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MĚSÍČNÍK
ZÁŘÍ 2020

 Vycházíme již od roku 1864

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

KOHO VOLIT, ABY NAŠE
HLASY NEPŘIŠLY NAZMAR?
Seznamte se s předními kandidáty stran, které v našem kraji podle aktuálních preferencí mají možnost
uspět ve volbách konaných 2. a 3. 10. 2020. Hlas těmto kandidátům a kandidátkám by neměl propadnout.
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Kampaň ANO je postavena na osobě
předsedy Babiše. I přes veškeré přehmaty a chyby hejtmanky, by je měl
Andrej Babiš dovést k úspěchu.
 Jaroslava Pokorná Jermanová – současná hejtmanka, milovaná i zatracovaná zároveň. V ANO
má jasnou podporu, i přes několik
drobných zaškobrtnutí si svou pozici
ustála a je jasný lídr. Každopádně je
jednou z výrazných osobností voleb.
 Irena Bartoňová Pálková – signalizuje určitou personální nouzi
v ANO, kdy jako nestraník má na
druhém místě kandidátky zřejmě
pozvednout kvalitu zastupitelů za
ANO.

A

kého

ČSSD obměna týmu evidentně prospěla a Jan Hamáček ukazuje, že
na tom vydělávají i občané. Jejich
preference stoupají. Důležité pro ně
bude, aby se voliči dostavili k volbám a pak uvidíme, jak silný mandát
dostanou.
 Robin Povšík – 1. náměstek na
MPSV a náměstek primátora v Mladé Boleslavi, v minulosti byl krajským radním pro dopravu. Jedná

se o vyzrálého politika, kterému se
podařilo personálně očistit, obměnit
a omladit kandidátku sociální demokracie. Kraj zná velmi dobře a jeho
růst dokladuje po letech účast ČSSD
na vládě v Mladé Boleslavi. Tipujeme ho mezi významné osobnosti
krajských voleb.
 Aneta Heřmanová – současná úspěšná radní pro sociální věci
a všeobecná zdravotní sestra, v kladenské nemocnici má dobré renomé
a Domovy pro seniory ve Středních
Čechách jsou díky ní v bezvadném
stavu a sociální služby pod jejím
vedením fungují. Zřejmě proto jako
jedna z mála ustála personální zemětřesení ve středočeské ČSSD.

KSČM se poslední 3 roky podílí na
vládě v kraji a nejsou spojeni s žádnou kauzou. Mají stabilní tým, ale
s ohledem na jejich preference potřebují, aby se jejich voliči zvedli
a přišli k volbám.
 Zdeněk Štefek – předseda výboru
pro kulturu a památkovou péči kraje, bývalý krajský radní. S krajskou
problematikou je velmi dobře seznámen.
 Ivan Cinka – předseda výboru
kraje pro dopravu, novinář, je součástí vládní koalice a zabývá se především integrovanou dopravou.

Tradičně silná ODS v našem kraji po
roce opustila koalici a šla do opozice. Této tradiční straně by prospěla
větší obměna kandidátů, než proběhla. Stále se zde projevují stíny z minulosti. ODS v zastupitelstvu chybět
rozhodně nebude.

 Martin Kupka – poslanec a starosta obce Líbeznice, jedna z tváří
ODS v těchto volebách. Bohužel
je nositelem temné minulosti ODS
z minulých desetiletí. Jako tiskový
mluvčí kraje a následně vlády musel
obhajovat pro kraj nevýhodnou privatizaci nemocnic za Petra Bendla
a další průšvihy ODS za vlády Petra
Nečase, které vedly k jejímu pádu.
Ani jeho kultivované chování nevymaže jeho účast při to všem, co se
dělo za vlády ODS a za co ji voliči
vystavili stopku.
 Petr Vychodil – úspěšný a oblíbený starosta Králova Dvora, kterému
není při sebelepší vůli co vytknout.
Je vidět, že když ODS chce, tak najde velmi kvalitní kandidáty, jen ten
příliv nových tváří měl být větší.

Hodnotit jejich činnost v kraji není
podle čeho. Pokud vezmeme v úvahu, jaké mají praktiky na pražském
magistrátu, co se tam děje s majetkem a jakým způsobem vedou hlavní
město, „káží vodu a pijí víno“, pak si
je snad ani ve vedení kraje nepřejme.
 Jiří Snížek – předseda Pirátů
v kraji, jeho oborem je IT, což u člena této strany nepřekvapuje a je velkou neznámou.
 Jana Skopalíková – má u svého
jména uvedeno botanik a pedagog.
Mladá začínající politička, oproti
lídrovi kandidátky ještě nedosáhla
30 let. Piráti se chtějí jít učit spravovat náš kraj, což nás v kontextu
s jejich pražskou politikou prezentovanou především Zdeňkem Hřibem
děsí.

SPD je stranou Tomia Okamury

a především na něm je také postavena kampaň. K překročení 5% hranice povede SPD především jeho popularita.
 Radek Rozvoral – jako poslanec
a místostarosta se v politice orientuje
a má zkušenosti i z komunální politiky.
 Tomáš Doležal – je zkušený ekonom a politolog

Strana, která rozbila koalici a dostala ODS z vedení kraje, s „jadernou
bábou“ Danou Drábovou, která jim
přinesla úspěch ve volbách, podrazila voliče i samotnou Drábovou, které
se po volbách zbavili, a k tomu skandály jejich osobností. V našem kraji
je to strana dvou mužů, kteří z dobrých důvodů nejsou lídry. Republikově na hranici volitelnosti.
 Petra Pecková – starostka a bývalá reportérka z České televize,
prototyp Jaroslavy Jermanové, ale
nedosahuje jejích kvalit ani charisma.
 Vít Rakušan – muž, který rozbil
po roce koalici s ANO a ODS. Bývalý úspěšný starosta Kolína a nyní
poslanec a předseda strany. Je s podivem, že předseda strany a výrazná
osobnost nemá odvahu kandidovat
na prvním místě. To svědčí o malé
sebedůvěře ve vlastní schopnosti.
 Věslav Michalík – starosta, šedá
eminence strany, nezpochybnitelná osobnost a zároveň její noční
můra. Již jednou zmizel z kandidátky TOP 09, když se šetřilo inkaso
238 000 000 Kč od ČSOB za prodloužení miliardového kontraktu
s Českou pojišťovnou. Ani následné nařčení pro daňový únik ve výši
50 miliónů korun není dobrou vizitkou politika, který hlásá transparentnost a čestnost.

red., jt
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CO HAMÁČEK SLÍBIL A CO MÁ JEŠTĚ SPLNIT?

V neděli 6. 9. přebírali členové JSDH Zdiby novou zásahovou cisternu SCANIA. Vozidlo bylo pořízeno z dotace HZS ČR, část přispěl Středočeský
kraj a polovina byla z rozpočtu obce. Celkové náklady vč. dalších úprav vozu přesáhly 7 mil. Kč. Celý program moderoval Martin Schum, velitel
jednotky, a úvodní projevy měla i starostka obce a náměstek HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloš Hladík.

Když pak novou cisternou přivezl
Pepa Kdyr další dva hosty, někteří
návštěvníci i členové jednotky se
nestačili divit. Z vozu vystoupili
generální ředitel HZS genpor. Ing.
Drahoslav Ryba a náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek, MA.
O to příjemněji působila jejich
bezprostřednost a srdečnost. Jedním z mála, koho nezaskočili, byl

Martin Schum, který poděkoval
ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi
za plnění slibu. Následně dorazil
v zeleném eRku farář P. Mgr. Kamil
Vrzal.
Velitel poděkoval Robinovi, za
to že dal k dispozici svého veterána
Škoda 110 R a přivezl s ním k obřadu žehnání pana faráře a že jim
pomáhá s projektem. Vše proběhlo

perfektně, ke spokojenosti přítomných. Když se ale z řidiče Robina
vyklubal Robin Povšík, náměstek
ministryně Maláčové a k tomu připočteme účast genpor. Ryby, šéfa
všech hasičů v ČR a náměstka Kulhánka, nezbylo nám než se jít optat
velitele jednotky, co jim ministr
slíbil. Odbyl nás s tím, že si podali
s ministrem Hamáčkem ruce, že to

nikdo z nich neprozradí, dokud nebude vše připraveno. Každý něco
slíbil zařídit a připravit a on, že
nám to nevykecá. Prý o tom vědí ze
všech přítomných jen 4 lidé. 3 lidé
z jednotky a dovodili jsme, že tím
čtvrtým je „řidič Robin“.
Co jsme zjistili, je v jiném článku.

red

ROZHOVOR
S JANEM TVRDÝM Z JSDH ZDIBY
HAMÁČKŮV SLIB
Jedním ze zasvěcených je z SDH
Zdiby Jan Tvrdý, který byl u zrodu dohody. Když jsem mu slíbila,
že článek nevyjde dřív než 22. 9.
a neobjeví se to nikde dřív elektronicky ani na sociálních sítích,
tak se trochu rozpovídal.
z O co tedy jde?
Jedná se o zřízení nadačního fondu pro členy JSDH. My jsme něco
slíbili splnit za SDH a pan ministr
nám slíbil další pomoc. Pokud si
každý splní co má, ten základ by se
mohl představit ve Zdibech 19.9.
na Srandamači. Pokud to nezhatí

COVID. Pan ministr slíbil účast na
závodech a předání cen v dětské kategorii. Je to překvapení pro ty nejmenší závodící hasiče.
z K čemu bude ten fond sloužit?
Běžně nadace slouží pro pomoc
v těch nejhorších případech pozůstalým, nebo těžce zraněným. Tady
je ta funkce NF daleko širší. Měl
by poskytovat pomoc také v oblasti
právního zastupování, pokud by se
dostal někdo z JSDH v souvislosti
s činností hasiče do problémů, poradna v oblasti sociálně pracovní,
a také i v oblasti zdravotní péče
v souvislosti s možnými následky
úrazu.

z Vždyť jsou JSDH v zaměstnaneckém vztahu u zřizovatele
a pojištěni.
Ne každý zřizovatel poskytuje své
jednotce tu nejlepší péči a je to často limitováno i rozpočty obcí. A to
se týká i pojištění.
z Jakou roli v tom hraje ministerstvo vnitra?
Je to dohoda jen mezi námi a ministrem. Chceme to dát společně členům JSDH jako takový menší dárek
ministr se zapojuje jako Jan Hamáček, i když budeme rádi, pokud se
zapojí i z pozice ministra vnitra.
z Jak tomu mám rozumět?

(pokračování na str. 4)

Jan Tvrdý z JSDH Zdiby
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Z REGIONU

VÁLKA S COVIDEM NABÍRÁ NA SÍLE

Těm odpovědným dosud příliš nasloucháno nebylo. Tlak opozičních politiků i veřejnosti na rozvolňování byl obrovský. Již začátkem července začal
především Jan Hamáček volat po větší odpovědnosti. Bohužel marně.
V nedělní Partii na TV Prima (20. září 2020) jsem sledoval rozhovor s profesorem Romanem Prymulou. Hovořil jasně, stručně a velmi srozumitelně.
Mluvil mi z duše. Ve výsledku to, jak tuto další smrtící vlnu zvládneme, je nejen na vládě a našem zdravotnickém systému, ale především na
osobní odpovědnosti každého z nás. Ti stateční, kteří si myslí, že jde o chřipečku, by si měli uvědomit, že u jejich rodičů může jít o život. A pokud začne
kolabovat zdravotnický systém, pak může jít i o jejich životy.
Dalším hostem Partie byl předseda ODS profesor Petr Fiala. Opět, již poněkolikáté v této době, jsem se upřímně radoval, že tento člověk
a jeho strana nemá žádný vliv na současné dění. To bych se začal bát o život! Oba rozhovory stojí za shlédnutí!!!
JUDr. Petr Kowanda

11 KRAJSKÉ VOLBY
POJĎME SI TO ŘÍCT

Letošní krajské volby do Zastupitelstva Středočeského kraje budou jiné v mnoha směrech. Pro
ČSSD hlavně tím, že na její kandidátce budou chybět lidé, kteří dlouhá léta vysávali veřejné
rozpočty, politikařili a místo o prospěch svých voličů se starali především o ten svůj. Jsem velmi
rád, že jsem k tomu mohl přispět. Konečně máme lídra a kandidáty, za které se nemusíme
stydět! Je to velký úspěch politiky slušných lidí ve většině okresů Středočeského kraje.
Nemám rád sliby, protože slibem nezarmoutíš. Před komunálními volbami nám na Mělníku
slibovali aquapark, ztišení a omezení dopravy
do překladiště v mělnickém přístavu, vyšetření
různých kauz, zbourání budovy VVS na náměstí
Karla IV., a mnoho dalšího. Bylo toho tolik, že si
to už ani nepamatujeme. Jen vidíme, že Ti, které
jsme si zvolili, nic z toho nesplnili.
Teď před krajskými volbami to bude stejné.
Proto jsem se rozhodl pro krátkou rekapitulaci,
toho, co v posledních letech dělám jako aktivní

občan a co především v této době udělala ČSSD.
ČSSD značka, ke které jak všichni víte, jsem se
vždy hlásil, nepřebíhal ze strany do strany a neschovával se za politická sdružení s líbivými, ale
bezobsažnými názvy.
Již léta konzistentně vystupuji proti výstavbě spalovny v Horních Počáplech a za omezení
provozu vlečky do překladiště v přístavu. V obou
případech jsem se podílel na vzniku petic a aktivně jsem se zúčastnil všech jednání a konferencí
k těmto problematikám. Na petici proti výstavbě

JUDr. Petr Kowanda
spalovny je dnes na 5000 Vašich podpisů, petici
pro omezení provozu do přístavu Vás podepsala
takřka tisícovka! O všech novinkách Vás pravidelně informuji v tomto tisku.

ČSSD – STRANA NA VAŠÍ STRANĚ
!!! PROTO VOLTE KANDIDÁTKU Č. 45 – VOLTE SOCIÁLNÍ DEMOKRACII !!!

Sociální demokracie dokázala, že si důvěru lidí zaslouží! Epidemie covidu jasně ukázala, že marketing a mediální síla k úspěšnému vládnutí nestačí, a že naše země potřebuje v čele lidi, kteří umí
stát řídit. A sociální demokracie je má!
Když se ukázalo, že ministr zdravotnictví nemá
roušky a respirátory, tak je ministerstvo vnitra vedené Honzou Hamáčkem sehnalo. Když hrozilo,

že kvůli zastavené ekonomice statisíce lidí skončí
na dlažbě, ministryně práce Jana Maláčová a náš
lídr Robin Povšík, jako její první náměstek, při-

V krajině Českého středohoří by měla stát největší spalovna v České republice. Musíme udělat
vše proto, aby zde k realizaci této spalovny nedošlo.

pravili program Antivirus, a zachránili tak statisíce pracovních míst.
ČSSD je zde pro ty, kteří chodí do práce, vychovávají děti a platí daně. Je zde pro lidi práce, stejně
jako pro ty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou, pro
seniory, kteří poctivě pracovali celý život nebo pro
lidi, kteří nemohou plnohodnotně pracovat kvůli
zdravotním problémům. Žádná jiná strana s tímto
programem tu není.
ČSSD v kraji prosazuje výstavbu dostupného bydlení, dostupnou a včasnou lékařskou péči,
nová místa v domech pro seniory, nová sportoviště, více obchvatů a méně kamionů. V každé větší
obci prosazuje vznik veřejných sportovišť.
V rámci kraje se sociální demokracie snaží
o zrychlení staveb obchvatů obcí. Kraj má dostatek budov a pozemků, na kterých ČSSD vybuduje
dostupné bydlení pro sestřičky, učitele, sociální
pracovníky, silničáře, školní kuchařky nebo třeba
policisty či hasiče. V krajských špitálech prosazuje podstatné zkrácení čekacích lhůt. Stará se o ty,
kteří to nejvíce potřebují. Naši senioři si péči za
svoji celoživotní práci zaslouží. I proto se ČSSD
zasazuje o budování nových kapacit domovů seniorů a posiluje terénní sociální práci. Také proto
ČSSD prosadila jednorázový příspěvek 5 000 Kč
na přilepšení našim seniorům, lidem, kteří si to zaslouží nejvíce!!!
A NAKONEC PŘECE JEN JEDEN
SLIB VÁM VŠEM PŘÁTELÉ – VE SVÉ
ČINNOSTI BUDU POKRAČOVAT,
AŤ JIŽ BUDU ZVOLEN NEBO NE.
RUKU NA TO !!!
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV

Opravená freska bude další atrakcí 
Návštěvníky Národní svatováclavské pouti jistě duchovně zaujme „Pouť sv. Václava
do Boleslavě“. Tak zní název restaurované
fresky na budově bývalého špitálu na začátku mostů v Brandýse nad Labem, která
určitě stojí za pozornost. Podle historika
Oblastního muzea Praha – východ Martina Hůrky se poutníci u tohoto obrazu často
zastavovali. Výjev znázorňuje sv. Václava
a jeho babičku sv. Ludmilu, která dává
almužnu chudým a nemocným lidem, na
to vše z oblaků dohlíží Staroboleslavská
Madona.
Týden knihoven bude i s přednáškou 
Knihovna Eduarda Petišky se již tradičně zapojuje do celostátní akce „Týden
knihoven“, jenž se letos uskuteční od 5.
října. V jeho rámci se uskuteční přednáška
Mgr. Martina Hůrky s názvem HRÁDEK –
BRANDÝS. Jedná se o přesunutou přednášku z 25. března, kdy nemohla z důvodu
uzavření knihovny proběhnout. Přednáška
s podtitulem „Výprava ke kořenům města“
se uskuteční ve studovně ve středu 7. října. Od 18:30 hodin se společně vydáme
k počátkům Brandýsa. Historik Oblastního
muzea Praha-východ představí zdejší středověké písemné, architektonické i archeologické prameny.

NELAHOZEVES

Zámecké dýňování  Listí na stromech
se začíná zbarvovat do oranžova, a to znamená, že na zámku Nelahozeves pomalu
začínají přípravy na každoroční Dýňování.
V sobotu 17. října se návštěvníci mohou těšit na den plný skvělé zábavy pro děti i dospělé. Nebudou pochopitelně chybět tykve
různých tvarů, velkostí a barev, na kterých
si při zdobení budou moci ověřit svoji zručnost kromě dětí i maminky, tatínci, dědové
i babičky. Bohatý program nabídne divadelní představení, soutěže a tvořivé dílničky. Připraveno bude občerstvení včetně
dýňových specialit. Stánky rozprostřené
v areálu zámku nabídnou sortiment úžasných ručně vyrobených produktů.

ROZHOVOR
S JANEM TVRDÝM Z JSDH ZDIBY
(dokončení ze str. 2)
Tak, že si to budou spravovat pouze registrovaní členové JSDH. Bude
to náš fond a vedení fondu se párkrát
do roka sejde s panem ministrem,
aby případně probrali, co je trápí
a kde by MV mohlo pomoci.
z Kdo s tím přišel?
To nějak společně vyplynulo z debaty.
z Víte proč se na to ptám? Prý
v tom máte prsty.
Mám se teď chlubit? Není čím. Už
asi před rokem jsem rozebíral s klukama, co je pálí a pak to nadhodil
při setkání s ministrem. Minulou
neděli jsme se společně setkali v hasičárně s velitelem a oni dva si na to
podali ruce. Zatím nic není hotovo,
je s tím spousta práce, ale tohle má
smysl.
z To jen tak kvůli tomu v neděli
přijel ministr do Zdib?
Jen tak ne. Mám s Honzou Hamáčkem osobní vztah a požádal
jsem ho o setkání s naším velitelem
v jiné věci. V půlce srpna zasahovali naši kluci při čerpání zatopené komunikace pod dálnicí a člena JSDH srazil jeden řidič autem,
když usměrňoval dopravu. Urazil
o něj zrcátko na svém SUV. Kluci
mu zavolali záchranku. Lukáš je už
v pořádku a to je hlavní. To další
nastalo po návratu na základnu. Po
sociální síti jsme požádali o pomoc
veřejnost. Výsledek byl, díky pomoci veřejnosti, přes 888 000 zhléd-

nutí a 10 500 sdílení a ten šmejd
v rukou policie. Honza Hamáček
se zajímá o činnost policie i hasičů
i prostřednictvím sociálních sítí.
Zajímalo ho, jak vše dopadlo, a tak
jsem požádal o schůzku, že máme
s Šumákem nějaký nápad. Přijel na
návštěvu a bylo.
z Nebuďte tak stručný.
Sešli jsme se ve třech s Martinem
Schumem (velitel JSDH Zdiby),
Honza se zeptal na Lukáše a jestli je
pachatel v rukou PČR. Obě odpovědi ho uspokojily, především, když se
dozvěděl, jakou prdu ten Lukáš tím
autem koupil. Pak jsme mu nadhodi-

li náš záměr, slíbil pomoc a udělat si
čas na malé hasiče. Kluci si podali
ruce a dali slovo chlapa. Tím to bylo
uzavřené. Jen jsme ještě museli zavolat strojníka, aby vyjel z garáže a pak
si pan ministr prohlédl naší novou
cisternu. To je vše.
z A kde najdeme informace k nadačnímu fondu?
Někdy v týdnu kolem 22. 9. by měla
být spuštěna webová stránka www.
nadacnifondjsdh.cz kde budou základní informace.
z Děkuji a držím pěsti, ať se to
podaří.
red.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Dobrovolník 2020  Principem ankety
je ocenit široké spektrum dobrovolnictví,
nominovat konkrétní dobrovolníky a jejich činnost a aktivitu, jež se projevila na
místě, kde byla v nutnou chvíli potřebná.
A i právě při koronavirové krizi jsme opět
mohli pocítit důležitost rodiny či sousedské sounáležitosti. Anketa se týká těchto
kategorií: Dobrovolník 2020 Koronavirus,
Dobrovolník 2020 v oblasti sportu, Dobrovolník 2020 v oblasti péče o životní prostředí, Dobrovolník 2020 v oblasti kultury,
Dobrovolník 2020 v sociální a zdravotní
oblasti a Dobrovolník 2020 v oblasti školství a výchovy. Laureáty ankety z došlých
návrhů vybere Rada města Kralupy nad
Vltavou a příslušné Komise Rady města
Kralupy nad Vltavou. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny při náhradních
Dnech Kralup, které se budou konat 3. a 4.
října.

Zleva: R. Povšík, J. Kulhánek, M. Schum, J. Tvrdý, genpor. D. Ryba, plk. M. Hladík
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Z REGIONU

MINISTR KULTURY V MRATÍNĚ
V pátek 4. 9. 2020 se v Mratíně setkali ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek a Robin Povšík, náměstek
Ing. Jiřím Falkem a místostarostou Miroslavem Bukovským.
Hlavním tématem kromě jiného bylo
představení záměru opravy objektu
kočárovny, která patří k místnímu
zámečku a pomoc ministerstva kultury ČR při tomto projektu. Jak řekl
starosta Falek: “Když použiji dnešní
terminologii, tak sem Nosticové jezdili na chatu“.

ministryně Maláčové se starostou
Bylo to příjemné setkání se společným závěrem, aby pracovníci
památkové péče byli ti, kteří budou
nápomocni při opravách památek
především tomu, kdo má zájem se
o ně starat. A to mratínští mají, což
v minulosti opakovaně dokázali.

red

GLOSA

NAPSALI NÁM

STŘEDOČESKÝ KRAJ – ZLATÝ DŮL?

REAKCE NA ČLÁNEK

Jaká je nejlepší obec? No přece ta s ročním rozpočtem do 100 000 Kč
a neuvolněným starostou. Pravda, sice pro své občany nic moc neudělá,
ale alespoň jim za jejich peníze neškodí.
Bohužel, takových je dnes čím dál
míň. Jinde se různé místní party
lidí dost chytrých na lumpárny, ale
málo pracovitých, aby dělali něco
užitečného, snaží dostat do zastupitelstev s cílem si přilepšit. Nejdřív
musí z lidí dostat peníze.
Cesty jsou různé, např. maximální zvýšení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí, zamoření
veřejného prostoru nesmyslnými zákazy s cílem podojit je obecní policií, či zřízení radarů v místech, kde
sice nic nehrozí, ale vydělají nejvíc.
Proč? Aby se tyhle rychlé peníze
zase rychle rozkutálely. A hlavně
v daném volebním období. Sice
hloupé, jenže jsou to až na pár výjimek pořád drobné proti rozpočtům
krajů.
Takže je na místě otázka, jaký je
nejlepší kraj? Řekl bych, že žádný
a ten náš určitě patří mezi ty nejhorší, pokud rovnou není nejhorší
vůbec. Stačí se podívat kolika skandály svých představitelů, ať již minulých nebo současných, je stižen.
Kdo nečte noviny, ať se podívá na
kvalitu silnic. Kdyby byl zrušen,
otevřel bych si láhev dobrého sektu.
Alespoň by pár parazitů přišlo o své
bezpracné příjmy. A co je na kraji

špatně? Systém krajského zřízení to
není. Z převážně většiny to nejsou
ani jeho zaměstnanci, řadu z nich
znám osobně a vím, že jsou to dobří, slušní a svědomití úředníci. Jsou
to naši volení zástupci, kteří se až
příliš často vymkli kontrole. Špatní jsou lidé, kteří šli do komunální
politiky s cílem přilepšit sobě, své
straně či svým kamarádům. A tak
vytvářejí různé penězovody. Neuvěřitelně vysoké odměny za práci
přinášející bezcenné výsledky, veřejné zakázky zadávané ne podle
skutečných potřeb a rozumné ceny,
ale právě naopak. To vynese bokem
nejvíc. A že pak nezbude na to potřebné, nevadí.
Už jste tak otupěli, že je Vám to
jedno? Pak ale nenadávejte. Pokud
Vám to jedno není, tak běžte na podzim ke krajským volbám! Zastupitelská demokracie si musí zachovat
svůj původní význam, tj. vládu většiny. Nepřipusťte, aby nám tu vládly
tyhle pochybné party podle svých
menšinových zájmů. Bohatství musí
vznikat z práce, a ne vyváděním
peněz z krajského rozpočtu či zneužíváním majetku kraje k vlastním
potřebám.

MKČ

V minulém čísle MM byl uveřejněn článek Proč reálně klesá produkce
odpadu?
Vzhledem k dalším rozsáhlým změnám v legislativě pod tlakem EU,
změnám v oblasti odpadového hos- k nárůstu produkce odpadů, zvyšopodářství (OH) je nutné, aby vedení vání péče o životní prostředí (nejen
obcí a i čtenáři měli další informace v oblasti odpadů), pasivitě některých
o možnostech obcí, jak dál postu- orgánů veřejné správy a nápravě
povat s komunálními odpady.
chyb minulých období např. enormV rámci nejistých okolností je té- ní staré ekologické zátěže se situace
měř jisté, že již od 1. 1. 2021 bude v OH obcí bude zásadně měnit.
Jaké možnosti tedy obce mají?
platit nový zákon o odpadech, který
bude pokračovat v trendu omezování U měst a zvl. velkých je situace relaukládání komunálního odpadu (KO), tivně dobrá, ale ostatní mají omezené
resp. směsného KO na skládky. S tím možnosti řešení. Mohou pokračovat
ovšem souvisí i postupné a výrazné ve spolupráci se svozovými firmami,
zvyšování výdajů obcí na nakládání kde je velký problém se „šikovně“
s odpady. A obce s tím musí počítat uzavřenými smlouvami. U malých
již ve svém rozpočtu na rok 2021. Ale obcí nastanou problémy s organizačpředevším by měly mít jasno jak dál. ním, personálním a finančním zajištěPři pohledu zpět si uvědomujeme, ním nového systému nakládání s odže dříve byla situace relativně jed- pady, i když jsou i případy několika
noduchá. Byly vybudovány skládky desítek obcí, které si s tím již dnes umí
komunálního odpadu, měly být pod poradit.
Jako optimální se jeví zakládákontrolou. Všeobecně se ví, že se tam
ukládalo všechno možné a někdy ní samostatných právních subjektů
i nemožné. V ČR se etablovalo něko- nebo sdružení pro více obcí, které si
lik velkých zahraničních skládkova- určitě budou umět s problémy zajišcích/svozových firem, které měly za tění OH efektivně poradit. Je znám
úkol generovat především zisk. Obce případ relativně velkého sdružení
si moc vybírat nemohly a sporné obcí, čítající přes 160 obcí ze dvou
bylo nebo ještě je, zda to lze považo- krajů. Pokud budou mít obce zájem,
vat za konkurenční prostředí. Přitom mohou se obrátit na redakci MM,
zodpovědnost za nakládání s komu- kde poskytnou kontakty pro možnou
nálním odpadem mají a budou mít poradenskou činnost.
Ing. František Ohem,
obce či občané jako původci odpadů.
poradce pro ŽP
Vzhledem k nutným obsáhlým
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JAK VOLIT?

AKTUÁLNĚ

VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

CO SE U NÁS DĚJE
KOSTELEC NAD LABEM

Strašidelné duchaření  Spolek Hakuka
pořádá veselé setkání se strašidly a dalšími nadpozemskými bytostmi. V sobotu 17.
října v podvečer od 17 hodin se v parku
u fotbalového hřiště uskuteční ten pravý
strašidelný rej. Duchové, strašidla, hejkalové, bezhlaví rytíři, upíři či čarodějnice.
Ti všichni si zde dají sraz, aby se pořádně
vyřádili. Samozřejmě může přijít každý,
převlek není podmínkou, avšak dobrá nálada je povinná.

JAK VOLIT?

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI
Z DŮVODU COVID-19?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI
Z DŮVODU COVID-19?
NE

Volíte v běžné volební místnosti
jako obvykle
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

LIBČICE NAD VLTAVOU

Gulášová vůně probouzí chutě  V sobotu 3. října od 14 hodin se na fotbalovém
hřišti v Letkách uskuteční již 5. ročník
sportovně-gulášového odpoledne. I letos
se spojili organizátoři, AFK Libčice, město
Libčice nad Vltavou a Sbor dobrovolných
hasičů Letky, aby uspořádali oblíbenou
soutěž ve vaření kotlíkového guláše a pivní soutěž. Své kuchařské dovednosti změří
maximálně 12 týmů. Tým tvoří 2 až 4
členové, kteří uvaří minimálně 3 až 5 litrů
guláše. Suroviny na výrobu jsou zajištěny, soutěžící dostanou 3 kg hovězí kližky.
Tříčlenná porota bude posuzovat kvalitu
a o vítězi rozhodnou především chuťové
buňky návštěvníků.

MĚLNÍK

Ukliďme si les  Rodinné centrum Chloumek se již popáté zapojí do celostátní akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V neděli
27. září si v půl desáté dají sraz před rodinným centrem a následně se s igelitovými pytli vydají do lesa v blízkosti centra
města. Příměstský les, který po celý rok
lákal jeho uživatele k častým procházkám
i hrám, je potřebné vyčistit od nepořádku
zaviněného nedbalými návštěvníky.
Ve městě budou nové kontejnery 
Město Mělník uspělo v žádosti o dotaci na
polopodzemní kontejnerová stání. Jejich
realizace není jednoduchá, protože naráží
na to, že v zemi je uloženo velké množství
inženýrských sítí. Proto se značná část
vybraných lokalit ukázala jako nevhodná, přeložky jednotlivých sítí by si tak
vyžádaly mnohonásobně vyšší náklady.
V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení
na zhotovitele šesti kontejnerových stání
v sídlištích, jejichž realizace je naplánována na příští rok. Celkové výdaje na akci
jsou předpokládány ve výši 5,1 milionu,
přičemž dotace z Operačního programu
životního prostředí 3,2 milionu korun.

Volíte v běžné
místnosti
Volbavolební
do přenosné
volební
schránky
jako obvykle
Pouze ze závažných důvodů (například

ANO

Volíte z auta na stanovišti
(drive-in) v okrese, kde máte
trvalý pobyt
Volíte ve středu 30. září 2020
v čase od 7:00 do 15:00,
případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00
(pro 2. kolo voleb do Senátu).
Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje.

VolíteVolba
z auta
na stanovišti
do zvláštní přenosné
(drive-in) vvolební
okrese,
kde máte
schránky
Musíte se
nahlásitpobyt
svému krajskému úřadu
trvalý

Volíte
ve
dnech
2. a 3. října
2020,
JAK
VOLIT?
úraz
nebo dlouhodobá
nemoc),
které Vám
na speciální telefonní lince. Telefonní číslo
znemožňují
volební
místnost.
případně
9. nebonavštívit
10. října
2020
a termín,
do kdy 30.
se nahlásit,
najdete
Volíte
ve středu
září 2020
VE VOLBÁCH
DO
KRAJŮ A 1/3 SENÁTU
2020
Požádejte
obecní
úřad
nebo volební komisi.
na webových
kraje.
(pro
2. kolo voleb
doZASTUPITELSTEV
Senátu).
v čase
od 7:00stránkách
do 15:00,
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,

případně 7.
října 2020 od 7:00 do 15:00
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2.(pro
kolo
voleb
2. kolo
volebdo
do Senátu).
Senátu).

Adresu stanoviště naleznete
na webových
stránkách
svého kraje.
JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD
DOMOV
DŮCHODCŮ,

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM
HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19?

Speciální komise Vás sama navštíví
Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise),
nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací
na 8.
případně
www.mvcr.cz/volby

Volba do přenosné volební
schránky

Volba do zvláštní přenosné
volební schránky

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:

Pouze ze závažných důvodů (například
Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu
úraz nebo dlouhodobá
nemoc),
které
Vám
na speciální telefonní lince. Telefonní číslo
Mějte zakrytá ústa a nos
znemožňují navštívit
volební
místnost.
a termín,
kdy se
nahlásit, najdete
Roušku
sundejte
pouze na vyzvání volební
komise do
z důvodu
ztotožnění.
Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.
na webových stránkách kraje.
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
případně 9. nebo 10. října 2020
případně 9. nebo 10. října 2020
Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.
(pro 2. kolo voleb do Senátu).
(pro 2. kolo voleb do Senátu).
Udržujte rozestupy
Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

LÍBEZNICE

Náměstí má novou dominantu  Mírové náměstí v Líbeznicích zdobí nové umělecké dílo z ateliéru líbeznického sochaře
Mira Jakubčíka. Sousoší dvou hlav nese
název „Souznění“ a symbolizuje blízkost,
harmonii, vztah i důvěru. V zadní části hlav
jsou zobrazeny citáty slavných českých
i světových spisovatelů, umělců, filosofů
i jiných myslitelů. Sochy tak plní dvojí roli,
jsou zajímavé na první pohled a na druhý
nutí i trochu k zamyšlení. Sousoší bylo
slavnostně odhaleno v rámci Líbeznických
vinných slavností.

ANO

NE

Více informací na
www.mvcr.cz/volby

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:

!

Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte
ho komisi.
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.
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INZERCE

S TRIKOLOROU
NA HORU ŘÍP

PETR PATERA
kandidát do krajského
zastupitelstva

Ctiněves 19. 9. 2020 / 12 : 00 h

„Nedej zahynouti nám, ni budoucím.“

Braňme normální svět

LESY
MÍSTO
SKLADŮ

Bohatství vzniká z práce
Žijeme v České republice

www.volimtrikoloru.cz
info: 774 091 799, 220 610 591

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CSSD_inz Povsik Patera 100x133.indd 1

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

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

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

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

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

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

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

vozovek a chodníků

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

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








pořádaných městem
 mělnické vinobraní

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

 mytí zpevněných ploch (výrobní haly,

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







volte
2. a 3. října
kandidátku
číslo

45

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz
MOBILIÁŘ MĚSTA
 správa, údržba a opravy městského mobiliáře
 údržba a opravy laviček
 autobusové zastávky
 pomníky a sochy  květináče, sloupky
ODPADY
 nakládání s odpady města, firem a občanů
(mimo svozu komunálního
a nebezpečného odpadu)
 ukládání bioodpadu včetně nabídky
štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
 drobné opravy komunikací,







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

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
 odvoz materiálu a odpadů do sběrného
dvora za úplatu

 sekání trávy a údržba zeleně
 ostatní služby – stěhování apod.
 pronájem stánků, parketu a laviček

04.09.20 10:19
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Připravuje se již třetí díl…  A to o zdejším archeologickém výzkumu, který probíhal mezi lety 1968 až 1988 na místě dnešní skládky komunálního odpadu ve Mšeně.
Jeho tehdejší vedoucí Dr. Milan Lička tak
opět navštívil místo svého tehdejšího působení. V první monografii Dr. Lička popisoval v jedné části hromadný pohřeb čtyř
jedinců v zásobní jámě a ve druhé části
se zaměřil na analýzu keramiky staršího úseku vývoje kultury s vypíchanou
keramikou, jejích tvarů, vzorů a technik.
Druhá monografie, kterou si lze zapůjčit
i ve mšenské knihovně, detailně popisuje
keramiku mladšího úseku vývoje a veškeré objevené domy. A nyní již připravuje
závěrečný díl mšenské trilogie. Ten má
být zaměřen kromě pazourků na veškeré
kamenné náčiní včetně sekeromlatů, tesel
nebo kamenných mlýnků.

ODOLENA VODA

Pozvání na Vodolské pivní slavnosti 
Na paměť vodolskému pivovaru a zejména boje za tento pěnivý nápoj se vždy
předposlední zářijový víkend konají Pivní
slavnosti. Letošní již 7. ročník proběhne
v sobotu 26. září. Na Dolním náměstí se
od 15 hodin otevřou stánky, kde se budou
čepovat různé druhy tohoto oblíbeného
nápoje. Kromě jeho degustace na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program.
Především to budou opět oblíbené soutěže
úzce spjaté s tímto nápojem. A to v točení
piva na míru a závod v rychlosti jeho vypití
či vrhání pivními tácky na dálku. Proběhne
i lítý boj o vodolské pivo a je pamatováno
i na nejmladší návštěvníky. Pro ně je připravena řada soutěží, her a atrakcí.

ROUDNICE NAD LABEM

Galerijní noc bude tentokrát akrobatická  Roudnická Galerie moderního umění
letos uspořádá 12. ročník úspěšné akce
Galerijní noc coby doprovodný program
k výstavě Dominika Langa. Předností
Dominika Langa, vedoucího ateliéru sochařství na pražské UMPRUM a laureáta
Ceny Jindřicha Chalupeckého, je formální
nevyhraněnost. Otevírací doba galerie
bude proto prodloužena do 22 hodin. Součástí programu bude umělecká taneční
performance v akrobatickém duchu, komentovaná prohlídka s autorem výstavy
Dominikem Langem a kurátorkou Magdalenou Deverovou, navazující workshop
s umělcem. Ve večerních hodinách akci
zakončí hudební vystoupení.

ÚNĚTICE

Běh o Únětickou desítku  Přímo symbolicky se v sobotu 10. října uskuteční
18. ročník přespolního běhu, který pořádá Spolek pro obnovu únětické kultury.
Prezentace bude v Únětickém pivovaru,
nejprve v 10 hodin poběží nejmladší
závodníci a od 11.30 ostatní závodníci
všech kategorií. Hlavní trať měří 7 kilometrů a povede z Únětic Tichým údolím
do Roztok a zpět. Zúčastnit se jej může
každý od pokročilých běžců až po začátečníky či zdatné děti. Další dětské tratě
budou od 60 do 200 m.

KOSTELEČTÍ SKAUTI SLAVÍ STO LET!
Český skauting má bohatou
tradici a jeho členové i v dobách těžkých prokázali svoji
lásku k vlasti a řada z nich
obětovala i to nejcennější,
svůj život.
V roce 1907 se uskutečnil první skautský tábor na
českém území a o několik let později bylo založeno
i zdejší středisko. První roky nebyli kostelečtí skauti
registrování pod ústředím organizace. K tomu došlo
až v roce 1920, přesně před sto lety. Ve zdejších oddílech vyrůstají děti od 5-ti let. Pravidelně jednou týdně se konají skautské schůzky v klubovně „U veliké
řeky“ a každý měsíc se obvykle vyrazí na jednodenní výpravu. Program všech akcí je přizpůsoben věku
dětí, a kromě her a soutěží se program zaměřuje na
nové poznatky, zkušenosti, rozvoj osobnosti a ohleduplnosti k lidem i přírodě. Během letních prázdnin se
pravidelně pořádá stanový tábor, kde se táborníci učí
samostatnosti, skromnosti, čestnosti, pracovitosti, pěstují si lásku k přírodě a rodné zemi. S tím vším skauti
seznámí i ostatní při oslavách 3. října na náměstí Komenského od 13 hodin. Zde bude připraven ukázkový tábor a výstava týkající se nejen skautské historie.
Chybět nebude ani bohatý doprovodný program v podobě slavnostního průvodu a samozřejmě i táboráku,
kde zazní známé písničky.
Tak popřejme všem skautům, skautkám, benjamínkům, vlčatům či světluškám mnoho zdaru a radosti do
dalšího století….
mar

POZVÁNKA NA
SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

u příležitosti umístění restaurované sochy Ježíše Krista na kříži do
Svatováclavské kapličky v Dolních Beřkovicích
z Pondělí 28. 9. 2020 ve 13 hodin
Odpoledne bude moderovat moderátorka a redaktorka ČRo Daniela Brůhová a mimo jiné uvede příspěvek restaurátorky Anny Bradnové. Dále
zazní ukázky z oratoria Kázání na hoře – texty z Matoušova evangelia zhudebněné Markem Šlechtou v podání zpěváka a kytaristy Tomáše
Ludvíčka. Na závěr požehná kříži pan farář Martin Brousil z Roudnice
nad Labem. Akce pokračuje v Salonu Bondy 0039 v domě čp. 39 promítáním videí, která se vztahují ke kapličce, zvonu a soše.
z Na akci spolupracují
Obecní úřad a klub Oáza Dolní Beřkovice, Římskokatolická farnost
Roudnice nad Labem, Restaurátorský ateliér Anny Bradnové

ABY SE ZDE LÉPE
DÝCHALO
Město Neratovice je všeobecně
známé svým chemickým průmyslem a zdejší ovzduší nepatří
k těm nejčistějším. Avšak je zde
velká snaha to napravovat a to
v podobě ošetřování zelených
ploch.
V současné době prochází park
Kostomlatského sady rozsáhlou
obnovou, která zahrnuje nové vybudování cest i nového veřejného
osvětlení u vybudovaných cest.
Tento původní prvorepublikový
park je již delší dobu v neutěšeném
stavu, a proto se vedení města rozhodlo zjednat nápravu. Hlavním
impulsem tohoto záměru je zejména nutnost řešení provozně nebezpečného stavu dřevin. Stávající
stromy ošetřila arboristická firma,
která provedla zdravotní řezy, při
kterých jsou odstraňovány suché,
poničené či zhušťující větve.
V průběhu podzimu započne
realizace výsadbové části. K osázení stromového patra je vybrán
dřezovec trojtrnný a javor babyka.
Dále výsadbu doplní habr obecný
k vytvoření stříhaného živého plotu okolo trafostanice, a dále budou
vybudovány dva trvalkové záhony.
A tak bude možné těšit se na jaro,
až se zde vše zazelená či rozkvete.

mar
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INZERCE

OBEC TIŠICE

Starosta Obce Tišice v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávních celků v platném znění,

vyhlašuje veřejnou výzvu

na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávního celku

– referent pro plnění úkolů obce v oblasti územního plánování a stavebního řádu,
státní správy a samosprávy na úseku správních agend
Označení zaměstnavatele: Obec Tišice
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce
Místo výkonu práce:  Obec Tišice, zařazení do obecního úřadu
Platové zařazení:

 9. platová třída v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Katalogem prací
ve veřejných službách a správě NV 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,00
Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.):

 fyzická osoba, která je občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt  ovládání jednacího jazyka  věk: minimálně 18 let  plná způsobilost k právním
úkonům  bezúhonnost  splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním
právním předpisem  zkouška zvláštní odborné způsobilosti – lze doplnit

Požadované vzdělání:  minimálně střední vzdělání s maturitou v oboru stavebním
Další předpoklady pro výkon práce:

 minimální délka praxe 3 roky - ve veřejné správě vítána  znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta,
Internet)  komunikativnost, vstřícný přístup k občanům  schopnost samostatně pracovat  řidičské oprávnění
skupiny B  znalost cizího jazyka vítána

Náležitosti přihlášky zájemce:

 jméno, příjmení a titul zájemce  datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce  místo trvalého pobytu zájemce  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu zájemce, jde-li o cizího státního příslušníka  datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 vlastní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností (vlastnoručně podepsaný)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  výpis
z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)  další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce
podle požadavků obce a na výkon funkce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: dle dohody, nejpozději 1. 4. 2021
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

Žádost zájemce zašle v zalepené obálce tak, aby byla doručena poštou nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Tišice, Marie Podvalové 334, Chrást, 277 15 Tišice, nejpozději do 9. 11. 2020 do 9.00 hodin.
Na obálce musí být uvedeno: „Veřejná výzva – úředník ÚSC – neotvírat“.
Na přihlášky dodané nebo došlé po výše uvedeném termínu nebude brán zřetel. Z přijatých žádostí budou
vybráni nejvhodnější kandidáti na obsazení nabízeného pracovního místa, kteří budou pozvání k ústnímu
pohovoru.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Kontaktní osoba:  Lenka Daňhelková, tel. 315698237
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Nové středisko pro volný čas  Díky
aktivní spolupráci města Štětí, DDM
Štětí a VOŠ obalové techniky a SŠ byl
12. září slavnostně otevřen Technický
klub. Ve školním roce 2020/2021 se bude
Technický klub podílet nejen na provozu
kroužků, ale bude i aktivně spolupracovat
se všemi školami na území města v rámci
výuky polytechnických oborů. Základním
cílem je podnítit v dětech zájem o robotiku, elektrotechniku, atraktivní formou her
nastínit zákonitosti například fyziky či matematiky, a v neposlední řadě prohloubit
zájem o manuální práci. K dispozici bude
specializovaná dílna, řada robotických
stavebnic, možnost naučit se létat s moderním dronem a řada dalšího. Počítá se
také se začleněním rodičů a prarodičů do
projektu, protože do dílniček mohou chodit
se svou ratolestí. Všechny tyto aktivity
budou pro účastníky zdarma.

ČEČELICE

Kaplička bude opět sloužit  Stávala
zde již od pradávna, malá stavba v klínu
dvou cest na malém pahorku, ve stínu
vysokého akátu. Kaplička Panny Marie
na pískách. Bohužel se do dnešních dnů
nezachovala. Nový obyvatel Čečelic, architekt Martin Junek a jeho kolega Adam
Cigler navrhli její obnovu. Byla by zde
možnost pokusit se o kopii původní stavby, ale jelikož z ní nezbyl ani kamínek, architekti přišli s myšlenkou vytvořit něco,
co propojí historii se současností a vznikne malebný objekt v krajině, který dále
zachová původní historický motiv Panny
Marie a zároveň ponese prvky současné,
které pro změnu naše generace odkáže
těm budoucím. Navrhli tak jednoduchou
trojbokou kapli jako odkaz na tři zdejší
cesty. Pannu Marii zpodobňujeme jako
sošku, stejně tak, jako tomu bylo v kapli
původní. 3. října proběhne slavnostní
vykopání a vyzdění základů a 31. října
dokončení celé stavby.

VYSOKÁ LIBEŇ

Odpoledne s Moravankou  Toto známé hudební těleso není třeba, zejména
těm dříve narozeným, blíže představovat.
Ve zdejším kulturním domě měla populární
dechovka vystoupit 4. dubna, avšak koronavirus podobně jako v dalších případech
tomu zabránil. I zde se našel náhradní
termín v neděli 4. října od 13.30. Pro obyvatele vedlejších obcí Chorušice a Velký
Újezd bude připraven autobus a senioři
budou mít vstupné i občerstvení zdarma.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Pozvání na Sousedské posezení 
Hezkou tradici mají ve zdejší vsi, kdy se
vždy o svátek sv. Václava sejdou na přátelské posezení a oslaví tohoto zemského
patrona. Vždy to má i určité tématické
zaměření. I letos tomu nebude jinak. Tentokrát v pondělí 28. září to bude setkání
u příležitosti umístění restaurované sochy
Ježíše Krista na kříži do Svatováclavské
kapličky v Dolních Beřkovicích, kde byl
v roce 2018 osazen a vysvěcen nový zvon.
mar

MĚSTO BUDE MÍT DOBÍJEJÍCÍ STANICI
Elektromobily se pomalu, ale jistě zapojují do silničního provozu
a stále jich přibývá.
Rada města Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav rozhodla uzavřít
nájemní smlouvu na nájem částí
pozemků před obchodním domem
Šipka o souhrnné výměře cca 30 m2
za účelem umístění a provozování
veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Celkové roční nájemné
je stanoveno na 1 000 Kč + DPH
v platné zákonné výši na dobu určitou 10 let s možností prodloužení
o dalších pět let mezi městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jako
pronajímatelem, a společností ČEZ,
a.s. Jedná se o umístění sloupku dobíjecí stanice a vyhrazení dvou parkovacích míst.
mar

EUROBANKOVKA K POCTĚ K. TREYBALA
Kromě dodatečného příjmu pro turistické lokality je Euro Souvenir
bankovka také výborným reklamním a komunikačním médiem, které
dává do širokého povědomí informace o evropském kulturním dědictví.
Filosofií vydávaní těchto bankovek je zvyšování povědomí veřejnosti
v rámci jednotlivých zemí Evropy nejzajímavějších kulturních památkách, turistických lokalitách, událostech a známých osobnostech. Bankovka je vyrobena ze 100% bavlněného papíru používaného při výrobě
skutečných bankovek, obsahuje některé ochranné prvky jako pravé
bankovky (hologram, mikrotisk, UV ochranné prvky, ...) a zároveň je
zajištěna proti případnému zneužití v automatech přijímajících bankovky i v čtečkách bankovek.

Suvenýrová EURA se stala jakousi
vizitkou řady českých měst. Jedním
z nich budou i Velvary!
Šachový klub Velvary, královské
město Velvary a rodina JUDr. Karla Treybala ve spolupráci vydávají
suvenýrovou eurobankovku „Karel
Treybal“. Cílem vydání eurobankovky je připomenutí památky přednosty okresního soudu ve Velvarech,
legionáře a mezinárodního šachového mistra JUDr. Karla Treybala, který byl popraven nacisty a od jehož
narození uplynulo 135 let. Zároveň
se tak propaguje město i klub a vytvoří se unikátní pamětní suvenýr,
který bude k dispozici občanům
a návštěvníkům města a bude sloužit
jako výhra při pořádaném šachovém
turnaji COMAX Chess – memoriálu
JUDr. Karla Treybala. Výše emise
eurobankovky bude 10 000 ks, datum emise bylo stanoveno na 3. října
2020, autorem návrhu bankovky je
akademický malíř Stanislav Lajda.
Bankovka bude prodávána za cenu
80 Kč za kus. 
mar., red.

VÝSTAVA PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ
Slánsko se vyznačuje raným osídlením, a proto je bohaté na četné vykopávky. Archeologické nálezy sídlištního i pohřebního charakteru z různých období pravěku i středověku byly rovněž odkryty při stavbě
severního obchvatu I/16 na trase Slaný – Velvary.
První etapa obchvatu byla zprovozněna vloni na podzim. Druhá etapa, tedy celý obchvat, pak bude zprovozněn
v letošním roce na podzim, tedy ve stejném období, kdy budou představeny i výsledky archeologického výzkumu
formou výstavy. Jedinečné nálezy z jednoho z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů na území Čech budou
veřejnosti představeny na výstavě s názvem „Třináct kilometrů objevů“ a podtitulem „Příběhy skryté pod
zemí“.
Výpravná výstava ve Vlastivědném muzeu ve Slaném bude zahájena 21. října v 18 hodin, odborná i laická
veřejnost ji bude moci navštívit do září 2021. Návštěvníci se tak mohou těšit na artefakty a jiné nálezy z období
pozdní doby kamenné, doby bronzové, starší i mladší doby železné, středověku a začátku novověku. Vystaveny
budou předměty denní potřeby jako např. keramické nádoby, kovové a kostěné artefakty šperky a ozdoby, ale
například i replika oděvu keltské ženy vytvořená podle nálezu u Hobšovic. Zajímavým doplňkem bude i pokus
o 3D rekonstrukci některých objevených archeologických situací. 
mar
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Šance změnit budoucnost našeho kraje
Střední Čechy nejsou dobře
spravovaným krajem. Nejde jen
o skandály hejtmanky Jermanové,
ke které se v kampani nehlásí
už ani její koaliční partneři,
ale také o celkovou letargii a
bezkoncepčnost v řadě oblastí.

Změna je potřeba – a to hodně.
Ač nečlen, kandiduji za Piráty
hlavně proto, aby tato změna
přinesla do vedení kompetenci
a vizi do budoucna, ale také dala
politice kraje sociální a ekologický rozměr – a znamenala

PAVEL ŠANDA
zástupce Mělnicka
na kandidátce Pirátů
pro krajské volby
zastupitel města
Neratovice
za Budoucnost
pro Neratovice

stredocesky.pirati.cz

zadavatel: Piráti — zhotovitel: Pavel Šanda

Pozvánka
do obchodu s dárky

Nově v nabídce luxusní mýdla s vůní červeného pepře, jasmínu a bergamotu. Mýdlo zrozené z exkluzivní kombinace 100%
rostlinného základu, sofistikovaného parfému a elegantního
designu. K těmto pečlivě vybraným ingrediencím je přidána
obětavost a tradice, láska k řemeslu a ruční práci. Konečný
výsledek je ohromující, luxus, který se vejde do dlaně…

i zachování veřejných služeb,
sociálních služeb či veřejného
zdravotnictví ve vlastnictví kraje.
A to s Piráty můžeme zajistit.
S pirátským programem do
středočeských krajských voleb
se ztotožňuji.
Budu-li zvolen, dohlédnu na to,
aby se nezapomnělo na lidi
v dluhové pasti a pomohli jsme
jim zařadit se do normálního
života a legální ekonomiky.
Zásadní je také řešit bytovou
krizi – podpořit obce ve výstavbě
městských bytů.
V oblasti vzdělávání se nesmí
zapomenout na učňovské
školství, jehož současný stav
je tragický. V oblasti dopravy je
třeba opravit zanedbané silnice,
ale nesmí se zapomínat ani na
podporu cyklistické dopravy.
Ta má nejen rekreační potenciál,
ale v době elektrokol také potenciál ulevit přeplněným silnicích

a parkovištím měst a obcí.
Kraj má možnost motivovat obce
k ekologickému chování.
Obce mohou udělat hodně
například pro zadržování vody
v krajině. Velké rezervy jsou v
odpadovém hospodářství — podpora kompostování biologicky
rozložitelného odpadu může
snížit množství sváženého komunálního odpadu až o třetinu.
Spalování odpadu nesmí přinést
další zátěž pro životní při
dopravě odpadu do spaloven.
V oblasti kultury bych chtěl tlačit
na podporu programů, kde se
občané kraje stanou také aktéry
kultury, nejen jejími pasivními
spotřebiteli.
Do krajského zastupitelstva
mohu přinést zkušenosti z šesti
let bojů v neratovickém zastupitelstvu na straně občanů města
a spolu s nimi.

VÍKENDOVÝ BAZÁREK
ŠATNÍČEK V LIBĚCHOVĚ

Dárek pro každou příležitost.
Liběchov, Rumburská 40
ÚTERÝ
10.00 – 17.00
PÁTEK
10.00 – 17.00
NEDĚLE 10.00 – 17.00

RUMBURSKÁ 40
SOBOTA 10. 10. AŽ NEDĚLE 11. 10. 2020
OD 9 DO 17 HODIN

volte
2. a 3. října
kandidátku
číslo

45

JAN HAMÁČEK ,
ministr vnitra

ROBIN POVŠÍK , nejlepší

hejtman pro Středočeský kraj

V KRIZI VÁS OCHRÁNÍME
Proč kandidujete do středočeského
zastupitelstva?
Kraji chybí velké vize, stávající způsob řízení není špatný, ale má spíše udržovací charakter. Jestli chceme střední Čechy
posunout o kus dopředu, nesmíme se bát
odvážných projektů.

Vy takové projekty máte
ve své hlavě?
Mám! Nezavírám se před lidmi, ale setkávám se s nimi. V létě jsem projel kraj svým
zeleným eRkem a s lidmi mluvil o tom,
co je skutečně trápí. Jsou to rozrůstající
se logistické haly a areály, které bují jako
rakovina. Obrovské množství kamionů
na silnicích, problém sehnat bydlení nebo
dostupnost zdravotní péče. V kraji máme
dvě místa, Jesenici u Rakovníka a Mšeno,
kde chybí stanice záchranné služby. To je
to nejjednodušší, co se dá v řádu týdnů
napravit a zabezpečit. Nechápu, proč tomu tak není.

Jak chcete řešit nedostupnost bytů,
není to spíše problém vlády?
Když je to problém lidí v našem kraji, tak
je to i problém krajských politiků. Víte,
co mne při letních cestách nejvíce nadzvedlo? Když jsem zjistil, že v bývalých
školních internátech na Kladně bydlí zahraniční agenturní dělníci. Ale pro naše
vlastní lidi byty nejsou, nebo jsou pro
ně hrozně drahé. Kraj přitom vlastní nemovitosti, jež může rychle přebudovat
na dostupné byty například pro učitele,
zdravotníky, sociální pracovníky nebo silničáře či kuchařky ze škol…

Kamiony ze silnic ale asi dostat
neumíte…

Umíme je výrazně omezit. Když přestanou v kraji bujet logistické areály, sníží se
počet kamionů. Současně musíme urychlit výstavbu obchvatů obcí a měst.

Nepodvážete tím místní
hospodářství?
Ani náhodou! Sklady většinou nepatří
místním podnikatelům, dominuje v nich
agenturní personál, pouze zabírají úrodnou půdu. Lidé mají bydlet v klidu, ne
v prostředí zamořeném hlukem a smogem. Já mám raději místo skladů lesy
a lány obilí.

Proč mají lidé volit ČSSD?
Protože jsme předvídatelná tradiční strana, která má výsledky. Střední Čechy mají
moderní zdravotnictví, dobré nemocnice.
A za tím stojí sociální demokracie, která
jejich modernizaci připravila a odstartovala. Stejně jako největší projekty v kultuře, perlou kraje je jeho galerie a kulturní centrum v Kutné Hoře. Muzeum
odboje, volnočasový areál Vrchbělá, kde
dříve řádily ruské tanky nebo letecké muzeum v Mladé Boleslavi. Pod tím vším je
podpis sociální demokracie. V nedávné
koronakrizi vláda jako celek předváděla
spíše zmatek, až na dva resorty: Vnitro
a práce. Obě ministerstva řídí sociální demokraté, kteří zachovali chladnou hlavu
a hlavně pracovali. Sice naši ministři nevynikají v pěveckých soutěžích, ale umí
řídit své resorty a v krizi ukázali, že vědí,
co mají dělat.

bu a na ministerstvu vedl tým expertů,
který připravil program na záchranu pracovních míst Antivirus. Zároveň jsem řídil
Úřad práce a jeho 12 tisíc zaměstnanců,
jejichž úkolem bylo Antivirus realizovat.
Učili jsme se úplně nové postupy, lidé
pracovali o svátcích a víkendech. Byl to
nejtěžší úkol v mém životě, ale společně jsme to zvládli. Měli jsme obrovskou
motivaci, nikdo z nás nechtěl kolem sebe
vidět nové nezaměstnané a nešťastné
rodiny. Angažoval jsem se i ve své Mladé
Boleslavi, kde přestaly pracovat továrny
a 15 tisíc zahraničních pracovníků v regionu bylo bezprizorních. Museli jsme
udržet bezpečnost, dostat k nim všechny
informace o nemoci a opatřeních, aby nevznikl chaos, protože většina z nich neumí česky. I to se povedlo.

Jaký bude Středočeský kraj
v roce 2024?
To záleží na voličích. Když dají důvěru ČSSD, budou žít v bezpečném kraji,
kde bude dostupné zdravotnictví, tisíce
nových dostupných bytů, méně skladů
a více zelených lesů.
Pokud ČSSD uspěje ve volbách,
spolu to zvládneme!

Robin Povšík, 41 let,
Bydliště: Mladá Boleslav

Co jste vy osobně dělal
v koronakrizi?

Povolání: I. náměstek
ministryně práce a sociálních věcí,
zastupitel Mladé Boleslavi

Jako 1. náměstek ministryně Maláčové
jsem byl člen ústředního krizového štá-

Koníčky: Motorismus, cestování a výlety
s pětiletým synem Péťou

NAŠE
PRIORITY

Kraj
postaví
dostupné
bydlení
Drahému a nedostupnému bydlení
učiníme přítrž. Kraj má dostatek
budov a pozemků, na kterých
může vybudovat dostupné
bydlení pro sestřičky, učitele,
sociální pracovníky, silničáře, školní
kuchařky nebo třeba policisty
či hasiče. Lidé nesmějí být rukojmí
developerů!

Lesy
místo skladů
Také se u vás střídá úzkost
a vztek, když jedete kolem obřích
logistických hal a všude vidíte, jak
rostou další? Tuhle rakovinu bující
ve středočeské krajině zastavíme!
Nenecháme lesy a ornou půdu
napospas bezohledným firmám,
kterým je příroda lhostejná. Střední
Čechy nesmí být skladištěm Evropy.

240
nových
sportovišť
Lékaři radí více se hýbat.
Ale mnohdy ani nemáme kde.
Zejména dětem chybí bezpečná
a moderní sportoviště, kam by
mohly odcházet od počítačů
a mobilů. Proto v každé větší obci
vybudujeme veřejná sportoviště,
kde budou mít všichni dospělí i děti
šanci pořádně rozhýbat svá těla!

Dostupná
a včasná
lékařská péče
Na odborné vyšetření se mnohdy
čeká tak dlouho, až už je pozdě.
To se musí rozhodně změnit
a v krajských špitálech musí dojít
k podstatnému zkrácení čekacích
lhůt. Chce to více peněz, které mají
na účtech zdravotní pojišťovny
a také změnu organizace práce
v páteřních krajských nemocnicích.

O prázdninách jsem objel celý kraj
a povídal si s Vámi. Poslouchal jsem,
co vás štve a co chcete změnit.
Potvrdili jste, že se plno věcí
povedlo, ale na dalších
je třeba máknout!
A tady jsou naše priority.

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická | Zpracovatel: Kristián, spol. s r.o.

500
nových míst
v domech
pro seniory
Společnost stárne a věk dožití se
bude zvyšovat. Ne každý má štěstí
a svůj podzim života stráví aktivně.
Vyspělá společnost se má postarat
o ty, kteří to potřebují. A naši senioři
si péči za svoji celoživotní práci
zaslouží. I proto vybudujeme nové
kapacity domovů seniorů a posílíme
terénní sociální práci.

Více
obchvatů,
méně
kamionů
Novou dálnici kraj nepostaví,
protože to je starost vlády, ale
může ji urychlit výkupy pozemků
a přípravnými pracemi. Hlavně může
ovlivnit negativní vliv tisíců kamionů
na lidi v regionu. Chce to zrychlit
stavbu obchvatů obcí, zastavit
nové logistické areály a u klíčových
nádraží stavět kapacitní parkoviště
pro přestup motoristů na železnici.

Robin Povšík ,
kandidát na hejtmana
Středočeského kraje
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FOLKOVÁ LEGENDA VE SLANÉM
Zní to až neuvěřitelně, ale Pavel Lohonka Žalman v příštím roce oslaví pětasedmdesátiny! K tomu kapela připravuje nové autorské album a řadu narozeninových koncertů
v prestižních sálech. Na novém CD se objeví několik zajímavých a nečekaných hostů,
například paní Ivana Pokorná, harfenistka orchestru Národního divadla.

Na hudební scéně působí již od roku 1968, nejprve ve
skupině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní
kapelu Žalman & spol., která v různých podobách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Poslední obměna
sestavy proběhla v únoru 2017, v současnosti jsou jeho
kapelními kolegy zpěvačka Michaela Hálková, kytarista
Petr Havrda a basista Petr Novotný.
Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu
české folkové scény. S Minnesengry nahrál devět alb a
později vydal dalších devatenáct autorských desek a sedm
výběrů. Na nich lze nalézt více než 250 písní. Stal se neodmyslitelnou tváří folkových festivalů jako například
legendárních Port, Svojšických letorostů a mnoha jiných
podobných setkání. Zasloužil se o popularizaci lidových,
zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická pracovitost, cílevědomost a pokora, díky nimž se
stal dobrým příkladem pro mnohé mladé folkové skupiny.
Před časem byl první folkovou stálicí, která se zapojila do
hnutí FOLK ŽIJE! Ztotožňuje se totiž s jeho cílem – přibližovat lidem folkový žánr a při tom zároveň upozornit
na mladou folkovou generaci, která vyrostla zcela mimo
pozornost médií...
„Naprosto obdivuju pořadatele, kteří se rozhodli také
pomáhat a dávají prostor folkové muzice. Lidé jako by
zapomněli na tu tišší, léty prověřenou muziku. Prověřila
ji spousta vynikajících muzikantů a autorů, a proto má
právo, aby nezanikla a žila dál. Právě pořadatelé odvádí
záslužnou, ale i osvětovou práci, protože v dnešní době,
která je velice hektická, je potřeba neustále připomínat,
že tu folková hudba je.“
A o tom se mohou přesvědčit i ti, kteří navštíví Městské divadlo ve Slaném ve čtvrtek 15. října od 19.30. Není
pochyb, že si i společně zanotují známé „žalmanovské
hity“….

mar

ČESKÁ DIVADELNÍ FOTOGRAFIE 1859 – 2017
Tak se nazývá putovní výstava jejíž vernisáž se uskutečnila 8. září
v prostorách mělnického Masarykova kulturního domu a bude jí možno
shlédnout až do 30. října letošního roku.
Jedná se o výběr z reprezentativní
výstavy o historii divadelní fotografie v českých zemích, která se konala na jaře 2018 v pražském Obecním
domě. Výstava obsahuje exponáty
od úplně prvního doloženého snímku z divadelního prostředí z roku
1859 až po zástupce současné tvorby.
Prvními dochovanými fotografiemi
českého divadelnictví jsou portréty.
Výstava tak nahlíží do fotografických ateliérů poloviny 19. století,
neboť právě herci patřili mezi jejich
nejčastější návštěvníky. Nejstarším
dochovaným snímkem s divadelní
tematikou je fotografie herečky Mikulášského divadla Floriany Jaich
z Ateliéru Schwestka z roku 1859.
A první fotografie z divadelního
představení pochází z roku 1892
z inscenace hry Imre Madácha Tragédie člověka, kterou v Národním
divadle snímal Alfred Baštýř.
Zachycení představení v interiéru
divadla prakticky umožnil až roz-

voj fotografické techniky a hlavně
instalace elektrického osvětlení.
V meziválečném období vznikla
celá řada unikátních snímků. Vedle
renomovaných ateliérů 19. a začátku 20. století jsou zde zastoupeny
významné osobnosti české divadelní
fotografie jako Zdeněk Tmej, Karel
Ludvík, Václav Chochola, Jaroslav
Krejčí, Bohdan Holomíček, Viktor
Kronbauer a mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit například na
historické snímky Hany Kvapilové,
Jindřicha Mošny či Anny Sedláčkové, ale i novodobější portréty třeba
„sexy symbolu“ šedesátých let Olgy
Schoberové, dále Violy Zinkové, Petra Čepka nebo Martina Dejdara či
herců Divadla na Vinohradech.
Výstava tak zároveň přináší specifický pohled na dějiny českého divadla viděného prostřednictvím fotografií. Divadlo a divadelníci se vždy
významně podíleli na společenském
životě země, zachování a rozvoji její

kultury a několikrát i přímo zasáhli
do historických událostí.
Celou expozici rovněž doplní
fotografie z historie mělnického di-

vadelního spolku Vojan a soubor
fotografií Mirka Páska připomínající
mělnické divadelní události posledních let.
mar

Skupinový portrét hereček Volfové, Foerstrové, Kvapilové a Kavalírové.
Foto: Jan Tomáš, nedatováno. Divadelní sbírka Národního muzea

MĚL NÍK
PETR PATERA , strážník městské policie

KROK
K LEPŠÍ
BUDOUCNOSTI
Věk: 51 let
Bydliště: Mělník
Studium: Integrovaná střední škola
technická Mělník
Povolání: Strážník městské policie
Koníčky: Fotbal, tenis, jízda na kole,
lyžování, turistika

Proč kandiduji: Chci zvýšení bezpečnosti obyvatel, podporu malých obcí,
zaměstnanosti a regionálních výrobců a živnostníků, kvalitní zdravotní péči a podporu
sportu a vzdělávání.
PROČ
KANDIDUJETE
DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA?

Nevím, ale určitě nějaké mám. Tohle by měli
posoudit jiní.

V ČEM JSTE LEPŠÍ NEŽ OSTATNÍ?

Chci především zlepšit
kvalitu života lidí. Podpořit zaměstnanost, vzdělávání a sport, pomoci maPETR
lým obcím, regionálním
PATERA
výrobcům nebo živnostníkům. Mělnicko trápí nedostatečná kvalita
zdravotní péče, chybí nám zubaři nebo dětská
pohotovost. To musíme rozhodně změnit!

Kdo mě zná, tak ví, že nikoho neodmítnu
a snažím se mu vždy pomoci nebo aspoň
poradit. Nikdy však předem neslibuji, co bych
později nemohl splnit.

CO POVAŽUJETE ZA SVŮJ
DOSAVADNÍ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?

PROČ JSTE SE ROZHODL
JÍT DO POLITIKY?

A CO LIDEM SLÍBIT MŮŽETE?
Udělám všechno pro to, aby se naše životní
úroveň posunula k lepšímu. Aby se zlepšila
kvalita našeho života.

Hraji už 41 let fotbal a několikrát jsem stál na
stupni vítězů v rámci atletických závodů. Pro
někoho je to možná maličkost, ale já sportem žiji
celý život a mám to rád :-). Několikrát jsem zachránil lidský život, ale tím se nechci chlubit, to
je moje práce. V tu chvíli to byl ale krásný pocit.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2009. Spousta
přátel mě odrazovala, že stejně sám nic nezmůžu. S odstupem času ale vidím, že jsem
udělal dobře. Mám kolem sebe spoustu lidí,
kteří mají dobré nápady a názory, ale nemají
energii a čas se tím zabývat. Tak jsem si řekl,
že to zkusím pro tyhle obyčejné lidi změnit já.

JAK BYSTE SE POPSAL ČLOVĚKU,
KTERÝ VÁS NEZNÁ?

CO VÁM NEJVÍCE VADÍ NA
SOUČASNÉ POLITICKÉ SCÉNĚ?

Jsem vstřícný, pracovitý, precizní a ochotný.

JAKÉ JSOU VAŠE SILNÉ STRÁNKY?
To jsou určitě spolehlivost, dobrosrdečnost
a téměř vždycky mám dobrou náladu. Když
něco slíbím, tak to vždy dodržím a snažím se
pomáhat ostatním.

JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ STRÁNKY
A JAK SE S NIMI VYPOŘÁDÁVÁTE?

Nejvíce mi vadí rozhádanost a nekoncepční rozhodování. Je přece jedno, kdo je z jaké
strany. Vždycky by měl konat pro blaho lidí
a národa a jednat s péčí řádného hospodáře. Kolikrát je navržený zákon, který pak není
schválený jen proto, že ho navrhla ta či ona
politická strana. To mi opravdu vadí.

PROČ JSTE SOCIÁLNÍ DEMOKRAT?
Denně slyším, co lidi trápí, nedokážu ignorovat,

když někdo bez vlastního zavinění přijde ze
dne na den o práci a nemá peníze, aby mohl
zajistit rodinu. Nemám svědomí vykašlat se
na slabé, nemocné nebo staré, kteří potřebují
naši pomoc. Chci jim pomáhat. Proto jsem
sociální demokrat.

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ NEJLEPŠÍ
MOŽNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI
Petr Patera je rodák z Mělníka, který velmi
vnímá lidi kolem sebe. Jak sám říká, o tom, co
se v regionu daří a nedaří, slyší denně. Podle
něj na Mělnicku lidé nejčastější trpí nedostatečnou kvalitní zdravotní péčí. V lokalitě chybí
dětská a zubní pohotovost, je tu nedostatek
zubních ordinací a lékařů obecně. Řada lidí se
do zubních ordinací ani nedostane. A na zásadní lékařská vyšetření musejí lidé čekat.
Často až neúměrně dlouho. „Když někomu
zjistí nějaký nález v těle, musíte čekat kolikrát dva měsíce, než se na vás dostane řada
na další vyšetření. Za tu dobu psychicky zestárnete tak o pět let, protože jste tak dlouho
v nejistotě! A v horším případě může být po
dvou měsících pozdě,” vysvětluje Patera.
Díky zkušenostem a příběhům od lidí si plně
uvědomuje vážnost situace. „Proto u nás chci
zlepšit úroveň zdravotní péče, aby tu byl dostatek zubních ordinací. Chybí nám dětská pohotovost, nejbližší je až v Mladé Boleslavi. Takže pokud máte něco s dítětem po ordinačních
hodinách, musíte až tam. Tohle jsou podle mě
věci, které trápí nejen mě, ale i další lidi z našeho města a jeho okolí,” uzavírá Patera.

KULTURA
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HRA KLEOPATRA V MĚLNÍKU
„Každej ví, že pyramidy postavili ufoni. Naši
chlapi by v životě nic takovýho nezvládli.“
Toto mimo jiné zazní v divadelní hře Petra Kolečka „Kleopatra“, kterou má ve svém repertoáru
pražské divadlo La Fabrika. Životní osud egyptské královny Kleopatry se stal námětem mnoha
knih jak vědeckých, tak populárních, řady divadelních her či filmových zpracování.
Královna Kleopatra a její tři osudoví muži.
Žena, která se narodila s úkolem uchránit starobylou a oslabenou říši před maskulinním militantním
Římem, ale život si zkomplikovala ještě těžším
úkolem…chce opravdového chlapa. Byť jenom
na jedinou vteřinu. Protože taková vteřina opravdové lásky může vyvážit věčnost plnou tzv. buzen
v žabkách.
Mělnická rodačka, jež má ke svému rodišti stále vřelý vztah a především skvělá herečka Jitka
Čvančarová se zde představí jako slavná starověká
femme fatale. A frontman dnes již legendární kapely Chinaski, zpěvák a kytarista Michal Malátný,
v trojroli oněch osudových mužů jejího života.
Oba tak nabídnou netradiční pohled na legendární
příběh v kulisách, v nichž se prolíná starý Egypt

s moderní dobou. A v neposlední řadě i písničky Michala
Malátného v podání obou interpretů podtrhují onu originalitu
představení.
Jeden z kritiků Pavel Šimer o hře napsal:„Petr Kolečko
dokáže velké hrdinky dramatu či historie přiblížit dnešním
ženám a společnosti, jeho humor navíc funguje nejen jako
prostředek k pobavení, ale i jako nástroj významu. Historická
fakta jsou stavěna do vtipných a často překvapivých souvislostí. Režijně vhodně postavená inscenace drží pohromadě.
Oba herci se stylu humoru přizpůsobili.“
O tom se jistě přesvědčí i mělničtí diváci, kteří ve středu
30. září v 19 hodin zavítají do Masarykova kulturního domu.

mar
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INZERCE

Do našich řad sháníme spolehlivého a časově flexibilního

servisního technika v oboru IT.
Nutná znalost HW + SW samostatnost, spolehlivost.
Požadováno:

Nabízíme:

 řidičský průkaz B

 velice stabilní zaměstnaní

 znalost HW

v mělnické společnosti
 zajímavý plat
dle dosažených výsledků
 služební telefon
 služební automobil
 příjemný kolektiv
 příjemné pracovní zázemí
 možnost i brigádně

 praxe v oboru
 časová flexibilita
 slušné a příjemné vystupování,
 schopnost řešit problémy + absolutní

spolehlivost v administrativní činnosti
 schopnost učit se novým věcem
 manuální zručnost
 čistý trestní rejstřík
 profesionalitu
a praktické zkušenosti z oboru.

Více informací na telefonu
728 311 170 volat nebo sms.
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VAŘÍME ZDRAVĚ
JABLEČNÉ HODY
JABLEČNÉ PYRÉ
Jablečné pyré můžete zavařit i zamrazit. Je skvělé jako přesnídávka, na snídani do jogurtu, do dezertů, ale hodí se i do omáček a k
masu!
z Počet porcí:
Na 5–6 skleniček
o objemu 250 ml
z Doba přípravy: 30 minut
z Doba vaření: 30 minut
z Ingredience:
• 2 kg jablek, oloupaných
• šťáva z 1–2 citronů
• 4 lžíce krupicového cukru
(podle sladkosti jablek)
z Příprava jídla:
Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte.
Dejte je do hrnce spolu s citronovou
šťávou, cukrem a 250 ml vody. Při-

veďte k varu, ztlumte a vařte cca 30
minut, až se jablka začnou rozpadat.
Rozmačkejte je šťouchadlem na
brambory (chcete-li v něm nechat
pevnější kousky), nebo rozmixujte
mixérem dohladka. Ochutnejte a
případně přidejte cukr a/nebo citronovou šťávu. Horké plňte do čistých
sklenic a otočte je dnem vzhůru. Pro
jistotu můžete pyré také sterilovat.

TIPY & TRIKY
Pyré můžete obměnit přidáním
koření a dalších přísad. Nebo si
z něj připravte jablečné máslo,
kterým můžete plnit koblihy či je
namazat na muffiny, perník nebo
vdolky.

KOŘENĚNÉ
Do základního pyré vmíchejte 1/2
lžičky mleté skořice, 1/4 lžičky

Zdroj: www.apetitonline.cz
strouhaného muškátového oříšku a
špetku mletého hřebíčku.

VOŇAVĚJŠÍ
Místo šťávy přidejte pár větších
kousků citronové kůry, před mixováním kůru vyjměte a pyré nakonec dochuťte čerstvou citronovou
šťávou.

NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S....
Kdo by neznal Štěpána Šafránka z dnes již legendárních „Básníků“, které se mimo jiné točili i v Mělníku. Jeho
představitel bude hostem dalšího podzimního setkání tradičního cyklu „Na kus řeči s...“, které se uskuteční
v úterý 6. října od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

„básnické“ díly. Kromě básnické
ságy jsme mohli Pavla Kříže od devadesátých let vidět v celé řadě dalších filmových rolí, za zmínku stojí
především „Andělské oči“, „Vůně
vanilky“ či „I ve smrti sami“.
Vedle filmového hraní ho bylo
možné spatřit i na divadelních prknech jako člena činohry Národního
divadla a věnuje se rovněž dabingu.
Televizní diváci jej mohou sledovat
v roli Petra Boháče v nekonečném
seriálu „Ulice“. Pavel Kříž se rád
věnuje i sportu, kromě plavání pak

Do rozvařených a rozmixovaných
jablek přidejte cukr (3–4 hrnky), 250
ml jablečného octa, 1–2 lžičky skořice, 1/2 lžičky mletého hřebíčku a 1/4
lžičky strouhaného muškátového
oříšku. Za častého míchání zvolna
vařte v širokém hrnci cca 2 hodiny,
směs lehce zkaramelizuje a ztmavne.
Dochuťte.

Z LYSÉ NAD LABEM

PAVLEM KŘÍŽEM

Pavel Kříž se však hercem ve skutečnosti ani stát nechtěl. „Nikdy jsem si
nemyslel, že bych se mohl stát skutečným hercem,“ vzpomínal později
Kříž a dodává. „Díky Básníkům se
mi od základu změnil život. Při mém
úplně prvním natáčení jsem si připadal jako na jiné planetě.“
Vystudoval fotografii a herectví
se věnoval v nejrůznějších amatérských divadelních souborech. Po
filmu „Jak svět přichází o básníky“
se stal vyhledávaným a populárním
hercem. Následují další dva díly
„Básníků“, pohádka „O statečném
kováři“ či role v nepříliš známém,
kritikou ovšem ceněném, filmu
„Levé křídlo“.
Jenže další jeho touha zvítězila
nad rostoucí popularitou a v roce
1987 emigroval do Kanady. Ve své
nové vlasti se začal věnovat svému
snu, a to medicíně. „V Kanadě jsem
našel svůj druhý domov, dostal jsem
kanadské občanství. Udělal jsem tam
za svým dosavadním životem tlustou
čáru a vrhl se do vysněného studia
na univerzitě,“ říká Pavel Kříž. Po
úspěšném studiu psychoterapie na
univerzitě ve Vancouveru začal pracovat v domech pro seniory. Později
se v zámoří seznámil i se svojí životní partnerkou, filmovou animátorkou Bonnie. Návrat k filmové branži
po listopadu nemá na svědomí nikdo
jiný než jeho „dvorní“ režisér Dušan
Klein. A tak následovaly další dva

JABLEČNÉ MÁSLO

především boxu a kung-fu. „Žil
jsem tady, potom v emigraci, teď
opět v Praze a současně i v Kanadě. Už dávno jsem přišel o iluze
o světě, který nás obklopuje. Rozhodně jsem však nepřišel o naději,
že navzdory všemu nepříznivému,
co život přináší, stojí zato žít,“ říká
s úsměvem. Legendární „doktor
Šafránek“ bude hostem moderátora
Jiřího Vaníčka a s diváky se podělí
o zážitky z uměleckého života, natáčení filmů atd. 

mar

z Národní holštýnský šampionát
Výbor Svazu chovatelů holštýnského skotu v České republice ve
spolupráci s Výstavištěm Lysá
nad Labem totiž uspořádá ve
dnech 8.–9. října v nové hale C
Národní holštýnský šampionát.
Soutěžní výstavy se zúčastní
přibližně 70 krav a jalovic obou
barevných variant tohoto světově
nejrozšířenějšího plemene. Z důvodu absolutní nestrannosti bude
šampionát rozhodovat zahraniční
sudí, který podle utváření vemene,
stavby těla, končetin a mléčné síly
určí národní šampiónku. Pro chovatele je národní šampionát především možností prezentovat své
šlechtitelské úspěchy a porovnat se
s dalšími kolegy z oboru.
z „Náš chov“
Na své si ve stejnou dobu přijdou
i chovatelé drobného zvířectva.
Uskuteční se totiž jubilejní 25.
ročník Národní výstavy hospodářských zvířat a drobných
zvířat, potřeb pro chovatele, krmení, technologií pro chov a veterinárních pomůcek.
Výstava „Náš chov“ za čtvrt století své existence přitáhla zájem jak
odborníků, kteří získávají přehled
o novinkách v oboru, tak i laické
veřejnosti, pro níž je to vítaná příležitost blízkého kontaktu s živými
zvířaty. Velkou oblíbenost a vysokou prestiž si získala každoročně
pořádaná expozice Svazu chovatelů ovcí a koz. I v letošním roce
se návštěvníci mohou těšit opět na
vynikající podívanou.
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TŘI TIPY NA VÝLET
CINIBULKOVA STEZKA / ROZHLEDNA SMRK / LOVOŠ, LOVOSICE

LOVOŠ, LOVOSICE
z Lovoš, Lovosice
Jednou z nepřehlédnutelných dominant Českého středohoří je čedičový
kopec, majestátně se tyčící nedaleko
severočeského městečka Lovosice.
Lovoš (570 m.n.m) poznáte už zdaleka podle typického tvaru se dvěma
vrcholy – Velkým a Malým Lovošem zvaným též Kybička.
Je zajímavé, že se oba vrcholy
od sebe liší geologickým složením.
Zatímco Velký Lovoš je tvořen čedičem, Malý Lovoš vznikl ze znělce.
Výstup na vrchol stojí bezpochyby
za námahu, ale neděste se, cesta je
to mírná a nenáročná, pouze je místy trochu strmější. Příjemná je cesta
z Lovosic po zelené značce v délce

ROZHLEDNA SMRK
asi 3 km. Cyklisté však asi tak od
půli cesty musí své kolo po kamenité
cestě vést. Za dalekými výhledy sem
turisté chodili již na konci 19. století.
Zvýšený zájem o Lovoš vyústil ve
vybudování kamenné rozhledničky
a dřevěné chatky s verandou.
Chata je otevřena každý pátek
15:00–20:00, sobotu od 10:00–
22:00, neděli 10:00–16:00 a svátky,
(po domluvě možno i jinak). Chata
nabízí také možnost ubytování až
pro 16 osob.
z Rozhledna Smrk, Jizerské hory
Rozhledna stojí na nejvyšší hoře
Jizerských hor, na Smrku (1124 m).
Vrchol této hory svůj název získal

CINIBULKOVA STEZKA
podle ohromného smrku, který zde
rostl a po bouři roku 1790 byl vyvrácen. 23 metrů vysoká ocelová
rozhledna Smrk poskytuje nádherný
výhled do širokého okolí.
Současná ocelová rozhledna měla
dřevěnou předchůdkyni, která byla
postavena v roce 1892. Důvodem
pro její výstavbu byla skutečnost, že
pruští turisté stavěli na sousedním,
o 19 metrů nižším, Stohu svou rozhlednu. Aby se obyvatelé Nového
Města pod Smrkem nenechali zahanbit, během sedmi týdnů postavili za
1683 zlatých dřevěnou, 20 metrů vysokou rozhlednu. Svůj závod ovšem
o měsíc prohráli. Vedle věže vznikla
i chata nabízející nocleh a občerstve-

RADY DO ZAHRADY
ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ
z Sazovitost jablek je povrchové
houbové onemocnění, které se projevuje černým vybarvením slupky.
Pozdní postřiky proti strupovitosti
mají dobrý účinek i na sazovitost.
Doporučuji použít přípravek Dithane
45 M na začátku září. Kromě jmenovaných chorob má přípravek příznivý vliv i na potlačení skládkových
chorob jablek.
z Sklizeň a uskladnění ovoce
Zjistíme-li při sklizni švestek, že
jsou napadeny šarkou (prohlubně
a deformace plodů, krvavá dužnina bez cukru a bez chuti, předčasně
opadávající nečervivé plody), vykopeme stromy i s kořeny a spálíme je.
Jinak je nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy peckovin (meruňky a broskvoně).
Zkontrolujeme a nachystáme
prostory pro uskladnění ovoce, dále
obaly, je třeba včas vydezinfikovat
a vybílit sklepy. Sklad by měl být
chladný, dobře větratelný a nemělo
by v něm být příliš sucho.
Proti sviluškám na ovocných dřevinách je kromě klasické chemické

ochrany možné použít i biologickou
ochranu pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri.
z Výsadba cibulovin
Během září můžeme začít s výsadbou cibulovin a hlíznatých rostlin. Nejprve vysadíme cibule narcisů, které potřebují ke zdárnému
zakořenění vyšší teploty. Ve druhé
polovině měsíce pak následují botanické druhy tulipánů, krokusy
a drobné jarní cibuloviny modřence,

sněženky, bledule a další. Koncem
měsíce již můžeme začít i s výsadbou zahradních tulipánů. Hloubka
výsadby cibulí a hlíz závisí na jejich
velikosti. Platí zhruba pravidlo, že
hloubka výsadby by měla odpovídat
trojnásobku výšky cibule nebo hlízy,
tzn. drobné cibuloviny 6 až 8 cm,
větší pak 12 až 15 cm.
Za předpokladu, že je příznivé
počasí, v září máme ještě poslední
možnost vysazovat dobře vyvinutou
sadbu jahodníku. 
red

ní. O chatu i rozhlednu bylo vzorně
pečováno, dostávala pravidelně nový
nátěr a turisté se z jejího vrcholu
mohli kochat pohledem až do 50. let
20. století, kdy se zřítila.
Současná stavba je výsledkem
dlouhých snah, za kterými stála Společnost pro obnovu rozhledny na
Smrku, založena roku 1992, přesně
sto let po vzniku první vyhlídkové
věže. Je to kovová stavba, vysoká
23 metrů, je volné přístupná, má dvě
patra a místo, kam se lze ukrýt v případě nepříznivého počasí. Z ochozu
rozhledny, který je ve výšce 18 metrů a vede na něj 91 schodů, je za
dobrého počasí vidět do okruhu 150
kilometrů.
Kromě Jizerských hor výletníci
spatří Krkonoše, Lužické hory, Ještěd, Bezděz, a dokonce Říp. Otevře
se jim i výhled do Polska.
Vrchol hory je spíše plochý a svůj
název získal podle ohromného smrku, který zde rostl a po bouři roku
1790 byl vyvrácen. Smrk, který
dostal přezdívku Tabulový, tvořil
hranici tří panství – Čech, Dolního
Slezka a Horní Lužice.
z Cinibulkova stezka, Střední
Čechy, Kokořínsko
Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně a po
9 km cesty krásnou kokořínskou přírodou se do Mšena opět vrací. Na
projití Cinibulkovy naučné stezky
budete potřebovat přibližně 3 hodiny, jedná se o poměrně náročnou
cestu. Trasa má střídavou tendenci
vzestupů a sestupů, na jednom místě
přijdou ke slovu i řetězy. Stezka proto není vhodná pro děti a psy.
Je žlutě značena a zavede vás
k útvaru Prolezovačky, ke skalnímu
městu Bludiště se skalní věží Tutanchamon, dále ke Švédskému valu,
tajemné Průsečné skále, útvarům
Obří hlava a Žába a skalní věži Faraon. Stezka byla pojmenovaná po
největším propagátorovi Kokořínska
Josefu Bedřichovi Cinibulkovi.
Zdroj: kudyznudy.cz

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 20

SPORT

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STADIONU V HOUŠTCE
V neděli 30. srpna 2020 odpoledne se na stadionu v Houštce začala psát
další velká kapitola staroboleslavské atletiky. Díky finančnímu přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také města Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav jsme v Houštce slavnostně otevřeli zrekonstruovaný stadion, který má nyní parametry pro mítinky světové
atletiky!

Předseda ASB Tomáš Linhart a další
členové (nejen) výboru ASB mohli na slavnostním otevření přivítat
ministra vnitra Jana Hamáčka, jako
zástupce české vlády. Dále pak četné zástupce z řad vedení města v
čele s panem starostou Vlastimilem

Pickem a také předsedu Českého
atletického svazu Libora Varhaníka
a ředitele ČAS Tomáše Janků. Nechyběl ani zástupce z MŠMT, které
reprezentoval náměstek pro řízení
sekce vzdělávání, sportu a mládeže
Karel Kovář. Pásku společně se vše-

Autor: vh, foto: Jiří Kottas, 2020
mi výše uvedenými přestřihli i dva
nejrychlejší čeští čtvrtkaři historie
Pavel Maslák a náš Honza Tesař.
Současně budeme doufat, že se do
Houštky začnou vracet i velké závo-

dy, jako například MČR ve vícebojích, které jsme v nedávné minulosti
často pořádali.
Za ASB z.s. Mgr. Jaroslav Veselý,
MPA

21. ROČNÍK TSUNAMI CUP 2019

V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH POD ZÁŠTITOU HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
TJ Sokol Dolní Beřkovice zorganizoval již 21. ročník Tsunami cup v
Dolních Beřkovicích. Tento turnaj se vždy těšil velkému zájmu oddílů
Středočeského kraje i mimo něj.
V rámci krajského úřadu Středočeského kraje byla záštita nad turnajem
převzata hejtmankou Středočeského
kraje, což velmi významně zdůraznilo konání tohoto turnaje v období, kdy se celá řada oddílů nemohla
tohoto turnaje zúčastnit. Proto byl
tento ročník pouze jednodenním turnajem, což na jeho významu nic nezměnilo. Nejvýznamnějším účastníkem na tomto turnaji byli hráči týmu
ŠAMPÓNI z Chotěšova. Za jejich
dvacátou účast jim patří zvláštní poděkování, neboť účastníci nebyli jen
hráči, ale i rodinní příslušníci. Jejich
pozornost vždy budila u ostatních
účastníků obdiv za jejich širokou
účast na tomto turnaji.
Předpokládalo se, že účast na
tomto turnaji bude menší, což se také
nakonec potvrdilo. Celá řada oddílů
odhlašovala na poslední chvíli svou
účast.
Součástí tohoto turnaje byla i večerní zábava, které se zúčastnilo přes
150 občanů, jak z řad hráčů, fanoušků, tak i místních obyvatel.
Zvláštní pozornost a poděkování si
zaslouží hudební skupina Jiřího Křo-

váčka, která dávala celému večeru
dobrou náladu, a to až do 2:00 hodin.
Nejlepší vizitkou dobré nálady účastníků byla účast na tanečním parketu.
Při turnaji se projevila velká bojovnost, zároveň ale bez agresivních
zákroků. Rozhodčí pan Princ tento
turnaj sám hodnotil velmi pozitivně,
jak úroveň kombinační hry, tak i snahu o co nejlepší výkon.
Na závěr turnaje bylo provedeno vyhodnocení a určeno pořadí prvních
čtyř mužstev.
Jednotlivá mužstva byla oceněna
diplomem, věcnou cenou a pohárem.
Umístění uvádíme u těchto mužstev:
z 1. místo
ŠTĚPATEAM z Dolních Beřkovic
z 2. místo
ŠAMPÓNI z Chotěšova
z 3. místo
TORPÉDO složené z hráčů Beřkovic, Horních Počapel, Cítova a Mělníka
z 4. místo
DOROST z Dolních Beřkovic
Zvláštní pohár za účast ve dva-

1. místo získal tým Štěpateam z Dolních Beřkovic
ceti ročnících Tsunami cupu obdrželi
hráči týmu Šampóni z Chotěšova.
Nejlepším střelcem byl vyhodnocen
Jiří Vokoun z týmu Torpédo.
Nejlepším brankářem byl oceněn hráč Vozábl z týmu Šampóni
Chotěšov.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, pořadatelům,

hudební skupině pana Křováčka,
vedoucímu hospůdky na hřišti,
správci sportovního areálu a řediteli
celého turnaje Miroslavu Hrdému,
za úspěšné a velmi dobré provedení
sportovní a zábavní akce.
Na závěr zveme všechny účastníky na 22. ročník v roce 2021.

doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.
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Dámské i pánské kadeřnické studio K
nově nabízí netradiční zážitek
pro pravé gentlemany – Monkeybarber shop
Naše rodinné kadeřnictví s třicetiletou tradicí se specializuje na kadeřnické služby,
poradenství, vlasovou kosmetiku, denní i večerní líčení. Díky dlouholeté spolupráci se
značkou L‘Oréal Professionnel pečujeme o Vaše vlasy s tím největším komfortem.“
Již přes rok u nás naleznete pánské holičství Monkeybarber shop Michaela Grilla.
Tento zkušený holič se postará o Váš osobitý střih a upravené vousy.
Nechte se hýčkat jako král, objednejte se na čísle 702 565 898.

30 let tradice

Další posilou je i rozšíření dámské sekce. Máte na výběr ze 4 šikovných kadeřnic/
kadeřníků a jedné kosmetičky. Objednávejte se na čísle 315 625 024.

UŽ máte
PILU
�
DOMA?
A S NÍ I DALŠÍ PRODUKTY
STIHL!

právě TEĎ JSOU
BENZÍNOVÉ PILY
V AKCI.
JiŽ OD 5 890 Kč
Podzimní prodejní akce
od 1. 9. do 30. 11. 2020
v prodejnách:

EVŽEN ZAVADIL

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz
pojišťovny a Allianz penzijní společnosti
Optimalizace pojištění a poradenství
Zajištění výhodných hypotečních a spotřebitelských úvěrů

Palackého 134/9, Mělník
Provozní doba: po–čt 9.00 –13.00
pá
9.00 –13.00

13.45–17.00
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

Liběchov 144,
tel.: 315 697 314
Vavřineč 116,
tel.: 315 690 200
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VZPOMÍNÁME
Čas běží, vzpomínky zůstávají
11. května uplynulo 25 let od smrti
našeho drahého tatínka,
dědečka a pradědečka pana
Josefa Břízy z Chlumína.
Současně dne 21. října vzpomeneme
jeho nedožitých 100. narozenin.
S láskou vzpomínají syn Jindřich
s rodinou a vnučka Tereza s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi.

Dne 14. září 2020
uplynul jeden rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička, prababička paní
Jana Kulhánková
z Byšic.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 28. září 2020
uplyne šest smutných let,
kdy nás navždy opustila paní
Hana Holoubková
z Kelských Vinic.
S láskou vzpomínají manžel
Václav, synové Václav a Petr,
vnouček Venoušek,
sestra a švagrová s rodinami
a ostatní příbuzní a známí.

Čas nám Tě maminko povolal,
oči se marně vzpomínkám brání.
Vše jsi z lásky darovala,
zůstalo jen vzpomínání.
Dne 13. září 2020 uplynulo
smutných 20 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička paní
Miloslava Popelářová z Tuhaně.
V našich srdcích je stále s námi,
nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu
s dcerou a rodinou. Děkuji.

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
BENDA s.r.o.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut...
Dne 29. září 2020
tomu bude již 25 let,
kdy nás navždy opustil pan
Vladislav Pejr z Mlazic.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Kompletní pohřební služby,
při ztrátě Vašeho nejbližšího
• Pohřby z obřadních síní, z kostelů,
z domu smutku nebo dle Vašeho přání
• přímo u hrobu na hřbitově
• bezobřadní kremace

Dne 8. října 2020
uplynou 2 roky, co tragicky zahynul
ve věku 43 let

Najdete nás na adrese:
MĚLNÍK, Pražská 381

pan Tomáš Vrbský
z Hleďsebi.

převozy zesnulých nonstop

S láskou vzpomínají
rodiče, sestra Lenka
a vnuk Honzík

(nad Průmyslovou školou)

732 660 706  725 818 886

Více informací naleznete na našich webových stránkách:

www.pohrebnisluzbabenda.cz
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KOUPÍM
z Koupím historický motocykl
nebo moped, i nekompletní. Telefon:
608 773 933.
z Koupím hoblovku s protahem
KDR nebo Rojek. Telefon: 603 165
320
z Koupím soutěžní - terénní motocykl Jawa i nekompletní nebo
jen díly nebo motokrosovou ČZ.
Telefon: 608 773 933

PRODÁM
z Prodám pšenici, ječmen 1 q za
500 Kč. Telefon: 728 453 463, 315
623 779.

RŮZNÉ
z Sháním práci na Iveco Daily,
třístranný sklápěč do 3,5t. Rozměry korby délka 4 m a šířka 2 m.
Za 1 km/15 Kč. Odvoz stavebního
materiálu, sutí, dřeva a uhlí. Mělník
a okolí. Telefon: 773 532 709.
z 50 letý muž s certifikátem hledá
práci na DPP jako hlídač, vrátný
v okrese Mělník. Telefon: 776 860
733.
z Vyklízení bytů, úklidové práce.
Telefon: 730 625 157, e-mail: post.
vyklizeni@seznam.cz.
Hledáme nový domov pro koťata, aby neskončila v útulku.
Telefon: 775 073 497.

EleMen – Lubor MENCL
elektromontážní práce

komplexní instalace nových
a rekonstrukce starých elektrických
rozvodů, instalace slaboproudých
sítí, zabezpečovacích
a kamerových systémů
info@elemen.cz tel.: 603 566 775
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STŘECHY KOMPLET,
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, ALTÁNY
A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.

TE
D O H O Ď U,
ZAKÁZK TE
E
D O S TA N Č !
5000 K
Střešní pohotovost: 777 661 683, 777 663 987,
Poptávku posílejte na e-mail: salusstavebni@gmail.com
facebook: salus s.r.o. instagram: salus_stavebni_s.r.o

AKCE
AKCE

Při objednání do 30. 9. 2020

sleva 10 %

Při objednání do 30. 9. 2020
sleva 10% z celkové ceny.
z celkové
ceny.
Na základě Vašich
požadavků
Vám
připravíme
cenovou
Na
základě Vašich
požadavků Vám
nabídku
zdarma.
připravíme cenovou nabídku zdarma.

Nabízíme kvalitní a spolehlivé
klimatizace Sinclair do domu,
bytu i kanceláře.
Prodej, kvalitní
montáž aaspolehlivé
servis. klimatizace
Nabízíme
V Sinclair
případědo
zájmu
nás
kontaktujte.
domu,
bytu
i kanceláře.
tel.: 737
870
918
Prodej, montáž a servis.
email:
kvklima@seznam.cz
V případě
zájmu nás kontaktujte.

tel.: 737 870 918
email: kvklima@seznam.cz

