www.melnicko.cz ZDARMA
MĚSÍČNÍK
ŘÍJEN 2018

 Vycházíme již od roku 1864

 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  Byšice  Kralupy nad Vltavou  Lysá nad Labem  Mělník  Mšeno
 Neratovice  Líbeznice  Roztoky u Prahy  Roudnice nad Labem  Slaný  Štětí  Velvary  Zdiby  Tišice

STO LET REPUB LIKY

Osmičky se v dějinách naší republiky staly významnými mezníky a mnohé z nich si každoročně připomínáme. Zachytit jednotlivé události všech těch let s „osmičkou“ by vydalo na celou knihu. Připomeňme si krátce
tu první a tu letošní. Obě dělí 100 let. A právě 100 let uplyne od vzniku samostatného Československa. Dnem
28. října před sto lety se začala psát nová kapitola našich dějin. 
Více na str.10-11

DRTIVÁ PORÁŽKA ČSSD NA MĚLNÍKU
Volby skončily a přinesly mnohá překvapení. Pokud jde o koalici, tak
tím největším je, že oblíbený mělnický starosta MVDr. Ctirad Mikeš
ztratil pět mandátů a do povolebního vyjednávání vstoupil pouze se čtyřmi. Také zisk erudovaného dopravního experta místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla ze spolku Máme rádi Mělník (na fb přezdíváno Máme
rádi Milánka) budí pochybnosti. Zejména proto, že se do zastupitelstva
nedostal famózní radní pro komunikaci s občany Mgr. Ondřej Tichota.
Překvapením je i zisk PhDr. Mgr.
Volfa ze sdružení Mělničané. Ten
naopak výrazně posílil a je jedním z
vítězů voleb. Další 4 roky prázdnin
pro Petra, jak se píše na fb Mělničák,
se tak staly skutečností. Gratulujeme
Petře!
Opoziční strany ve volbách jako
celek zvítězily a celkem získaly jedenáct mandátů.
KSČM v čele s výborným Rudol-

PaedDr. Milan Němec MBA

fem Fidlerem obhájila oba mandáty
a je nejúspěšnější místní organizací
KSČM v okrese. Pro Rudolfa je to
sice zklamání, ale i celorepublikově
– Bravo Rudo!
ODS vedená Ing. Tomášem Martincem se stala bezkonkurenčním
vítězem voleb a Tomáš je žhavým
kandidátem na starostu Mělníka. Tomášovi výrazně pomohla nejkvalitněji vedená volební kampaň, sehra-

ný tým chytrých a pracovitých lidí a
naprostá jednota všech členů místní
ODS, která si po čtyřech letech v
opozici vítězství zaslouží. Zisk čtyř
mandátů znamená posílení ODS v
zastupitelstvu o 300%. Tomáši gratulujeme a držíme palce!!!
Dalším vítězem voleb je ANO
vedené nejoblíbenějším mělnickým
politikem Zbyňkem Šnajdrem. Zisk
čtyř mandátů je sice na spodní hranici našich odhadů, ale i zde se jedná o
skvělé vítězství sehraného týmu kvalitních lidí.
Naopak největší prohrou letošních voleb je zisk jediného mandátu
pro místní ČSSD vedenou do voleb
PaedDr. Milanem Němcem MBA.
Před volbami těžce rozhádanou
organizaci od totálního volebního
propadáku nezachránila ani místy až
zoufalá snaha jejího předsedy JUDr.
Petra Kowandy o prosazení jeho konzistentně propagovaného programu,
vítězství nad lháři z koaličního uskupení a vyřešení vnitrostranické krize.
Částečně amatérsky vedená rozpolcená volební kampaň některých
členů, hluboký rozkol v organizaci,
egoistická snaha některých jedinců o
vlastní prosazení se na úkor druhých,
to vše se na volebním výsledku výrazně podepsalo. Takřka neznámé
obličeje na volebních letácích vyle-

pených po celém městě (Mgr. Jašek
a Mgr. Dohnal) navíc s programem,
který zřejmě občany neoslovil, byly
spíše matoucí. Psychopatické video
trojky na kandidátce ČSSD politického autisty Mgr. Davida Jaška dva
dny před volbami, pak dílo zkázy
dokonalo. Přesto se oblíbenému Milanovi Němcovi, bývalému řediteli
školy, podařilo obhájit v rámci celorepublikově zdecimované ČSSD výborný jeden mandát, a to nejen díky
jeho oblibě mezi občany, ale i díky
jejich podpoře vyjádřené poskytnutím volného místa pro billboardy na
jejich domech (dům ve Fibichově
ulici, plot areálu naproti Tescu, dům
na Mladoboleslavské atd.). Pokud je
tedy vůbec někdo v rámci ČSSD vítězem, pak je to on. Rada pro Petra:
věnuj se právu, politikaření nech na
Milanovi!
V čele TOP 09, vykostěné jejím
bývalým předsedou Mgr. Milanem
Schweigstillem, po jeho vyloučení
ze strany stanul mladý neznámý politik Oskar Blažek, kterému se podařil zázrak.
Zisk jednoho mandátu je v této situaci pro stranu vynikajícím výsledkem. Sám mladý lídr se tentokrát do
zastupitelstva nedostal, ale i tak je
velkým příslibem do budoucna.
 Zdroj: facebook/Ondřej Přemysl
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV

KOALICE SE RÝSUJE V NERATOVICÍCH
NA SLOVÍČKO S PAVLEM ŠANDOU Z NERAHNUTÍ

V knihovně byl založen Dámský klub
 Hlavní náplní klubového setkávání
budou vzájemná sdílení a hodnocení
přečtených knih, vyměňování si názorů
s vzájemným doporučováním různé literatury. Schůzky budou probíhat v brandýské části Knihovny Eduarda Petišky
a jejich termíny budou stanoveny na
úvodním setkání. Třebaže se bude jednat
o Dámský klub, nic nebrání tomu aby se
těchto setkání účastnili i pánové. Zájemci se tak mohou přihlásit buď osobně,
telefonicky na čísle 326 907 150 nebo
e-mailem: info@knihovna.brandysnl.cz.

KOSTELEC NAD LABEM
Strašidelné duchaření  Spolek Hakuka pořádá již tradiční veselé setkání se
strašidly a dalšími nadpozemskými bytostmi. V sobotu 20. října v podvečer od
17 hodin se v parku u fotbalového hřiště
uskuteční pravý strašidelný rej. Duchové,
strašidla, hejkalové, bezhlaví rytíři, upíři
či čarodějnice si zde dají sraz, aby se pořádně vyřádili. Samozřejmě může přijít
každý, převlek není podmínkou.

MĚLNÍK
Výměnný bazar oblečení v Želvě 
Nadcházející období opět láká k obměně
šatníku. Zvláště u dětí je to patrné, přes
léto vyrostly, a tak je nutno jim pořídit
nové oblečení. Avšak nemusí být zrovna
úplně nové, zvláště při pobytu venku se
může hodit i starší. Jedním z míst výměnného bazaru bude i známá mělnická
kavárna Želví doupě. Věci na výměnu
sem bude možno nosit po celý týden až
do pátku 19. října. Bazar se koná v neděli
21. října od deseti hodin.
Infocentrum má bronz  Každoročně
může veřejnost hlasovat on-line v anketě o nejlepší Informační centrum roku.
Hlasující mohli přidělit svůj hlas vždy
maximálně jednomu informačnímu centru v kraji. Vyhlašovatelé této prestižní
ankety, jimiž jsou Asociace turistických informačních center České republiky ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku,
oznámili vítěze letošní ankety. Zlatou příčku tak díky hodnocení veřejnosti obsadilo
Infocentrum v Kutné Hoře na Palackého
náměstí, stříbrnou pozici získalo slánské
Infocentrum Pod Velvarskou branou a
bronz náleží Turistickému informačnímu
centru Mělník. Gratulujeme!

MŠENO
Významné ocenění pro Homutův statek  Tento nedávno zrekonstruovaný
objekt, který je jednou ze čtyř kulturních
památek v Sedlci u Mšena, se ucházel
o titul „Stavba roku Středočeského kraje
2018“. Statek byl v minulém století původním majitelům sebrán hned dvakrát,
nejprve Němci, poté komunisty. V současné době patří manželům Kateřině a
Petrovi Lorencovým. Ti usedlost pod dohledem památkářů citlivě přebudovali na
příjemný rodinný penzion. V této soutěži
získal cenu „Za nejlepší rekonstrukci památkového objektu“.

zzVšechny asi teď nejvíc zajímá,
jak vypadá jednání o koalici. Už
se nějaká rýsuje?
„Podle našich informací se podařilo vytvořit koalici bez účasti
NeraHnutí. My jsme pracovali s
jednou variantou, která by umožnila zastavit výstavbu obchodního
centra Na Výsluní, zabránit zrušení
zahrádkářské kolonie za Kojetickým
potokem a přesunout výstavbu přístaviště z Lobkovic do lokality pod
jezem. V tuto chvíli tedy přecházíme
do konstruktivní opozice.“
zzTeď se tedy zdá, že váš volební
program nebude součástí koaliční
dohody vedení města, nicméně mě
zajímá, s jakými prioritami jste do
jednání vstoupili a v čem jste nehodlali ustoupit.
„Bylo jasné, že NeraHnutí nesmí
přistoupit na jakékoliv vstřícné kroky města vůči výstavbě obchodního
centra Na Výsluní, na rušení zahrádkářských kolonií, zeleně a klidových
zón, či výstavbu přístaviště v Lobkovicích, která by narušila malebnost
tamní louky. Varianta koalice, o kterou jsme usilovali, by nevyžadovala
prakticky žádný zásadní programový
kompromis ani z jedné strany.“
zzVaše přesvědčivé vítězství je asi
pro mnohé překvapivé. Čekal jste
to?
„Čekal, ale ne tak výrazné. Naše
soupeře to překvapilo ještě více než
nás. Zvítězili jsme drtivě na sídlišti,
protože chápeme potřeby lidí, kteří
tam žijí, neboť to jsou i naše potře-

by. Volili nás lidé, kteří nechtějí žít
uprostřed parkoviště vedle zbytečného obřího hypermarketu, nýbrž
v hezkém, čistém a zdravém prostředí. Volili nás zahrádkáři, protože zahrádkářské kolonie nedáme.
Volili nás milovníci lobkovické louky, protože si váží krásných míst ve
svém městě. Volili nás rodiny s malými dětmi, které chtějí klidové zóny,
kde mohou děti pustit ven bez obav,
že je přejede auto. Volili nás i sociálně slabí, protože je nenecháme ve
štychu. Volili nás mladí lidé, protože
stejně jako my vidí potenciál moderních technologií pro zlepšení komfortu a kvality života ve městě. Tipoval bych, že mezi našimi voliči byly
nejpočetnější demografickou skupinou ženy mezi 30 a 50 lety věku.“
zzČím jste podle vás dokázali
přesvědčit tolik voličů, aby právě
vám vhodili svůj hlas?
„Má to celou řadu faktorů. Primárně se nemálo občanů města cítilo
být součástí NeraHnutí, protože
program vznikl na základě jejich potřeb a ve spolupráci s nimi, mnoho
se jich tak či onak na kampani podílelo, zúčastnilo se jí, sledovalo ji,
získávalo voliče na stranu NeraHnutí, našeho programu a stylu politiky.
Naši hlavní oponenti vedli kampaň
stejným způsobem, jakým vládli - čili
způsobem, který je už minimálně 20
let po záruční lhůtě. Voliči jim jejich
programy nevěřili, protože byli v rozporu s jejich činy v posledních osmi
letech. Nám program věří, je v sou-

ladu s tím, co řada našich kandidátů
razí dlouhodobě. Navíc do našeho
hnutí bereme lidi ženského pohlaví,
s jejich schopnostmi, inteligencí a
nasazením. To se třeba ODS vůbec
nepovedlo. Na druhou stranu, která
moderní žena jakéhokoliv věku by
chtěla kandidovat za stranu s konzervativní ideologií postsovětského
typu, že?“
zzCo obyvatelům Neratovic podle vás vadilo na dosavadním vedení radnice?
„Kromě konkrétních kroků radnice jako je prosazování obchodního
centra či přístaviště v Lobkovicích,
návrhu nového územního plánu
či privatizace městských bytů, jim
zřejmě vadilo zejména to, že s nimi
nedokáže nebo nechce radnice komunikovat. Řada lidí nám říkala, že
mají pocit, že se na ně vedení města
dívá spatra. Mnoho občanů si také
stěžovalo, že řada věcí je nedomyšlená, nedodělaná, odfláknutá, logiku postrádající.“
zzJak budou podle vás voliči vnímat skutečnost, že jste byli jakožto jasný vítěz voleb vyšachováni
a město povedou strany, které ve
volbách neuspěly?
„V Neratovicích to bude vůbec
poprvé, kdy se volebně neúspěšné
strany spojily a obešly vítěze voleb.
Z hlediska počtu hlasů i počtu procent mělo NeraHnutí nejlepší výsledek pro vítěze voleb od vítězství
ODS v roce 1994.“

(pokračování na str. 3)
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POROVNÁNÍ ZEVO MĚLNÍK
S KONCEPCÍ ZEVO HANÁ
V návaznosti na schválené POH a implemetace předpisů z EU musí kraje řešit koncepci nakládání s odpady. Jedním ze základních problémů
je nakládání se SKO. Problematika je to závažná a obtížně, ale přitom
korektně řešitelná. Prostudoval jsem prezentaci k záměru výstavby pro
část Olomouckého kraje (3 regiony). Záměr byl zpracován špičkovým
odborníkem se zkušenostmi v zahraničí, konkrétně v Německu. Dále je
uvedeno srovnání studie ZEVO Haná v Přerově (ZH) a dokumentace
EIA pro ZEVO Mělník (ZEVOM).
1) Zásadní rozdíl je v kapacitě zpracování komunálních odpadů ZH
do 100 000 tun ročně jednolinkové
provedení a ZEVO Mělník 320 000
tun pro 2 kotle. Z toho jasně vyplývá
i rozdíl v objemu popílku a škváry
(zbytkové látky).
2) Specifikace technologie je přehledně popsána u ZH, a to vč. uvedení systémů pro čištění spalin.
U ZEVOH je dost přínosné i celkové
schéma. ZEVOM chce řešit technologii až při výběrovém řízení na dodavatele. Znamená to, že si s tím neví
rady nebo nechce informovat?
3) Zvlášť výrazný a pozitivní přístup
má ZH k udržitelnému nakládání se
zbytkovými látkami jejich přeměnou

z nebezpečných na ostatní odpady.
Zůstává problém s jejich definitivním
uložením nebo využitím. ZEVOM je
odveze mimo zájmové území a ČEZ
neuvádí kam. Nutno konstatovat jako
pozitivní prvek, že se oba záměry
mají umístit ve stávajícím provozu
teplárny, což má své logické opodstatnění.
4) Rozdíl mezi oběma záměry je finanční úvaha. Odhad investičních
nákladů na technologii a montáž ZH
činí 1 323 tis. Kč a včetně podílově
stanovených dalších nákladů celkem
2 052 tis. Kč. Z toho lze dovodit, že
ZEVOM, který může mít kapacitu až
340 000 tun může stát cca 6 mld Kč.
Tento vklad se musí investorovi vrátit, i když jej stát podpoří dotací.

5) K uvedeným nákladům ZEVOM
nutno přičíst těžko odhadnutelné
náklady na výstavbu přislíbených
obchvatů u nejvíce ohrožených obcí
– Horní Počaply, vč. Křivenic, Dolní Beřkovice, Cítov a Liběchov (vč.
nového mostu přes Labe). Z toho
vyplývá, že ani z hlediska financování a praktické nulové přípravy výše
uvedených staveb je záměr zpochybnitelný.
6.) Průběh dosavadního schvalovacího procesu nese známky silného
politického tlaku, vyplývajícího z
postavení ČEZu. Ukázkou je zápis z
veřejného projednání uveřejněný po
6 měsících od data konání. Nebyly
vyhodnoceny a zodpovězeny řádně
nebo vůbec připomínky občanů a
orgánů státní správy, které se jinak
provádí u každé stavby. 17 podmínek ve stanovisku je ignorance a
výsměch veřejnosti.
7.) Ostatní kraje již mají velké spalovny a předpokládá se zvýšení kapacity. Ovšem žádná nemá takovou

nerozumnou kapacitu, která se plánuje u Mělníka. S vyjímkou Prahy s
roční kapacitou 320 000 tun, kde se
jedná o 4 kotle s válcovými rošty staré přes 30 let. Většina krajů uvažuje
o vybudování ZEVO s regionální
působností a s přiměřenou kapacitou
(jako např. ZEVO Cheb (20 000 t)
nebo ZEVO Vsetín (12 000 t). Lze
přece odpadové hospodářství řešit
současně s budováním nebo rozšířením kapacity na třídění komunálního odpadu a např. v návaznosti na
úspěšné sběrné dvory.
8.) Samostanou kapitolou je neřešení dopravy SKO, ev. dalších odpadů
z celého Stř. kraje a z jiných krajů.
Veškerá zátěž, vč. financování zůstane na obcích.
9.) MŽP by mělo plnit svoji funkci,
koordinovat činnost krajů a řešit nakládání se SKO v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle zákona
o odpadech, resp. novými připravovanými oběhovými zákony. Ještě je
čas !!!!

Ing. František Ohem

NA SLOVÍČKO S PAVLEM ŠANDOU Z NERAHNUTÍ
(dokončení ze str. 2)
„Získali jsme o téměř 8 000 hlasů
více než Neratovice jinak při svém
drtivém vítězství před 4 lety. Dokonce 11 koaličních zastupitelů dostalo
dohromady jen 9 409 hlasů, zatímco
10 opozičních zastupitelů dostalo
dohromady 13 103 hlasů. To je obrovský rozdíl.
Takovou koalici samozřejmě
voliči nemohou vnímat jako uspořádání, které odráží výsledky voleb
a přání voličů v nich vyjádřených.
Myslím, že ani voliči koaličních
stran to nebudou vnímat jako férový
výsledek vyjednávání. Koalice bude
mít od začátku problém s legitimitou
svého vládnutí.“
zzJak tedy hodláte postupovat v
opozici?
„Budeme konstruktivní opozicí, která ale koalici nic jen tak nedaruje.
Budeme samozřejmě prosazovat svůj
program. Program byla naše priorita ve vyjednáváních a zůstane naší
prioritou i v opozici. Zejména budeme pečlivě hlídat, co bude koalice
dělat s výtěžkem z privatizace městských bytů, který dosahuje řádově
částky čtvrt miliardy. Budeme hlídat,
do jakých projektů bude vedení města chtít tyto peníze investovat a jak
budou probíhat výběrová řízení.“
zzStarostka města Lenka Mrzíl-

ková (Neratovice jinak) naznačila, že NeraHnutí vedlo populistickou kampaň. Je NeraHnutí
populistické?
„NeraHnutí necítilo potřebu se nějak politologicky definovat nebo popsat, takže mohu říci jen svůj názor.
V jistém smyslu je NeraHnutí formou populismu. Jenže slovo populismus se v českém kontextu používá
spíše jako nadávka bez obsahu.
V západní Evropě jsou za populisty obvykle krajně pravicové
strany, které apelují na temné lidské impulsy, hrají s negativními lidskými emocemi, vyvolávají strach
a pocit obklíčení. Takovým hnutím
samozřejmě nejsme. Na americkém
kontinentu se naopak slovo populismus používá pro politické směry,
které vytvářejí koalice různých společenských vrstev a hájí jejich zájmy proti zájmům úzké oligarchické
elity. V tomto smyslu by bylo možné
NeraHnutí označit za populistické, takovou koalici jsme opravdu
vytvořili a také svým programem
přesahujeme do různých společenských vrstev - od těch nejchudších,
sociálně vyloučených, přes lidi v
zaměstnaneckém poměru po drobné
i středně velké podnikatele.“
zzPřed volbami jste slibovali nový
styl. V čem měl spočívat, kdybyste

bývali vedli radnici?
„Řekli jsme si předem, že nechceme naše návrhy prosazovat tak, že
je schováme do nějakého usnesení
nebo do rozpočtové změny, zastupitelům o tom řekneme až týden před
zasedáním a občané se to dozvědí,
až když se to začne realizovat. Pro
každý zásadní návrh chceme občany města nejprve získat, což možná
někomu přijde jako zdržování, ale
soudní spory s vlastními občany ve
věcech jejich oprávněných zájmů
nejsou řešením.“
zzKdybyste koalici sestavili vy,
co jste měli v úmyslu udělat jako
první?
„Některá opatření ke zlepšení komunikace s občany a zavedení základní transparentnosti radnice by
bylo možné dosáhnout v řádu týdnů.
Chtěli jsme začít detailní analýzou
současného stavu. Na základě znalosti velkého množství informací a
dat bychom pak realizovali jednotlivá opatření, reformy, koncepce a
projekty.
zzInformace, data jsou pochopitelně důležitá. Ptám se ale, na co
prvního by si Neratovičtí pod vaším vedením „mohli sáhnout.
„Určitě jsme chtěli rychle rozjet práci na koncepci parkování.
Ihned jsme chtěli začít vyhledávat

pozemky vhodné pro komunitní zahrady i městskou bytovou výstavbu,
aby byla dokončena pokud možno
před nejhoršími dopady privatizace
městských bytů. V co nejkratším termínu jsme chtěli najít náhradní řešení parkování, abychom mohli obnovit zákaz vjezdu do prostoru mezi
mateřskou školkou Čtyřlístek a dětským hřištěm. Odpadkové koše před
věžáky v ulici Na Skalkách, rekonstrukce dětského hřiště v ulici Dobrovského, přechod pro chodce přes
Kosteleckou ulici z ulice Květnové v
Lobkovicích. Je toho hodně.“
zzCo byste vzkázali svým voličům?
„Všem voličům, ale i nevoličům, bychom chtěli vzkázat, aby se mnohem
více zajímali o dění ve svém městě. Důležité je chodit na zasedání
zastupitelstva, zajímat se o to, jak
jednotliví zastupitelé pracují, jak
argumentují a jak hlasují. Zároveň
bych je rád ujistil, že NeraHnutí nebylo projektem na jedny volby a že
s námi mohou spolupracovat i po
volbách, podílet se na naší práci,
našich akcích. Pět měsíců kampaně
nám ukázalo, jak velký je potenciál lidí v našem městě. Chceme dát
tomuto potenciálu aktivní a pokud
možno organizovanější podobu.“
zzDěkujeme za rozhovor.
ex
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CO SE U NÁS DĚJE
NERATOVICE
Neratovičtí ochotníci slaví  Je tomu
25 let, co se několik nadšenců rozhodlo
založit nový divadelní soubor. Vznikl Divadelní spolek 1. neratovická divadelní
společnost. Důvodem jeho založení byla
snaha několika členů stávajících místních
souborů Havlíček hrající činohru pro dospělé a Sluníčko, hrající loutkové divadlo
vytvořit nový divadelní soubor, který by
hrál pro děti a mládež činoherní divadlo,
především klasické pohádky. U zrodu stál
scénograf a dramaturg Miroslav Král, který je i uměleckých šéfem. Soubor se pravidelně zúčastňuje amatérských soutěžních
přehlídek, kde se vždy umísťuje na předních příčkách. V současné době má společnost ve svém repertoáru pohádky „Tři
kmotřičky“, „Oslí kůže“ a „Kráska a zvíře“.
Přejeme mnoho uměleckých úspěchů i do
dalších divadelních sezón.
Pro lepší životní prostředí  Neratovice jsou známy coby město chemie, což
samozřejmě moc neprospívá životnímu
prostředí. Přesto se zde snaží okrašlovat zdejší veřejná prostranství. Z toho
důvodu letos vznikly dva nové štěrkové
záhony – první byl založen u vlakové
zastávky a další před Základní školou
28. října. Oba jsou osázeny trvalkovými
směsmi, které jsou aktivní po celý rok,
tedy i na podzim a v zimě. Na jaře se
poprvé místní budou moci těšit z květů
cibulovin jako jsou kosatce, narcisy, lilie
či česneku.
Děcka neseďte doma a vyražte do
knihovny!  Kdo se chce seznámit
s novými knížkami a sdílet své poznatky
z četby, tak ať se vydá do zdejší městské
knihovny. Pro nejmladší čtenáře je každé
sudé pondělí v měsíci od 15 hodin připraveno odpolední Čtení pro prvňáčky.
Starší čtenáři mohou každý lichý čtvrtek
od 16 hodin navštěvovat čtenářský klub
Modrá sova.

ROUDNICE NAD LABEM
Představí se Masterworks chorale
 Britský sbor z města Leeds v severní
Anglii nevystupuje pouze v místě svého
působení, ale také v zahraničí. Koncertoval v Belgii, Itálii, USA, Německu, Francii
a Lichtenštejnsku. Jejich repertoár obsahuje skladby známých chorálních děl
a taky skladby neznámých, anebo méně
známých skladatelů. Za důležité si kladou
zahrát skladby na místě, pro které byly
napsány. V rámci extra koncertů vystoupí Masterworks chorale v kostele Narození Panny Marie v sobotu 3. listopadu
od 16 hodin.
Farmářské trhy se přestěhovaly 
Místní sdružení „Trhni se“ pořádá již sedmým rokem Roudnické farmářské trhy
v poklidné lokalitě Husova náměstí,
před Kulturním domem Říp. Vzhledem
k rozsáhlé rekonstrukci tohoto zdejšího
stánku kultury, která započala v září,
bylo nutno od soboty 6. října přesunout
trhy na nové místo – Karlovo náměstí,
kam nyní budou směřovat jak prodejci se
svými stánky, tak i nakupující.

POLICISTÉ DAROVALI KREV

Ve středu 3. října 2018 další skupinka policistů z Obvodního oddělení policie Mělník navštívila již poněkolikáté transfuzní stanici mělnické nemocnice, aby dobrovolně darovala krev.

Pro všechny policisty, kteří transfuzní stanici navštěvují pravidelně, se
darování krve stalo samozřejmou
záležitostí, díky které mohou navíc
někomu pomoci. Právě proto, že policisté patří k lidem, kteří se často setkávají s oběťmi dopravních nehod,
se v minulosti rozhodli, že začnou
krev darovat pravidelně.
Akce se ukázala jako dobrý nápad a dnes transfuzní stanici mělnické nemocnice navštěvují pravidelně.
Mělničtí policisté dávají každodenně
v rámci svého povolání najevo, že
jsou zde pro občany. Jsou ochotní
darovat mnohem víc, než je jejich
služba občanům, a přispět tak k záchraně lidského zdraví nebo života.

MĚLNICKÁ PREVENCE
KRIMINALITY
Zástupce policie a regionálního
muzea prezentovali
v Drážďanech úspěšný
preventivní projekt.

INFORMACE O VÝLUCE
AUTOBUSŮ
PŘI UZAVÍRCE V LIBIŠI
Od čtvrtka 18. října dojde k
uzavírce ulice Mělnická (II/101)
v Libiši.
V důsledku této uzavírky nebudou autobusy zajíždět do zastávek
Obec, Samoobsluha, U Slávisty a
Aut. st. Linka 348 bude mezi Neratovicemi a Štěpánským mostem
vedena přes zastávku „Na Staré
štaci“ a „Libiš“. Spoje, které začínají či končí v zastávce „Libiš,
obec“ budou začínat či končit v
zastávce „Libiš“. Linky 471 a 473
budou po dobu uzavírky odkloněny
z Neratovic přes zastávky „U Vojtěcha“, „Ke Spolaně“, „Spolana 3“,
„Spolana 4“ a „Libiš“.
Uzavírka by měla trvat do 16. listopadu 2018.

zdroj: www.neratovice.cz

Regionální muzeum Mělník prezentovalo svou dlouhodobou spolupráci
s Programem prevence kriminality
města Mělník na 27. mezinárodní
konferenci bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních
odborníků konané v Drážďanech.
Edukátorka muzea, Mgr. Jitka
Králová, a npor. Mgr. Tomáš Svoboda, vedoucí Obvodního oddělení
ÚO PČR Mělník, vystoupili s příspěvkem, který prezentoval loňský
úspěšný program pro školy realizovaný ve spolupráci s Programem
prevence kriminality, v němž se
místní policisté, strážníci, preventisté a muzejní pedagožka zaměřili na
rizika digitálních technologií a virtuálního světa u nejmladší generace.
Přispěli tak k hlavnímu tématu celé
konference, kterou bylo vzdělávání.

Spolupráce policistů, strážníků,
manažerky prevence kriminality
města, ale i muzejní pedagožky a
dalších zainteresovaných subjektů
je základem realizace preventivního
projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Bezpečné
město, do které je zapojené i město
Mělník.
A proč preventivní projekty v muzeu? V mimoškolním prostředí dochází lépe k objasnění protiprávního jednání a sociálně patologických
jevů. Děti i veřejnost velice pozitivně vnímají příjemné prostředí
a dokáží se otevřít při hledání východisek. Programy, do nichž jsou
zapojeny účastníci různých subjektů, si navíc zaslouží výjimečné prostředí, kterým Regionální muzeum
Mělník bezesporu je.

zdravé jídlo do krabičky
Proč JídloJinak

Zkuste si odpovědět na následující otázky a pokud je alespoň jednou Vaší odpovědí "ANO", je škoda to nezkusit!
Toužíte po změně postavy a přitom se nechcete zrovna moc omezovat?
Nebaví Vás vařit nebo jen nemáte nápady, co si k jídlu pestrého připravit?
Trávíte mnoho času v kuchyni a přitom byste raději tento čas využili pro sebe či svou rodinu?
Chcete změnit životní styl, získat víc energie pro Vaše aktivity a udělat něco pro své zdraví?
Aktivně sportujete a k Vašemu tréninkovému plánu by se hodil individuální stravovací plán?
Chcete řešit stravování v zaměstnání jinak, než klasické dilema "tak kam dnes zajdem a co si tam dáme"?

Staňte se naším klientem a můžete si objednat přesně to, co zrovna potřebujete!

Naše Nabídka
Vybíráme pro Vás z našich nejžádanějších programů:

5 000 kJ/den

7 000 kJ/den

8 000 kJ/den

10 000 kJ/den

Neaktivní žena

Neaktivní muž

Aktivní žena

Aktivní muž

Celodenní menu
5 dní
1 600,- Kč (320,- Kč na den)
10 dní
3 000,- Kč (300,- Kč na den)
20 dní
5 600,- Kč (280,- Kč na den)

Celodenní menu
5 dní
1 800,- Kč (360,- Kč na den)
10 dní
3 400,- Kč (340,- Kč na den)
20 dní
6 400,- Kč (320,- Kč na den)

Celodenní menu
5 dní
1 900,- Kč (380,- Kč na den)
10 dní
3 600,- Kč (360,- Kč na den)
20 dní
6 800,- Kč (340,- Kč na den)

Celodenní menu
5 dní
2 100,- Kč (420,- Kč na den)
10 dní
4 000,- Kč (400,- Kč na den)
20 dní
7 600,- Kč (380,- Kč na den)

Za každých předplacených 20 dní máte jeden den ZDARMA. Sleva na předplatné na jednotlivá jídla - 10 dní 5% - 20 dní 10%.

Jak Začít
VYBRAT

1

OBJEDNAT

2

ZAPLATIT

3

VYZVEDNOUT

4

Vyberte z nabídky připravených balíčků ten, který odpovídá
Vašim požadavkům. Požadujete něco jiného?
Neváhejte nás kontaktovat!
Vyplňte online formulář na naší webové stránce www.jidlojinak.cz
a odešlete objednávku . Vše přesně na míru Vašim potřebám
a dle Vašich přání.
Objednávku je dúležité potvrdit platbou příslušné částky.
Platit můžete převodem na náš bankovní účet nebo v hotovosti
přímo na naší provozovně.
Pak už není nic snadnějšího, než si vyzvednout Váš připravený
balíček na naší provozovně.

ADRESA PROVOZOVNY
Pražská 3338
Mělník, 276 01
info@jidlojinak.cz
Tel: +420 605 191 344
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Čtvrtek 06:00 – 18:30
Neděle 18:00 - 19:00

Buďte s námi v kontaktu!

W W W. J I D L O J I N A K . C Z
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CO SE U NÁS DĚJE
ODOLENA VODA
Vodolské dýňování  V sobotu 3. listopadu od 14 hodin na Dolním náměstí
pořádá kulturní komise zdejšího města
tradiční Vodolské dýňování. Opět se budou z dýní dlabat roztodivné strašidelné
i usměvavé hlavy, jenž pak budou zdobit
okna či balkony domů či bytů. K dlabání
se připojí ochutnávka dýňové polévky a
dýňového piva. Vše vyvrcholí společným
rozsvícením vystavených dýňových výtvorů.

ROZTOKY U PRAHY
Do muzea za poklady  Středočeské
muzeum se tradičně připojí k Mezinárodnímu dni archeologie s vlastním
programem. O víkendu 21. a 22. října
budou veřejnosti představeny mincovní
poklady z oblasti Prahy – západ zapůjčené z Národního muzea v Praze a ze sbírky
Středočeského muzea. V sobotu bude
archeologickým oddělením připraven v
areálu zámku interaktivní program vhodný pro rodiny s dětmi a po celý víkend
komentovaná prohlídka výstavy mincovních pokladů.

SLANÝ
Gymnázium má svůj unikát  Zdejší
Gymnázium Václava Beneše Třebízského
je fakultní školou Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Připravilo
skutečně zajímavý projekt z oblasti životního prostředí – zelenou zahradu napájenou zelenou energií. Za přispění evropské
dotace, krajského úřadu a města Slaný
se školní zahrada během letních prázdnin
proměnila k nepoznání. Vznikl zde biotop,
výzkumné pracoviště, větrná i solární
elektrárna. Vodní plocha v podobě jezírka
je napájena ze školní studny. Zahrada
nepotřebuje ani kapku vody z městského
vodovodu a ani jediný kilowatt elektřiny
ze sítě. Vytvořil se tak prostor, který je
na okolním světě a energiích prakticky
nezávislý.

ŠTĚTÍ
Dobrodružné dýňování  Dobrodružné odpoledne i noc připravil Dům dětí
a mládeže v pátek druhého listopadu.
Od 15.30 hodin to bude výroba strašáků
z dýní, různé soutěže s tradičním opékáním buřtů a na nejodvážnější čeká noční
stezka odvahy s následným přenocováním v Domě mládeže. Mnozí si určitě vezmou kostýmy různých strašidel, duchů
a dalších nadpřirozených bytostí.

VELTRUSY
Dušičková slavnost  Ve Veltrusech
si občané připomenou tradiční české
Dušičky tak, jak je slavili naši předkové.
V pátek 2. listopadu v 18 hodin se účastníci sejdou před kostelem Narození sv.
Jana Křtitele, kde uctí památku Rudolfa
hraběte Chotka z Wojnina, který zde nalezl svůj poslední odpočinek. Posléze se
všichni přesunou na místní hřbitov, kde
si prohlédnou běžně nepřístupnou hrobku dalšího z majitelů zdejšího panství
Ferdinanda hraběte Kinského z Wchynic
a Tetova. 

PRAKTICKÉ RADY POLICIE ČR

OBEZŘETNOST PŘI KOUPI
VOZIDLA SE VYPLÁCÍ!

Středočeští kriminalisté specializující se na problematiku autokriminality prověřují ve spolupráci se společností Cebia téměř 1000 vozidel, u kterých je dáno podezření na nelegální manipulaci s počtem ujetých
kilometrů.
Vzhledem k tomu, že společnost
Cebia dlouhodobě upozorňuje na
skutečnost, že v České republice
dochází u velkého procenta prodávaných vozidel k nelegální manipulaci
s počtem ujetých kilometrů, Krajské
ředitelství policie Středočeského
kraje s ní navázalo spolupráci. Jejím
účelem není pouze odhalení této nelegální činnosti a zahájení trestního
stíhání konkrétních osob, ale také
upozornění na tento problém a zlepšení povědomí občanů. Celá akce je
teprve na svém počátku a k případnému sdělení obvinění pachatelů dojde
v horizontu několika týdnů, neboť je
nutné zajistit i podklady ze zahraničí.
Z doposud zjištěných skutečností lze konstatovat, že většina „stočených“ vozidel pochází právě ze
zahraničí a v ČR jsou přihlašována
jako vozidla individuálně dovezená.
Rekordmanem je vozidlo, které bylo
stočeno o více než 400 000 km, nejčastěji se hodnota stočených kilometrů pohybuje v řádech desítek tisíc.
Obecně lze konstatovat, že nelegální manipulace s ujetými kilometry je dlouhodobým problémem,
proti kterému je nutné bojovat, a na
který je třeba upozorňovat především
občany, kteří si ojetý vůz hodlají zakoupit. To, že je stáčení tachometrů
celoevropským problémem, dokazuje také skutečnost, že se touto problematikou zabývají orgány EU, podle

kterých zákazníci napříč EU přicházejí kvůli těmto podvodům ročně
o 5,6 až 9,6 miliard Eur (140 až 240
miliard Kč).
Policisté rovněž upozorňují zájemce o koupi ojetého vozidla,
aby nepodceňovali jeho prověření
a nespokojili se jen s předloženou
servisní knihou nebo případně pouhým tvrzením prodejce. V České
republice existuje například portál
www.kontrolatachometru.cz, který
provozuje Ministerstvo dopravy ČR
a je zde možné vyhledat stav najetých kilometrů zaznamenaných při
technických prohlídkách v ČR.

Ilustrační foto
U vozidel z dovozu je však situace značně obtížnější. Pokud již někdo vozidlo, u kterého později zjistil
manipulaci s najetými kilometry,
zakoupil, může se obrátit na policii
a podat trestní oznámení. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
je zřejmé, že nelegální manipulace
s ujetými kilometry je trestným činem podvodu dle ust. § 209 trestního
zákoníku. Trestní sazba se odvíjí od
způsobené škody a může být až 5 let
při prokázané škodě od 50 do 500 tisíc Kč. por. Bc. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí Policie ČR

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE
UKRADL NEZAJIŠTĚNÉ KOLO
Policisté Obvodního oddělení Mělník na základě všech zjištěných
skutečností, díky velmi dobré místní
a osobní znalosti během krátké doby
vypátraly zloděje jízdního kola.
To si majitel nechal nezajištěné
ve vestibulu obchodního domu v
Mělníku. Podezřelý šel kolem, využil příležitosti, kolo vzal a odjel na
něm. Poté ho prodal. Majiteli způsobil škodu za 10 000 Kč. Mělničtí
policisté podezřelému osmadvacetiletému muži sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření z přečinu krádež. Vzhledem k tomu, že byl
v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost již odsouzen,
hrozí mu trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta.
Kolo bylo vypátráno a vráceno
svému majiteli.

zzPreventivní rady pro cyklisty
– při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek
a snažte se kolo připoutat k pevnému
bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí,
sloup), jste-li ve společnosti dalších
cyklistů, dávejte přednost fyzické
přítomnosti jednoho z vás u odstavených, zabezpečených kol
– jestliže ukládáte jízdní kolo ve

společných prostorách domu,
kde bydlíte, dbejte na uzavírání vstupních dveří do objektu
a stálé uzamčení společných prostor, i uzamčení v nich uložených
kol, pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém
pro zajištění samotného jízdního
kola, obdobné zásady uplatňujte při
ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích, nepodceňujte zabezpečení všech dveří a oken
– na soukromém pozemku i u rodinných domků si vždy jízdní kolo
zajistěte nebo uložte do uzamčené
garáže nebo jiného objektu k uschování
– dojde-li přes veškerá bezpečnostní
opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně ji ohlaste a neváhejte použít
linku 158, neboť tak snížíte náskok
pachatele a jeho šanci, že zůstane
nevypátrán
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KNIHA „NÁŠ MĚLNÍK II“
OBOHATÍ KNIHOVNU MILOVNÍKŮ HISTORIE

Jednou z významných osobností města Mělníka byl pedagog a publicista Mgr. František Purš. Ve své pedagogické činnosti kromě školy v Obříství, kde začínal, působil na třech velkých mělnických školách, které
rovněž i postupně vedl. Coby mělnický rodák věnoval veškerý svůj volný čas historii tohoto města.
Dlouhá léta působil jako okresní
konzervátor památek a má tak velkou zásluhu na záchraně četných,
zvláště sakrálních staveb, které za
minulého režimu byly na okraji zájmu. Velmi významná však je i jeho
publikační činnost. Byl autorem či
spoluautorem řady publikací z historie zdejšího regionu. Po mnoho
let pravidelně přispíval svými historickými články do městského
měsíčního zpravodaje Mělnická
radnice. A tak v roce 2010 vydalo
město Mělník všechny tyto texty
v knize „Náš Mělník, listování jeho
historií“. V přispívání do Mělnické
radnice však František Purš pokračoval, a tak zde každý měsíc vyšel
další jeho článek, dokud jeho tvorbu
neukončila těžká choroba.
Při posledním rozloučení s Františkem Puršem v roce 2015 slíbil
starosta města MVDr. Ctirad Mikeš,
že vyjde i druhý díl knihy. Po třech
letech se slib stal skutečností a druhý díl obsahuje dalších 63 článků
publikovaných v Mělnické radnici
Pedagog a publicista Mgr. František Purš 
Foto: Karel Lojka

v letech 2010 až 2015. Texty nebyly
po obsahové stránce nijak upravovány, byly však doplněny fotografiemi. Kniha, jejíž editorem je kronikář města a předseda Mělnického
osvětového a okrašlovacího spolku
Martin Klihavec, obsahuje také životopis autora a seznam publikací,
jejichž byl František Purš autorem
nebo spoluautorem. A tak ve středu 26. září v obřadní síni mělnické
radnice proběhlo slavnostní uvedení
knihy „Náš Mělník II“, na němž publikaci představil Martin Klihavec.
Na svého dlouholeté přítele zavzpomínal Karel Lojka a závěrečné slovo patřilo starostovi města Mělníka
MVDr. Ctiradu Mikešovi.
Knihu „Náš Mělník II“ je možno
si zakoupit jak v Informačním centru Mekuc, tak ve všech mělnických
knihkupectvích či v antikvariátu
Želví doupě, odkud bude možné
si odnést i ten první díl. Určitě to
může být i vhodný vánoční dárek
pro milovníka zdejší historie.

mar

PŘEDVÁ LEČNÁ ARCHITE KTURA
V MĚLNICK ÉM KULTURN ÍM DOMĚ
Hned dvě výstavy byly zahájeny v Masarykově kulturním domě.
Obě expozice jsou příspěvkem k oslavám 100. výročí vzniku republiky.

První výstava je věnovaná především architektonickým památkám
zdejšího města. Expozice „Prvorepubliková architektura na Mělníku“ se skládá z fotografií Miroslava
Páska, jenž jsou umístěné pod střechou Masarykova kulturního domu,
který rovněž patří díky své architektonické kvalitě k perlám mělnické
moderní architektury, a prezentují
výběr dalších významných mělnických prvorepublikových staveb.
Hlavní myšlenkou této výstavy je
především představení prvorepubli-

kové moderní architektury prostřednictvím velkoformátových fotografií
a umocnění vizuálního zážitku, který
architektura přináší. Tuto skutečně
výjimečnou výstavu bude možno
zhlédnout až do 30. listopadu.
Druhá výstava je věnována širšímu regionu, kterou připravil Národní památkový ústav a představuje
Prahu a Středočeský kraj v letech
1918 – 1938. Expozice „Architektura ve službách první republiky“
prezentuje výběr nejzajímavějších
kulturních památek Středočeského

kraje, které byly realizovány v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového státu, v období
spjatém s dynamickým poválečným
průmyslovým rozvojem. Vybranými stavebními a technickými počiny jsou úřední a společenské domy,
bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění, krematoria, mosty, tovární objekty, polikli-

niky, lázeňské areály apod. Výstava
nezapomíná ani na význačná jména
světových architektů, kteří se svými
realizacemi zapsali do fondu české
architektury. Zájemci budou mít
příležitost se s tímto tématem seznámit do 30. října a určitě to může
být i námět na podzimní výlet za těmito památkami. 

mar
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CO SE U NÁS DĚJE
ZELČÍN
Zahrajme si pexeso  Tradiční turnaj
v této populární karetní hře se tentokrát
uskuteční přesně ve státní svátek v neděli 28. října od 14 hodin. V klubovně zdejšího ZOOPARKU se opět sejdou všichni,
kteří se touto hrou dokáží skvěle pobavit.
Všichni, neboť turnaj je otevřený všem.
Zúčastnit se tak mohou nejenom děti
bez rozdílu věku, ale i rodiče či prarodiče,
kteří si tak zároveň potrénují svoji paměť.
Hraje se na časový limit a po vyřazovacích kolech.

ČEČELICE
Posvícenské posezení  Tato tradiční
akce se letos ponese také v duchu oslav
výročí vzniku Československa. V sobotu
20. října od 16 hodin se v místní sokolovně uskuteční bohatý program. Nejprve proběhne tematická přednáška a
beseda s kronikářem Čečelic doc. PhDr.
Jaroslavem Jarošem na téma „100 let
republiky“ doprovázená výstavou dobových dokumentů. Následovat budou
sletové skladby, kdy sokolové z Přívor
představí sestavu „Princezna Republika“
a Poupata z Čečelic skladbu „Ženobraní“.
Vše vyvrcholí Posvícenskou zábavou, kde
k tanci i k poslechu zahraje skupina BONUS z Mělníka.

ÚNĚTICE
Slavnostní narážení vánočního speciálu  Jak se již stalo tradicí, tak vždy
17. listopadu se zde uskuteční akce, která
se váže k tomuto prostředí. V pivovarské
stodole se uskuteční celá řada kulturních
akcí. Vše začne, jak jinak, nežli slavnostním naražením Únětického speciálu ve
14 hodin. Následovat bude pohádkové
představení pro nejmladší návštěvníky,
aby si i oni užili slavnostní chvíle. Avšak
bude to pohádka aktuální, neboť se malí
diváci dozví o „Tajemství pivovaru“. Na
dospělé rovněž čekají různé soutěže a samozřejmě pivní kvíz. Vše potom opět vyvrcholí folk-rockovou veselicí ve stodole.

LÍBEZNICE
Bazar nabídne bohatý výběr  V sobotu 20. října od 13 hodin se v tělocvičně
zdejší základní školy uskuteční již tradiční Líbeznický bazar. Opět zde bude možno
vybírat z bohaté nabídky dětského zimního oblečení, kojeneckých potřeb, hraček
i sportovních potřeb. Je to zase skvělá
příležitost jak pro ty, kteří již tyto věci
nepotřebují, tak naopak pro ty, jenž jistě
shání pro své ratolesti vybavení na zimu.
A třeba již i dárky pod stromeček.

TUHÁŇ
Halloweenské odpoledne  Místní
děti si 20. října od 14 hodin užijí ve společenské místnosti místního obecního
úřadu příjemné sobotní odpoledne. Budou si zde povídat o podzimu, strašidlech
a o všem, co s tímto obdobím souvisí.
Bude se také tvořit v kreativních dílničkách, odkud si jistě každý odnese nějaký
svůj výtvor. Vše vyvrcholí diskotékou, při
níž si všichni parádně zapaří.
mar

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 24. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

MĚLNICKÝ PEGAS

V sobotu 13. října tohoto roku se od 10.00 hodin konalo v hudebním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročníku celostátní literární soutěže „Mělnický Pegas“. Program jako obvykle moderoval Pavel Malák, který nejprve všechny přítomné srdečně přivítal a poté je seznámil se statistickými údaji o letošním ročníku
soutěže. Následoval autorský program básnířky Evy Hrubé a zpěvačky Lídy Žemberyové,
po kterém přednesl slovo předseda poroty Jaroslav Schnerch.
Dále zazněly oceněné verše v podání
členů klubu Aleny Krtilové a Pavla
Maláka. Posledním bodem programu pak bylo vyhlašování výsledků
soutěže a předávání cen, diplomů
a čestných uznání.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
zzKategorie A
– žáci a studenti do 15 let věku:
● Veronika Šváchová, Rakovník
● Štěpánka Povolná, Rakovník
● Věra Polášková, Chrastava
●	Čestná uznání v této kategorii
získaly Anna Marenová, Helena
Čečerdlová (obě z Rakovníka)
a Adéla Horáčková z Prahy 4.
zzKategorie B
– autoři do 30 let věku:
● Markéta Plešková, Praha 5
●	Michal Dáňa, Brno a Pavel Zádrapa, Horní Lideč
●	Klára Kimberly Víznerová, Teplice a Lucie Hermannová, Děčín
zzKategorie C
– autoři nad 30 let věku:
● Dana Šubrtová, Kosmonosy
●	Oldřich Benda, Sezimovo Ústí
a Vítek Kaprál, Lysá nad Labem

● Dagmar Hermannová, Plzeň a Jiří
● Vídeňský, Moravské Budějovice
●	Čestná uznání v této kategorii si
z Mělníka odvezli Martin Trdla
(Jablonec nad Nisou) a Zdeněk
Běhounek z Ostravy.
zzKategorie D
	– autoři, kteří již vydali
básnickou sbírku:
●	Václav Franc, Nová Paka a Jiří

Květoslav Hrubý, Olomouc
● Pavel Šubrt, Kosmonosy
●	Dimama Ivanova, Londýn
●	Čestné uznání patří Elišce Anně
Kubíčkové z Prahy 5, Svatavě
Mášové z Kroměříže, Bohumilu
Ždichyncovi z Prahy 9 a Oldřichu
Damborskému z Bořetic.
Všem oceněným blahopřejeme!

jč

OPĚT SE ROZSVÍTÍ
SVĚTLO PRO
SVĚTLUŠKU
V sobotu 10. listopadu od 17 hodin
se v chrámu sv. Martina ve Mšeně
uskuteční benefiční koncert, nad
jehož průběhem převzala záštitu
sbírka Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu
Českého rozhlasu, jenž pomáhá
nevidomým dětem a dospělým s
těžkým zrakovým postižením. Na
tomto koncertě vystoupí opět absolventi Konzervatoře Jana Deyla
pro zrakově postižené v Praze. Návštěvníci si tak kromě hlubokého
kulturního zážitku odnesou i dobrý
pocit, že přispěli na dobrou věc.

POZOR NA „ŠMEJDY“

Tentokrát obchodníci s lidskou důvěřivostí změnili taktiku. Již neprodávají hrnce a matrace, ale nabízejí
něco jiného, v čemž notně přitvrdili. Tentokrát se vydávají za zaměstnance společnosti Centrální výběrová
řízení a nabízejí lidem levnější energie.
Noví podvodní obchodníci lidem nabízejí v Kralupech nad Vltavou přechod k levnějšímu dodavateli energie.
Ti, co smlouvu podepíší, ovšem zaplatí mnohem více. A při snaze odstoupit od smlouvy hrozí lidem statisícové poplatky či pokuty. Pro matení veřejnosti se mohou prokazovat jistým průkazem této společnosti. Podomní prodejci
se především zaměřují na starší spoluobčany, kteří jsou snadným lákadlem a jejich hlavním zdejším „teritoriem“
je sídliště v Lobečku. Policie tak varuje: Nic nepodepisovat a do ničeho se nenechat nutit!
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INZERCE

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

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

www.geusokna.cz

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZELEŇ
ZELEŇ

údržba městské
městské zeleně
zeleně
 údržba

hrabání listí
listí 
odplevelování záhonů
záhonů
 hrabání
 odplevelování

zálivka 
štěpkování bioodpadu
bioodpadu
 zálivka
 štěpkování

svoz aa likvidace
likvidace vánočních
vánočních stromků
stromků
 svoz

mechanické aa ruční
ruční sekání
sekání travních
travních pásů
pásů
 mechanické
aa úseků
úseků podél
podél komunikací
komunikací


svoz bioodpadu
bioodpadu
 svoz

ošetřování chodníků,
chodníků, dlažby
dlažby
 ošetřování

aa ostatních
ostatních povrchů
povrchů bez
bez aplikace
aplikace chemie
chemie

ČISTOTA
ČISTOTA MĚSTA
MĚSTA

strojní aa mechanické
mechanické čištění
čištění
 strojní























vozovek
vozovek aa chodníků
chodníků
ruční
ruční úklid
úklid 
blokové čištění
čištění
 blokové
úklid
úklid autobusových
autobusových zastávek
zastávek
úklid
úklid aa svoz
svoz odpadu
odpadu kolem
kolem kontejnerových
kontejnerových
stání
stání aa separačních
separačních nádob
nádob
úklid
úklid aa likvidace
likvidace černých
černých skládek
skládek
čištění
čištění aa údržba
údržba dešťových
dešťových vpustí
vpustí
odvoz
odvoz odpadů
odpadů včetně
včetně skládkování
skládkování
kropení
kropení komunikací
komunikací
úklid
úklid mělnického
mělnického vinobraní
vinobraní
zimní
zimní strojní
strojní údržba
údržba komunikací
komunikací
aa chodníků
chodníků
zimní
zimní ruční
ruční údržba
údržba chodníků,
chodníků, autobusoautobusových
vých zastávek
zastávek aa přechodů
přechodů pro
pro chodce
chodce
odstraňování
odstraňování aa likvidace
likvidace sněhových
sněhových převisů
převisů aa
rampouchů
rampouchů

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

úklid aa údržba
údržba dětských
dětských hřišť
hřišť aa pískovišť
pískovišť
 úklid
ELEKTRO
ELEKTRO

opravy aa údržba
údržba veřejného
veřejného osvětlení
osvětlení
 opravy

práce vysokozdvižné
vysokozdvižné plošiny
plošiny
 práce

slavnostní výzdoba
výzdoba –
– osvětlení
osvětlení
 slavnostní
VEŘE JNÉ
JNÉ WC
WC
VEŘE

pasáž na
na náměstí
náměstí Míru
Míru
 pasáž

provozní doba
doba Po
Po –
– Ne:
Ne: 9:00
9:00 –
– 17:00
17:00
 provozní
KULTURNÍ AKCE
AKCE
KULTURNÍ

stavění stánků,
stánků, pódia
pódia aa parketu
parketu
 stavění

úklid po
po sportovních
sportovních aa kulturních
kulturních akcích
akcích
 úklid
pořádaných
pořádaných městem
městem

mělnické vinobraní
vinobraní
 mělnické

DOPRAVA
DOPRAVA A
A MECHANIZACE
MECHANIZACE

odvoz aa likvidace
likvidace drobného
drobného odpadu
odpadu
 odvoz
ze
ze zahrádek,
zahrádek, půd
půd aa sklepů
sklepů


mytí zpevněných
zpevněných ploch
ploch (výrobní
(výrobní haly,
haly,
 mytí

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

výškové práce
práce ss použitím
použitím plošiny
plošiny
 výškové












MOBILIÁŘ
MOBILIÁŘ MĚSTA
MĚSTA

správa, údržba
údržba aa opravy
opravy městského
městského mobiliáře
mobiliáře
 správa,

údržba aa opravy
opravy laviček
laviček
 údržba

autobusové zastávky
zastávky
 autobusové

pomníky aa sochy
sochy 
květináče, sloupky
sloupky
 pomníky
 květináče,
ODPADY
ODPADY

nakládání ss odpady
odpady města,
města, firem
firem aa občanů
občanů
 nakládání
(mimo
(mimo svozu
svozu komunálního
komunálního
aa nebezpečného
nebezpečného odpadu)
odpadu)

ukládání bioodpadu
bioodpadu včetně
včetně nabídky
nabídky
 ukládání
štěpkování
štěpkování

ÚDRŽBA
ÚDRŽBA A
A OPRAVY
OPRAVY

drobné opravy
opravy komunikací,
komunikací,
 drobné
chodníků
chodníků aa obrubníků
obrubníků


opravy dlažby,
dlažby, dosypávání
dosypávání spár
spár vv dlažbě
dlažbě
 opravy

opravy komunikací
komunikací obrusem
obrusem
 opravy

údržbářské práce
práce na
na majetku
majetku města
města
 údržbářské

opravy zábradlí
zábradlí
 opravy

drobné zednické
zednické práce
práce
 drobné

čištění okapů
okapů aa okapových
okapových svodů
svodů
 čištění
SLUŽBY OBČANŮM
SLUŽBY
OBČANŮM A
A FIRMÁM
FIRMÁM

odvoz materiálu
materiálu aa odpadů
odpadů do
do sběrného
sběrného
 odvoz







dvora
dvora za
za úplatu
úplatu
sekání
sekání trávy
trávy aa údržba
údržba zeleně
zeleně
ostatní
ostatní služby
služby –
– stěhování
stěhování apod.
apod.
pronájem
pronájem stánků,
stánků, parketu
parketu aa laviček
laviček
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STO LET REPUB LIKY

Osmičky se v dějinách naší republiky staly významnými mezníky a mnohé z nich si každoročně připomínáme. Zachytit jednotlivé události všech těch let s „osmičkou“ by vydalo na celou knihu. Připomeňme si krátce
tu první a tu letošní. Obě dělí 100 let. A právě 100 let uplyne od vzniku samostatného Československa. Dnem
28. října před sto lety se začala psát nová kapitola našich dějin. 

Vybírámé z oslav výročí republiky v našem reginu
BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV
U příležitosti 28. října, kdy si
připomínáme Den vzniku samostatného Československa, se zde
rovněž každoročně vzpomíná i na
oběti válek.
Pietní akt proběhne v pátek 27.
října od 10 hodin za účasti představitelů města, zástupců Armády
ČR, Svazu bojovníků za svobodu,
místních spolků, škol a reprezentace
regionálních sdružení u památníku
obětí války Na Plantáži v zámecké
aleji. Po skončení akce budou položeny kytice i u pomníku prvního prezidenta Československé republiky
T. G. Masaryka.

KOSTELEC NAD LABEM

V předvečer státního svátku v sobotu 27. října proběhne série akcí
pod záštitou města Kostelec nad
Labem.
Slavnostní zahájení se uskuteční
ve 14 hodin na Komenského náměstí položením věnců u pomníku
M. Jana Husa. Následovat bude zasazení „Lípy století“, která tak bude
i příštím generacím připomínat tuto
událost. Vyvrcholením zdejší akce
bude promenádní koncert Podnikového dechového orchestru ŠKODA
AUTO z Mladé Boleslavi.
V místním Infocentru proběhne
v 16 hodin vernisáž výstavy leteckých fotografií Miroslava Loudila
pod názvem „Kde domov můj“.
Slavnostní ráz podtrhne vystoupení souboru KrisKros a cappella CZ.
V kinosále na radnici se od 19 hodin
představí cimbálová kapela HARAFICA s netradičním programem.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Již o týden dříve v sobotu 20. října
proběhnou ve zdejším městě oslavy vzniku Československa.
Po celé odpoledne bude v prostorách kulturního domu Vltava probíhat pestrý program v duchu předválečné republiky. Zazní proslov
prvního prezidenta T. G. Masaryka
a potom se rozproudí družná zábava.
Zahraje staročeská kapela Kontušovka a všichni si budou moci zatančit.
Představí se tanečnice ve víru kankánu a zhlédnout bude možno akrobatická vystoupení. Chybět nebudou
staročeské hry pro hosty či dobová
věštírna. Občerstvit se bude možno
pravým vojenským gulášem z polní
kuchyně, bramborákem a mlsné ja-

zýčky jistě potěší prvorepublikové
pralinky či čokoláda. Pro děti jsou
opět připraveny dobové dílničky
a řada různých her. V 18 hodin se
vydá slavnostní lampiónový průvod
v čele s kočárem s prezidentem Masarykem za doprovodu živé kapely.
Vše vyvrcholí velkým ohňostrojem.
Všem vzácným hostům se vřele
doporučuje, aby se dostavili v dobovém oblečení, a tím podtrhli slavnostní ráz těchto oslav.

MĚLNÍK

Město Mělník ve spolupráci s Čsl.
obcí legionářskou, T. J. Sokol a
Mělnickým kulturním centrem pořádá sérii akcí připomínající výročí
vzniku Československé republiky.
Ve čtvrtek 25. října se od 15 hodin

uskuteční Pietní akt na Zborovského náměstí věnovaný československým legionářům. Poté bude v parku u Masarykova kulturního domu
slavnostně odhalen pamětní kámen
s nápisem a připomínkou 100 let
výročí republiky a zároveň bude obnoven původní název parku na Tykalovy sady. V 16.30 se v hudebním
salonku MKD představí nová publikace „Legionáři okresu Mělník“
a celé odpoledne bude zakončeno
kulturním pořadem „Tóny důvěrné“
básníka Františka Novotného a Pražského smyčcového dua.

NERATOVICE

V pátek 26. října v 10 hodin proběhne v Neratovicích před zdejším
gymnáziem u busty prvního česko-

slovenského prezidenta T. G. Masaryka pietní akt.
Položením květin si připomenout
i všechny ty, kteří pro svoji vlast
obětovali to nejcennější, svůj život.
A přesně o státním svátku v neděli
28. října se od 20 hodin v sále Společenského domu uskuteční kulturně
zábavný program. Zazní zde písničky legendárního Osvobozeného divadla W+V z třicátých let v podání
členů další kultovní scény – Divadla
Semafor. Vystoupí současná hvězda Semaforu Lucie Černiková, dále
se představí Martina Hudečková,
Richard Trsťan, Bigband Neratovice a další. Jelikož v sále bude stolová úprava, tak si hosté jistě dají
i kávu či sklenku vínka k příjemnému poslechu.

PŘIJĎTE OSLAVIT STÁTNÍ
SVÁTEK STYLOV Ě
Mělnické náměstí Míru se každé sobotní dopoledne zaplnilo stánky s pestrým sortimentem zboží. Mělnické
farmářské trhy pořádal zdejší spolek Světlonoška. Byly doplněny tématickými jarmarky v podobě keramického či řemeslného. Letošní farmářské trhy končí již tradičně Dušičkovým jarmarkem. Letošní se uskuteční
v předvečer státního svátku, v sobotu 27. října, kdy oslavíme sto let od vzniku Československé republiky.
Proto se organizátoři rozhodli využít této významné události a akce se tentokrát po celý den ponese v atmosféře první republiky.
A tak se stánky vyzdobí národními
barvami a pořadatelé i prodejci se
představí v dobovém oblečení. Vše
doplní bohatý program, jenž jak po
stránce historické, tak i kulturní rov-

něž přiblíží toto období našich dějin.
Proto se zde například opět představí známý flašinetář pan Štěpánek,
Staropražští pardálové zase všechny pobaví písničkami, jenž rozdá-

valy radost již našim prababičkám
a pradědům. Koncert kapely „Hudba Tvýho Fotra Blues Band“ určitě
ještě více přispěje ke skvělé náladě.
Samozřejmě je pamatováno i na
děti. Kromě již tradičního a oblíbeného kolotoče na ně čeká i loutkové
představení Sváťova dividla z Litoměřic.
Co však jistě podbarví tu pravou
prvorepublikovou atmosféru je to,
že organizátoři doporučují, aby se
i návštěvníci zapojili a případně
dostavili v oblečení připomínající
dobu dvacátých i třicátých let minulého století. Stačí třeba jen doplňky
ve formě klobouku, ať pánského či
dámského, rukaviček, vycházkové
hůlky nebo šály připomínající onu
dobu, kdy elegance a šarm byla zcela přirozená věc.
Takže i tímto způsobem je možno
důstojně si připomenout toto výročí,
kdy nová republika vykročila s nadějemi na cestu dějinami a záhy si
získala mezinárodní respekt a uznání.
Za spolek Světlonoška
Bedřich Marjanko
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MŠENO

TJ Sokol Mšeno pořádá tradičně 28. října u příležitosti státního
svátku vzniku Československé republiky závod v přespolním běhu
v přírodním lesoparku Debř.
Běh je určen pro všechny kategorie od těch nejmladších až po ty nejdříve narozené. Celý závod odstartují v 10 hodin předškoláci a mladší
žactvo. Následovat budou starší žáci,
dorostenci a příslušnice něžného pohlaví. V půl dvanácté se na start postaví muži a veteráni.

PROGRAM:
9:30 DERNIÉRA VÝSTAVY MŇAAAU ANEB KOČKY V MUZEU - komentovaná
prohlídka a tvořivá dílnička s kocourkem Švarcem
11:00 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN vítězům soutěže „Zakletá klubíčka“
11:00 - 13:00 PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ PRO DĚTI v obnovené expozici přírody
Čekají na Vás nová zvířátka i nové informace o chráněných oblastech Mělnicka...
14:00 Komentovaná prohlídka výstavy MĚLNÍK NA CESTĚ K 28. ŘÍJNU 1918
s kurátorem výstavy historikem Mgr. Lukášem Snopkem. Sraz před muzeem.
14:30 Komentovaná prohlídka nové VÝSTAVY DĚTSKÝCH HOUPADEL A PLYŠOVÝCH
MEDVĚDŮ a expozice historických kočárků s kurátorkou Mgr. Naďou Černou.
15:00 EDITH STEIN (1891–1942), židovská intelektuálka ve víru dějin 20. století.
Přednáška Miroslava Líra v kavárně muzea.

ROZTOKY U PRAHY

V pátek 5. října byla slavnostně
zahájena výstava Prima sezóna
s podtitulem Vily v okolí Prahy,
interiérový a oděvní design první
republiky, která vznikla ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze u
příležitosti 100. výročí založení republiky.
Tato expozice, jenž se nachází ve
Velké výstavní síni Středočeského
muzea, atraktivní formou přibližuje životní styl první republiky. A to
především architekturu a životní styl
první republiky, konkrétně vzácně
dochované interiéry středočeských
meziválečných vilových staveb s
původním vnitřním zařízením, často
navrženým významnými architekty
a designéry, interiérový design a styl
odívání tohoto období. Dobové fotografie a trojrozměrné exponáty věrně
doloží estetickou a ideovou základnu životního stylu první republiky.
Celou výstavu, kterou bude možno
zhlédnout až do 3. března příštího
roku, doplňují doprovodné programy v podobě různých akcí pro školy
a přednášek pro širokou veřejnost.

SLANÝ

Vlastivědné muzeum otevře ve
čtvrtek 25. října výstavu „Pohledy z bojiště – 1. světová válka ve
fotografii a korespondenci ze Slánska“.
Výstava, která vznikla díky skvělé spolupráci s místními sběrateli
a odborné pomoci Vojenského historického ústavu nabídne tři unikátní
pohledy do dění tzv. Velké války,
jejíž 100. výročí ukončení si rovněž
v této době připomínáme. Představeny budou dvě kolekce fotografické
a jedna kresebná. Expozice tak představí ty nejlepší a nejcennější snímky a pohlednice ze všech tří kolekcí,
dále vybrané předměty a dokumenty
s tematikou 1. světové války. Výstavu bude možno zhlédnout až do 24.
února příštího roku.

DEN 28/10/2018/9-17 hod.
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ROUDNICE NAD LABEM

Každodennost před 100 lety
Tak se nazývá výstava, kterou zahájilo 4. října Podřipské muzeum. Jak
vypadala domácnost našich babiček
a prababiček v dobách, kdy vzniklo samostatné Československo? Co
se tehdy používalo a jak vypadaly
rozličné předměty, které používáme
i dnes či již byly překonány a tak
mnohdy již nevíme k čemu sloužily.
Návštěvníci této expozice si budou
moci prohlédnout jednotlivé části
tehdejšího zařízení domácnosti, ale
i předměty denní potřeby tématicky
se vázající ke vzniku republiky. Tato
zajímavá a jistě poučná výstava potrvá až do 11. ledna příštího roku.
Sváteční dny v galerii
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se zapojí do oslav
výročí naší vlasti již od čtvrtku 25.
října kulturním pásmem pod názvem
„První dámy Masarykovy“, v němž
se představí Valérie Zawadská a Doležalovo kvarteto. Program je pořádán ke stému výročí republiky a jeho
součástí budou také ukázky z korespondence mezi Charlottou a její
dcerou Alicí Masarykovými. Bylo
to v dobách pro obě nejtěžších, kdy
Alice byla vězněna rakousko-uherskými úřady během I. světové války.
Kromě toho zazní skladby Františka
Škroupa, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Ve dnech 26.–28. října
bude v rámci výročí Ústeckého kraje
vstup do galerie zdarma. Navštívit
tak bude možno aktuální výstavy
i stálou expozici. I tímto způsobem
bude možno oslavit toto významné
výročí.
red

9:00 – 17:00 prohlídky stálých expozic a výstav:
Expozice regionální historie, přírody a českého vinařství
Expozice historických kočárků, dobových hraček a výstava dětských houpadel
a plyšových medvědů
Výstava Z historie malé železnice s jezdícím historickým vláčkem
Výstava 130 let mělnického muzea v muzejní kavárně

Muzejní kavárna nabízí 50 druhů českých vín!
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 1,- Kč!

Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54, 276 01 Mělník, www.muzeum-melnik.cz

Z HISTORIE –1932

JAK SLAVILI NAŠI PŘEDKOVÉ
Tento měsíc oslavíme sto let od vzniku Československé republiky.
V dnešní době se to bohužel z důvodů jak historických, tak i především
společenských, mnohým nezdá tak významné výročí a mají jej jako
pouhý jeden z volných dnů. Z historického pohledu se může zdát, že
slavíme výročí již neexistujícího státu a ze společenského, že se nám
díky povinnému slavení za minulého režimu podobné akce znechutily.
Avšak v období první republiky se toto výročí slavilo s nadšením, spontánně a důstojně. Pro většinu obyvatel tento den znamenal skutečný
svátek. Pro ilustraci zde uvádíme zprávu o programu oslav v Mělníku
z regionálního tisku.
Oslavu výročí naší samostatnosti,
kterou v pátek 28. t.m. o 10. dopol.
uspořádá zdejší městský osvětový
sbor za účasti krojovaných organizací táborem občanstva před radnicí
na náměstí Svobody, má tento pořad:
1.	28. říjen, pěvecký sbor od Karla
Pospíšila,
2.	vztyčení státní vlajky a státní
hymny zpívané shromážděním,
3.	Alois Župka – báseň Ke vztyčení
státní vlajky, recituje p. Jan Valenta,
4.	Proslov ruského legionáře a redaktora p. Ant. Němce-Netolického z Prahy,

5.	28. říjen u nás, vzpomene p. Václav Nový, statkář z Cukroušek,
člen okresního výboru, bývalý
okresní starosta,
6. 	Slovan, pěvecký sbor od Jos.
Vašáka. Oba sbory přednese pěvecký kroužek českobratrský,
řízený sbormistrem p. Jarosl. Vrbou. Za nepříznivého počasí koná
se oslava v tutéž hodinu v Tyršově
domě.
(Mělnické listy č.43 z 21. října
1932) Vybral Bedřich Marjanko
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Bouřlivá doba předvolební je za námi a nastává doba povolebního vyjednávání. Nyní, kdy na radnicích ještě vyjednávají, uzavírají koaliční dohody a plánují, můžeme zhodnotit, jaká byla účast v letošních komunálních volbách. Dle statistických propočtů volilo přes padesát procent voličů.
Mezi obce s účastí nad 70% se řadí Kokořín, Nosálov, Lhotka či Kozomín. Ve vedení je obec Kanina, kde svůj hlas do volební urny přišlo odevzdat
89,33 % voličů. Nejnižší účast, pod 40 %, zaznamenala obec Dřínov a město Neratovice. Účast v ostatních městech a obcích Středočeského kraje se
pohybovala mezi 50 a 60 %. 
red

MĚLNÍK

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název
MĚLNIČANÉ
Mělničtí patrioti
MÉ MĚSTO
ODS s podporou Strany Soukr. ČR
MÁME RÁDI MĚLNÍK
NK a KSČM "ZA LEPŠÍ MĚLNÍK"
ANO 2011
Česká str. sociálně demokrat.
Spojené síly pro Mělník

abs.

v%

10 713
2 822
22 750
20 447
16 122
9 148
18 885
7 703
7 985

9,19
2,42
19,52
17,54
13,83
7,85
16,20
6,61
6,85

NERATOVICE

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

název
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Volba pro Neratovice
NERATOVICE JINAK
Společně pro Neratovice
NeraHnutí
Svob.a př. dem.-T.Okamura (SPD)

abs.

v%

1 090
5 049
10 936
5 341
20 100
10 251
30 617
5 952

1,22
5,65
12,24
5,98
22,50
11,47
34,27
6,66

SLANÝ

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

21
20
21
21
21
21
21
21
21

116 575,00
111 023,80
116 575,00
116 575,00
116 575,00
116 575,00
116 575,00
116 575,00
116 575,00

9,18
2,54
19,51
17,53
13,82
7,84
16,19
6,60
6,84

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

9
21
21
21
21
21
21
21

38 286,85
89 336,00
89 336,00
89 336,00
89 336,00
89 336,00
89 336,00
89 336,00

2,84
5,65
12,24
5,97
22,49
11,47
34,27
6,66

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů
2
0
4
4
3
2
4
1
1
Počet
mandátů
0
1
3
1
5
2
8
1
Počet
mandátů

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANO 2011
Strana svobodných občanů
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO-OMS/STAN
Koruna Česká (monarch.strana)
Unie pro sport a zdraví
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Sdružení KDU-ČSL, NK

15 846
11 351
5 665
12 558
98
14 247
26 872
4 771
9 686

14,09
10,09
5,04
11,16
0,09
12,67
23,89
4,24
8,61

27
26
27
27
1
27
27
27
27

112 488,00
108 321,77
112 488,00
112 488,00
4 166,22
112 488,00
112 488,00
112 488,00
112 488,00

14,08
10,47
5,03
11,16
2,35
12,66
23,88
4,24
8,61

4
3
1
3
0
4
7
0
2

10

NAŠE MĚSTO, Sdružení SPOZ, NK

11 394

10,13

26

108 321,77

10,51

3

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

15
14
15
15

8 120,00
7 578,66
8 120,00
8 120,00

35,46
10,26
37,36
17,58

MŠENO

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4

název
Pro Mšeno
Občanská demokratická strana
Společně pro Mšensko
Patrioti Mšenska

abs.

v%

2 880
778
3 034
1 428

35,47
9,58
37,36
17,59

Počet
mandátů
6
1
6
2
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AKTUÁLNĚ

KRALUPY NAD VLTAVOU

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4
5
6

název
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
KRALUPY Nová Vlna
KSČM a NK
Občanská demokratická strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

abs.

v%

3 824
18 137
18 797
10 220
22 738
29 678

3,70
17,54
18,18
9,88
21,99
28,70

LIBĚCHOV

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2

název
POKRAČUJEME SPOLEČNĚ
SPOLEČNĚ

abs.

v%

3 219
910

77,96
22,04

HORNÍ POČAPLY

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4

název
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
Za rozvoj obce
Unie pro sport a zdraví

abs.

v%

515
1 288
3 221
1 843

7,50
18,76
46,91
26,84

VELVARY

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4

název
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Oživme Velvary!

abs.

v%

3 716
600
2 846
6 528

27,14
4,38
20,79
47,68

ŠTĚTÍ

Hlasy

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo
1
2
3
4
5
6
7

název
Sdr.za b.m.,dr.2.ZŠ,Nez.a KSČM
Česká str.sociálně demokrat.
ŠTĚTSKO SPOLU
Sport, zdraví a prosperita
Občanská demokratická strana
Svobodní a nezávislí
ANO 2011

abs.

v%

4 707
10 243
5 744
8 126
6 969
1 809
9 050

10,09
21,96
12,31
17,42
14,94
3,88
19,40

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

21
21
21
21
21
21

103 394,00
103 394,00
103 394,00
103 394,00
103 394,00
103 394,00

3,69
17,54
18,17
9,88
21,99
28,70

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

9
9

4 129,00
4 129,00

77,96
22,03

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

12
15
15
15

5 493,60
6 867,00
6 867,00
6 867,00

9,37
18,75
46,90
26,83

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

15
4
15
15

13 690,00
3 650,66
13 690,00
13 690,00

27,14
16,43
20,78
47,68

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

21
21
21
21
21
21
21

46 648,00
46 648,00
46 648,00
46 648,00
46 648,00
46 648,00
46 648,00

10,09
21,95
12,31
17,41
14,93
3,87
19,40

Počet
mandátů
0
4
4
2
5
6
Počet
mandátů
7
2
Počet
mandátů
1
3
7
4
Počet
mandátů
4
0
3
8
Počet
mandátů
2
5
3
4
3
0
4

ÚČAST VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V OKRESE MĚLNÍK V %
Býkev
Byšice
Cítov
Čakovičky
Čečelice
Dobřeň
Dolany nad Vltavou
Dolní Beřkovice
Dolní Zimoř
Dřínov
Horní Počaply
Hořín
Hostín
Hostín u Vojkovic

67,35
53,13
56,44
64,71
56,40
52,82
47,50
62,03
55,41
39,08
55,87
58,97
59,58
55,02

Chlumín
54,48
Chorušice
58,82
Chvatěruby
42,89
Jeviněves
65,19
Kanina
89,33
Kly
52,41
Kojetice
62,85
Kokořín
70,26
Kostelec nad Labem 42,06
Kozomín
71,09
Kralupy nad Vltavou 39,49
Ledčice
40,08
Lhotka
70,17
Liběchov
58,85

Libiš
Liblice
Lobeč
Lužec nad Vltavou
Malý Újezd
Medonosy
Mělnické Vtelno
Mělník
Mšeno
Nebužely
Nedomice
Nelahozeves
Neratovice
Nosálov

45,81
60,42
48,65
35,45
59,73
68,07
48,95
41,30
51,97
50,58
61,14
54,48
36,58
70,51

Nová Ves
Obříství
Olovnice
Ovčáry
Postřižín
Řepín
Spomyšl
Stránka
Střemy
Tišice
Tuhaň
Tupadly
Újezdec
Úžice

65,97
51,42
60,79
61,29
54,51
55,23
56,06
53,01
80,21
43,03
48,05
53,04
63,55
58,31

Velký Borek
Veltrusy
Vidim
Vojkovice
Vraňany
Všestudy
Všetaty
Vysoká
Zálezlice
Zlončice
Zlosyň
Želízy
Celkem

60,12
56,65
47,75
50,62
63,49
57,39
49,94
57,67
62,67
51,05
45,28
48,80
46,31
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OLYMPICI SE ZASTAVÍ V NERATOVICÍCH
Je to více nežli půl století, kdy v
Praze vznikla skupina s poněkud
zvláštním názvem „Karkulka“.
Jednalo se o slovní hříčku – KARlínský KULturní KAbaret. V té
době nikdo netušil, že se z této
doprovodné hudební formace Mikiho Volka – tehdejšího „krále
českého rockenrollu“ či začínající
zpěvačky Yvonny Přenosilové stane legenda naší populární hudby.
Hity jako „Želva“, „Pták Rosomák“,
„Dej mi víc své lásky“ či „Slzy tvý
mámy šedivý“ se staly již klasikou
české hudební tvorby.
Ano, to je skupina Olympic! Název dostala podle tehdejšího klubu
„Olympik“ ve Spálené ulici. Kapela
vystupovala v divadlech Semafor či
Rokoko a na konci šedesátých let
se podívala i do Paříže. Sedmdesátá
léta jsou ve znamení četných personálních změn, kdy se v kapele objevil například coby baskytarista tehdy
začínající Jiří Korn. V polovině sedmdesátých let je však skupina dokonce na pokraji rozpadu. Olympici
jsou totiž na samém okraji zájmu a
ani singly, v té době vydané, nemají
žádný úspěch.
Teprve příchodem Milana Brouma dochází k přitvrzení skupiny a
vznikají úspěšná alba „Prázdniny
na Zemi“, „Ulice“, „Rock n roll“ či
„Kanagon“. Po tragické smrti hráče
na klávesové nástroje Mirka Berky
v roce 1987 skupina dále pokračuje opět pouze s jedněmi klávesami
v sestavě Petr Janda, Milan Broum,
Jiří Valenta a Milan Peroutka, kterého později za bicími vystřídal Martin
Valgl. V této sestavě hrají doposud.

Skupina Olympic
Foto: archiv
Letos v září jim vyšlo i nové album „Trilobit“, které bylo pokřtěno
v Malostranské besedě.
V roce 2014 kapela zahájila turné pod příznačným názvem „Permanentní tour“, které znamená, že
Olympici prostě nehodlají přestat
koncertovat, a proto se ně fanoušci
mohou těšit v mnoha českých i slovenských městech. Počátkem září
2018 se vydali na podzimní turné,
jednou z jejich zastávek budou v
úterý 6. listopadu Neratovice. Přivítá
je zdejší Společenský dům, kde ve
Velkém sále od 19 hodin zazní jejich
známé hity.
mar

NA KUS ŘEČI S…

DANOU MORÁVKOVOU
Další setkání tohoto již oblíbeného cyklu proběhne tentokrát v úterý
30. října od 19 hodin opět v areálu brandýského zámku. Do zdejšího
křesla pro hosta po Zdeňkovi Troškovi opět usedne žena, kterou zejména televizní diváci dobře znají. A tou je herečka, moderátorka, choreografka a také bývalá krasobruslařka Dana Morávková.

DIVADELNÍ PODZIM
Libčické ochotnické ĎIVADLO LOĎ pořádá 23. ročník přehlídky
ochotnických souborů „Libčický divadelní podzim“, které se v sále
zdejší ZUŠ představí do konce letošního roku.

Vše zahájí v neděli 21. října domácí
scéna, která uvede premiéru komedie „Kurz efektivního rodičovství“
na motivy stejnojmenné hry Šárky
Fenykové. Tentokrát v sobotu 3. listopadu OD MÁJ 21 CHALOUPLY
uvede hned dvě komedie. „Jak to
bylo s Růženkou“ Stanislava Tomka se zamyslí nad tím, co by bylo,
kdyby….a do řeckých bájí diváky
zavede Radim Weber svojí hrou se
sáhodlouhým názvem „Jak začala a

skončila Trojská válka aneb Konec
kuřích ok na Olympu“.
V pátek 16. listopadu Divadelní
spolek ŽUMPA uvede již klasickou
hru Arnošta Goldflama „Dámská šatna“. Sobota 24. listopadu bude patřit
ochotníkům z Nelahozevsi a jejich
adaptaci známé hry Donalda Churchilla „Natěrač“. Britský autor patří
mezi autory tzv. ,,čistých komedií”,
mezi které patří i tato bláznivá komedie o malíři pokojů, který se ve svém
volném čase vášnivě věnuje herectví
a dostane nečekanou životní roli…
Celou přehlídku zakončí opět
domácí ĎIVADLO LOĎ v sobotu
8. prosince reprízou „Kurzu efektivního rodičovství“. Všechna představení začínají v 19 hodin. 
red.

Již během svých studijních let hostovala v Činoherním studiu v Ústí
nad Labem, poté ji angažovalo jako
velmi výraznou herečku Divadlo Na
Zábradlí a od roku 2001 účinkuje
v Divadle Bez Zábradlí, kde hraje
doposud. Kromě toho se výrazně
podílí na celé řadě choreografických
projektů, jako například na nastudování opery Rusalka, divadelních
her Popelka, Čert a Káča, Labutí
jezero nebo choreografiích k filmům
„Z Pekla štěstí“ či „Andělská tvář“.
Sama si v divadle zahrála některé významnější role, z nichž možno

jmenovat Mášu v Revizorovi, Karolku v Její Pastorkyni a Rusalku ve
stejnojmenné opeře Antonína Dvořáka. Na počátku 90. let se začala
objevovat i v televizi, kde ztvárnila
v několika pohádkách role princezen
a jiných ženských hrdinek.
Do výrazného diváckého podvědomí se dostala moderováním pořadu Snídaně s Novou či Prima jízda
a rovněž díky celé řadě televizních
rodinných seriálů.
Jistě se o všech těchto svých aktivitách podělí s posluchači a opět
půjde o zajímavý zážitek.
mar
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KOUZELNÉ PODZIMNÍ KOKOŘÍNSKO
Do malebné krajiny Kokořínska, do údolí pískovcových skal a rybníků, se vydávám pravidelně v létě, kdy je v údolí příjemný chládek, a
potom na podzim, když mě posedne touha sbírat v lese houby.

Moje podzimní výjezdy se striktně
omezují na příjezd co nejblíže k lesu.
S košem, který by pobral brambory
na týden pro pětičlennou rodinu, pak
pobíhám po kopcích a s dvěma třemi
starými houbami se vracím domů. Je
už zima a krajina působí trochu depresivně. Vzpomenu na Karla Hynka a celkem chápu obsah některých
jeho básní.
Jenže, letošní podzim je úplně
jiný. A krajina je tak barevná a krásná. Kokořínský kraj vypadá jako by
byl vybarvený těmi nejpestřejšími
barvami. Na odhalených skalách svítí rudé listy popínavých keřů, stromy
jsou zlaté, tráva sytě zelená, a to vše
se odráží v rybnících jako v zrcadlech. Je úplně jedno, že můj košík

zeje prázdnotou.
Doporučuji všem. Zajeďte si na
výlet právě sem. Začít můžete už na
Harasově. Rybník, který v létě láká
ke koupání, nabídne i v podzimním
čase překrásnou podívanou. Můžete
se vydat po turistické stezce kolem
rybníka nebo jen tak sedět a pozorovat hladinu.
Pokračujte dál, k hradu Kokořín.
Po klikaté cestě se vydejte až nahoru. Odměnou bude vyhlídka na celý
hrad, který je obklopen divokou přírodou.
Tím výlet nemusí vůbec končit.
Malebným krajem můžete bloudit
celé dny. A to podzimní Kokořínsko
bude jistě skutečnou pastvou pro oči.

red

UNIKÁTNÍ PAMÁTKY OBCE SAZENÁ

Obec Sazená ležící asi sedm kilometrů od Kralup nad Vltavou má bohatou historii a pyšní se výjimečnými
památkami. Jsou zde umístěny dvě pevnůstky tzv. řopíky, v neobvyklém stylu.

Přístavba obecní váhy

Barokní mlýn čp. 38.

NUMEROLOGIE
ŘÍJEN
Máme tu krásné babí léto, které je pod vibrací čísla tři. Rok 2018/11
a měsíc říjen 10 což je 11+1/12/3.
Trojka je silné číslo, které nám má
ukázat, co je v nás ukryto, myšleno tím naše vnitřní schopnosti, což
můžeme vyjádřit slovem, písmem,
či svojí zručností... Takže my, co
dlouho váháme, zda začít nebo nezačít psát deník, tak teď nastal ten
správný čas, sedněte a začněte. Slovo – jak je kouzelné a mocné, tak
se zamyslete nad možností správně
a ve správný čas použít ta správná
slova, jak k vyřešení svých problémů, tak i k pochvale, či jen použít
milé slovo při návštěvě školy, úřa-

du, či obchodu. Byli jsme obdařeni možností komunikace, kterou
bereme jako běžnou věc, tak ji používejme, říkejme, co si myslíme,
co nás trápí, z čeho máme radost,
čeho bychom chtěli dosáhnout, no
prostě používejte hojně slovo nejen
v tomto měsíci říjnu, který je příznivě nakloněn k rozhovorům všeho druhu. A konečně docházíme k
tomu krásnému a tvořivému – kreativitě, zkuste začít dělat něco nového, něco co vás uspokojí – malování, tvoření rukama. A když nechcete

tvořit vy, tak jděte do divadla, na
výstavu, na koncert, prostě se běžte
potěšit z tvorby druhých.
Přeji vám nejen zářící sluníčko
na blankytně modrém nebíčku, ale
i v našem srdíčku, krásné dny přeje

Marcela K.

Od léta roku 1937 byla v okolí Sazené budována nová opevněná linie,
a tak mezi srpnem a listopadem bylo
v okolí Sazené vybudováno sedmnáct těchto řopíků. V prosinci téhož
roku bylo rozhodnuto o dodatečné
výstavbě dvou dalších bunkrů, ale
tentokrát přímo v obci.
První pevnůstku se vojáci rozhodli umístit do 1. patra barokního
mlýna čp. 38. Do jejího nitra se dalo
vejít buď z interiéru budovy, nebo
z pavlače ze zahrady. Šlo o jednostřílnovou pevnůstku, kterou podpírá
pětimetrový sloup. Měla za úkol,
spolu s dalším objektem u váhy, zastřelovat komunikaci vedoucí přes
obec od Ledčic dále na Novou Ves.
S majitelem budovy byla tehdy uzavřena nájemní smlouva na 30 let,
která vypršela v roce 1968.
Druhou pevnůstku se vojáci rozhodli zbudovat jako přístavbu obecní váhy, stojící přímo uprostřed
vsi. Je maskována jako nenápadné
stavení s červenou taškovou střechou uprostřed návsi coby obecní
váha. Jedná se o naprosto atypický objekt, který svým stavebním
uspořádáním nemá obdoby. Nachází se zde Pevnostní muzeum, které
se zabývá historií těchto objektů.
V letech 2007–2008 několik nadšenců z Klubů vojenské historie objekt
„váhy“ zrekonstruovali, takže dnes
slouží jako malé pevnostní muzeum,
vybavené kompletně tak, jak měl
být objekt připraven na válku. Další
obranný objekt, který je památkově
chráněný, se však nachází v soukromém vlastnictví, a tudíž je veřejnosti
nepřístupný. Výjimkou se ale od loňského roku stal Den vzniku samostatného Československa 28. října,
letos od 10 do 17 hodin.
mar
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA AUTOMOBILŮ
JAKÁ AUTA VOZÍ KARLA GOTTA
Karel Gott je česká pěvecká legenda, která se hluboce zapsala do historie. Je známý nejen v České republice a na Slovensku, ale i v okolních
zemích. Zajímá vás, jaká auta prošla jeho rukama? Pojďme se na to společně podívat.
“Božský Kája” si své první auto
koupil v roce 1963. Byl to Opel Kapitän, limuzína, která připomínala
americké automobily. Auto koupil
Karel Gott v západním Berlíně na
zájezdu divadla Semafor a domů už
zpěvák se sborem tedy nejel. Vyrazil
po ose se svým novým automobilem,
ale bohužel nedojel. Historky praví,
že jejich společná cesta skončila
v Drážďanech, kde začal motor klepat. Cestu domů tak Gott absolvoval
s hercem Václavem Štaidlem vlakem a pro auto se vrátil později. Ani
pak se ale Opel Kapitän zpěvákovi
příliš nevyplatil. Do Československa
jelo auto na laně za Fordem Cortina.
Do toho ale po cestě naboural. Gott
nakonec zaplatil všechny opravy
a auto raději prodal. Nikdy se tak s
ním vlastně ani nesvezl.
O něco později si koupil nádhernou Alfu Romeo 2000. Toto kupé
se ale Karlu Gottovi také zapsalo do
jeho deníčku nepříjemných automobilových zážitků. V roce 1973 v něm
totiž zpěvák na mokré silnici vážně
boural.
O pár let později už na řadu přišla německá auta, u kterých vlastně
zpěvák zůstal dodnes. V roce 1977 to
bylo první Audi, o 10 let později Porsche 911 Carrera a v té samé době
začal Gott jezdit i v mercedesech.

A jejich služeb využívá dodnes,
když ho jeho řidič vozí v aktuální generaci třídy S před faceliftem. Vidět
jsme Karla Gotta ale mohli i ve Škodě Fabia nebo v Citroënu Berlingo,
ve kterém ho vozil jeho řidič Oldřich
Havránek.
Nejsou to samozřejmě zdaleka
všechna auta, která Gott vlastnil. Jejich výčet by zabral mnoho řádků.
Německé automobily užívá i zpěvákova manželka Ivana Gottová. Ta
dříve jezdila v Audi A4, s níž Gott v
Praze jednou také boural. Tu vyměnila za Mercedes-Benz třídy R a nyní
jezdí ve Volkswagenu Golf.
Zdroj: www.auto-mania.cz
1973 – Alfa Romeo 2000 po vážné bouračce na mokré silnici

VAŘÍME ZDRAVĚ
RIZOTO S HOUBAMI, SMETANOU A TYMIÁNEM
Když máme doma chuť na nějakou delikatesu, uděláme si rizoto. Nejraději máme to s čerstvými houbami,
smetanou a tymiánem!
Doba přípravy: 50 minut
Počet porcí: 2 – 3 porce
zzIngredience
sádlo nebo přepuštěné máslo
● 1 střední květák
● 1 střední žlutá cuketa

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

KŘÍŽOVKA

● 2 střední bílé cibule (nebo 1 větší)
●	300 g čerstvých lesních hub
nakrájených na kostičky
●	400 g drůbežího masa z farmy
(já použila kachní)
● 2 lžíce lístků čerstvého tymiánu
● 1 dcl suchého bílého vína
● 1 hrnek kuřecího vývaru
● 200 ml 30% smetany
● 3 stroužky česneku
● nerafinovaná mořská sůl
zzNa servírování
● olivový olej ● pažitka
● sýr pecorino podle chuti
zzPostup:
Květák očistíme a nakrájíme na jednotlivé růžičky. Ty potom vložíme
do mixéru, přidáme vodu tak, aby
růžičky byly ponořené a mixujeme,
dokud se nám nevytvoří malé, jako
rýže vypadající kousky. Cuketu
očistíme, nakrájíme na větší kostky
a stejně jako květák přidáme i s vodou do mixéru a rozmixujeme na

menší kousky. Poté pomocí síta zeleninovou rýži slijeme a dáme stranou.
Ve větší pánvi s rozehřátým tukem
orestujeme najemno nakrájenou cibuli, přidáme na kostičky nakrájené
maso a společně 2 – 3 minuty restujeme. Přidáme houby, tymián a bílé
víno, promícháme a na středním plameni necháme 5 minut restovat. Poté
přidáme zeleninovou rýži a zprudka
ji orestujeme. Vše podlijeme vývarem, promícháme a necháme 5 minut probublávat. Následně vlijeme
smetanu, přidáme najemno nasekaný
česnek a za občasného míchání vaříme, dokud zelenina úplně nezměkne, poté rizoto dosolíme. Mezitím
si nastrouháme sýr pecorino, který
můžeme buď vmíchat do rizota nebo
s ním hotové rizoto pouze posypat
(nebo obojí:). Hotové rizoto podáváme společně se sýrem a najemno
nakrájenou pažitkou zakápnuté olivovým olejem.
Dobrou chuť.
Zdroj:
Cukrfree kuchařka pro malé i velké

Rozluštění křížovky:´.... řídit letadlo.
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KOŠÍK PLNÝ POHODY

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

ATILLA
zzATILLA
je naprosto úžasná osmiletá kastrovaná psí dáma, o kterou se její původní pán kvůli závislosti na alkoholu přestal starat. Nějakou dobu se
potulovala, ale nakonec se dostala
do naší péče. Při vstupní prohlídce
jí byla diagnostikována cukrovka,
a tak musí dostávat každý den inzulin
a speciální diabetické granule. Kvůli
její nemoci se ji začal rapidně zhoršovat i zrak. Budoucí páníček musí
počítat s tím, že péče o Atillu je finančně nákladnější. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná opravdu
o skvělou psí parťačku, věříme, že
i ona najde páníčka, který pak získá
nejlepší parťačku na světě, která mu
bude dělat jen a jen radost a věrně
mu ležet u nohou. Atilla miluje mazlení a lidskou společnost, jen díky
své minulosti nemá ráda psí konkurenci. Je čistotná a nic neničí.

KARLOS
zzKARLOS
je asi čtyřletý čistokrevný originál.
U nás mu říkáme Kájínek, protože
pokud zůstane bez dozoru, zdolá
kdejakou překážku i vysoký pletivový plot. Kája je epileptik. Jeho
záchvaty sice nejsou časté a jsou
slabé, ale i přesto musí brát léky a je
možné, že v budoucnu se může jeho
epilepsie zhoršit! Je to velký mazel,
moc rád si hraje a má rád pískací
hračky a balónky, které s chutí páníčkovi přinese. Určitě by byl moc
šťastný v rodině, která by se mu
plně věnovala, poskytla mu pelíšek
v domě nebo bytě a dělala mu radost
svou přítomností.
zzROMEO
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

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.

ROMEO

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 nevíme, 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 případě rodinného domu by zahrádka
měla být dobře oplocena.

Jitka Kovaříková

MED ROKU 2018 KOUPÍTE
V KOZOMÍNĚ

V Brně se popáté konala celostátní
soutěž a přehlídka medů.
Medy soutěží v kategoriích – jednodruhový květový med (např. akát,
pohanka, slunečnice, lípa), vícedruhový květový med, vícedruhový

květový med pastový, medovicové
medy. Všechny medy projdou laboratorní analýzou, nevyhovující jsou
ze soutěže vyřazeny. Pak přichází
ke slovu odborná degustační porota. Medy z Kozomína obsadily dvě
první místa ve svých kategoriích –
med květový a med akátový. Med
akátový se stal také celkovým vítězem soutěže Med roku 2018. Více
na http://www.medroku.cz/Vysledky.aspx

RADY DO ZAHRADY

ŘÍJEN NA ZAHRADĚ – POSLEDNÍ SKLIZEŇ ZELENINY
Přicházejí první mrazíky, které
ukončí vegetaci. Než mrazy nastanou, posbíráme poslední plodovou
zeleninu, která už při nízkých teplotách skoro neroste a těžko dozrává.
Na mráz je citlivá také červená
řepa a mrkev. Slabší mrazíky naopak
nepoškodí celer, pór a růžičkovou
kapustu. Kořenové zeleniny opatrně
vyrýváme, aby nedošlo ke zlomení
kořenů. To platí především pro černý
kořen, který je velmi křehký.
Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a vhodně uskladníme všechny odrůdy zimních jablek

a hrušek. S plody zacházíme velmi
opatrně. Malé, mechanicky poškozené nebo deformované ovoce vyřadíme při česání a co nejdříve je
zpracujeme na šťávy, mošty nebo
využijeme v kuchyni. Skladovací
prostor pro ovoce má být chladný
(2 až 5 °C), větraný, nepříliš světlý, má v něm být dostatek vzduchu,
nemá být příliš suchý (80 až 90%)
a přirozeně se v něm nesmějí vyskytovat žádní škůdci. Ideální je ukládat
jablka a hrušky na police či regály
jednotlivě. Na první pohled pak odhalíme každé ohnisko hniloby.
Vlašské ořechy usušíme na slunci,

v suché místnosti, ve stodole či na
půdě. Zcela suché ořechy nasypeme
do koše nebo sáčku, který propouští
vzduch. V žádném případě nesmíme
ořechy umývat ve vodě, protože často nemají zcela uzavřenou skořápku
a voda, která pronikne dovnitř, může
způsobit zplesnivění obsahu.
Ve druhé polovině října začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných stromů, s výjimkou broskvoní,
dáváme přednost výsadbě podzimní
před jarní. Stromky by však měly
být dostatečně vyzrálé ve dřevě, což
mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci. Při jakékoli manipulaci nesmí

u stromku přeschnout kořeny. Je
jistější, když na dobu 24 hodin před
výsadbou ponoříme rostlinu s kořeny do vody. V této době můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy
zjara raší. 
Petr Kumšta
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20. JUNIORSKÁ NÁRODNÍ LIGA VE WUSHU
Po prázdninové přestávce se pod záštitou České federace wushu pořádala v pořadí 20. juniorská národní liga ve wushu. Škola čínského
kung-fu Mělník se zúčastnila soutěže ve složení: Václav Friedrich
Heissler, Jitka Vabroušková, Lukáš Husák, Matěj Nový, Matěj Krátký, Jan Odrobina, David Halama, Karel Král, Alexandra Tošnerová
a Anna Kajzrová. Jako jedním z rozhodčích byl za mělnickou školu
Jaroslav Kekrt.

Anna Kajzrová

Zleva – Jaroslav Kekrt, Anna Kajzrová, Matěj Nový, Alexandra Tošnerová, Lukáš Husák, Václav Friedrich Heissler, Matěj Krátký, Karel
Král, David Halama, Jan Odrobina a Stanislav Fraibiš.

Matěj Nový
Celkem jsme do Mělníka přivezli 14 medailí. Václav Friedrich Heissler
2. místo, Jitka Vabroušková 3. místo, Lukáš Husák 2 × 2. místo, Matěj Krátký
2 × 1. místo, David Halama 2 × 3. místo, Karel Král 1. a 2. místo, Alexandra
Tošnerová 1. a 3. místo, Anna Kajzrová 2. a 3. místo. Všem děkuji a velká
gratulace k výsledkům.
Poslední národní soutěží v tomto roce bude 24. 11. 2018 v Lounech 5. Mistrovství České republiky ve wushu, které je nejdůležitější soutěží v roce.
	
Stanislav Fraibiš

Lukáš Husák

VYSOKÁ I FC MĚLNÍK ÚTOČÍ NA ČELO I. B TŘÍDY
Šlágrem víkendového kola I. B
s lídrem soutěže FK Dobrovice B.
1. Dobrovice B
8
2. Holubice      	
8
3. Vysoká        	
8
4. FC Mělník   	
8
5. Libčice      	
8
6. Byšice         	
8
7. Chotětov     	
8
8. Bakov n. Jiz.               	
8
9. Ostrá B       	
8
10. Lužec          	
8
11. Stará Boleslav            	
8
12. Milovice      	
8
13. Vojkovice    	
8
14. Benátky n. Jiz. B        	
8

třídy byl bezesporu duel Vysoké
6
6
5
5
5
4
3
4
2
2
2
2
0
1

0
0
1
1
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0

1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

1
1
1
2
3
2
2
4
4
4
5
5
6  	
7  	

29:15
37:18
35:15
21:18
24:16
14:12
18:15
15:18
18:20 	
10:17
19:25
16:21
9:26
9:27

19
19
18
17
15
15
14
12
9
9
8
7
3
3

Domácí Vysoká dokonce zásluhou
Gabča a Rolence vedla už ve 13. minutě 2:0, ale rezerva Dobrovic ukázala, proč je lídrem soutěže.
Do přestávky snížila a v 62. minutě dokonce vyrovnala, zatímco
Vysoké se už střelecky nedařilo. Ve
zbývajících 28 minutách se už stav
nezměnil, a tak rozhodly penalty,
v nichž byla úspěšnější Vysoká, která
se tak k čelu tabulky přiblížila na rozdíl jednoho bodu. Pouze jeden bod
ztrácí i FC Mělník, který v bojovném
utkání udolal Ostrou B 3:2. Blízko k
bodovému zisku měly i Byšice, které
v poločase vedly 1:0, a Lužec, který
v Chotětově vedl 1:0 a 2:1. Nakonec
ani jeden na body nedosáhl, stejně

jako Vojkovice doma proti Libčici.
zz Výsledky 8. kola I. B třídy skupiny B:
FC Mělník – Ostrá B 3:2 (1:1) 19.
a 76. Miřatský, 60. Mihalík – 14.
Dozorec, 63. Kouba, FK Vysoká –
FK Dobrovice B 3:2 po pen. (2:1)  
4. Gabčo, 13. Rolenc – 22. Konečný,
62. Jílek, Bakov n. Jiz. – TJ Byšice
2:1 (0:1), 55. Vaněk, 88. Takač – 18.
Čurda, Chotětov – AFK Eletis Lužec 4:2 (2:2) 14. a 88. Beneš – 32.
a 60. Koníček – 8. Polák, 29. Kučera,
SK Vojkovice – Libčice 0:3 (0:2) 21.
Hrdina, 29. Paluka, 54. vlastní, Milovice – Benátky n. Jiz. B 3:1 (3:0),
Holubice – Stará Boleslav 5:1 (4:0).

(pet)

19 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO

AKCE
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

SLEVA 50%
VATY KNAUF

SLEVA 67%

INZERCE
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JACKIE CHAN NA MĚLNICKU

Do všedního života občas vstoupí někdo, kdo váš život alespoň na čas ovlivní. Tak tomu bylo i pro trenéra
školy čínského kungfu Hong He Hong Jia Quan Mělník Stanislava Fraibiše a jeho žáky Václava Jagriho,
Beátu Fraibišovou a Dana Fraibiše, kteří se setkali
s žijící legendou bojových umění Jackiem Chanem,
který tajně na Mělnicku natáčel svůj další historický film.
Byla to pro nás velká čest, setkat se s tak významným
člověkem, který je skvělým mistrem bojových umění, kaskadérem, zpěvákem, hercem i režisérem. Jackie
Chan ve světě bojových umění hodně znamená a řadu
z nás ovlivnil i stále ovlivňuje a motivuje k cvičení bojových umění. Po setkání nás Jackie Chan obdaroval
čepicí s jeho vlastní kolekce Jackie Chan design, na
které jsou výšivky jeho spolupracujících kaskadérských
teamů z celého světa.

Stanislav Fraibiš

BASKETBALISTÉ

NEVYKROČILI NEJLÉPE
Vstup do nové sezony se v krajském přeboru basketbalistům Mělnicka
vůbec nepovedl. Jak R&J EBC Mělník, tak BK Kralupy Junior zajížděli k úvodním zápasům nové sezony do Českého Brodu a oba týmy
vstup do nové sezony nezvládly. Na případné první vítězství si tak musí
počkat do víkendu 20. a 21. října, kdy je v domácím prostředí čekají
dvě utkání.
zzČeský Brod – R&J EBC Mělník
79:60
Body Mělníka: Rajnoch 23, Šťastný 19, Laudin 8, Vališ 5, Šťastný 3,
Kvasný 2. Čtvrtiny: 23:10, 18:17,
21:15, 19:18.
zzČeský Brod – BK Kralupy – Junior 62:46
Body: Gospodinov 16, Marsa 11, Lipovský 9, Čermák 6, Jurik 2, Karhan
2, Čtvrtiny: 18:19, 17:7, 14:8, 13:8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Real Réma Nymburk      	 2
BK Kladno                      	 2
Český Brod                    	 2
Mladá Boleslav B           	 2
Beroun                           	 2
Příbram                          	 2
Kolín B                           	 2
Pečky                             	 2
Benešov B                     	 2
Mělník                            	 1
Kralupy                         	 1

zzOstatní výsledky:
2. kolo: Benešov B – Beroun 44:88
(33:32), Příbram – Kladno 79:84
(43:42), Real Réma – Kolín B 65:51
(31:25), Mladá Boleslav B – Pečky
69:55 (30:29).
3. kolo: Benešov B – BK Kladno
39:78 (15:38), BK Příbram – BK
Beroun 68:61 (31:31), Reak Réma
– Basketbal Pečky 69:46 (39:24),
AŠ Mladá Boleslav B – BC Kolín B
57:50 (22:27).
pet
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
2
2
2  	
1  	
1  	

134:97  	
4
162:118
4
141:106
4
126:105
4
149:112
3
147:145
3
101:122
2
101:138
2
83:166
2
60:79  	
1
46:62 	 1

ZÁRYBY SNIŽUJÍ
ZTRÁTU
Ve fotbalové I. A třídě všichni naši zástupci bodovali. Nejlépe se dařilo
znovu TJ Záryby, které si přivezly tři body z Dolního Bousova.
Přitom nezačaly nejlépe. Už v 19.
minutě prohrávaly 0:2 a nevypadalo
to vůbec dobře. Jenže mužstvo dokázalo, že má bojovného ducha. Nejen
že do přestávky Záryby vyrovnaly, ale ve druhém poločase dalšími
dvěma góly otočily výsledek ve svůj
prospěch. Velkou oporou byl tentokrát Soukup, který dvěma trefami do
přestávky vyrovnal a čtvrt hodiny
před koncem svoji třetí trefou pojistil pro svůj tým tři body.
Velmi dobře si v Mnichově Hradišti vedla Pšovka Mělník, která po
trefě Šmída už ve 4. minutě šla do
vedení. Pšovka hrála velmi dobře,
snažila se být dál aktivní a nechyběly ani další šance, jenže postihl ji
i smolný moment, když se po střele
domácích už v první minutě druhého

poločasu míč nešťastně odrazil od
Vildy do vlastní branky. V dalším
průběhu se sice Pšovka snažila vedení znovu strhnout na svoji stranu,
ale gólu se už nedočkala. Přesto si
v penaltovém rozstřelu vybojovala
aspoň druhý bod.
Ve skupině A bodovalo i Dynamo
Nelahozeves, které bylo hostem Průhonic. I Nelahozeves začala dobře,
ve 22. minutě šla do vedení a bez
šancí na navýšení vedení dál rozhodně nebyla. Jenže místo proměňování
šancí sama v 57. minutě inkasovala. Výsledek 1:1 došel až do konce,
a tak i v Dolním Bousově rozhodovaly penalty. Jenže v nich Dynamo o
jednu zaostalo, a tak si domů odvezlo pouze bod.

pet
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OLYMPIK SI NA ÚVOD SEZÓNY VEDE DOBŘE!
zzKOLO 7. 9. 2018 | 20:30 | SVAROG FC TEPLICE – SK OLYMPIK
MĚLNÍK 6:2 (2:1)
Branky: 6. Nene (Joao), 13. Claudinho, 32. Nene (Novotný), 34. Černý (Joao), 39. Černý (Claudinho), 40. Claudinho (Černý) – 17. Iemelianov
(Zdržálek), 37. Vokoun
zzKOLO 14. 9. 2018 | 20:30 | SK OLYMPIK MĚLNÍK – INTEROBAL
PLZEŇ 4:2 (2:0)
Branky: 9. Babovák (Demeter), 13. Zdržálek (Demeter), 36. Vokoun (10 m
kop), 39. Vokoun – 29. Holý (10 m kop), 39. Abrham (Vnuk)
zzKOLO 28. 9. 2018 | 20:00 | VŠB OSTRAVA - SK OLYMPIK MĚLNÍK
3:4 (1:2)
Branky: 19. Kundrátek L., 27. Kyselák (Kundrátek P.), 34. Petr (Pánek)
– 9. Gabčo, 20. Vokoun, 32. Zdržálek, 36. Iemelianov
zzOSMIFINÁLE POHÁRU FAČR 3. 10. 2018 | 20:00 | GMM JABLONEC N. NISOU – SK OLYMPIK MĚLNÍK 7:12 (2:5)
Branky: 8. T. Mazánek, 16. Beníšek, 23. Haunold, 30. Beníšek, 33. Bursa,
38. Haunold, 38. P. Mečíř – 5. Zdržálek, 16. Vokoun, 18. Gabčo, 19. Gabčo,
20. Buzek, 24. Kuč, 24. Gabčo, 25. Vála, 29. Zdržálek, 31. Vokoun, 34. Vála,
40. Vála
zzKOLO 5. 10. 2018 | 20:30 | SK OLYMPIK MĚLNÍK – GARDENLINE LITOMĚŘICE 3:5 (3:3)
Branky: 2. Vála (Gabčo), 11. Gabčo, 15. Zdržálek (Vokoun) – 11. Rodrigo
(Fabricio), 14. Krok (Záruba), 19. Douglas, 31. Hrubý (Záruba), 33. Rodrigo
(Krok)
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VZPOMÍNÁME
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

Dne 5. listopadu 2018 uplynou
smutné dva roky,
kdy nás navždy opustila

paní Jaruška Puršová z Tuhaně.
S láskou vzpomínají dcera Miluška
a vnuk Zdeněk s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte ji prosím
spolu s námi
milou vzpomínku.
Děkujeme.

Odešla bez slůvka rozloučení,
tak těžko k uvěření…

Dne 22. října 2018 uplyne
15 let od chvíle,
co nás navždy opustila

Dne 23. října 2018 uplynul jeden rok
od doby, kdy nás navždy opustila paní

paní Jaroslava Lipšová z Velkého Borku.

Jaroslava Lipšová z Jelenic.

Vzpomínají synové s rodinami.

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

OBJEDNÁVKY
SADBY BRAMBOR,

ÚČETNICTVÍ

prodej cibule a brambor
Ing. Jaromír Patočka
na uskladnění z Vysočiny,
Telefon: 603 422 666
prodej sadbyEKODENTAL
česneku, osiv,
krmných směsí pro králíky,
e-mail:
drůbež, ovce, prasata a holuby.
ekodental@iol.cz
Potřeby pro
chovatele PATOCKA
JAROMÍR
a zahrádkáře.
Jan Boušek, telefon:
... 315
ÚČETNICTVÍ
774 666 594-5,
624 154, ...
mail: fbousek@bramex.cz
45 21
Malý ÚjezdHusova
Jelenice
276 01 Mělník
mobil: 603 422 666
e-mail: ekodental @ iol.cz

HLEDÁM PORADCE do obchodního týmu České pojišťovny,
se zaměřením na pojištění podnikatelů a firem.
Chcete si sami určovat pracovní dobu a výši platu?
Nabízím zázemí silné společnosti, vícesložkové odměňování,
odborné vzdělání a kariérní růst. Požaduji minimálně SŠ vzdělání
s maturitou, komunikativnost a flexibilitu.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
zdenek.pintrava@ceskapojistovna.cz
nebo na telefonu: 775 021 801.

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

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

PRODÁM

PRÁCE

zz
Prodám krmné brambory 2 Kč za

zz
Hledám paní na úklid domácnosti v rodinném domě. Pečlivost a
diskrétnost podmínkou. Odpovědi
pod značkou „ÚKLID“ odesílejte na
adresu redakce Mělnicko, Nová 209,
Mělník.

kilogram. Telefon: 606 466 499.
zz
Prodám vykrmená prasata, selata,
SO 9-12 hodin. Telefon: 602 281 634.
zz
Prodám kamerunské ovečky nar.
01/2018, vhodné do chovu, pocházejí
z dvojčat, Rodí 2× do roka. Telefon:
721 556 222.

NEMOVITOSTI
zz
Koupím starší rodinný dům. Dě-

kuji za nabídky. Telefon: 730 141 470

zz
Prodám družstevní byt 2+kk,

40 m2, lodžie, 2. patro, zděné jádro,
plastová okna, sklepní kóje, dům po
rekonstrukci. Cena dohodou. Telefon:
730 966 222.

KOUPÍM
zz
Koupím traktor Zetor nebo Cry-

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

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

Palackého 134/9, Mělník
osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
 Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů
Provozní doba: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil
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LPG STANICE
KOKOŘÍNSKÁ 2861

PRODEJ PB LAHVÍ

MĚLNÍK

773 786 265

PROVOZ NEPŘERUŠEN

299
379

99
299
999
379

LPG 14.70

LPG 14.70

jezd přes

Shell

RUŠEN

E
PROVOZ NEPŘ

vjezd přes
KOKOŘÍNSKÁ 2861, MĚLNÍK

Nemocnice Měšice, Praha – východ,
následná péče,

přijme sanitáře/ky.
Požadujeme odpovídající vzdělání,
pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost.
Nabízíme náborový příspěvek 30 000 Kč,
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava.

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

Nemocnice Měšice, Praha – východ,
následná péče,

přijme všeobecné sestry.
Požadujeme odpovídající vzdělání,
pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost.
Nabízíme náborový příspěvek 50 000 Kč,
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava.

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

Shell

773 786 265

OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM
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.

Otevřeno mají od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hodin,
v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.
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Provozní pracovník – bránař  Mělník
Naše firma Rail Cargo – Operator – CSKD s.r.o. se zabývá kombinovanou dopravou a rádi bychom uvítali dalšího člena
našeho týmu na pozici provozního pracovníka – bránaře na našem kontejnerovém překladišti v Mělníku (areál Českých
přístavů).

Co tato pozice obnáší?

Vaší pracovní náplní bude fyzická kontrola kontejnerů při vjezdu do areálu a zapsání zjištěných údajů do provozního
systému. Výkon práce má část kontrolní – venku za každého počasí a administrativní ve vytápěné místnosti.
Pozice je vhodná pro zdatné a odolné jedince, kteří mají zkušenost například s pozicí vrátný/-á, strážný/-á.

Co nabízíme?






Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.
Pracovní dobu Po-Pá – 40h/týden/8:00-16:30.
Měsíční mzdu ve výši 17.-21.000,-Kč brutto; 13. a 14. mzdu a každoroční navyšování mzdy.
5 týdnů dovolené, stravenky, Multisport karty, Flexi passy a řadu dalších výhod a benefitů.
Pracovní vybavení pro pohodlný výkon práce za každého počasí.

Co od Vás očekáváme?

 Na dosaženém vzdělání nám nezáleží. Důležité je, abyste svoji práci s ochotou zvládali a byli připraveni na častý
pohyb na čerstvém vzduchu za každého počasí.
 Znalost běžné práce na PC na úrovni zpracování e-mailů, a zadávání dat do našeho provozního systému
na který Vás rádi zaškolíme.
 Fyzickou zdatnost, pečlivost, spolehlivost.

Jak se přihlásit do výběrového řízení?

Zašlete nám svůj životopis e-mailem na adresu klara.rubkova@railcargo.com.
Potřebujete-li upřesnit nějaké informace k uvedené pozici, volejte +420 220 193 200.
Více informací o naší společnosti naleznete na webových stránkách www.railcargooperator.cz
Je naší povinností Vás informovat, že Vaše osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti se zájmem o námi nabízenou pozici, nebudou dále předávány
třetím stranám a budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely tohoto výběrového řízení. Vaše osobní údaje mohou být dále
zpracovávány pouze po udělení souhlasu a nebo v případě uzavření pracovněprávního vztahu v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naší společností naleznete na výše zmíněných webových stránkách společnosti.

