina Kralupáků toto 
navíc ocení mnohem víc, než linku 
na Babiše či cyklistu pořádajícího 
výstavy v Senátu. 

KRALUPY SLAVÍ DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH
PATŘÍ K NEJLEPŠÍM ZADAVATELŮM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR!

LIBOR LESÁK: SPOLEČNĚ VYTVOŘÍME ÚSPĚŠNÉ 
MĚSTO, NA KTERÉ BUDOU NAŠE DĚTI HRDÉ 

(dokončení ze str. 19)
„Za prvé dostupný internet pro 
všechny. Město zapojíme do projektu 
RADIO LED, jež umožní pomocí ve-
řejného osvětlení vytvořit WiFi Free 
zóny po celých Kralupech. Stejně tak 
plánujeme městský úřad bez čekání, 
tedy rozšíření on-line objednávko-
vého systému, který se v uplynulých 
letech dobře osvědčil. Další novin-
kou je Turistický a informační portál 
města (www.infokralupy.cz). Dnes již 
běží v pilotní verzi a v plánu je jeho 
úplné dokončení včetně mobilní ap-
likace a podpory firem. 

OTEVŘENÁ RADNICE 
A LASKAVÝ PERSONÁL 

 zŘada změn, o kterých mluvíte, 
se týká také kralupské radnice. 
Jak vlastně bude fungovat úřad 
pod Vaším vedením? 
„Jednou z nejčastějších stížností, 
které dnes od Kralupáků slyším, je 
nepříliš dobrá komunikace mezi úřa-
dem a občany. Ze svého působení 
v pozici místostarosty vím, že u nás 
pracuje řada skvělých odborníků, 
máme dokonce i vlastní školící cen-
trum. Bohužel to však funguje i na-
opak, a tak když se na mě Kralupák 
obrátí s tím, že na slušný dotaz dostal 
arogantní odpověď, je něco špatně. 
Právě toto chci změnit, chci otevřený 
úřad, který bude spolupracovat s ob-
čany a více je zapojí do děje.“ 

 zPasivita a nezájem o dění, ze-

jména to politické, jsou Čechům 
často vytýkány. Případná spolu-
práce zní proto dobře. Máte tedy 
už představu, jak konkrétně bude 
probíhat? 
„Určitě. Dlouho jsem o tom totiž 
přemýšlel, a dospěl jsem k názoru, 
že právě aktivní spolupráce občanů 
a radnice pomůže vyřešit hned něko-
lik nešvarů. Jednou z věcí, které nás 
trápí, jsou nepřizpůsobiví u nádraží, 
sprejeři, narkomani a další problé-
moví lidé. Bohužel policie nemůže 
mít oči všude, a tak bych rád vytvořil 
aktivní hlídky občanů, kteří budou 
dohlížet nad dodržováním zákonů. 
Bezpečnost v Kralupech se tím zlep-
ší, a zároveň se mnoho lidí bez ohle-
du na věk bude cítit užitečně.“

MĚSTSKÁ POLICIE SE 
PŘEDSTAVÍ V NOVÉM 
 zKdyž už jsme u veřejného po-

řádku, jak to bude s městskou po-
licií? 
„V jejím případě také plánujeme 
s naším týmem nejrůznější změny. 
Asi hlavní problém, se kterým se nyní 
potýká každý zaměstnavatel, tedy 
i naše policie, je nedostatek ucha-
zečů. Navíc, lidé nám odcházejí do 
Prahy, kde mají lepší možnosti uplat-
nění. Reorganizace činnosti městské 
policie je proto nezbytná. Nejen, že 
dojde k náboru dalších strážníků, ale 
stejně tak přesuneme služebnu blíže 
do centra, blíže k lidem. Podobně 
chci zajistit i dohled nad kamerovým 
systémem 24 hodin denně.“ 

 zA pokud se vrátíme zpět ke 
spolupráci. Plánuje se i v jiných 
oblastech, třeba v kultuře či spor-
tu? 
„Samozřejmě. Co se týče sportovní-
ho vyžití, rád bych, aby se naše město 
vrátilo do vyšší ligy, a to ve všech vě-
kových kategoriích. Zkrátka, podpo-
říme sport dospělých, a stejně tak na-
výšíme i dotace do zájmových aktivit 
mládeže. Podobné to bude i v rámci 
kulturního vyžití, kde uvítáme další 
alternativní festivaly a hudební akce, 
a protože i pivo je kultura, podpoří-
me majitele předzahrádek, jež se do-
čkají menších poplatků za pronájem 
prostranství. Stejně tak podpoříme 
každého, kdo přijde s něčím novým.“ 

PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO
VŠECHNY GENERACE
 zPoslední velkou oblastí, která 

většinu občanů zajímá, je školství. 
Díky dobré dotační politice, za 
kterou Vám Kralupy vděčí, máme 
dobře vybavené a moderní školy. 
Co se chystá dál? 
„Jedním z mých hlavních snů je 
proměna Kralup v centrum vědy 
a techniky v srdci Čech. Podařilo 
se nám získat dotaci na výstavbu 
moderního areálu pro výuku mate-
matiky, fyziky a chemie hravou for-
mou v ZŠ Komenského, čímž tento 
přerod začne. Stejně tak budeme 
pokračovat v rekonstrukcích kralu-
pských škol a jejich okolí a samo-
zřejmě podpoříme všestranný rozvoj 
dětí, ať už jde o jazyky či kreativitu. 
Stejně tak zřídíme další mateřinky 
a podpoříme i alternativní formy 
vzdělávání.“ 

 zA na závěr… Vaše představa 
Kralup v budoucnosti? 
„Kralupy v éře 21. století, to je chyt-
ré město, centrum vědy a techniky, 
s krásným náměstím plným zeleně 
a upravenou pěší zónou. Je to pů-
vabné město opravených budov, se 
zajímavým kulturním a sportovním 
vyžitím, ideální pro všechny gene-
race. Zkrátka úspěšné město, které 
společně vytvoříme, a na které bu-
dou naše děti hrdé.“

 zDěkujeme za rozhovor.
  red.

Na nádherném 11. místě se dokázalo umístit naše město v průzkumu spolku EconLab s názvem Zindex.
cz. Profesionální šetření týmu ekonomů Kralupy ohodnotilo jako dobrého zadavatele, jehož informace  
o veřejných zakázkách jsou kvalitní, stejně jako jejich dokumentace. Nejen, že ve své kategorii tak dokázaly 
překonat okolní obce, ale v oblasti nejlepší přípravy zakázek navíc vybojoval tým rozvoje města první místo. 

Libor Lesák, místostarosta 
Kralup nad Vltavou
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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
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KULTURA OBCE
GLOSA

Pro školou povinné děti vzniklo  
nové víceúčelové hřiště včetně bě-
žeckého oválu na zahradě školy. 
Rovněž byla rozšířena kapacita ma-
teřské školy na 133 dětí. Přechody 
před školskými zařízeními byly 
opatřeny povrchovou úpravou, kte-
rá snižuje brzdnou dráhu vozidel. 
Podařilo se nám dokončit odkanali-
zování fotbalového hřiště a výtlačné 
potrubí je dotaženo nejen ke klu-
bovně vodáků, ale i skautů. 
 V současné době probíhá několik 
projektů, které určitě přispějí k lep-

šímu životu obyvatel města. Jedná 
se například o rekonstrukci ulice 
Bažantnické, opravu kanalizace na 
nám. Odboje včetně revitalizace 
zdejšího parku. Rovněž probíhá re-
konstrukce chodníku z Jiřic do Kos-
telce, kde bude vyměněno i veřejné 
osvětlení, takže to usnadní občanům 
této obce cestu za nákupy do Kos-
telce. A zároveň probíhá budování 
varovného a výstražného systému 
ochrany města před povodněmi, 
s čímž souvisí i instalace nového 
městského rozhlasu. mar

ABY SE ZDE ŽILO 
JEŠTĚ LÉPE
V současné době probíhá v Kostelci nad Labem po-
měrně rozsáhlá výstavba nových rodinných domů, 
proto se město snaží i o dostatečnou infrastrukturu, 
a to především v oblasti školství a zdravotnictví.

Snad nezklamu natěšené čtenáře, 
když hned na začátku prozradím, 
že v úvaze věnované kulturnos-
ti obce nenajdou program kin, 
divadel, festivalů a dokonce ani 
galerií. Že se zde nejedná o kultu-
ru v tom nejběžnějším významu 
slova, ale o podstatně širší kon-
text jejího vnímání. Kultura totiž 
nastupuje všude tam, kde je neří-
zená živelnost neudržitelná a prá-
vě správa obce je tomu ideálním 
případem.

Kultivace našeho životního pro-
středí ve smyslu prostředí k žití se 
týká každého z nás a zahrnuje nejen 
poznatky, morálku, právo, umění, 
víru a např. i zvyky, ale samozřej-
mě i kulturu materiální. Kultura 
prostředí tedy není samozřejmost 
a např. architektura a urbanistické 

řešení obce nejen že z uvedených 
oblastí čerpá, ale také i je význam-
ně utváří. Z hlediska udržitelného 
rozvoje bývá tedy velmi krátkozra-
ké zaměřit se pouze na praktickou 
a technicistní údržbu obce, která 
vede k jejímu postupnému úpadku. 
Z toho důvodu musí být přístup ve-
dení obce otevřený a aktivní nejen 
ve vztahu k občanům, ale i k hmot-
nému prostředí. Zvláštně odpověd-
ná je pak správa obcí v místech již 
kulturně-historicky hodnotných, 
navíc nacházejících se v oblasti vý-
znamného přírodního bohatství.
 Takový způsob řízení obce pak 
není možný bez strategického plánu 
rozvoje obce vytvořeného na zákla-
dě diskuse, na které se mají možnost 
podílet všichni občané. Kvalitně 
zpracovaný plán rozvoje obce ne-
představuje neměnné definitivum, 
ale měl by definovat základní kroky, 
kterými se bude obec v nejbližších 
letech ubírat. Důležitý význam má 

také jako pojistný faktor v přípa-
dech, kdy se připravují kroky, které 
jsou s ním v rozporu, protože slouží 
jako důrazné memento, jehož ne-
respektování musí předcházet další 
důkladná a odpovědná diskuse. Fa-
tální následky může mít například 
pasivní role obce při realizaci územ-
ních plánů, a to zvláště v době, kdy 
developerské lobby doslova zamo-
řují naši krajinu bezohlednou ko-
merční výstavbou.
 Obec by měla být zainteresova-
ným a aktivním partnerem staveb-
ních úřadů, protože architektura je 
důležitým prvkem při tvorbě kultur-
ního prostředí, které silně ovlivňuje 
pocit a vztah občana k místu. Obec 
jako výkonný orgán pak může reál-
ně přispět i v drobných realizacích 
jako jsou zastávky, lavičky a další 
detaily veřejného prostoru, které 
jsou z celkového pohledu velmi dů-
ležité. Tyto “maličkosti” nelze pod-
ceňovat, protože mohou příznivou 

atmosféru nejen podtrhnout, ale při 
vhodné intervenci i neutralizovat 
výrazně nepříznivou situaci (napří-
klad problematické objekty), která 
je jiným způsobem neřešitelná.
 Tvorba strategického plánu roz-
voje předpokládá řešení důležitých 
otázek, jejichž odkládání může vést 
například k vylidnění obce nebo po-
stupné její transformace na satelit-
ní noclehárnu. Konkrétně se jedná 
o problematiku rozšiřování obce 
související se zvyšováním počtu 
obyvatel, zachování tradičních hod-
not a staveb, způsob ochrany pří-
rody, podpora komunitních a spol-
kových aktivit, podnikání a přístup 
k turistickému ruchu. 
 To vše je součástí kultury obce, 
která v ideálním případě nabízí ob-

čanovi možnost podílet se na jejím 
chodu minimálně formou podpory 
jejích aktivit, což v důsledku vede 
ke zvýšení zájmu občana o dané 
místo a ke zdravému patriotismu. 
Výsledkem je pak viditelně otevře-
ná, zdravá a sebevědomá obec, jejíž 
rozvoj je založený na citlivě vyva-
žovaných pilířích pokory a vize, 
kde se občan cítí svobodně a Doma. 
Toto krátké zamyšlení se úzce do-
týká a reprezentuje mé osobní zku-
šenosti a přístup jakožto delegáta 
sdružení Alternativa pro Vysokou. 
Věnuji se především oblasti kul-
turního dědictví a kultury obecně, 
v obci provozuji umělecké centrum 
Farmstudio zaměřené na současné 
živé umění. 
 Pavel Matela

 MgA. Pavel Matela Ph.D. (www.farmstudio.cz)
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kvalifikovanou učitelku 
mateřské školy na 1,0 úvazek.

Nástup možný od 1. 10. 2018, popřípadě dle dohody.

Požadujeme kvalifikaci, empatii, trpělivost, důslednost 
a příjemné vystupování. 

Motivační dopis a životopis zasílejte na ms@tisice.cz.
Případné dotazy zodpovíme na tel.: 605 190 911

 zPane starosto, toto číslo Mělnic-
ka se nese z velké části v předvo-
lebním duchu, proto mě napadá 
otázka, zda budete obhajovat post 
starosty v Tišicích i v nadcházejí-
cích volbách?
„Mám velké štěstí na spolupracov-
níky. Jak v rámci současného za-
stupitelstva, tak obecního úřadu, 
pracovníky příspěvkových organiza-
cí, zaměstnanců obce nebo i členy 
spolků. Vše je o lidech, a když máte 
pohromadě tolik lidí, kteří táhnou za 
jeden provaz, tak se pak daří. A zá-
klad je právě v tom, že máme oprav-
du dobrý tým.
 Takže ano, bude mi ctí ucházet se 
i v nadcházejících volbách o místo 
starosty v Tišicích.“ 

 zChtěl byste na tomto místě sdělit 
občanům, co se vám dosud podaři-
lo a co chystáte na příští období?
„Jelikož je Mělnicko regionální de-
ník, tak se zde nebudu rozepisovat 
o prioritách kandidátky, kterou vedu, 
ale veškeré informace dostanou ti-
šičtí přímo do schránek. Obecně jen 
uvedu, že se nám podařilo splnit drti-
vou většinu našich priorit právě kon-
čícího volebního období, a že je to na 
obci hodně vidět. Osobně mám mimo 
jiné velkou radost z výstavby dvou 
etap kanalizace a například celkové 
rekonstrukce pošty, kde máme nain-
stalován i bankomat. Ale vše bude 
sečteno a podtrženo ve volbách a ob-

čané nám sdělí, jestli si přejí v tomto 
trendu pokračovat.“

 zCo by obcím pomohlo z vašeho 
pohledu v tom nadcházejícím ob-
dobí nejvíce?
„Stát by měl obcím a městům nechat 
mnohem větší prostor pro život a roz-
voj. Základem by mělo být spravedli-
vé rozdělení všech prostředků, které 
jsou vyčleněny na dotace. Ať si obec 
sama rozhodne, co potřebuje nejvíce 
a na to ty finance využije. To by asi 
pomohlo nejvíce. Ale podobný názor 
má zřejmě většina starostů. Obce 
jsou v rámci organizačních složek 
státu nejlepší hospodáři, ale stát má 
pořád potřebu nám něco nařizovat 
a určovat.“ 

 zA jaké máte vy osobně v tomto 
předvolebním období přání?
„Osobně bych si přál, aby jakýkoli 
boj, a to i ten předvolební, byl veden 
férově. Což se bohužel stává pomalu 
výjimkou, hlavně ve vyšších patrech. 
Bylo by skvělé, kdyby bylo co nejmé-
ně negace a osočování a kandidáti 
soupeřili hlavně svou vizí a snahou 
o zlepšení věcí veřejných. Aby odliš-
ný názor byl brán jako důvod k za-
myšlení a ne k hádkám.
A hlavně, ať to volební klání přežijí 
všichni ve zdraví, protože ty nejdů-
ležitější životní hodnoty jsou někde 
jinde.“

 zDěkuji za rozhovor.
 red

NA SLOVÍČKO S BC. PAVLEM KONČELEM, DIS., STAROSTOU OBCE TIŠICE
MÁME DOBRÝ TÝM

NA SLOVÍČKO S PAVEL KONČELEM

BC. PAVEL KONČEL, DIS., starosta obce Tišice

V Tišicích dne 19. 9. 2018, Kovářová Veronika, ředitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VČELIČKA TIŠICE
přijme:
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Byl jsem požádán o stručné vy-
jádření k tvrzení paní Ing. Krau-
sové, že mé shrnutí zjištění kon-
trolního výboru a naše závěry 
ohledně připravované smlouvy 
o smlouvě budoucí o směně po-
zemků města náhradou za ma-
jetek paní Ing. Krausové jsou 
nepravdivé. Zároveň mne advo-
kát paní Ing. Krausové, JUDr. 
Kozák, vyzval, ať se paní Krau-
sové omluvím. Níže tedy najdete 
mé stručné vyjádření a upřesnění 
mých tvrzení, za kterými si i na-
dále stojím a jsem připraven je 
doložit. 

Smlouvu o smlouvě budoucí směn-
né podepsala paní Ing. Krausová 
v roce 2009 a prohlásila v ní kromě 
jiného, že hospodaří na pozemcích, 
které jsou vymezeny ve znaleckém 
posudku pana Ing. Stibora ze dne 
16.5.2009. Posudek pana Stibora si 
objednala a předložila městu sama 
paní Ing. Krausová, a to pro účely 
stanovení výše kompenzace za zá-
bor jejích pozemků a vinic pro úče-
ly stavby hráze. Smlouva samotná 
znalecký posudek pana Ing. Stibora 
ze dne 16.5.2009 výslovně uváděla. 

 Dle smlouvy měla paní Ing. 
Krausová za vlastní pozemek 

uváděné v posudku pana Stibora, 
bylo výslovně potvrzeno panem 
Krausem, synem paní Ing. Krau-
sové, na zastupitelstvu města. Paní 
Krausová teď ale tvrdí, že vinice 
existovala a mé tvrzení je neprav-
divé. Možná tedy pan Kraus nezná 
vlastní vinice a na zastupitelstvu se 
spletl a orotofotomapy z daného ob-
dobí byly falešné. Záhada. 
 Na Mělníku se však dějí další 
podivné věci. Několik let po uzavře-
ní výše uvedené smlouvy o smlouvě 
budoucí jak paní Ing. Krausová, tak 
pan Ing. Stibor, tak tajemník měst-
ského úřadu najednou tvrdí, že žád-
ný znalecký posudek neexistoval 
a ve smlouvě se uvedený pojem 
zřejmě objevil nějakým záhadným 
omylem. A to pan starosta Dr. Mi-
keš na zastupitelstvu výslovně uve-
dl, že hodnota pozemků a vinic paní 
Ing. Krausové v dané smlouvě byla 
stanovena „odborným znaleckým 
posudkem“. 
 Paní Ing. Krausová dokonce 
tvrdí, že veškeré údaje o jí obhos-
podařovaných pozemcích a vinicích 
do smlouvy dalo město a ona to 
nemohla nijak ovlivnit. Je to vůbec 
možné? Pan Stibor zase městu sdě-
lil, že údaje o výměrách pozemků 
a vinic získal právě od paní Ing. 
Krausové. Prostě záhada hodná 

knih Agathy Christie.
 Příběh se posunul v roce 2016, 
kdy si paní Ing. Krausová objednala 
nový posudek, který vyčíslil hodno-
tu újmy způsobené paní Ing. Krau-
sové výstavbou hráze dokonce na 
více jak 17 milionů Kč. Z advokátní 
praxe však vím, jak dokážou být 
znalci tvůrčí a jak kriticky k jejich 
práci přistupují soudy. 
 Nejenom proto jsem také zá-
stupcům vedení města sdělil, že po-
važuji z právního hlediska nároky 
paní Ing. Krausové za sporné a její 
šanci na úspěch v rámci soudního 
sporu jako malou. Ostatně každý 
si může svůj názor na práci znalců 
využitých paní Ing. Krausovou udě-
lat z toho, že jeden stanoví náhradu, 
kterou má Ing. Krausová dostat ve 
výši cca 1.852.000 Kč (ač pozemky 
a vinice na nich asi nikdy neviděl) 
a jiný znalec stanoví výše újmy 
způsobené hrází dokonce na více 
jak 17.000.000 Kč. Nový znalec 
stanovil např. cenu vinice o výměře 
1.400 m2 na cca 1.700.000 Kč (pou-
ze porost), přičemž Ing. Stibor do-
spěl ohledně stejné vinice k částce 
cca 418.000 Kč (pozemek i vinice). 
Vinice paní Ing. Krausové možná 
tedy byly nejhodnotnějšími vinice-
mi v České republice. 
 (pokračování na str. 25)

s vinicí o rozloze cca 1.400 m2 
a viničné porosty na cizích po-
zemcích o rozloze cca 9.700 m2, 
jejichž hodnotu stanovil Ing. Sti-
bor na cca 1.852.000 Kč, získat 
od města Mělníka cca 92.000 m2 
pozemků (cca 16.000 m2 z toho 
byla vinice na Kradlově). Jelikož 
se nepodařilo městu všechny dané 
pozemky pro paní Ing. Krausovou 
vykoupit, byla navržena ze strany 
vedení města úprava na směnu cca 
50.000 m2 pozemků, včetně uve-
dené vinice na Kradlově a dopla-
tek ve výši cca 700.000 Kč. 
 Díky činnosti kolegy pana 
Rudolfa Fidlera bylo zjištěno, že 
údaje, ze kterých vycházelo měs-
to na základě posudku pana Sti-
bora, a tedy i paní Ing. Krauso-
vé, jsou nesprávné a liší se o cca 
7.000 – 8.000 m2. Skutečná výmě-
ra záboru vinice pod hrází, kte-
rou obhospodařovala paní Ing. 
Krausová na cizím pozemku tedy 
byla pouze asi 2500 – 3000 m2.  
Město se tedy danou smlouvou 
zavázalo směnit své rozsáhlé po-
zemky za viničné porosty, které 
nikdo ze zástupců města nikdy 
neviděl. 

 Toto zjištění kontrolního výbo-
ru, tj. neexistence vinice v rozloze 

V červencovém čísle měsíčníku 
Mělnicko byl publikován článek 
pana Stanislava Servuse pod ná-
zvem Kontrolní výbor zachránil 
městu Mělník miliony korun. 
K některým tvrzením obsaže-
ným v tomto článku bych se tímto 
chtěla vyjádřit a uvést je na pra-
vou míru. 

 Jádrem článku je nepravdivé tvr-
zení, že vinice, za něž se mi město 
(na základě smlouvy z r. 2009) za-
vázalo poskytnout náhradu v podobě 
rozsáhlých pozemků, neexistovaly 
ve výměře, kterou jsem tvrdila. Před-
ně je třeba uvést, že smlouvu připra-
vovalo město a já jsem ji akceptovala 
ve znění, v němž mi byla předložena. 
Stanovit, které vinice budou dotčeny 
protipovodňovými opatřeními, byla 
záležitost města. Tvrzení se týká 
podnožové vinice o výměře převyšu-
jící dokonce rozsah porostů, u nichž 
se předpokládalo, že budou likvido-

vány, a to zčásti ihned (obdržela jsem 
schéma protipovodňových opatření, 
podle něhož se měla většina vinice 
nacházet pod nebo za hrází) a ve 
zbytku dodatečně. 
 Uvedené tvrzení navíc není úpl-
né. Město se sice zavázalo poskyt-
nout mi náhradou i pozemky, které 
ale nikdy nevlastnilo a jejichž vlast-
níkem se nestalo. Předběžná smlou-
va o smlouvě budoucí z roku 2009 
tedy fakticky nikdy nemohla být na-
plněna. Smlouva byla součástí pro-
cesu výkupu pozemků pro potřeby 
výstavby hráze, v rámci něhož byla 
ostatním vlastníkům poskytnuta 
náhrada ve výši cca desetinásobku 
hodnoty vykupovaných pozemků. 
V době uzavření smlouvy bylo po-
třeba postupovat rychle kvůli termí-
nu čerpání dotací, snažila jsem se 
tedy městu vyjít maximálně vstříc 
za cenu téměř okamžitého ukončení 
hospodaření na několika vinicích. 
Nakonec jsem v souvislosti s vý-

stavbou hráze ukončila činnost na 
vinicích o výměře přibližně odpoví-
dající předpokladu smlouvy. 
 Celková výše mojí újmy, včetně 
ztráty na výdělku a znehodnoce-
ní mých dalších vinic sousedících 
s hrází, byla vyčíslena posudkem 
znaleckého ústavu na více než 17 
mil. korun. 
 Nepravdivé je i tvrzení, že ko-
nečná dohoda mezi mnou a městem 
byla uzavřena na základě mého ná-
tlaku na město. Vypořádání svých 
nároků jsem se dočkala po více než 
osmi letech od uzavření původ-
ní smlouvy s městem, za tu dobu 
jsem město oslovila pouze několi-
krát (přibližně třikrát) písemné, kdy 
jsem pouze rekapitulovala újmu, 
která mi vznikla a žádala město, 
aby předložilo svůj návrh vypo-
řádání, aniž bych sama vznášela 
konkrétní nároky a požadavky. Jako 
nepravdivé shledávám i tvrzení, že 
díky zásahu kontrolního výboru se 

podařilo uchránit majetek města 
proti větším ztrátám. Podle smlou-
vy z roku 2009 jsem měla obdržet 
náhradou pozemky v hodnotě nece-
lých 1,9 mil. Kč, na základě usnese-
ní zastupitelstva města z listopadu 
2015 mi byly náhradou nabídnuty 
pozemky v hodnotě (podle znalec-
kého posudku zadaného městem) 
ve výši cca 900.000 Kč, následně se 
do věci vložil kontrolní výbor a po 
vyjasnění jeho námitek mi byla roz-
hodnutím zastupitelstva přiznána 
náhrada, která spolu s kupní cenou 
za pozemky převáděné na město či-
nila cca 2,1 mil Kč. 
 K tvrzení, že se město rozhodlo 
nepostupovat vůči osobám, které 
tento stav způsobily, je třeba dopl-
nit, že v souvislosti s touto záleži-
tostí bylo proti mně podáno trestní 
oznámení, které policie po podrob-
ném prošetření (trvajícím déle než 
rok) odložila jako nedůvodné.
 Ing. Danuše Krausová

NA ČLÁNEK PANA MGR. STANISLAVA SERVUSE, UVEŘEJNĚNÝ NA STRANĚ 5 
A 10 ČERVENCOVÉHO ČÍSLA MĚSÍČNÍKU MĚLNICKO

MAJETEK MĚSTA NELZE MĚNIT ZA NEEXISTUJÍCÍ VINICE 
A SMLOUVY SI MUSÍ MĚSTO KONTROLOVAT  

ODPOVĚĎ PANÍ ING. DANUŠE KRAUSOVÉ

VYJÁDŘENÍ MGR. STANISLAVA SERVUSE
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(dokončení ze str. 24) 
 Také jsem si nevšiml, že by zna-
lec vzal v úvahu to, že bez stavby 
hráze by v roce 2013 byla vinice, 
a samozřejmě i další majetek paní 
Ing. Krausové, bezpochyby zato-
pena a poškozena. Zaráží mne také, 
že jsem nikde neviděl, jak vedení 
města ověřilo a paní Ing. Krausová 
doložila, že vinice na pronajatých 
pozemcích paní Ing. Krausové sku-
tečně patřily. 
 Paní Ing. Krausová se také ohra-
dila proti tomu, že jsem uvedl, že 
na město vyvíjela nátlak. Já však 
jinak požadavek paní Ing. Krausové 
na náhradu újmy způsobené hrází, 
která byla vyčíslena ve výši více jak 
17.000.000 Kč, nedokážu pojmeno-
vat. Proč také město, které považo-
valo nároky paní Ing. Krausové za 
sporné, přesto dohodu uzavřelo? 
 Jistě hrálo roli i to, že město ne-
dokázalo dlouho po realizaci hráze 
s paní Ing. Krausovou připravo-
vanou směnu pozemků dotáhnout 
a chtělo toto napravit (což je jistě 
správné). Město tedy akceptovalo 

částku cca 2,1 milionu Kč a věřme 
tedy, že se jedná o částku přimě-
řenou a vedení města si ji dokáže 
obhájit. 

 Ostatně nikdy jsme nezpochy-
bňovali, že paní Ing. Krausová má 
dostat za své pozemky a vinice řád-
ně zaplaceno. Paní Ing. Krausové se 
také nezdálo, že jsme naší činností 
ušetřili majetek města. 
 Já však stále považuji pro měs-
to za vhodnější zaplacení sjednané  
finanční částky než převod cca 
50.000 m2 pozemků na Mělníku 
a doplatek dalších cca 700.000 Kč, 
kdy navíc uzavření směnné smlou-
vy mohlo být následováno dalšími 
požadavky ze strany paní Ing. Krau-
sové, jejichž uplatnění původní 
smlouva nevylučovala. 
 V tomto ohledu je nutno říci, 
že vedení města se zřejmě snažilo 
zmírnit újmu paní Ing. Krausové 
a připravovalo proto předání někte-
rých z pozemků za účelem kompen-
zace za jí zabraný majetek i před 
finálním schválením v orgánech 

DRUHÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE s NeraHnutím,

DÁME HLAVY DOHROMADY
V sobotu 8. září se oblíbená louka u Labe kousek od lobkovického zámku předvedla v plné parádě. Paprsky 
slunce se třpytily ve vodě a lobkovická rodačka, swingová zpěvačka Alenka Přibylová,  zpívala v pásmu mu-
zikálových písní o letním čase, rybách v řece, moudrých rodičích, modrém měsíci a o domově...

Děti se vyřádily při tvoření obřích 
bublin a při pirátských hrách s dře-
věnými lodičkami, když prozatím 
jen na suchu zkoušely, jak dobře 
by mohl fungovat obnovený přívoz 
mezi Lobkovicemi a Mlékojedy. 
Fantazii pak zapojily i při tematic-
ky laděné výtvarné dílničce, kde 
barvily vodovkami a lepily barevná 
sklíčka na omalovánky s motivem 
rybky i převoznické pramice.
 V romantickém fotokoutku na-
šel svůj zapomenutý trojboký klo-
bouk sám kapitán Morgan, pan 
Tau mohl zase začít kouzlit svou 
buřinkou, dámy většinou volily 
apartní lázeňské kloboučky nebo 
modely s pentlemi či peřím, cha-
rismatičtí “Mexičani” pózovali 
v pravém sombréru, děti vystřídaly 
snad všechny kousky a upřímně se 
řehtaly u starodávného prababičči-
na zrcadla. Na pozadí majestátních 
stromů, důstojně lemujících oba 
břehy Labe, byla iluze návratu do 
historie dokonalá.
 Zájemci o povídání s další lobko-
vickou rodačkou, místní paní spiso-
vatelkou a malířkou Hanou Sudo-
vou, se mohli zastavit na kus řeči 
v jejím improvizovaném obýváku 
hned vedle kloboukového koutku, 
posadit se na starobylou židli, po-
slechnout si milé  vyprávění a pro-

hlédnout knížky a staré fotografie, 
co pamatují dobu našich předků, 
dobu, kdy si lidé ještě stromů, úrod-

kandidáta NeraHnutí, hudebního 
skladatele Jaroslava Netušila. Mi-
strovské tóny jeho klasické kyta-
ry hladily všechny, kdo přišli blíž 
a chtěli naslouchat Jardovu citlivé-
mu hudebnímu přednesu. 
 Milovníkům knih organizátoři 
nabídli knihovničku pod širým ne-
bem, odvážní akrobaté si zkoušeli 
přejít část louky na zavěšeném pásu 
“slack line” a všichni bez rozdílu si 
pochutnávali na poctivých domá-
cích štrůdlech upečených kandidáty 
a podporovateli NeraHnutí, popíjeli 
čaj a kávu ze stoletých hrníčků nebo 
ananasovou limonádu z recyklova-
telných kelímků.
 Na lobkovické louce se opravdu 
podařilo naplnit motto celé akce 
– DÁT HLAVY DOHROMADY. 
Nejen při focení ve fotokoutku, ze 
kterého vznikla na památku hezká 
koláž. Nejcennější bylo, že přišli 
neratovičtí i lobkovičtí sousedé 
a opravdu si spolu povídali. O tom, 
co je ve městě trápí, ale i o tom, co 
dobrého by společně mohli pro Ne-
ratovice i Lobkovice udělat. 
 Je více než symbolické, že pří-
znivci NeraHnutí DALI HLAVY 
DOHROMADY právě na lobko-
vické louce. Slíbili si, že toto idy-
lické místo ubrání před nevhodnou 
výstavbou betonového přístaviště 
i před dalšími nemoudrými zásahy 
vedení neratovické radnice. 
 Mgr. Alena Prošková

né půdy a životadárné řeky vážili.
 Příjemnou náladu celého odpole-
dne dokreslily i dva hudební vstupy 

MAJETEK MĚSTA NELZE MĚNIT ZA NEEXISTUJÍCÍ VINICE 
A SMLOUVY SI MUSÍ MĚSTO KONTROLOVAT  

města. Dle sdělení zástupce města 
totiž rodina Krausova po nějakou 
dobu měla bez uzavřené nájemní 
smlouvy přístup k vinici ve vlast-
nictví města na Kradlově, a to prý 
za účelem její údržby. Město se tedy 
snažilo paní Krausové vyjít vstříc. 
Dokonce za účelem předání dané 
vinice na rodinu Krausových před-
časně ukončilo nájemní smlouvu 
s předchozím nájemcem a zaplatilo 
mu nemalou kompenzaci. Stávající 
stav vinice si každý může posoudit 
sám. 
 Ze všech výše uvedených dů-
vodů tedy nadále trvám na tom, 
že jsme v kontrolním výboru od-
vedli dobrou práci a s tímto jsem 
také striktně odmítl žádost pana 
JUDr. Kozáka o omluvu. 

 Považuji také za zásadní, že 
v orgánech města budou aktivní 
osoby, které se nebudou bát upozor-
nit na pochybení a budou věci řešit. 
Ostatně to zůstane i nadále mým 
principem práce pro naše město. 
 Mgr. Stanislav Servus
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1)
Proč by měli občané volit 

zrovna vás?
 Chtěl bych vyřešit to, co ob-
čany už dlouho trápí, co občanům 
nejvíce vadí a minulé vedení jen sli-
bovalo podle zásady „slibem neza-
rmoutíš“, bohužel s ničím zásadně 
nepohnulo. 
 Mohu využít zkušenosti ze tří 
volebních období v mělnickém 
zastupitelstvu, kde jsem bohužel 
vždy byl v opozici a na rozhodování 
města jsem měl jen dílčí vliv. 
 Přesto se mi podařilo prosadit 
např. vybudování hřišť v Mlazicích 
a  na Chloumku, zlepšení financová-
ní provozu, oprav a vybavení škol, 
výstavbu chodníku v Chloumecké 
ulici, vybudování bezprašných ko-
munikací v části Mlazice-Perunov, 
příspěvky města do sportovních 
oddílů, výstavbu domova seniorů 
a školní jídelny. 
 Naopak jsem neúspěšně hla-
soval proti privatizaci Vodovodů 
a zvyšování ceny vody. 
 Mohu dále využít zkušeností 
z krajské politiky, kde jsem působil 
dvě volební období v radě kraje jako 
radní, náměstek a statuární náměstek 
hejtmana, vždy na pozici školství 
a sportu. Byl jsem členem Výboru 
Rozvojového operačního programu 
soudržnosti Střední Čechy. 
 Z těchto pozic se mi podaři-
lo pro Mělník prosadit řadu vý-
znamných a zajímavých akcí. Kaž- 
dý asi ví o výstavbě sportovní haly 
u gymnázia z rozpočtu kraje, která 
slouží studentům školy i sportov-
cům mnoha druhů sportů. Ta citelně 
městu chyběla a pro zajímavost byla 
vyhlášena Stavbou roku 2017 Stře-
dočeského kraje. Splnil jsem tak slib 
daný veřejnosti při 100. výročí zalo-
žení školy. 
 Tenisté získali evropskou dotaci 
na výstavbu tenisové haly se třemi 
kurty. 

MÁ VELKÉ ZKUŠENOSTI, SLIBY PLNÍ, 
DANÉ SLOVO DODRŽUJE, NEMÁ RÁD 

FALEŠNÉ LIDI A PODRAZY…

PaedDr. Milan Němec, MBA

PAEDDR. MILAN NĚMEC, MBA
KANDIDÁT NA STAROSTU, 
EX-NÁMĚSTEK HEJTMANA 

PRO ŠKOLSTVÍ A SPORT. 

 Vedle těchto investic se mi poda-
řilo pro Mělník prosadit ve Výboru 
Regionální rady desítky milionů ko-
run na rekonstrukce místních komu-
nikací Kpt. Jaroše, Pražská, Legio-
nářů, Tyršova, zastávek MHD, krytý 
bazén, revitalizaci nám. Míru, azy-
lový dům, víceúčelové hřiště u ZŠ, 
Blahoslavova na Pšovce. 
 Z různých tematických  grantů 
kraje se podařilo získat finanční pod-
poru zejména pro fotbalisty Pšovky, 
mělnické oddíly házené, volejbalu, 
tenisu a basketu, zakoupení lodě pro 
veslaře, prevenci kriminality,  vyba-

vení hasičů včetně svolávacího za-
řízení pro JSDH, rekondiční pobyty 
diabetiků, tělesně postižených, akcí 
Červeného kříže, opravy kulturních 
památek, obnovu pláště, ciferníku 
a repasi oken Pražské brány, podpo-
ru včelařství, rybářství, rodinných 
center, zájmových spolků a sdružení, 
údržbu zeleně a ošetření památných 
stromů, výsadbu izolační zeleně 
v Mladoboleslavské ul., revitaliza-
ci parku Na Malém Spořilově i aut. 
nádraží, bitvu  Rytířů Mělnických, 
Mělnický vrkoč,  naučnou stezku 
Mělník Chloumek, letní cyklobuso-

vou linku na Kokořínsku, Mekuc na 
zakoupení audioprůvodce nebo i do-
taci na videoprojekci na radnici bě-
hem vinobraní. Po přípravě v komisi 
dopravy jsem měl rozhodující roli 
pro zařazení Mělníka do pilotního 
projektu Pražské integrované dopra-
vy.
 Neuvedl jsem zdaleka všechny 
podpořené akce, ale jen příklad kon-
krétních výsledků mé politické práce 
pro občany Mělníka. Vše lze dohle-
dat na webu Středočeského kraje.
 
 (pokračování na str. 28)
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PETR PATERA, ZASTUPITEL MĚSTA 
MĚLNÍK – KANDIDÁT Č. 4 ZA ČSSD

Petr Patera

 V první řadě mi dovolte, abych 
všem poděkoval za hlasy, které jsem 
od vás v minulých volbách obdržel 
a mohl se díky tomu stát vaším za-
stupitelem. 
 Byť jsem byl čtyři roky v opo-
zici, vždy jsem usiloval o blaho 
našich občanů a o zkvalitnění ži-
vota v našem městě. Bohužel jako 
opoziční zastupitel jsem měl pouze 
omezené možnosti, jak toho dosáh-
nout. Jako člen Kontrolního výboru 
města jsem společně s dalšími ko-
legy poukazoval na možná proti-
právní jednání, či možné plýtvání 
veřejnými finančními prostředky ze 
strany vedení města. Bohužel tato 
upozornění nebyla nikdy vyslyšena. 
Jsem přesvědčen, že tyto zbytečně 
vynaložené nemalé finanční pro-
středky mohly a měly být využity 
k jiným a lepším účelům. 
 Dále došlo ke zbytečným inves-
ticím, nebo dalším tzv. přešlapům 
politiků. Nebudu poukazovat na 
konkrétní osoby, protože by toho 
mohly využít v předvolební kam-
pani, kde by se snažily vymluvit 
proč to tak, nebo jinak nešlo, nebo 
by ze sebe udělaly mučedníka, či 
obětního beránka. Jsem přesvědčen, 
že v tomto volebním období šlo pro 
naše občany udělat mnohem více, 
než se doposud udělalo. Velice mi 
vadí, že před volbami každý slibu-
je nesplnitelné, staví lidem vzdušné 
zámky, slibuje investice za miliardy 
korun, které město nemá a po vol-
bách je vše úplně jinak. Říkají si: 

„Však ti lidé za ty čtyři roky zapo-
menou.“ 
 Já bych si přál, aby právě ne-
zapomněli a spíše si vzpomněli, 
co vše jim bylo naslibováno a ne-
bylo splněno. Ať odpovědným po-
litikům ve vedení města vystaví 
závěrečný účet. Proto bych chtěl 
požádat všechny voliče v našem 
městě (a hlavně ty nespokojené, 
kteří k volbám nechodí), aby si udě-
lali čas a přišli dne 5. a 6. října 2018 
k volbám. Zde pak zvolili do čela 
města ty kandidáty, o kterých jsou 
přesvědčeni, že jim opravdu v ná-
sledujících letech pomohou, budou 
pro město přínosem a nebudou jen 
slibovat. Aby si vzpomněli na ne-
splněné sliby a plané řeči politiků 
ve vedení města. 
 Každý hlas voliče – jedince 
může na dlouhé čtyři roky rozhod-
nout o osudu našeho města. Pokud 
máte k mé osobě důvěru a dáte 
mi opět svůj hlas, udělám vše pro 
blaho vás občanů a našeho města. 
Aby však bylo možné něco změnit, 
je nejlepší volit celou kandidátku 
strany, či uskupení jako celek. Po-
kud ale nechce volit občan celou 
kandidátku, ať tedy vybere napříč 
politickými stranami či uskupeními 
ty kandidáty, o kterých je pevně pře-
svědčen, že budou pro budoucnost 
našeho města ti nejlepší. 
 Na závěr bych chtěl všem po-
přát hodně štěstí a správnou volbu 
pro budoucnost našeho města. 
 Váš Petr Patera

Vážení a milí spoluobčané, 
 protože se blíží čas voleb, obracím se na vás jako mělnický rodák, 
sportovec, strážník Městské policie Mělník a vámi zvolený zastupitel. 
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(dokončení ze str. 26)
 Vedle uvedených zkušeností 
z reálné městské i krajské politiky 
jsem si doplnil teoretické znalos-
ti absolvováním profesního studia 
Státní správy na akreditovaném Cen-
trálním Evropském manažerském 
institutu v Praze. Mám rovněž hod-
ně zkušeností z pracovních cest do 
partnerských regionů Středočeského 
kraje v Německu a Francii.
 Co se týká mé kandidatu-
ry, mohu nabídnout mé znalosti 
a zkušenosti. Plním sliby, nemám 
rád faleš, držím slovo a nesnáším 
podrazy. Pokud budu zvolen, musel 
by vzniknou tým lidí, na které je spo-
lehnutí. 

2)
Můžete se představit, 

jaký máte vztah k Mělníku, 
co teď děláte, 

jaké jsou vaše zájmy…
Narodil jsem se ve Valticích v okre-
se Břeclav miluji jižní Moravu, ale 
vyrůstal jsem na Mělníku, jsem také 
Mělničan, mé město považuji za 
naše město.  Jsem v dobrém slova 
smyslu mělnický patriot. Mělník 
mám také rád, jen nepřeskakuji ze 
strany do strany, abych získal nebo 
si udržel nějakou funkci. Jsem člen 
ČSSD v dobrých i zlých časech, 
přesto věřím, že bude líp. 
 Do komunální politiky jsem 
vstoupil v roce 2002 ne pro vlastní 
zájmy, ale ve snaze prosadit lepší 
přístup radnice k financování zlep-
šování vzdělávacích podmínek žáků 
škol, které zřizuje. Nic jsem neukra-
dl, nic nevytuneloval, nikdo mne 
nevyšetřoval, nikomu nic nedlužím. 
Bydlím v rodinném domě, děti i já 
jsme zaopatření, nepotřebuji měst-
ský byt ani jiné výhody. Jsem po ná-
ročné operaci srdce, zatím se cítím 
dobře, říkají o mně, že mám smysl 
pro humor, jsem přátelský a optimi-
sta, umím jednat s lidmi, rád pomá-
hám druhým a vděk nečekám. Tak 
doufám, že mi to vydrží. Vím, že 
nejsem dokonalý, ale kdo je?
 Absolvoval jsem mělnické gym-
názium, pak Pedagogickou fakul-
tu UK Praha, po krátké výpomoci 
v Lužci nad Vltavou a v  Neratovi-
cích jsem učil na ZŠ Jungmannovy 
sady. 
 Od roku 1990 jsem pracoval 
jako ředitel ZŠ J. Seiferta, postup-

ně se mi podařilo vytvořit příjemné 
a tvůrčí klima školy, které oceňo-
vali a vážili si ho žáci, zaměstnanci 
i rodiče. Žáci dosahovali předních 
umístění   v předmětových soutě-
žích, organizoval jsem zahraniční 
jazykové, poznávací a sportovní 
aktivity, školy v přírodě, ples školy, 
zlepšoval jsem pracovní prostředí, 
což vždy kladně ve svých zprávách 
konstatovala Česká školní inspekce, 
stejně tak kontroly hospodaření zři-
zovatele byly bez závad.
 Od 19. 3. t.r. jsem pozastavil 
funkci ředitele školy vzhledem 
k tomu, že jsem se zapracovával 
v nové veřejné funkci uvolněného 
předsedy Výboru pro sociální věcí 
a s touto problematikou jsem neměl 
potřebné zkušenosti. Pomáhám řešit 
pro radní a zastupitelstvo problémy 
spojené s péčí o seniory, zejména 
financování provozu organizací zří-
zených Středočeským krajem, ale 
i dotace soukromým subjektům. 
 Od doby pozastavení výkonu 
této veřejné funkce samozřejmě ne-
pobírám plat a do funkce se mám 
právo vrátit po nových krajských 
volbách bez ohledu na to, že Rada 
města, místo poděkování, zřej-
mě z neznalosti školského zákona 
a svých pravomocí rozhodla nadby-
tečně po 5 měsících o mém odvo-
lání v době, kdy vykonávám uvol-
něnou veřejnou funkci a nelze mne 
tedy odvolat z funkce ředitele školy, 
kterou jsem nevykonával.
 Pokud své pochybení nenapraví 
tato nebo příští rada, nezbyde mi 
než se obrátit na soud.
 Mým celoživotním zájmem je 
sport, hrál jsem za Pšovku fotbal, 
basket za Mělník, věnoval jsem se 
trenérské činnosti. Mám dvě dospě-
lé děti a tři vnuky. Jezdím na kole, 
pěstuji víno, chodím na ryby, v ma-
lém zahrádkařím a vinařím. Na vše 
dohlíží můj věrný pes, německý ov-
čák Google.

3)
Na co byste se jako 
starosta zaměřil?

Zkusím vyjmenovat 10 priorit, 
které bych chtěl vyřešit:
	dopravu ve městě, s tím souvi-
sí velký obchvat. Když to vyřešili 
např. v Kolíně, proč by to nešlo na 
Mělníku. Parkování na sídlištích 
rozšířením ulic, před provozovnami 

v centru vymezením míst pro pro-
vozovatele na SPZ a vybudováním 
dostupných odstavných parkovišť 
na volných zónách.
	Zvýšit kapacitu pro předškol-
ní výchovu vybudováním nové ma-
teřské školy.
	Zvýšit kapacitu ZŠ J. Seiferta 
rekonstrukcí nevyužité budovy na-
vazující na školu na rohu Palackého 
a Kněžny Emmy, a to nejen vzni-
kem nových kmenových tříd, ale 

i o nové odborné pracovny, kabinety 
pro učitele a prostor pro uklízečky. 
	Zvýšit kapacitu domova se-
niorů výstavbou nové budovy ve 
stávajícím areálu, případně po do-
hodě s krajem rekonstruovat nedo-
statečně využívaný Domov mládeže 
SPŠ stavební Na Polabí, jako např. 
v Rakovníku, kde se podařilo tímto 
způsobem také vyřešit nevyužíva-
nou kapacitu internátu.
 (pokračování na str. 28)

MÁ VELKÉ ZKUŠENOSTI, SLIBY PLNÍ, 
DANÉ SLOVO DODRŽUJE, NEMÁ RÁD 

FALEŠNÉ LIDI A PODRAZY…

PaedDr. Milan Němec, MBA
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Narodil jsem se před více než 
padesáti lety v MĚLNÍKU, kde 
žiji a pracuji do dnes. Miluji náš 
kraj a naše město, nedovedu si 
představit žít na jiném místě. Na 
procházkách po kouzelné příro-
dě Kokořínska s naším retrívrem 
rád čerpám životní energii. 

Jsem absolventem Strojní průmy-
slové školy v Praze. Od mládí mě 
zajímala technika, technologie vý-
roby, novodobá historie a zvláště 
auta, kterým jsem věrný do dnes. 
Mojí první živností byla autodopra-
va a rád na ty časy po devadesátém 
roce vzpomínám. Občanská volnost 

v té době a nadšení lidí dělat věci 
správně, se zapomenout nedá. Mojí 
další živností byl prodej pneuma-
tik, nejprve na nákladní vozidla, 
který jsem později rozšířil na ná-
kladní pneuservis. Odtud bylo jen 
krok k pneuservisu na osobní auta, 
dodávky, motocykly a zemědělské 

PŘEDSTAVUJE SE JOSEF BENEŠ,  
KANDIDÁT DO ZASTUPITELSTVA 

MĚLNÍKA

Josef Beneš

stroje. Zákazníci byli spokojeni 
a zároveň rostla poptávka po údržbě 
a opravách automobilů. Proto jsem 
se před několika lety rozhodl pro 
rozšíření mojí firmy na autoservis. 
Cesta to byla poměrně složitá, finan-
ce na budovy a technologie, výstav-
ba za provozu a v neposlední řadě 
hledání těch správných zaměstnan-
ců, mě stály mnoho úsilí. V mno-
hém nám pomohla i moje mateřská 
autoservisní síť Firststop, jejímž 
jsem dlouholetým členem a zároveň 
členem jejího výboru v ČR. V servi-
sování aut se nám daří, moje živnost 
je v současné době v tomto oboru 
jedna z největších ve Středočeském 
kraji. 
 Za léta v podnikání jsem zís-
kal mnoho zkušeností v jednání 
s lidmi i firmami, a ty jsem se roz-
hodl dát k dispozici ČSSD, která je 
mi v současné době názorově nej-
bližší. Je pro mě důležité i to, že se 
jedná o tradiční stranu s historický-
mi kořeny a jasnou vizí do budouc-
na. V našem městě je mnoho věcí, 
které je potřeba změnit. Osobně 
mně nejvíce vadí nekoncepčnost 
v dopravě, nedostatek parkovacích 
míst v centru, pro dopravu uzavřená 
ulice K Mostu a v neposlední řadě 
úroveň zdravotní péče v naší ne-
mocnici, která podle mých osobních 
zkušeností ani zdaleka neodpovídá 
potřebám našich občanů. 
 Jako největší problém součas-
nosti vnímám plánovanou výstav-
bu spalovny odpadů, jelikož nám 
zhorší ovzduší, sníží kvalitu života 
a v neposlední řadě také hodno-
tu nemovitostí a zemědělské půdy 
v našem krásném městě a okolí. 
Volit do vedení města bychom měli 
lidi s minulostí, schopné a s jasnými 
názory. 
 Osobnosti, o kterých víme, že 
jim naše město a jeho prosperita 
je bližší, než úplatky a pobídky od 
nadnárodních korporací. Pro mě je 
takovou osobností náš předseda Petr 
Kowanda, člověk, který je pravým 
patriotem a blaho našeho města je 
u něj na prvním místě. Zkrátka ne-
jenom mluví, ale maká v prospěch 
našeho města, v prospěch nás všech. 
 Na závěr přeji našemu městu, 
nám všem, prosperitu. Tedy sluš-
né, zkušené, pracovité a hlavně 
neúplatné představitele v jeho ve-
dení. 
 Josef Beneš 
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(dokončení ze str. 28)
	Konečně rozhodnout, co s chá-
trající budovou VVS tzv. Teheránem 
nebo Holdem a začít s realizací.
	Nastavit do rozpočtu měs-
ta jasná pravidla financování 
sportovních, kulturních a dalších 
dobrovolnických organizací, aby 
všechny tyto subjekty měly na 
kalendářní rok jasno a nemusely 
o každý příspěvek pokaždé žádat. 
Po projednání v radě by tyto pra-
videlné příspěvky schvalovalo celé 
zastupitelstvo.
	Důsledně kontrolovat hospo-
daření města a jím zřizované orga-
nizace.
	Zajistit transparentní výběro-
vá řízení na zhotovitele a dodavate-
le. 
	Zajistit výstavbu bytů pro mla-
dé a sociálně slabé rodiny formou 
družstevní výstavby se spoluúčastí 
a garancí města.
	Vybudovat Labské koupaliště 
v Rybářích a rekreační zónu po-
dél říčky Pšovky od Tesca po auto-
busové nádraží se strážcem parku.
 Všimněte si, že jsem v úvodu 
použil slovo vyřešit. Ne, jak často 
slýchávám „začít řešit“, tzn. skuteč-
ně věci dotahovat do konce, třeba 
po etapách, ale aby bylo patrné, že 
se věci reálně posunují k lepšímu 
a lze je také snadno kontrolovat. 
 Na další problémy jako je tře-

ba spalovna, cena vody, SMART 
City, bezpečnost, šance mladé ge-
nerace, kultura, sport máme garanty 
v osobách kandidátů Petra Kowandy, 
Davida Jaška, Pavla Špánika, Petra 
Patery, Adély Roušalové, Jirky Do-
hnala, Pavla Slimaříka a dalších.

4)
V letošních volbách 
je 9 subjektů, často 

nabízejí stejná témata, 
podle čeho by se měli 

voliči rozhodovat?

Někdo volí pocitově, spokojen-ne-
spokojen, znám kandidáta-neznám, 
jiný je pevně politicky přesvědčený 
a volí podle toho bez ohledu, jestli 
mu pak zvolení politici pomáhají 
nebo škodí. 
 Ti tzv. nerozhodnutí by si měli 
vybrat podle nabízených programů, 
ale i zkušenostmi s jejich dosavad-
ními reprezentanty v zastupitelstvu, 
v radě, na místech místostarostů 
a starosty. Měli by si porovnat před-
volební sliby s realitou po 4 letech 
končícího volebního období, podívat 
se na jejich práci při jednání zastupi-
telstva, podívat se na web města, kdo 
jaký postoj svým hlasováním zaujal. 
Kdyby to průběžně sledovali nebo si 
dali čas a dodatečně se na to na webu 
podívali, myslím, že by měli jasno, 
koho dál volit a koho už ne.

5)
Mohl byste to nějak 

konkretizovat, naznačit, 
jak postupovat…

U starých tváří by si občan měl ujas-
nit, jestli se osvědčili nebo neosvěd-
čili, jestli něco vyřešili nebo ne, pří-
padně jak, anebo jen slibovali. Volil 
bych podle toho. 
 Komu to nestačí, pokusím se dát 
příklad návodných otázek na téma-
ta, která se občanů týkají a zvolení 
politici je slibovali vyřešit už v mi-
nulém období. Občan by si mohl 
vyhodnotit následující otázky:

 z Jsem spokojen s… 
1) parkováním 2) dopravou 3) 
cenou vody 4) umísťováním dětí 
do mateřských a základních škol 
5) obsazováním vedoucích míst 
placených městem kamarády z koa-
ličních partnerů a jejich rodinnými 
příslušníky i bez příslušného vzdě-
lání, či profesních zkušeností 6) 
různými švindly s nájmy, s byty, 
účelovými úpravami územního plá-
nu města ve prospěch jednotlivců, 
na úkor zájmu rozvoje města, ale 
ve svůj prospěch  7) rozpadající se 
budovou VVS tzv. Teheránu/HOL-
DU u nám. Karla IV. 8) s kapacitou 
MKD, kdy se maturitní plesy měl-
nických škol musí konat v okolních 
městech 9) reprezentací města 
starostou, případně místostaros-

ty a členy rady, plus další jednu 
i více vlastních hodnotících kritérií, 
a když mu součet kladných hodno-
cení přesáhne polovinu-ať volí sou-
časné vedení.
 A kdo není spokojen s tímto ve-
dením nebo konkrétními zastupiteli, 
tak ať zkusí volit jinak. Stručně, ty, 
s kterými nejsem spokojen, nebudu 
znovu volit. 

6) 
Mohl byste odpovědět 
občanům, proč by měli 

volit zrovna ĆSSD
ČSSD prosadila přes odpor opozič-
ních stran, zvýšení minimální mzdy, 
důchodů, platů učitelů, sester, so-
ciálních pracovníků, policistů, ko-
neckonců i úředníků, trvale se snaží 
o důstojné podmínky k životu.
 Jsme tradiční strana, nemusíme 
hledat nějaký zázračný program, 
ten je straně historicky dán, vznikal 
odspodu, od potřeb zaměstnanců. 
ČSSD vždy prosazovala a bránila 
jejich zájmy, ale i zájmy drobných 
živnostníků.
 Chceme sociální jistoty, spra-
vedlivé ohodnocení, zdá se to málo?
 Byl bych rád, kdyby lidé volili 
celou naši kvalitní kandidátku, ale 
v těchto volbách můžete vybírat 21 
zastupitelů napříč všemi kandidát-
ními listinami. Je to jen vás.
 PaedDr. Milan Němec, MBA

MÁ VELKÉ ZKUŠENOSTI, SLIBY PLNÍ, 
DANÉ SLOVO DODRŽUJE, NEMÁ RÁD 

FALEŠNÉ LIDI A PODRAZY…

V nové sezóně rozšířilo Mělnické 
kulturní centrum oblíbené divadelní 
předplatné pro své věrné návštěvní-
ky. Ti si nově volí ze 7 vybraných 
divadelních inscenací nabízených 
v pololetí alespoň 4 představení za 
zvýhodněnou cenu s bonusem v po-
době volné či zvýhodněné vstupenky 
na jiný pořad. 
 25. 9. zhlédnou diváci před-
stavení 3D Company Dobrý proti 
severáku, dramatizaci rakouského 
románového bestselleru v e-mai-
lech. Představení Městských diva-
del pražských Čapek přiblíží 4. 10. 

téměř donkichotský boj velkého 
autora a velkého člověka, který na 
sklonku života musí čelit nenávisti, 
malosti a krutosti svého milovaného 
národa. Představení je součástí oslav 
100 let od založení ČR.
 15. 10. čeká návštěvníky MKD 
populární komediální improvizační 
show Partička. 24. 10. zazní jako 
připomínka společné minulosti Če-
chů a Slováků v MKD slovenština 
v inscenaci Bratislavského hudob-
ného divadla Mandarínková izba, 
rozmarné komedii o tajemném hote-
lovém pokoji. 30. 10. diváky pobaví 

PODZIM 2018 V NOVÉ SEZÓNĚ 
MĚLNICKÉHO KULTURNÍHO CENTRA

Mělnické kulturní centrum zve v nové sezóně návštěvníky na různorodý program. Po pestrých akcích Mělnického kulturního léta, které se ve 
velké většině odehrávaly pod širým nebem, příznivce kultury opět pod svou střechou přivítají všechny pobočky Mělnického kulturního centra, 
rozmístěné v historickém jádru města. 

Miroslav Donutil ve své one man 
show Cestou necestou. 5. 11. uve-
de Divadlo Na Fidlovačce činoherní 
představení Třetí prst na levé ruce. 
 Koncertní podzim 2018 se ode-
hrává ve znamení 100. výročí za-
ložení Československa. Mělnické 
kulturní centrum přispěje k oslavám 
významného jubilea pestrou progra-
movou nabídkou. Koncert Velkého 
dechového orchestru MKD 2. 10. 
v Masarykově kulturním domě do-
provodí dvojvernisáž tematických 
výstav. 5. 10. se symbolicky od 19 
hodin 18 minut uskuteční Koncert 

pro republiku: speciální kompo-
novaný program symfonického 
orchestru s tanečním doprovodem, 
na němž vystoupí Varhan Orchest-
rovič Bauer a Okamžitý Filmový 
Orchestr, taneční company Dana 
Pala Creativity a jako speciální host 
Jitka Čvančarová. Výročí republiky 
připomene 25. 10. také pořad Tóny 
důvěrné básníka Františka Novot-
ného a Pražského smyčcového dua. 
16. 11. přiveze repertoár swingové 
hudby Ondřej Havelka a Melody 
Makers v programu Rhapsódie 
v modrém pokoji.  red
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Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

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

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Provádíme repase původních 
špaletových oken, více na tel. 777 741 221
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1
Rudolf Fidler
44 let, tajemník

2
Bc. Robert Šlégl 

40 let, policista,
vedoucí OO PČR

3
Mgr. Jana Weinlichová

38 let, sociální 
pracovnice MěÚ

4
Vladimír Müller
46 let, policista PČR

5
Pavla Jansová

36 let, strážník  
městské policie

6
Monika Dvořáková

41 let, sanitářka

7
Jana Kirchnerová 

42 let, administrativní 
pracovnice

8
Marek Novák, DiS. 

43 let, policista, 
vedoucí DI PČR, předseda 

TJ Liaz Vehlovice

9
Tomáš Tomsa

 40 let, elektrotechnik

10
Jaroslava Šléglová 

41 let, pracovnice 
obchodního provozu 

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE KANDIDÁTY 
DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA MĚLNÍK 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A KSČM „ZA LEPŠÍ MĚLNÍK“

Co nás spojuje? 
ODPOVĚDNOST
OBĚTAVOST
ODVAHA

Chcete změnu na radnici?
BEZ VÁS TO NEPŮJDE!

11.  Jaroslav Duchoň,  54 let, servisní elektromechanik

12.  Pavel Uher, 44 let, strážník MP

13.  Miloš Šťastný, 52 let, skladník

14.  Helena Pašková, 61 let, vedoucí provozovny

15.  Monika Tůmová, 39 let, OSVČ, kadeřnice

16.  Eva Sobková, 43 let, zástupkyně vedoucí provozovny

17.  Jiří Procházka, 48 let, elektrikář

18. Roman Weinlich, 41 let, OSVČ

19. Milan Lelek, 49 let, dělník – údržbář

20.  Božena Tilňáková, 66 let, prodavačka

21.  Miroslav Kramný,  70 let, pracovník sběrného dvora

Děkujeme za Vaši podporu ve volbách 5. a 6. října 2018!

Váš křížek pro celou 

kandidátku, 

Vaše nejlepší volba.

6VOLTE ČÍSLO
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AKCE
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
SLEVA 50%
VATY KNAUF 
SLEVA 67%



KOŠÍK PLNÝ POHODY         MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   34

KŘÍŽOVKA
LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

Rozluštění křížovky:́ ..Oloupe si koblihu.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA AUTOMOBILŮ
PRO MILOVNÍKY AUT I HISTORIE

VŠECHNY  
PREZIDENTOVY VOZY
 z 23. října, od 17.30 hodin v sále L 

& K Fórum
 Po dobu výkonu své funkce 
(1918-1935) používal „President 

V duchu oslav 100 let Československé republiky uvádí Škoda Muzeum  
v Mladé Boleslavi sérii oblíbených přednášek o zajímavých momen-
tech z historie značky ŠKODA AUTO. Posluchačům se naskytne 
možnost zažít atmosféru mladého Československa. Pokud máte zrov-
na volno a jste milovníci aut i historie, jsou následující řádky určeny 
právě vám.

Osvoboditel“ Tomáš Garrigue Ma-
saryk řadu automobilů výhradně 
československých značek. Nejdéle 
ze všech měl k dispozici progresiv-
ně řešený, zároveň luxusní a ele-
gantní model ŠKODA Hispano-Sui-
za. O tomto rychlém šestiválcovém 

ZÁŘÍ
NUMEROLOGIE

Tato vibrace nás upozorňuje na sku-
tečnost, že je přirozené partnerství, 
spolupráce, dalo by se to jednoduše 
nazvat: já a on, či ti druzí. 
 Srpen, který nám přál v případě 
nových začátků a rozhodnutí, kdy 
jsme spoléhali sami na sebe, se 
liší od září tím, že zvláště v září je 
zcela přirozené, že se budeme více 
věnovat druhým (dětem, partnero-
vi, rodičům, přátelům) nebo, což je 
docela přirozené, si dovedeme říci 
o pomoc, což mnohým z nás dělá 
asi větší problém, než pomáhat dru-
hým. 
 Vibrace dvojky má vliv na part-
nerství. Vše nevyhovující může 
odejít, vztahy s pevným základem 
může určitá životní zkouška jen 
a jen posílit a tento vztah získá 
na soudržnosti. Ještě jednou bych 
chtěla zdůraznit, že měsíc září je 
o spolupráci, toleranci a pomoci. 
Udělejte si čas na druhé, své blíz-
ké, děti, partnery, rodiče, kamarády, 
prarodiče, využijte podzimního slu-
níčka, jděte do přírody, na procház-

Prázdniny máme již za sebou. Prožíváme krásné babí léto, které je pod 
vibrací dvojky (rok 2018/2+9/11+9/20/2).

ku či na posezení u kávy či čaje.
 Nejen, že se svých blízkých ze-
ptáte, co by chtěli, a v prvé řadě  
i vy svým blízkým sdělte, jaká jsou 
vaše přání. Vše, co vysíláme do 
okolí, se nám mnohonásobně vrací, 
proto vám přeji krásné září. Jak si 
jej vytvoříme, takové ho budeme 
mít. 
P.S. Nechť každé setkání s blízký-
mi obohatí náš život. 
  Marcela K. 

Autorské čtení v Centru seniorů Mělník 
ve středu 3. října ve 14.00 hodin odpoledne.

Slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročníku 
celostátní literární soutěže „Mělnický Pegas“, 

které se bude konat 
v sobotu 13. října od 10.00 hodin dopoledne 
v Masarykově kulturním domě v Mělníku.

POZVÁNKA
Literární klub „Pegas“ Mělník si vás dovoluje pozvat na: 

Literární klub Pegas vznikl v Mělníku v roce 1987. Tehdy stálo u jeho 
zrodu několik nadšenců píšících poezii, kteří se začali scházet a navzá-
jem si předčítat své verše. Během let členů přibývalo, noví přicházeli, 
jiní se odstěhovali, někteří odešli navždy – celkem již prošlo Pegasem 
více než 100 básníků různých generací. 

voze objemu 6,6 litru a výkonu 100 
koní (73,6 kW), ale i o dalších au-
tomobilech ve službách kanceláře 
prezidenta republiky Masaryka, 
promluví Lukáš Nachtmann, odbor-
ný koordinátor Archivu společnosti 
ŠKODA AUTO.

HISTORIE A VÝVOJ 
ČERPACÍCH STANIC

 z 13. listopadu, od 17.30 hodin 
v sále Hieronimus II.
 Jiří Křížek, ředitel Severočeské-

ho muzea v Liberci, fundovaně při-
blíží prapočátky prodeje pohonných 
hmot pro motocykly a automobily. 
Na přelomu 19. a 20. století byl to-
tiž benzin dostupný prakticky jen 
v lékárnách a drogeriích. Původní 
zaletovaná plechová balení a skle-
něné demižony teprve po letech 
ustoupily výdejním stojanům s ruč-
ním či elektrickým přečerpáváním 
a cejchovanou nádobou, z níž se 
palivo samospádem přepouštělo do 
nádrže vozidla.
  Zdroj: www.auto-mania.cz
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

REX ROMEOBADFUSGORA

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. 

 zREX
Tento zhruba osmiletý krasavec byl 
nalezen uvázaný u Lidlu v Mělníku. 
Jen těžko by tam někdo zapomněl 
svého psa, a tak putoval k nám do 
útulku. Rex je milý pes, který zbož-
ňuje lidskou společnost. Ostatní 
psi mu nijak nevadí, prostě si jich 
nevšímá. Horší už to je s dětmi, ty 
vyloženě nemusí. Rexík umí základ-
ní povely a byl by rád za fajn páníč-
ka s domem a zahradou, kde by se 
mohl volně pohybovat.  Rex půjde 
do nového domova očkovaný, od-
červeý a označený čipem.

 zGORA
Tato drobná, necelé dva roky stará 
fenka severského plemene byla od-
chycena v obci Vysoká u Mělníka, 
kde se pohybovala již několik dní. 
Ze začátku je Gora plachá, ale po 
„otrkání“ se z ní stane fajn společ-
nice. Gora by byla ráda za domek 
se zahradou, která bude mít velmi 
dobré oplocení. Pro Goru hledáme 
chovatele, který již má zkušenosti 
s chovem severských plemen. Tato 
sympatická fenka by nemusela mít 
problém ani se psím kamarádem či 
odrostlejšími dětmi. Gora půjde do 
nového domova očkovaná, odčerve-
ná a označená čipem. 

 zBADFUS 
je skvělý psí společník, který ne-
skutečně touží po novém domově. 
Badfus se v útulku ocitl již podru-
hé. Jeho milovaný páníček, který si 
ho z útulku adoptoval a hýčkal, ne-
čekaně zemřel, a tak tomuto psímu 
obříkovi nezbylo nic jiného, než se 
vrátit zpět do útulku, kde netrpělivě 
čeká na novou šanci prožít krásný 
život. Badfus je moc fajn pes, ale 
své člověčí parťáky si vybírá velmi 
pečlivě, každý mu prostě nevoní 

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!

 zŠkůdci ovocných dřevin
 Sazovitost jablek je povrchové 
houbové onemocnění, které se pro-
jevuje černým vybarvením slupky.  
Pozdní postřiky proti strupovitosti 
mají dobrý účinek i na sazovitost. 
Doporučuji použít přípravek Ditha-
ne 45 M na začátku září. Kromě 
jmenovaných chorob má přípravek 
příznivý vliv i na potlačení skládko-
vých chorob jablek. Po sklizni ovoce 
hnojíme draselnými a fosforečnými 
hnojivy, v menším nejlépe půdními 
injektory nebo naléváme hnojivé 
roztoky kořenové zóně, pokud neby-
la půda těmito živinami předzásobe-
na dříve. Řídíme se půdními rozbory. 
 Zjistíme-li při sklizni švestek, že 
jsou napadeny šarkou (prohlubně 
a deformace plodů, krvavá dužni-
na bez cukru a bez chuti, předčasně 
opadávající nečervivé plody), vyko-
peme stromy i s kořeny a spálíme je. 
Jinak je nebezpečí přenosu této viró-
zy i na další druhy peckovin (meruň-
ky a broskvoně).

ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ 
RADY DO ZAHRADY

 Zkontrolujeme a nachystáme 
prostory pro uskladnění ovoce, dále 
obaly, je třeba včas vydezinfikovat 
a  vybílit sklepy. Sklad by měl být 
chladný, dobře větratelný a nemělo 
by v něm být příliš sucho.
 Proti sviluškám na ovocných dře-
vinách je kromě klasické chemické 

a umí to dát dost najevo, zrovna tak 
se nesnese s jinými pejsky. Byl zvyk-
lý spát v teplém pelíšku, měl vždy až 
moc plnou misku jídla a hlavně po 
boku milujícího páníčka, takže pro 
něj hledáme stejně bezva domov, 
nejlépe u baráčku se zahrádkou, ale 
se spaním uvnitř.

 zROMEO 
byl odchycen na konci března 2018 
na Mělníku na Průhoně, kde volně 
pobíhal. Přestože jsme si mysleli, že 
si jej majitelé vyzvednou, nestalo se 
tak. Je to malý mazlivý kluk, který 

touží po lidské společnosti. Romeo 
je trošku svéhlavý pejsek, který 
zpočátku vyhrožuje, ale když si na 
někoho zvykne, stane se z něj super 
společník a miláček. S fenkami se 
snese, ostatní pejsci by mu nemuseli 
vadit. Jak se snáší s kočkami neví-
me, co však víme je, že má energie 
na rozdávání, takže když nebude 
mít dostatek vyžití, bude mít ten-

dence ničit vše, co mu přijde pod 
čumák. Romeo se tak hodí k lidem, 
kteří budou pořád s ním nebo si 
ho budou moci brát všude s sebou. 
Romeo hledá teplý pelíšek v bytě, 
nebo domečku se zahrádkou, ale 
s volným přístupem dovnitř. V pří-
padě rodinného domu by zahrádka 
měla být dobře oplocena.  
 Jitka Kovaříková

ochrany možné použít i biologickou 
ochranu pomocí dravého roztoče Ty-
phlodromus pyri.

 zVýsadba v září
 Během září můžeme začít s vý-
sadbou cibulovin a hlíznatých rost-
lin. Nejprve vysadíme cibule nar-
cisů, které potřebují ke zdárnému 
zakořenění vyšší teploty. Ve druhé 
polovině měsíce pak následují bo-
tanické druhy tulipánů, krokusy 
a drobné jarní cibuloviny modřence, 
sněženky, bledule a další. 
 Koncem měsíce již můžeme začít 
i s výsadbou zahradních tulipánů. 
Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí 
na jejich velikosti. Platí zhruba pra-
vidlo, že hloubka výsadby by měla 
odpovídat trojnásobku výšky cibule 
nebo hlízy, tzn. drobné cibuloviny  
6 až 8 cm, větší pak 12 až 15 cm.
 Za předpokladu, že je příznivé 
počasí, v září máme ještě poslední 
možnost vysazovat dobře vyvinutou 
sadbu jahodníku. 
 Petr Kumšta
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ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ 

OTEVŘENÍ NOVÉHO KOUPELNOVÉHO 

STUDIA NA MĚLNÍKU.

PÁTEK 19. ŘÍJNA
OD 10:00 HODIN

AREÁL STAVEBNIN STAVSEM

Nádražní 3731 | 276 01 Mělník

w w w . h e c k l . c z

STAVSEM
STAVEBNÍ SERVIS MĚLNÍK
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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

 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

LPG STANICE

KOKOŘÍNSKÁ 2861, MĚLNÍK

PRODEJ PB LAHVÍ

 vjezd přes      Shell

LPG 14.70 99

299

999
379
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KOKOŘÍNSKÁ 2861, MĚLNÍK
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999
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LPG 14.70

PROVOZ NEPŘERUŠEN
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     Shell
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99
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999
379

 KOKOŘÍNSKÁ 2861, MĚLNÍK

PROVOZ NEPŘERUŠEN

PROVOZ NEPŘERUŠEN

 vjezd přes      Shell

299

379
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PROVOZ NEPŘERUŠEN

 vjezd přes      Shell

 KOKOŘÍNSKÁ 2861

 MĚLNÍK
 KOKOŘÍNSKÁ 2861

 MĚLNÍK
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PROVOZ NEPŘERUŠEN

PROVOZ NEPŘERUŠEN

299

14.70LPG

 773 786 265

 773 786 265

 773 786 265
 773 786 265

 773 786 265

Firma Kentoya Motors s. r. o. přijme pracovníka na pozici 
specialista skladu náhradních dílů a servisu 

pro pracoviště Veliká Ves.
Požadujeme:  znalost oboru a sortimentu (skútry, elektrokola, ND), 

znalost práce na PC,  řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: po zapracování základní plat 170 Kč Kč/hod. 

plus prémie, firemní vozidlo 
Více info zašleme na vyžádání mailem, 

kontakt prodej@kentoyamotors.cz

Středočeské vodárny, a.s. přijmou do HPP 
zaměstnance na pozice: 

Řidič a obsluha 
speciálního kanalizačního vozu 

pro oblast Mělník a okolí, pracoviště Mělník.
Požadujeme: ŘP skupiny C, průkaz profesní způsobilosti 

s platným školením, praxe výhodou. 

Obsluha Čistírny odpadních vod Mělník. 
Požadujeme: zajištění provozních činností ČOV, 

spolehlivost. Nástup možný ihned. 
Životopisy zasílejte elektronicky na adresu 

lenka.junova@svas.cz; či doručte osobně na recepci 
zákaznického centra Mělník (naproti OD TESCO), 

tel. 312 812 413.
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VZPOMÍNÁME

Dne 20. září 2018 
uplynulo 15 let od úmrtí 

naší drahé maminky, babičky 
paní Pavly Hrabové 
z Mělníka – Mlazic. 

S láskou vzpomínají dcera 
s manželem, vnučka Jitka, 

vnučka Věra se synem Tomášem 
a vnučka Lenka s manželem 
a dětmi Deniskou a Petříkem.

Dne 8. září 2018 
uplynul jeden smutný rok 

od úmrtí 
pana Jaroslava Fryče 

z Mělníka. 

S láskou vzpomínají rodiče, 
dcera Martinka, 

syn Jaroslav, 
ostatní příbuzní a přátelé.

Děkujeme všem příbuzným, 
kamarádům a znamým, 
kteří se prišli rozloučit 

dne 31. srpna 2018 
s panem 

Vladimírem Fialou 
z Jelenic. 

Děkuje manželka 
a dcery s rodinami. 

Dne 20. září 2018 
tomu bylo 15 let, 

co nás navždy opustila 
paní Hana Vojtěchová 
z Mělníka – Pšovky. 

Vzpomínají dcera 
a synové s rodinami.

Odešels bez slůvka rozloučení, 
tak těžko k uvěření…

Dne 2. října 2018 
uplynul 1 rok od doby, 
kdy nás navždy opustil 
pan Josef Görner 

z Jenišovic. 

Vzpomíná manželka.

Odešels tatínku neznámo kam, vzpomínka na Tebe 
zůstala nám…

Dne 2. října 2018 uplynul 1 rok od doby,
 kdy nás navždy opustil 

pan Josef Görner z Jenišovic. 

Vzpomíná dcera Hana s rodinou.

Dne 22. září 2018 
by se dožil 69 let

pan Miroslav Vídeň 
z Mělníka – Pšovky. 

Stále vzpomíná 
manželka 

a dcery s rodinami.

Čas nám Tě maminko povolal,
oči se marně vzpomínkám brání.

Vše jsi z lásky darovala, 
zůstalo jen vzpomínání.

Dne 13. září 2018 uplynulo 
smutných 18 let, co nás navždy opustila 

naše drahá maminka a babička paní 
Miloslava Popelářová z Tuhaně.

V našich srdcích je stále s námi, 
nikdy nezapomeneme. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu 
s dcerou a rodinou. Děkuji.

Dne 28. září 2018 
uplynuly čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila 
paní Hana Holoubková 

z Kelských Vinic. 

S láskou vzpomínají 
manžel Václav, synové 
Václav a Petr, 
vnouček Venoušek, 
sestra a švagrová 
s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Jen kytičku květů 
Ti na hrob můžeme dát.

Pokojný věčný spánek přát
a s úctou vzpomínat.

Dne 21. září 2018 uplynulo třicet let kdy zemřel pan 
Josef Wencl z Vrbna.

Vzpomíná syn, dcera s manželem a vnoučata.
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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

OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

BLAHOPŘÁNÍ

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

775 099 097  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, 
s.r.o., Praha  č. indexu ISSN 1213-2845 MK ČR E 5872

PRODÁM 

	z Prodám kotel Dakon 16, nový, ne-
použitý, levně. Telefon: 606 568 260. 
	z Prodám 3 chovné ovce (romanov-

ské), i jednotlivě. Cena dohodou. Od-
povědi pod značkou „OVCE“ posílejte 
na adresu redakce.
	z Prodám 198 nepoužitých bílých 

cihel, rozměry 24×11, 2×6,5 cm. Cena 
dohodou. Odpovědi pod značkou 
„CIHLY“ posílejte na adresu redakce.
	z Prodám kamerunské ovce do cho-

vu, chov zavedený od r. 2005, naroze-
né 01/2018. Cena dohodou. Telefon: 
721 556 222.

KOUPÍM
	z Koupím traktor Zetor nebo Cry-

stal, možno i jiné. Děkuji. Telefon: 
730 141 470.
	z Koupím starší rodinný dům. Dě-

kuji za nabídky. Telefon: 730 141 470.

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE 

A SKLENICE S NÁPISY 
PIVOVARŮ. SBĚRATEL. 
TELEFON: 732 170 454.

DARUJI
	z Daruji 5 koťat (1 kočka a 4 kocouři),  

stáří 5 měsíců. Telefon: 728 879 836.

V životě se loučíme mnohokrát,
s tatínkem jenom jednou. 

Kdybychom si oči vyplakali,
jeho už se neohlédnou.

Dne 9. října 2018 
si připomeneme sedmé 

výročí úmrtí našeho nejdražšího 
tatínka, dědečka, pradědečka

 pana Josefa Hajny 
z Červených Písků.

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.

Zahradnictví 
Štěpánka a Jarda Hobíkovi 
srdečně zve k nákupu českých 
listopadek a rostlin vhodných 

k osazení podzimních truhlíků. 
Kromě toho zde najdete i stojan 

s měsíčníkem Mělnicko. 

Nikdy nezapomeneme. Dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

přijme 
asistentku (asistenta) 

pedagoga 
pro II. stupeň 

(na ½ úvazek). 
Požadujeme autoritu u žáků, 

profesionální přístup. 
Životopis zašlete na 
skuta@zsjm-me.cz. 

Tel.: 315 623 015, 602 159 191.

Základní škola 
J. Matiegky
Mělník

RŮZNE
	z Antény, satelity, instalace TV, 

video, HIFI, ozvučování, přepisy 
VHS, Video 8  na DVD. Rád po-
mohu s výběrem a dovozem nové 
elektroniky. Michal Šatánek, telefon: 
721 485 028.  Mám 15 let praxe!

ZAMĚSTNÁNÍ
	z Hledám brigádu (úklid domu, 

bytu, apod.) nebo podobnou práci na 
plný úvazek, nejlépe Mělník. Telefon: 
702 910 370.

DENNÍ RECEPČNÍ 
- HPP NEBO VPP 

Hledáme fajn kolegyni/kolegu 
na pozici denní recepční 

na zkrácený úvazek. 
5× týdně 6–13.30 

nebo 3× týdně 6–15.00. 
Recepce, komunikace s klienty, 

snídaně, provoz. 
Požadujeme: 

příjemné vystupování, pečlivost, 
zodpovědnost, znalost AJ nebo NJ, 

práce na PC. 
Nabízíme: 100–150 Kč/hod., bene-
fity dle dohody, příjemný kolektiv. 

V případě zájmu pošlete Váš 
životopis na prace@ludmila.cz. 

Nástup 1. 10. 2018, 
pracoviště Hotel Ludmila, 

Pražská 2639, Mělník 

DŘEVĚNÉ PELETY 
– BRIKETY

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

LETNÍ AKCE!

Otevřeno mají od pondělí do pátku od 7.30 do 17 hodin, 
v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.28. 9. 2018 oslaví svoje 

čtyřiasedmdesáté narozeniny 
dlouholetý spolupracovník 
Mělnicka Václav Novák. 

V roce 1960 pomáhal zakládat 
oddíl házené a později se ak-
tivně věnoval zejména druž-
stvu žen TJ EMĚ Mělník.  Již 
od sedmdesátých let publiko-
val sportovní články v tehdejší  
Svobodě a především v nejčte-
nějších tzv. okresních novinách 
Nové Mělnicko, pozdějším tý-
deníku Mělnicko, kterému zů-
stal věrný až doteď. 
Srdečně blahopřeje redakce.



INZERCE       MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   40

Krásné město plné zeleně, 
parků a malebných zákoutí…

…město pečující o své památky, 
rozvíjené s láskou a s citem…

…město s vyřešenou 
dopravou a parkováním…

JUDr. Petr Kowanda Ing. Adéla Roušalová

kandidáti do zastupitelstva 
našeho města

MĚLNÍK POTŘEBUJE 
CHYTRÉ, POCTIVÉ LIDI, 
KTEŘÍ MLUVÍ PRAVDU 

A SVOJE SLIBY PLNÍ

JUDr. Petr Kowanda


