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 Od nynějška bude pacientům ve třech dalších obcích sloužit nové vozy, které rozšířily vozový 
park záchranné služby.

YETI POSÍLÍ STŘEDOČESKOU ZÁCHRANKU

KOTLÍKOVÁ DOTACE MÁ STÁLE ZELENOU
informuje

„Tyto vozy posílí systém péče v 
modelu rendez-vous ve Středo-
českém kraji a přispějí k dalšímu 
zkvalitnění služeb, které v rámci 
přednemocniční neodkladné péče 
záchranná služba poskytuje paci-
entům. Sloužit budou na výjezdo-
vých základnách záchranné služby 

v obcích Zbraslavice, Hostivice a 
v Kolíně,“ uvedl středočeský hejt-
man Miloš Petera při symbolic-
kém předání klíčů od těchto vozů 
řediteli Zdravotnické záchranné 
služby SČK Martinu Houdkovi. 
 Středočeské záchrance se díky 
významné podpoře vedení Stře-

dočeského kraje daří systém ren-
dez-vous zavádět již několik let 
plošně v celém kraji. Zřizováním 
těchto výjezdových skupin má zá-
chranka možnost účelněji využívat 
lékaře v terénu.

(dokončení na str. 4)

NA NÁVŠTĚVĚ 
V HLAVENCI

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje má od středy 6. dubna tři nové upravené automo-
bily Škoda Yeti, jejichž vnitřní vybavení bylo přizpůsobeno potřebám přednemocniční neodkladné péče. 

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a další členové Rady 
kraje letos postupně navštíví všech 26 obcí s rozšířenou působností 
(ORP) ve středních Čechách. Na setkání jsou zváni starostové jed-
notlivých obcí a měst spadajících pod správu příslušné ORP a před-
stavitelé místních akčních skupin (MAS). 

VEDENÍ KRAJE NAVŠTÍVILO MĚLNÍK

První setkání z letošní série vý-
jezdů vedení Kraje se uskutečnilo 
ve středu 3. února v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi. „Náplň 
letošních schůzek je mírně odlišná 
než vloni. Reagovali jsme na pod-
něty starostů a program přizpůso-
bili tomu, co je aktuálně zajímá. A 
zaměřili jsme se také na spoluprá-
ci krajského úřadu s jednotlivými 
obcemi,“ vysvětlil hejtman Miloš 
Petera. Také mělnická radnice se 
uplynulou středu stala místem po-
dobného setkání. Vedení krajského 
úřadu v čele s hejtmanem hodinu 
po poledni dorazilo do města, aby 
v zasedací místnosti zdejšího úřadu 
strávilo téměř dvě hodiny se staros-
ty dotčených obcí. Vzácnou návště-
vu přivítal starosta města Mělníka 
Ctirad Mikeš a poté se účastníci 
věnovali rozsáhlému programu se-
tkání. Středočeského hejtmana do 
Mělníka doprovodil i jeho náměs-
tek pro oblast školství, mládeže a 
sportu, Mělničan Milan Němec 
(ČSSD), radní pro zdravotnictví, 
jinak i místostarostka obce Vraňa-
ny, Jiřina Fialová (KSČM) a další 
vedoucí činitelé krajského úřadu. 

„Rádi bychom vás v krátkosti se-
známili s činností jednotlivých od-
borů KÚ SČK, které se dotýka-
jí vaší každodenní práce, a proto 
jsme zde právě v tomto složení. 
Věřím, že se dozvíte spoustu zají-
mavostí a budeme vám moci od-
povědět na vaše případné dotazy“, 
uvedl Miloš Petera. Úvodním té-
matem byla bezpečnost a migrace. 
 Ve svém krátkém vystoupení zá-
roveň uvedl, že hospodaření Kra-
je v loňském roce skončilo s pře-
bytkem zhruba půl miliardy korun. 
Z toho 270 milionu by se mohlo 
přerozdělit, o tom kam však popu-
tují rozhodnou krajští zastupitelé 
až 25. dubna. Jako druhý v diskusi 
vystoupil náměstek Němec, který 
zmínil plynulost financování škol 
z rozpočtu kraje a také hovořil 
o podpoře technického vzdělává-
ní prostřednictvím stipendií: „Po-
tvrzuje se, že díky této motivaci se 
děti ke studiu technických oborů 
hlásí. Stejně tak se snažíme udr-
žet i žáky v našich školách formou 
žákovských stipendií, aby neod-
cházeli jinam a nemuseli jsme 
je rušit nebo přidružit k jinému 

zařízení, které zde zřizujeme.“ 
Jen vloni bylo do investic, mezi 
něž patří třeba drobné opravy a 
vylepšení prostředí ve školních 
zařízení na Mělnicku, věnováno 
11 milionů korun. Radní Fialová 
informovala o neúspěšném řešení 
získání dětského lékaře pro trasu 
Mšeno – Mělník, kterého se přes 
veškerou snahu stále nedaří sehnat 
a dotkla se některých ožehavých 
otázek zdravotnictví, zejména ne-
dostatku zdravotnického personá-
lu. V této souvislosti na vrub spo-
lečnosti Vamed Mediterra, kte-
rá vlastní mělnickou nemocnici 

mimo jiného uvedla: „Myslím, že 
si zasloužíme kvalitní nemocnici 
a ne, aby se převážel personál z 
jednoho zařízení do druhého, jak 
se někdy děje mezi nemocnicemi 
VM. Takové řešení je krátkodo-
bé, personál, je potom přetížený, 
což se může pochopitelně odrazit 

„MĚLNÍK SI ZASLOUŽÍ 
KVALITNÍ NEMOCNICI,“ 

ŘÍKÁ RADNÍ PRO OBLAST 
ZDRAVOTNICTVÍ  
JIŘINA FIALOVÁ

 Starostka Liběchova Vla-
dimíra Zralíková kritizovala 
nadměrnou dopravu ve městě. 

 Pozvání na setkání s představiteli Kraje přijala řada starostů obcí s rozšířenou působností. Pří-
tomní vedoucí odborů KÚ SČK odpovídali na jejich dotazy. Na snímku první zprava starosta Čečelic 
Josef Zeman, naproti starosta Lužce nad Vltavou Patrik Rollo.         

Dalších čtyři sta Středočechů, kte-
ří splnili podmínky programu Vý-
měna zdrojů tepla na pevná paliva 
v rodinných domech ve Středo-
českém kraji 2015 – 2018, uspělo 
se žádostí o takzvanou kotlíkovou 
dotaci. Rada Středočeského kraje 

počátkem dubna schválila regis-
traci jejich žádostí. Připojí se tak 
ke dvěma stovkám Středočechů, 
jejichž žádosti radní schválili už 
před měsícem. Žadatelé budou in-
formováni o schválení a vyzváni k 
uzavření smlouvy a seznam úspěš-
ných žadatelů bude zveřejněn na 
krajských webových stránkách. 
Středočeský kraj požádal Minis-
terstvo životního prostředí o 517,8 
milionu korun s tím, že 501,7 mi-
lionu korun je vyčleněno přímo na 
realizace projektů fyzických osob 
a zbytek na technickou podporu a 
medializaci projektu. Kraj zatím 
obdržel od Státního fondu život-

ního prostředí první zálohové plat-
by ve výši 83,26 milionu korun, z 
čehož je na investiční část na re-
alizaci určeno 80 milionů korun a 
na technickou a medializační část 
zbytek. Od vyhlášení výzvy 15. 
ledna do dnešního dne eviduje KÚ 
SČK 3 227 žádostí. Předpokládá 
se, že uspěje  zhruba 3 460 žadate-
lů. Největší zájem byl vidět v prv-
ních okamžicích přijímání žádostí, 
počet podání však stále roste. Za 
poslední měsíc jich přibylo 725. 
Žádosti mohou lidé podávat do 
15. září, případné druhé kolo bude 
pokračovat od 3. října do 29. pro-
since 2017.                               red

Uplynulou sobotu se za nepříliš 
vydařeného počasí uskutečnil 22. 
Mělnický Maraton Míru, Mezi-
národní silniční závod v běhu na 
42,2 km z Mělníka na Ráj a zpět 
jako Otevřený přebor Mělnic-
ka. Na start se postavili ostřílení 
závodníci a závodnice, pro něž 
velkou měrou nebyl letošní start 
žádnou neznámou. Před ostrým 
startem zazněly státní hymny ČR a 
SR. Na startu je přivítal mělnický 
starosta MVDr. Ctirad Mikeš, kte-
rý přesně v 10.15 hodin tlesknutím 
rukou odstartoval závod. Sportovci 
se poté svižným tempem z náměstí 
Míru vydali na trasu. V kategorii 
mužů zvítězil Petr Havelka časem 
2:42:24 hod. a v kategorii žen za-
bodovala Michaela Dimitriadu ča-
sem 3:14:07 hod.                        red

HLEDEJTE SOUTĚŽE 
V ČÍSLE 

SOUTĚŽTE S 
MĚLNICKEM

 KLUB PŘÁTEL BĚHU KOKOŘÍNSKÝM ÚDOLÍM MĚL-
NÍK letos uspořádal již 22. ročník Mělnického Maratonu Míru. 
Podrobnější informace přineseme v příštím vydání. Snímek zachy-
cuje vítězku M. Dimitriadu.                   Foto archiv

MARATON MÍRU MÁ VÍTĚZE

 První do cíle na nám. 
Míru doběhl Petr Havelka. Bla-
hopřejeme.         

Foto archiv

v jeho práci.“ Kritizovala také 
nedodržení plánů, které jí byly 
majiteli nemocnice po zakoupení 
zdravotnického zařízení v Mělní-
ku předloženy. Podle nich měla 
být zde proinvestována miliarda 
korun. Ti však zatím do úprav ne-
mocnice vložili jen částku 10 000 
650 Kč. Radní přiznala, že jednání 
s představiteli  zdejší nemocnice 
není vždy jednoduché. U „řečnic-
kého pultu“ se postupně vystřída-
li s informacemi z úřadu všichni 

vedoucí odborů, včetně projekto-
vého manažera z odboru krajské-
ho investora O. Buchetky, který 
hovořil o Kotlíkové dotaci či L. 
Navrátil, vedoucí oddělení IZS a 
obrany – odboru KHT o připrave-
nosti kraje na řešení mimořádných 
událostí – portálu krizového řízení 
Středočeského kraje. Po Brandý-
su nad Labem – Staré Boleslavi 
a Příbrami se tak Mělník stal třetí 
zastávkou v obcích s rozšířenou 
působností.                                Lot

MĚLNICKÉ TRHY NA NÁMĚSTÍ
Mělnické trhy tradičně 

probíhají každou sobotu 
na náměstí Míru. 

Milovníci bleších trhů, 
organizovaných o.s. 

Přátelé Želvy, mohou 
být v klidu, neboť 

blešáky nadále 
zůstávají jejich 

součástí. 
Snímek zachycuje 

2,5 letou Sofii 
Alex, která 

společně se svou 
maminkou 

trhy navštívila. 

 Foto C
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BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Jak se žiJe v mraveništi
Rodinný klub Klíček pořádá přednášku ředitele Centra 
pro otázky životního prostředí UK profesora Jana Frouze 
na téma „Jak se žije v mraveništi“. Setkání se uskuteční 
ve středu 13. dubna od 18 hodin v prostorách zámecké 

kaple v Brandýse n/L. Tato akce probíhá v rámci projektu Zdravá města.
Pomníky obětí „velké války“
V prostorách galerie Kočárovna se uskuteční Putovní výstava fotografií 
pomníků obětí 1. světové války. Vernisáž této určitě poučné výstavy pro-
běhne v úterý 19. dubna od 17. hodin. Vystavené fotografie bude možno 
zhlédnout až 29. dubna.

kRALupy NAD VLTAVOu
 kraluPský šestiboJ 

Sbor dobrovolných hasičů Kralupy n/Vlt. pořádá VI.roč-
ník Kralupského šestiboje. Start bude v sobotu 16. dub-
na v 9 hodin v prostoru pod mostem TGM. Slavnostní 
vyhlášení se uskuteční po 15. hodině. Následovat bude 

občerstvení a zábava, o níž se postará DJ Haki. 
blíží se 21. country salon 
K jaru v kulturním domě Vltava již tradičně patří Country salon. Letos 
se bude konat již 21. ročník. Na toto hudební setkání si skupina Rangers 
Band tentokrát pozvala skladatele, kytaristu a zpěváka Karla Kahovce a 
jeho kapelu Georgie & Beatovens. A tak ve středu 13. dubna od 19.30 
zde určitě zazní písničky legendy českého bigbítu Petra Nováka, které se 
mnohým již doslova zadřely pod kůži.
světová Premiéra!
V kralupském kině proběhne v sobotu 16. 4. 2016 od 18 hodin světová 
premiéra digitálně restaurovaného filmu „Dobrý voják Švejk“. Není to 
však náhoda, vždyť město Kralupy je v tomto nesmrtelném díle mno-
hokrát zmiňováno, a tak vstoupilo do české literatury i kinematografie. 
Po promítnutí filmu proběhne beseda se zástupci Národního filmového 
archivu a restauratéry, dále se této akce se zúčastní i další veřejně známí 
hosté... Nebude chybět ani další doprovodný program. Od 17 hodin se 
před vchodem do KD Vltava bude nacházet vojenský stan s polní kuchyní 
a Baloun a spol. bude vydávat pravý černý válečný čaj. Vše proběhne za 
přítomnosti živé hudby, kterou obstará kralupské harmonikářské uskupe-
ní „PF duo“ s houslistou a zpěvem sester paní Müllerové alias Senior mi-
nichor Kralupy nad Vltavou. Na repertoáru budou klasické staropražské 
písničky a určitě přijde i Palivec s lékárníkem Vaňkem!

MěLNík
bude oPět kam zaJít
V pátek 2. dubna bylo opět otevřeno Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež „Kontakt“, které se nachází v Pi-
vovarské ulici č. 3021. A tak každé pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek  od 15 do 20 hodin zde může mládež smysluplně 

trávit svůj volný čas.

MšENO
Pozvánka na koncert 
Město Mšeno a Evangelický sbor ve Mšeně zvou všechny 
příznivce sborového zpěvu do zdejšího kostela Českob-
ratrské církve evangelické. V sobotu 16. dubna zde od 
18 hodin vystoupí hudební sdružení GOSPEL VOICES. 

Jedná se o pěvecký sbor z Mladé Boleslavi čítající na dvacet členů. V 
repertoáru má jak české, tak anglické duchovní písně - gospely a tradicio-
nály. Gospel se vyznačuje emotivním prožitkem, zapojením posluchačů, 
variabilním pojetím písní s možností dát průchod citům, slzám smíchu i 
vděčnosti.
ukliďme svět
Členové TJ Sokol Mšeno jako každoročně, tak i letos si připomenou Den 
Země tradičním úklidem přírody. V neděli 17. dubna si dají sraz v Debři, 
kde od 14 hodin začnou upravovat zeleň v okolí města. Blíží se turistická 
sezona, tak ať návštěvníci mohou zavítat do hezkého prostředí. 

NERATOVicE
Pohádka Pro malé i velké 
Ve zdejším Společenském domě se chystají hned dvě před-
stavení pohádkového příběhu „Oslí kůže aneb Nebojíš se 
princezničko“. První z nich se uskuteční ve čtvrtek 14 dub-
na v 19 hodin, takže sem zavítají ti odrostlejší diváci. Aby 

to však nebylo líto těm mladším, tak ti budou moci přijít v sobotu 16. dubna 
na odpolední představení od 15 hodin. Uvidí tak výpravnou romantickou 
a dobrodružnou pohádku na starofrancouzské motivy o tom, jak princezna 
Natálie poznala, co je to opravdové štěstí. V režie Miroslave Krále se v 
hlavních rolích představí Marta Veselá, Natálie Vlková, Petr Kotál a Alena 
Jarolímková, Eliška Junková/ Milana Hluštíková a David Hylský.                        

ODOLENA VODA
eva Pilarová oPět vystavuJe
Paní Pilarovou zná každý jako vynikající zpěvačku, avšak 
již méně coby výbornou fotografkou. Skrze hledáček ob-
jektivu zachycuje svůj pohled na svět. Na fotografiích jsou 
zachyceny jak její cesty po světě, tak i zájem o architektu-
ru, městská zákoutí a přírodní motivy. Snímky jsou často 

dále upraveny počítačem, čímž je docíleno pokřiveného až abstraktního 
pohledu. Své práce prezentovala na celé řadě výstav doma i v zahraničí. 
A právě další z nich pod názvem „Fotoobrázky 2“ byla zahájena vernisáží 
7. dubna ve zdejší Minigalerii. A tak až do konce měsíce zde bude možno 
zhlédnout její skutečně pozoruhodné vidění světa skrze objektiv.

ROuDNicE NAD LABEM
PřiJďte si nakouPit
S nadcházejícím jarem byla v sobotu 9. dubna zahájena 
již 5. sezona Roudnických farmářských trhů na Husově 
náměstí. Každý si tak bude moci nakoupit čerstvou jarní 
zeleninu, různé bylinky, okrasné květiny, ale i sladké nebo 

slané pečivo, čerstvá vajíčka i mléko a další produkty. Zkrátka každý si 
bude moci něco vybrat. A co více, náměstí tak opět ožije onou příjemnou 
sousedskou atmosférou.
„světáci“ míří k říPu
Parta tří fasádníků pracuje v Praze, v tom velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v 
baru, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, 
jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do ru-
kou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské 
výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře 
vyškolených“ lehkých dam? Tento příběh zná už snad každý, a tak jistě 
mnozí zamíří do kulturního domu Říp, kde proběhne jeho uvedení na 
divadelní prkna. Divákům se v pondělí 18. dubna od 19 hodin představí 
pestrá škála známých herců, z nichž možno jmenovat například Lumíra 
Olšovského, Dalibora Gondíka či Zbyška Pantůčka, Aleše Hámu nebo 
Martina Zounara, Vlastu Žehrovou, Moniku Absolonovou, Mahulenu 
Bočanovou a další…

ROZTOky u pRAHy
roztocký babylon
ZUŠ Roztoky pořádá 4. ročník festivalu „Roztocký Ba-
bylon“, který se uskuteční v Multifunkčním sále zdejší 
ZŠ v úterý 19. dubna od 18 hodin. V podání žáků ZUŠ 
a skutečně atraktivních hostů zazní známé i méně známé 

skladby rozličných hudebních žánrů. Návštěvníci si tak budou moci po-
slechnout pop, šanson, tvrdý rock, klasický rock´n´roll či lasic jazz. A kdo 
budou ti hosté? Viktor Sodoma a Richard Tesařík.                               mar
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CO se u nás děje – z měst uDÁLOSTi, kTERé jE TřEBA STÁLE Si připOMíNAT
letos je tomu již 71 let co se v obci zahájí u chorušic odehrála 
událost, kterou si třeba stále připomínat.
V zimě roku 1945 začala v této 
oblasti působit partyzánská bri-
gáda Národní mstitel pod vedení 
majora Rudé armády Kaniševa. 
Hlavní náplní této skupiny byly 
především diverzní akce. Právě 
tato skutečnost a to, že se očekával 
letecký shoz zbraní, kterých bylo 
při stále se zvyšujícím počtu čle-
nů potřeba, umožnily německému 
velení odhalení pozice brigády. 
Dne 24. dubna 1945 se do prosto-
ru Zahájí začaly stahovat silné ně-
mecké oddíly s cílem tuto skupinu 
obklíčit a zničit. 
 Díky včasnému varování a 
zřejmě špatnému časovému sla-
dění německých rojnic se podařilo 
brigádě z chystaného obklíčení 
uniknout. K prudké střelbě došlo 
poté, co se tři členové oddílu - ko-
misař Oskar Beneš, radista N. V. 
Vybornov a partyzán K. A. Andro-
nov rozhodli vrátit zpět do úkrytu 
pod vsí. Dnes se již přesné důvody 
návratu nedozvíme, nic to ale ne-
mění na faktu, že všichni tři bojo- Památník Padlých PartyzánŮ                                         

Foto: archiv autora

vali s nerovnou přesilou a v ne-
rovném boji padli. Místem jejich 
posledního odpočinku je pomník u 
kterého se každoročně koná pietní 
akt k uctění jejich památky.
 Nejinak tomu samozřejmě bu- 
de i letos. Obec Chorušice, město  
Mělník, mělnická organizace Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu 
a Československá obec legionář-
ská pořádá pietní setkání u po-
mníku těchto padlých hrdinů ve 
čtvrtek 21. dubna od 17. hodin. 
Pro mělnické účastníky bude při-
staven autobus u Tyršova domu 
a odjíždí se v 16.10 hodin. Pietní 
akt zahájí koncert dechové hudby 
Františka Šťastného a po položení 
květin slavnostní projev přednese 
starosta města Mělník MVDr. Cti-
rad Mikeš.
 Ačkoli od té doby uplynulo 
mnoho let, přesto je nutné si to 
stále připomínat. Neboť lidská pa-
měť bývá někdy bohužel krátká.

Phdr. bedřich marjanko

REpLikA SVATOVÁcLAVSké kORuNy
 z Příroda bez odPad-

kŮ. Místní akční skupina 
Vyhlídky, zapsaný spolek, or-
ganizuje v týdnu od 16. do 24. 
dubna 2016 úklidovou akci 
„Příroda odpadků zbavená“. 
Spolek se ujal koordinace úkli-
du v obcích své územní působ-
nosti, přičemž zúčastněným 
obcím poskytne jako podporu 
v jejich úsilí pytle na odpad, 
ochranné rukavice pro brigád-
níky a základní občerstvení. 
Sběr odpadků bude probíhat na 
jedenácti místech: v Medono-
sích, Želízích, Zelčíně, Lhotce, 
Nebuželích, Kanině, Hlavenci, 
Klukách, Mělnickém Vtelně, 
Dřísech a Lhotě. 
 Zájemci se budou účastnit 
jako dobrovolníci, kdy mate-
riální zázemí zprostředkovaly 
Vyhlídky z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje za podpo-
ry náměstka hejtmana Milana 
Němce. Děkujeme účastníkům 
za jejich zájem o okolí a příro-
du a podporovatelům za jejich 
příspěvky.

za mas vyhlídky, z.s.              
marcela Pánková

letošní rok se v celé České republice nese ve znamení oslav 700. výročí narození českého krále a řím-
ského císaře karla iv. ve středočeském kraji, kde tento významný panovník evropského formátu za-
nechal nesmazatelné stopy mj. ve výstavbě hradu karlštejn nebo v založení tradice českého vinařství, 
se chystá řada vzpomínkových akcí, výstav či přednášek. Jako překvapení pro milovníky historie ne-
chá při příležitosti karlova výročí středočeský kraj vyrobit také autorizovanou repliku svatováclavské 
koruny, jež je součástí českých korunovačních klenotů. 
Výroba autorizované repliky byla 
svěřena renomovanému klenot-
níkovi Jiřímu Beldovi, který pro 
Pražský hrad, vlastníka originálu, 
již kopie vyráběl. „Svatováclav-
ská koruna patří k nejcennějším 
relikviím, které v Česku máme. 
Je to symbol české státnosti, kte-
rý nechal zhotovit právě Karel 
IV. Společně s kopií svatořímské 
císařské koruny vytvoří naprosto 
ojedinělý soubor, který bude ne-
pochybně velkým tahákem pro tu-
risty a jenž bude reprezentovat náš 
kraj na nejvýznamnějších akcích,“ 
konstatoval hejtman Středočes-
kého kraje Miloš Petera. Výroba 
repliky probíhá s vědomím Správy 
Pražského hradu, která Jiřího Bel-
du doporučila. Beldova zlatnická 
dílna se mimo jiné stará o restau-

rátorské a konzervační práce na 
českých korunovačních klenotech. 
Předchozí oficiální kopie v šede-
sátých a sedmdesátých letech vy-
ráběl Jiří Belda starší, společně se 
synem Jiřím, který dílnu převzal, 
připravili i kopii pro světovou vý-
stavu EXPO 2000 v Hannoveru. 
 Všechny předchozí oficiální 
kopie jsou součástí sbírek Praž-
ského hradu. „Zhotovení repliky je 
náročné především proto, že musí-
me pracovat na základě fotografií. 
Originál k dispozici mít pochopi-
telně nebudeme. Velice obtížné je 
například trefit správnou barvu 
kamenů. Pracná je i výroba kalíš-
ků, v nichž jsou kameny zasazeny. 
Každý je jiný, jsou vytvarovány 
přesně podle tvaru kamene, který 
je v nich usazen. A náročná je i vý-

informuje

roba opasku na kříži, který Karlo-
vi darovala jeho manželka Blanka 
z Valois a král jej pak rozstříhaný 
použil na ozdobu koruny,“ popsal 
klenotník Jiří Belda ml. 
 Zároveň dodal, že jde o velmi 
pěknou zlatnickou práci za pomo-
ci tradičních výrobních postupů. 
Svatováclavská koruna bude vy-
robena ze stříbra o ryzosti 925/ 
1000 a galvanicky pokovená zla-
tem. Kameny budou vybroušeny 
z různých kompozic skla tak, aby 
co nejvěrněji napodobovaly ori-
ginály. Perly budou kultivované 
a některé kvůli atypickému tvaru 
skleněné. 
 Výroba repliky vyjde kraj na 
950 000 korun, hotova by měla být  
do 10. srpna.                               

tz                         

 vladimír brychta se svým axem překonává jednu z překá-
žek, kladinu 

 koně pražské policie překonávají hořící  jádro

NEjEN pOLicEjNí pSi, ALE i kONě přijELi NA MěLNík  

K vidění byli nejen německý a bel-
gický ovčák, buldok a rotvajler, ale 
dokonce i Jack Russell teriér. Ano, 
mělničtí spolu se Sportovním po-
licejním spolkem Prezidia Praha, 
totiž připravili v rámci svého vý-
ročí parádní program. Zařadili do 
něj ukázky agility, kde udivovala 
Kristýna Šonská, finalistka mist-
rovství Evropy v Itálii. Praporčík 
Karel Kučera předvedl sedmileté-
ho vlčáka Palerma, jak brilantně 
najde drogu ukrytou třeba v moto-
ru auta, ve vydlabaném chlebu, ná-
hodně ukrytý semtex v kapse jed-
noho z diváků či ve videokazetách. 
 Největší aplaus sklidili policej-
ní koně z odboru hipologie pražské 
policie, kteří předvedli, že se nebo-
jí mezi fotbalové chuligány, nelek-
nou se dělbuchů, v klidu je nechají 
provokace, bravurně projdou clo-
nou od dýmovnice nebo přeskočí 
hořící ohnisko. Neméně dokonalí 
byli soutěžící, kteří  potvrdili svo-

je mistrovství. Psi museli mimo 
jiné najít na klikaté, přes půl ki-
lometrů dlouhé stopě, čtyři před-
měty, na slovo poslouchat svého 
páníčka při různých povelech, ale 
na přání i zaštěkat. Psi se museli 
důstojně, ale i neohroženě, chovat 
při přepadu narušitelem v terénu, 
zlikvidovat ho, když dělá nepří-
stojnosti v místnosti nebo ohlídat 
při eskortě na policii. Nejlepšího 
stopaře, Morgana, vlastní Jitka 
Jozová z Kladna, vlčák Riky Petra 
Zacha byl druhý a perfektně slouží 
v Táboře u Vojenské policie a Jiří 
Brňák z TARTu Lišov se svým 
Pepou skončil třetí. Pepa je ovšem 
nejlepší obranář a stal se i meziná-
rodním mistrem pro letošní rok. 
Jan Sluka z vězeňské služby Jiřice 
s Rapacholem  se stal vicemistrem 
a Petr Zach s Rikym si z Mělníka 
vezl další medaili. Na pohárová 
umístění dosáhli i reprezentanti 
slovenské policie Marek Supa a 

vodáci otevírají na jaře řeky, mělničtí kynologové sezonu zase tradičním, letos už patnáctým, mezinárodním mistrovstvím psů služebních 
plemen. sjeli se sem nejlepší profesionálové z Police Čr,  městských policií, cizinecké policie, celní správy, vojenské policie, vězeňské 
správy, civilních bezpečnostních služeb  i kynologických sdružení z nejrůznějších koutů Čr, ale i z ciziny. 

Michal Ďurica, reprezentantka lo-
tyšské policie Gunda Šabanova při 
svém prvním mezinárodním star-
tu obsadila osmé místo v závodě 
pro mladé psy. Ten vyhrál Martin 
Kiessling z Lišova s Egonem, Jo-
lana Novotná a Onur ze Střekova 
skončila druhá a do policejní školy 
v Holešově si bronz odvezl David 
Podhajský s Arbim. 

 Že psi jsou nejen nejlepšími přá-
teli, dosvědčuje fakt, že dovedou 
sblížit i samotné jejich chovatele. 
Lubomír Ábel z Jindřichova Hrad-
ce totiž požádal na mistrovství o 
ruku svoji dlouholetou přítelkyni 
Pavlínu Řeřábkovou z Lišova. Je-
jich psi Larik a Bong nebyli proti. 
Svatba by měla být kde jinde, než 
na Mělníce.                                 lid

 zcesta ČekaJící na vzkříšení
Čečelice usilují o obnovu topolové aleje vedoucí do nedalekých Všetat. 
Ta tvoří historickou spojnici pro pěší mezi těmito dvěma, úzce na 
sobě závislými obcemi. Cesta, která byla v minulosti hojně využívána 
v obou směrech, zanikla zemědělskou činností, kdy zemědělci orbou 
postupně zužovali nejprve travnatý břeh a poté i vlastní topolovou 
pěšinu, až zanikla úplně. Obyvatelé Čečelic tak ztratili možnost pě-
šího spojení do Všetat, které dříve využívali k cestě za příbuznými, 
na nákupy nebo na vlak, protože Všetaty jsou významnou železniční 
křižovatkou. Obnovení cesty by uvítali pěší i cyklisté, kteří jsou již 
desetiletí nuceni využívat jen velmi rušné komunikace II. třídy.  red           
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CO SE U NÁS DĚJE – Z MĚST
VELTRUSY
PŘIJEDE VLADIMÍR MIŠÍK
Vladimíra Mišíka určitě není třeba hudebním fanouškům 
představovat, přesto pouze pro připomenutí, od šedesá-
tých let vystupoval například s kapelami The Matadors, 
Blue Effect, Flamengo či Etc. Mezi jeho nejznámější 
písničky patří například Slunečný hrob, Stříhali dohola 

malého chlapečka, Variace na renesanční téma či Proč ta růže uvadá. A 
nyní vystoupí společně se skupinou ČDG v restauraci Na Závisti v pátek 
15. dubna od 20 hodin. Věřme, že si tuto zdejší hudební událost roku jeho 
příznivci nenechají ujít.Vstupenky možno zakoupit v podatelně Městské-
ho úřadu Veltrusy a v Turistickém centru v Kralupech n/Vlt. 
MALÁ SLAVNOST NA ZÁMKU
Osmnáctý duben vyhlásilo UNESCO za Mezinárodní den památek a 
sídel. V jeho rámci se v jeho „předvečer“, v pátek 15. dubna, se na ná-
dvoří zdejšího zámku uskuteční slavnostní zprovoznění věžních hodin. 
Návštěvníci se rovněž mohou těšit na tématickou dílnu a vystoupení žáků 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou.  

VELVARY
SOUSEDSKÝ BLEŠÁK
Sobota 16. dubna bude jistě přínosná pro ty, kteří něco 
shání anebo se chtějí něčeho zbavit… V Děkanském 
dvoře u kostela na Třebízského náměstí totiž proběhne 
pravý bleší trh. A tak po celé dopoledne si každý bude 

moci koupit, co potřebuje a naopak prodat, co mu přebývá. Nebude však 
chybět ani burza dětského oblečení či hraček. A samozřejmě i nějaké to 
občerstvení…  
      
                                                                                          CO SE U NÁS DĚJE – Z OBCÍ

MĚLNICKÉ VTELNO
ŠOU DVA TŘI…
V Kulturním centru Kostel se odehraje velmi zajímavá akce. Zazní zde 
hlas našeho pana prezidenta, ale i jeho předchůdce Václava Klause, před-
staví se Vlasta Burián, Josef Kemr, Felix Holzmann a mnozí další. A to v 
podání skvělého imitátora Petra Martináka. To však nebude vše. K ještě 
větší pohodě zahraje a zazpívá písničkářka Simona Klímová. Tento zbru-
su nový zábavný pořad plný legrace, písniček, scének a vtipů pod příznač-
ným názvem „Šou dva tři“ se uskuteční v pátek 22. dubna od 19.30 hodin.

LEDČICE
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Po zimě bývá vždy jarní úklid, a to nejenom v našich příbytcích, ale i tam, 
kam chodíme na svých celoročních procházkách. Obec Ledčice se proto 
rovněž přihlásila k celostátní akci „Uklízíme naší obec a okolí“.  A tak 
se i zde dobrovolníci sejdou v sobotu 16. dubna v 8 hodin před budovou 
zdejšího Obecního úřadu, aby uklidili okolí obce i přilehlé polní cesty.
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Tak zní název putovní výstavy, která se zabývá rekonstrukcemi kultur-
ních památek v celé naší vlasti. Obec Ledčice se na této akci zúčastnila 
díky přeměny zdejší kulturní památky hospodářského stavení čp. 15 na 
„Společenské a kulturní centrum U Cinků“. Dům pochází z první polo-
viny devatenáctého století, kdy patřil významné místní rodině Cinkeů. 
Vyznačuje se mnohými historickými a urbanistickými hodnotami. Tvoří 
zároveň nedílnou součást historické návsi.  V této souvislosti probíhá i 
hlasování o nejlepší proměnu roku 2015, která potrvá do 1. května 2016. 
Hlasovat možno zde: http://cestamipromen.cz/hlasovani.

NELAHOZEVES
HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ SLAVNOSTI 
Nádvoří zdejší zámku opět přivítá zručné řemeslníky z blízkého i dale-
kého okolí. V sobotu a v neděli 16. a 17. dubna zde rozloží své stánky k 
uspokojení koupěchtivých návštěvníků. Nebude chybět ani bohatý do-
provodný program. Pro děti tu bude divadelní představení a uvidí zde 
mnohá zvířátka, k vidění budou dobové hry a tance, rytířská klání, kej-
klíři a sokolníci. K poslechu zahraje i cimbálovka. A samozřejmě nebude 
chybět občerstvení v podobě domácích delikatesů a lobkowiczkého vína.  

VRANÉ NAD VLTAVOU
VRANSKÝ LESNÍ BĚH
Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vltavou pořádá již tradiční jarní les-
ní závod. Tentokrát se uskuteční v sobotu 16. dubna a sraz účastníků bude 
v 9.30 hodin na hřišti u statku. A tak „Lesnímu běhu, zdar!“. 

OLOVNICE
UKLIĎME NAŠÍ OLOVNICI
Také zdejší občané se aktivně zapojí do celostátní akce úklidu svého oko-
lí. V sobotu 16. dubna si účastníci dají sraz v 9 hodin ráno v prostoru U 
Rybníka a posléze se dají do úklidu místních komunikací. 

POSTŘIŽÍN
O ČARODĚJNICI ELVÍŘE
Čarodějnice Elvíra si zlomí své létací košťátko a je moc smutná, proto jí 
v pohádce děti pomohou košťátko opravit, aby mohla v dubnu jít na sraz 
čarodějnic. Pohádkové představení v podání souboru Divadla z Bedny se 
uskuteční v pátek 15. dubna od 16.30 hodin v zasedací místnosti místního 
Obecního úřadu. Stihne to Elvíra do svého svátku? 

OBŘÍSTVÍ
HELLO, DOLLY!
Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka 
a jednoho ze svých zákazníků, mrzoutského starého mládence, přiměje 
svým šarmem a kouzlem změnit se v milého, galantního muže. Na nové 
zpracování tohoto klasického muzikálu, v němž exceluje Ivana Chýlko-
vá, pořádá Obecní úřad v Obříství zájezd v sobotu 16. dubna.

BOŘANOVICE
ČARODĚJNÝ POHÁDKOVÝ HÁJ 
Obecní úřad ve spolupráci s agenturou Velké dobrodružství pořádají 
„Čarodějný pohádkový ráj Bořanovice“. Tato agentura má jediný cíl. A 
to poskytovat dětem a jejich rodičům zábavné vyplnění volného času. 
Nejinak tomu bude i v sobotu 16. dubna odpoledne uprostřed polní cesty 
mezi Bořanovicemi a Březiněvsí. Nebudou chybět pohádkové bytosti, 
originální hry po celé trati a v cíli na všechny děti budou čekat dárky. 
Prostě bude to skvělé sobotní odpoledne pro celou rodinu.

LÍBEZNICE
ARČO BUDE MÍT NOVÉ CESTY 
Před otevřením nového skateparku dostane zdejší Areál zdraví nové 
cesty. Aby se zachoval původní ráz přírodního areálu, přistoupilo vede-
ní obce k vybudování tzv. mlatových cest. Toto širší mlatové pole bude 
zároveň sloužit jako plocha k dětským hrám a jako místo k setkání při 
různých akcích. Hotovo by mělo být vše do konce dubna.

KADLÍN
SÁZENÍ BRAMBOR U ROZHLEDNY
Tato tradiční akce zde probíhá již od roku 2008, kdy byl uvedený rok 
OSN vyhlášen Mezinárodním rokem brambor. Prvního sázení se do-
konce zúčastnil zástupce peruánské ambasády Enrigue Suarez Palacios. 
A tak i letos se tato akce uskuteční v pátek 15. dubna. Sázení brambor 
se pravidelně účastní školy z blízkého okolí a každá si pečlivě zasadí 
připravenou sadbu, tedy svůj řádek brambor, který je pak také přísluš-
ně označen. Po práci budou pro všechny pracanty připraveny nefalšo-
vané pečené brambory v ohni. V místním muzeu následně zbude čas 
i na ochutnávku dalších výrobků z brambor, které připravily kadlínské 
hospodyně. 

 mar

MEDVĚDI NA CESTÁCH ANEB Z MĚLNÍKA DO 
MONGOLSKÝCH STEPÍ 

Pro milovníky dálek je tu další cestovatelská přednáška. Tentokrát zamíříme na východ do zemí nám vzdálených a mnohým i neznámých.  

Ve středu 6. dubna byla hudebním vystoupením zahájena výstava 
žáků z Výtvarného kroužku Klementiny Průchové při Základní ško-
le Jaroslava Seiferta v Mělníku nesoucí název „Co už umím (?) IX“. 

Barevně pestrá díla mladých 
nadějných umělců nás tento-
kráte přenášejí na hrady a zám-
ky, do pohádky, za motýly i 
ukazují černobílou perokresbu 
mělnické věže. Hudební zahá-
jení patřilo hře na kytary a flét-
nu, při které děti představily 
svým rodičům své muzikální 
nadání a dovednost. Následně 
dětem byly předány diplomy 
za jejich obdivuhodné výtvar-
né práce, které do konce dubna 
můžete spatřit ve vstupních 
prostorách mělnického muzea.

                  RMM 

Určitě nejenom neratovické milovníky jazzu tentokrát čeká opět 
skutečná lahůdka. Vystoupí zde totiž jedni z největších talentů sou-
časného maďarského jazzu. 

MALÍ VÝTVARNÍCI V MUZEU 

ŠPIČKY MAĎARSKÉHO JAZZU

BALYNKA TŘÍDÍ OD AŠE AŽ PO OSTRAVU

 Pohádka „O Balynce“ je diva-
delní představení karlovarského 
hudebního divadla, které má za cíl 
nejmenší diváky pobavit, ale hlav-
ně ukázat správný postoj ke třídění 
odpadu a jeho recyklaci. „Všech-
ny děti jsou dopředu svými učiteli 
seznámeny s tématem představení, 
a proto na něj mohou reagovat a 
vlastně se tak samy účastnit děje,“ 
říká principál Libor Balák.
 Právě díky předcházejícímu 
metodickému vedení, které zmi-
ňuje, je toto představení ze vzdělá-
vacího projektu společnosti EKO 
- KOM tak mimořádné a malí di-
váci si odnáší z představení hlubší 
zážitek. Po úspěšných zastávkách 
v jižních Čechách a Ústeckém kra-

ji spěchá Balynka do Plzeňského 
a Středočeského kraje. Jen vloni 
představení zhlédlo přes 30 tisíc 
dětí. Tentokrát se Balynka zaby-
dlí i v našem regionu a dětskému 
publiku se představí například  14. 
dubna i v Kralupech nad Vltavou. 
Spolu s ní cestuje i mobilní výstava 
Brána recyklace, na které si diváci 
mohou prohlédnout výrobky, které 
se zhotovují z vytříděných materi-
álů. Ve vitrínkách tak děti mohou 
vidět nejenom nově vytavené lah-
ve ze skla, ale také části oděvů, 
bundy, obuv, školní potřeby i tech-
nické stavební materiály. V pro-
sinci těsně po Mikuláši by se měl 
Balynce narodit malý velký bráš-
ka, v podobě nového představení, 

Ušatá Balynka, pohádkové štěně a zároveň talentovaný psí detektiv z pohádky O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů, za-
hajuje sezonu 2016. V letošním roce se opět rozjede do deseti krajů naší vlasti. 

zubatý drak Yrav 
Yvolrak se čtyřmi 
hlavami, který by se 
měl v premiéře před-
stavit dětem z domá-
cích Karlových Varů 
a poté se vydat na 
šnůru po jiných regi-
onech. Hladové krky 
draka Yvolraka se už 
teď těší na papírové, 
plastové, skleněné i 
tetrapakové domácí 
odpady, aby je po 
pozření přeměnil na 
recyklovaná potěše-
ní pro malé i velké… 

TZ, Fo

PŘIHLAŠTE SE DO SOUTĚŽE
Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje k 
650. výročí městské knihy 10. ročník lite-
rární soutěže na téma „Výlet do minulosti“. 
Soutěžní kategorie poezie, próza (povídka, 
pohádka, divadelní hra, publicistika (re-
portáž, esej, fejeton).
 

  Pokyny soutěžícím:    
• Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15 - 18 let, III. dospělí
• Autoři příspěvků uvedou na samostatném listě jméno, adresu, rok  
 narození a kontakt (telefon, e-mail). 
• S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce.
• Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
• Soutěžní práce musí být původní, dosud nevydané.

 Organizace soutěže:  
• Soutěžní příspěvky psané strojem, v elektronické podobě, nebo na  
  CD na adresu: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 

88 Čelákovice nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž 2016

• Všechny práce posoudí odborná porota.
• Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 6. října 2016 v 
 17.30 hod. v rámci Týdne knihoven v Síni Jana Zacha v městském  
 muzeu
• Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně  
 otištěny ve sborníku

 Další informace k soutěži získáte na tel. 326 991 515. Uzávěrka 
soutěže je 31. květen 2016.  

Kočičí domov Sluníčko a Útulek pro zvířata v nouzi Mělník  tuto 
sobotu pořádají umísťovací výstavu koček bez domova. Na akci bu-
dou také fretky z boleslavského útulku, ukázka prasátek chovaných v 
domácnosti a poradna záchranné stanice volně žijících živočichů Aves. 
Uskuteční se 16. dubna od 10.00 do 17.00 v prostorách ISŠT Mělník. 
Vstupné 35 Kč bude použito na péči o útulkové kočky. Přijďte prožít 
prima den, něco nového se dozvědět, podpořit zúčastněné neziskové or-
ganizace a kdo ví? Třeba vám učaruje nějaká kočka nebo fretka a vaše 
domácnost bude o jednoho člena bohatší. Pořadatelé slibují  také chari-
tativní jarmark. Nákupem v některém z jeho krámků podpoříte  zvířata 
bez domova.                                          www.kocicidomovslunicko.cz

POMOZTE OPUŠTĚNÝM KOČKÁM

Hospodský a bývalý památkář 
Martin a geografka a nadšená za-
hradnice Helena. Spolu se svéráz-
ným československým vlčákem 
Kibou se toulají po světě. Dva lidé, 
jeden pes, jedno auto a tisíce kilo-
metrů cestou necestou. Navštívili 
různé kouty jak v naší vlasti, tak v 

zahraničí a cestování je oblíbenou 
náplní jejich životů. Odvolávají se 
proto na výrok svatého Augustina 
„Svět je jako kniha a kdo necestu-
je, čte z ní pouze jednu stránku“. 
A o jedné z těch nejdobrodružněj-
ších cest bude pojednávat jejich 
vyprávění s podtitulem „Z Mělní-

ka do Mongolska na čtyřech ko-
lech“. 
 Martin Medek a Helena Kaňko-
vá zde přiblíží posluchačům jejich 
tříměsíčním putování z rodného 
Mělníka přes širou Sibiř, magic-
kou mongolskou step, altajské 
horské velikány, sluncem zalitý 
Kyrgyzstán a pustý, mrazivý Ka-
zachstán zpět domů. Na přednáš-
ce se posluchači dozvědí, jaké je 
to zapadnout autem v mongolské 
bažině dvě stě kilometrů od civi-
lizace, jak se líbí československé-
mu vlčákovi mezi čtyřtisícovými 
kyrgyzskými vrcholky nebo jak 
loví za pomoci svých orlů kazaš-
ští pastevci. A hlavně jak se ze tří 
měsíců v jednom autě může stát 
dobrodružství na celý život! 

 V úterý 19. dubna od 18.30 ho-
din se v tanečním sále mělnického 
Masarykova kulturního domu tato 
cestovatelská dvojice o svá dobro-
družství podělí i formou prezenta-
ce fotografií z celého tohoto puto-
vání.
 A ještě na závěr. Proč si říkají 
„medvědi“? To vysvětlují prostě: 
„Máme rádi dobré jídlo a dob-
rý spánek, a tak není divu, že se 
naším vzorem stali medvědi. Mi-
lujeme medvědy! A to nejen pro 
jejich elegantní styl života, kdy 
půlku roku prospí. Medvědi nás v 
různých formách provázeli celým 
dosavadním společným soužitím, 
tak dlouho, až jsme se prostě taky 
stali medvědy!“
                                                                                                                      BM

 Foto: archiv cestovatelů

Maďarská zpěvačka Eszter Mu-
nkácsy je absolventkou Hudební 
akademie Ference Liszta v Bu-
dapešti, kde vystudovala zpěv a 
dostala se posléze až do finále 
soutěže „Montreux Jazz Voice 
Competition“. Před dvěma lety za-
ložila soubor, jenž se skládá z nej-
větších talentů současné maďarské 
jazzové scény, kteří mají za sebou 
rovněž celou řadu ocenění. Ačkoli 
jsou rozdílní jak svojí povahou a 
temperamentem, tak svým hudeb-

ním zaměřením, tvoří skupinu, jež 
si dokáže vyjít maximálně vstříc. 
A výsledkem je dokonalá souhra.
 Toto kvarteto, v němž kromě 
zpěvačky Ester, hraje na piáno 
Dániel Szebényi, na kontrabas a 
baskytaru Tibor Fonay a za bicí-
mi sedí Péter Laskay, vystoupí v 
Jazzovém klubu Společenského 
domu v pondělí 18. dubna od 20 
hodin. Bude to epochybně skvělý 
zážitek.      

mar
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   Inzerujte v týdeníku Mělnicko. Ceny plošné inzerce přesně na míru, zajímavá grafika, individuální přístup k inzerentům. 
Informace Ing. Ervín Kolárovský 776 338 577, e –mail Ervin.Kolarovsky@seznam.cz

NA PANÍ MINCMISTROVOU SI BUDEME MUSET POČKAT
(dokončení z minulého čísla) 
 Na jaře roku 1967 vyhlašuje 
okresní Osvětový dům Mělník 
a ZK ROH Vitana první ročník 
okresní divadelní přehlídky ama-
térských divadelních souborů 
„Byšické divadelní jaro“ a tato 
přehlídka si udrží v obci tradici 
plných 21 let, poslední ročník je 
uspořádán v roce 1988. 
 Za tu dobu byly stovkám divá-
ků odehrány desítky představení - 
kromě zpěvoher, komedií a dramat 
se nezapomínalo ani na pohádky 
pro děti. Jednotlivých ročníků 
přehlídky se účastnily nejrůznější 
soubory z blízkého i vzdálenější-
ho okolí a také byšičtí ochotníci 
často vyjížděli předvést své umění 
na okresní a krajské přehlídky. Od-
tud si také přiváželi mnohá čestná 
uznání a ocenění. 
  V roce 1982 je založen Dětský 
divadelní soubor. Zde se do čin-
nosti zapojily především děti ze 
základní školy a prvním počinem 
byla „Čertovská pohádka“ na ná-
mět J. Lady. O rok později měla 
premiéru další pohádka – „Straši-
dlácká historie“, a tím také činnost 
DDS skončila. 
 Vraťme se ještě zpět hlouběji do 
historie, do počátků ochotnického 
divadla. Repertoár byl spíše lehký, 
zábavný a mnohdy byl výtěžek z 
představení věnován na konkrétní 
účely tak, jako např. v roce 1892, 
kdy byly peníze použity na založe-
ní knihovny. V roce 1895 putoval 
výtěžek obětem neštěstí v Lublani. 
Později (1902) na zakoupení tělo-
cvičného nářadí pro místní školu a 
ve válečném roce 1942 pro zřízení 
koupaliště. 

 O nevšedním zájmu diváků 
ve 20.-30. letech svědčí i fakt, že 
každý rok v Byšicích pohostinsky 
vystupovaly divadelní společnos-
ti, např. Nechybova nebo 
Bártlova, s repertoárem
her, který umožnil 

šátkách, Čečelicích si vážili práce 
ochotníků a chodili do divadla rádi. 
 Při divadelní práci se vystřídala 
řada režisérů, herců, hudebníků i 
tvůrců kulis – scén. V době největ-
šího rozkvětu divadla čítal soubor 
kolem 70 osob. Plakáty a další fo-
todokumentaci, výstřižky z novin 
ke kulturním a hlavně divadelním 
představením pečlivě shromažďo-
vala paní Marie Richtrmocová, se 
svým manželem (bývalým staros-
tou obce) v době okupace a také 
vzácné dokumenty z těžkých dnů 
národa v závěru 2. světové války 
(pochody zajatců obcí, partyzán-
ské činnosti i loučení s řadou pad-
lých byšických občanů v posled-
ních dnech války). Tyto materiály 
předali Národnímu výboru. 
 Do dnešních dnů se z těchto 
vzácných dokladů byšické historie 
nedochovalo již téměř nic, pozdě-
ji byla bohužel ztracena i původní 
stará divadelní kronika, která obsa-

hovala mnohé nenahraditelné zá-
pisy o divadle a souboru, věnování 
slavných osobností atd. 
 Z těchto písemností zbyly pou-
ze fragmenty, a to v podobě opisu 
některých částí, bohužel navíc 
velmi stručné. A tak nejpodrobněj-
ším a vzácným dokladem o hojné 
kulturní a společenské činnosti 
ochotníků jsou stará fotoalba s 
černobílými fotografiemi, pořizo-
vaná především v 60. a 70. letech, 
která jsou uschována na OÚ, spo-
lu s hromadou starých scénářů. 
Historie byšického divadla končí 
koncem 80. let minulého století a 
ač byly později několikrát učiněny 
pokusy o jeho vzkříšení, zatím se 
tyto aktivity nesetkaly s úspěchem. 
Musíme doufat, že někdy v bu-
doucnu se najdou nadšenci, kteří 
se rozhodnou ochotnické divadlo v 
obci vzkřísit. Budiž jim za to pře-
dem dík.                                     

 DD        

 Hejtman Ing. Miloš Petera předal záchranářům klíčky od no-
vých sanitních vozů. Ať slouží...

YETI POSÍLÍ STŘEDOČESKOU ZÁCHRANKU
(pokračování ze str. 1)
„Systém přednemocniční neod-
kladné péče se použitím setkáva-
cího systému stává flexibilnějším, 
protože lékař není vázán na velký 
sanitní vůz a v případě potřeby 
může po ošetření pacienta ihned 
odjet k dalšímu zásahu,“ vysvět-
lila radní pro oblast zdravotnictví 
Jiřina Fialová. 
 Název vznikl z francouzského 
výrazu rendez - vous a znamená 
schůzku nebo dát si rande. Pod-
statou je hustá síť výjezdových 
stanovišť velkých sanitních vozů 
rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 
a „malých vozů“ rendes-vous 
(RV).         
 V prvním případě tvoří po-
sádku záchranář a řidič-záchra-
nář a ve druhém řidič-záchranář 
a lékař. Podle charakteru obtíží 
pacienta operátorka tísňové linky 
155 vysílá vůz RV, RZP nebo oba 
najednou, a to ze stejných nebo z 

POMOZTE POMÁHAT
Oblastní spolek Českého Červeného 
kříže v Mělníku provozuje Huma-
nitární obchůdek. Ten nalezneme v 
samém centru, na adrese J. Seiferta 
176. Nabízí oblečení pro děti i do-
spělé, drobné potřeby pro domác-
nost, ale i hračky, dárkové předměty, 
knihy a časopisy včetně rukoděl-
ných  výrobků „Šikovných ručiček“. 
Navštívit ho lze od pondělí do pátku 
vždy mezi 14 – 18 hodinou. Pokud 
navíc přinesete do prodeje i nějaký 
ten předmět, který za symbolickou 
cenu později udělá radost potřebné-
mu, budeme jen rádi.

různých výjezdových základen. 
 Lékař na místě pacienta vyšetří 
a ošetří, podle zdravotního stavu 
může následně pacienta ponechat 
na místě, nebo ho předat posád-
ce sanitního vozu k transportu do 
nemocnice. V případě závažného 
ohrožení zdraví pacienta ho však 
lékař doprovází až do zdravotnic-
kého zařízení.
 „Díky tomu, že lékař ve voze 
rendez-vous není vázán na velkou 
sanitku, stihne během své služby 
poskytnout přednemocniční péči 
většímu počtu pacientů než v kla-
sickém sanitním voze. V drtivé 

většině případů totiž lékař není 
zapotřebí k samotnému transportu 
pacienta do zdravotnického za-
řízení. Další výhodou je, že tento 
systém umožňuje spolupráci dvou 
posádek na místě události, což je 
zvlášť vhodné při komplikovaných 
stavech, při dopravních nehodách 
s více zraněnými nebo při resus-
citacích,“ vysvětlil ředitel středo-
české záchranky Martin Houdek. 
V loňském roce ve Středočeském 
kraji zasahovaly vozy RV u 25 648 
případů a tento počet každým ro-
kem stoupá.  

TZ

 Žáci Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
k plné spokojenosti využívají zmodernizovanou budovu. Letos se 
mají dočkat i nového hřiště.                                Foto archiv

V roce 2013 došlo ke snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny v areálu této školy, o rok později 
pak k rekonstrukci dvora a v roce 2015 k rekonstrukci elektrorozvodů. Tím však investiční akce města 
v této škole ani zdaleka neskončily. Již nyní se mohou nejen její žáci těšit na opravu víceúčelového hřiště 
v areálu školy, které jistě přispěje k její atraktivitě, a tím i k zájmu dalších dětí o studium na této škole. 

HŘIŠTĚ V ZŠ VÁCLAVA HAVLA V KRALUPECH SE DOČKÁ REKONSTRUKCE

Již v roce 2013 se díky perfektní 
práci místostarosty Libora Lesáka 
podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Díky tomu mohlo dojít ke snížení 
energetické náročnosti tělocvičny
a spojovacích chodeb, která zahr-
novala především zateplení obvo-
dových stěn kontaktním izolačním 
systémem, zateplení plochých 
střech, výměnu oken a dveří a další 
drobné úpravy jako výměny pa-
rapetů, úpravu hromosvodní sítě 
a podobně. Rekonstrukcí dvora o 
rok později došlo ke zpříjemnění 
vstupních prostor napohled, a tím 
i k lepší reprezentaci areálu ško-
ly navenek. Ani letos se proto s 
dalšími opravami nešetří. Rekon-
strukce sportovního areálu začne v 
červnu a potrvá pravděpodobně až 
do srpna. Důvodem je především 

neutěšený stav sportovních ploch. 
„K úpravám jsme přikročili z toho 
důvodu, že původní hřiště bylo 
již letité, s trhlinami a nerovnost-
mi, podobně na tom byl i běžecký 
ovál, a díky tomu ani jedno pak 
již nemohlo správně sloužit svému 
účelu,“ sdělila paní Horčičková, 
vedoucí odboru realizace investic a 
správy majetku. 
 Cílem rekonstrukce budou prá-
vě stavební úpravy povrchu ví-
ceúčelového hřiště a atletického 
oválu v předpokládané částce čtyři 
miliony korun. V rámci zemních 
prací nejprve dojde k odtěžení ze-
miny, vybourání běžecké rovinky 
i k likvidaci atletických ploch. Na 
to pak naváže vyrovnání pláně, 
zbytek přebytečné zeminy bude 
odvezen na skládku. Na vyrovna-
nou plochu pak bude položeno dre-

nážní potrubí, které bude v případě 
deště odvádět srážkové vody. 
 Poté se přistoupí k samotné 
konstrukci oválu a hřiště. Atletický 
ovál bude lemován obrubníky s od-
vodňovacími kanálky po stranách, 
jeho povrch bude tvořen dvouvrst-
vým polyuretanovým povrchem. 
V rámci oválu nebude chybět ani 
dálkařský sektor s odrazovým 
břevnem ze dřeva nebo plastu. „V 
doskočišti budou z bezpečnostních 
důvodů místo klasických použity 
pryžové obrubníky,“ dodává Jan 
Novotný z odboru realizace inves-
tic a správy majetku. 
 V rámci oválu pak nebude chy-
bět ani sektor pro vrh koulí. Další 
část budování se bude týkat víceú-
čelového hřiště. Zde nejprve bude 
na plochu ze štěrkodrti položena 
dvojitá vrstva vodopropustného 

asfaltu, na níž pak přijde jedno-
vrstvý polyuretanový povrch. Celé 
hřiště bude oplocené. Do prostoru 
budou vést troje jednokřídlá a jed-
na dvoukřídlá vrátka, s tím, že tato 
budou uzamykatelná. „V oploce-
ní budou napevno přichyceny kon-
strukce čtyř odrazových desek s 
koši na basketbal. Další novinkou 
pak budou univerzální sloupky 
umožňující přichycení sítě na vo-
lejbal, tenis či nohejbal,“ doplňuje 
Jindřich Karvánek z odboru reali-
zace investic a správy majetku. 
 Letošní investiční akce určené 
školským zařízením se však ne-
budou týkat jen Základní školy  
Václava Havla, ale také například 
Základní školy Gen. Klapálka, kde 
dojde k rekonstrukci elektrorozvo-
dů. O této investiční akci Vás však 
ještě budeme podrobněji informo-
vat.                                               TZ

PŘEDSTAVÍ SE FESTIVAL KONFRONTACE
Nepravidelný festival alternativní 
hudby Konfrontace vstupuje již do 
třetího roku své existence. V jeho 
rámci vystupují muzikanti různých 
žánrů, jejichž tvorba se vymyká 
běžným hudebním standardům. 
Ač se může říci, že je jaksi „pu-
tovním“, hlavním pódiem bývají 
prostory mělnického klubu Stará 
Mydlárna. 
 A právě zde se tento pátek, 15. 
dubna, se uskuteční již šesté hu-
dební setkání. Tentokrát se před-
staví dvě kapely, které potěší ty 
mladší návštěvníky. Ze severočes-
kého Varnsdorfu sem zavítá kapela 
s poněkud zvláštním názvem Kiss 

Me Kojak. Jedná se o severočeský 
nášup se dvěma basami, trumpe-
tou a samply ze seriálu s plešatým 
detektivem. Tato skupina si expe-
rimentuje po svém, když díky 
trubce a jiným hrátkám dosahují 
přeci jen trochu jiného zvukového 
výsledku, než jsme u noise kapel 
běžně zvyklí. A to pak celou jejich 
produkci posouvá ještě dál a činí ji 
zajímavější. Navíc kapela dokáže 
pracovat i s melodií a dynamikou. 
Kiss Me Kojak produkují  takovou 
podivuhodnou směsici hudebních 
stylů, kterou možno nazvat jako 
noise-hardcore-experimental-rock.
 Další skupina pochází z blíz-

kých Neratovic a má pro mnohé 
trochu nevyslovitelné jméno. Ka-
pela noAR+IS+ neboli NoArtist 
patří už několik let k tomu nejpo-
divuhodnějšímu, co se pohybuje 
po sklepeních a mlejnech takzva-
ně garážové scény. Jejich součas-
nou tvorbu lze nazvat jako jakousi 
surovou a škrábající změť kapel, 
o kterých tito muzikanti snad ani 
neslyšeli – Barkmarket, DG 307 a 
Birthday Party. Avšak již mají za 
sebou i své první album, které vy-
šlo pod názvem „Zahojí se to, jen 
když si to přestaneš škrábat“.
 Není proto pochyb, že to bude 
skutečně zajímavý večer.

PhDr. Bedřich Marjanko

OSLAVA NAROZENIN 
J. B. CINIBULKA

Miloval Mšeno. Rád se toulal okolní krajinou. Skalám dával jména a 
podílel se na řadě pokrokových projektů na Mšensku a Kokořínsku, z 
nichž mnoho sám inicioval. To byl Josef Bedřich Cinibulk, čestný ob-
čan města Mšena a jeden z nejvýznamnějších mužů první poloviny 20. 
století na Mělnicku. U příležitosti blížícího se 140. výročí jeho narození 
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí chystá připomínku této významné 
osobnosti. Tuto sobotu se bude na Cinibulku nejenom vzpomínat, ale v 
den jeho nedožitých narozenin i odhalena pamětní deska.  Nachází se na 
Cinibulkově domě, v němž ve Mšeně žil. Slavnostní akt proběhne od 16 
hodin u domu č.p. 28 v ulici Na Skaličkách. Pokud si i vy chcete slav-
ného muže připomenout, přijďte si o něm popovídat. Hovořit se bude 
také o připravované knize o J. B. Cinibulkovi. V doprovodném programu  
vystoupí hudební duo David Bidlo, klavír a Bohumila Bidlová, hous-
le.                                                                                                             red

účinkovat 
místním ochot-

níkům. Nejeden byšický 
režisér sáhl k tomu, aby k účin-

kování pozval (na parádní role) 
herce přímo z Prahy. A tak zde po-
hostinsky  a s velkým úspěchem 
vystupovala Marie Rosůlková, 
paní Beníšková, Štěpničková, 
milovaný Vojta, Dohnal a mnozí 
další. 
 Nadšení pro ochotnickou čin-
nost se dědilo a divadlo se hrálo i 
v přírodě, jinak se jeviště stavělo 
z gruntu (na dřevěné kozy se při-
tloukala prkna) a pracně látkami 
vykrýval prostor. Mezi jednot-
livými premiérami nacvičovali 
herci s dětmi nebo členy TJ Sokol 
půlnoční scény na plesy, půvabné 
akademie a tanečky v krojích či 
kostýmech. Občané v naší obci 
i okolí – Liblicích, Hostíni, Ko-

V programu vystoupilo Dechové 
trio žáků Základní umělecké ško-
ly Mělník, ve složení Anna Mar-
ková, Alžběta Chlebovská a Jiří 
Hrázký, v jehož podání zazněla 
hudba W. A. Mozarta, J. H. Bud-
sedta, a P. E. Bacha a verše uve-
dené básnířky. Po skončení kul-
turní části nastal čas na samotnou 
expozici věnovanou českým ře-
kám. Přítomní diváci si tak mohli 
přečíst nejenom básně místních, 
ale i verše mimo mělnických čle-
nů klubu a zastavit se u nádher-
ných fotografií z nejrůznějších 
míst naší vlasti. Poklidné i dravé 
toky zvaly k vykoupání, vodopá-
dy šuměly svou mohutnou krásou 
a kdo chtěl, mohl v tónech kapa-
jící a zurčící vody zaslechnout i 
zpěv vodních víl… 

PODÉL ČESKÝCH ŘEK
Starobylá mělnická radnice 5. dubna hostila účastníky slavnostní 
vernisáže výstavy básní členů zdejšího literárního klubu Pegas a 
fotografií broumovské básnířky a fotografky v jedné osobě Věry 
Kopecké.  

 Není divu, že se všem, kdo na 
vernisáž přišli, snímky Věry Ko-
pecké tolik líbily. Diváci stejně 
ocenili i básně členů Pegasu pro 
jejich myšlenkovou hloubku, ob-
raznost a něžnou poetiku. Kdo na 
vernisáži výstavy s názvem „Po-
dél českých řek“ nebyl, nemusí 
až tak litovat, neboť výstavu lze 
navštívit až do 26. dubna.         jč

 Dary lze odevzdat v sídle OS ČČK Mělník Kokořínská 
3465, tel. 315 623 040 





  
 


 
 


  


 
 
       



 
  

 













    

 

  


    

 
 


   
 
 

  

  
  

   
 
 


 



 
 
 
         
 

 

  
      


       
  
         
 

 

 
 
  
 
  
 
  
 










 

 


  


 

 

 
   

  
 
 

   
         

     
      


  


      


 
    
    
   


    



   



     
   
 
     



   

     
   
    


      


   

 
    
    

   
    
    
   
  

  
   
     
   
    


    

   


      



 

  
    
   

   
  
 
    
   
  
    
  
     

 

   
   
   
    

   



  

 
 
   
  

      


     
 
  
 
 

    

 

   


    
   

   
 

   
   
    
 


    
       
    
  

    
    
   
 
 
     
  
  



   
     
 
    

 
 
  

  


 

     

  
  
    
   
  
 
  
     
    

  
  
  
     
 
 


     
   

 
 
 
 
 
 
    
  

     
    

    


    
   
  


 
   

   
     
    
   
   
     

 
 
     
   



 

 

     

 


    
     
    

 
     
  
   
   

  

 
    

    
   

   
     
    
   

 


    
  
    
 
    

   
    
    
 
 
 
   

 


    
      
     
   

 
  
 




    
 


   


 
   
  
  

   
    



   
   
 
   
     
   

      
 
     
 
 


 
  

     

    


  





    
     
 

    



 

     
    


   
  
     
  
    
 



 
 
 
 
 

     
   
 
 



 




   

 


 








  


    
  
   

    




     

   
   




  
    

    



   
     



    



    

 
   

     
    
  

    

  
   
   
  
   
   
 








   
   
   
   
   
   
   
   



ŘÁDKOVÁ INZERCE - PRVNÍ 3 ŘÁDKY ZDARMA      inzerce@melnicko.cz

   ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
STŘEDISKO MĚLNÍK
Dobrovského 1777,  276 01 Mělník
tel.: 724 883 171, 315 622 549
e-mail: statek@zas-me.cz
www.statek.zas-me.cz
www.facebook.com/skolnistatekmelnik/

PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ

 Meruňky  Broskve  Třešně  Višně  Jabloně  Hrušně 
 Švesky  Slivoně  Ořešáky  Lísky  Rybízy  Angrešty 

 Justa  Maliny  Ostružiny  Réva vinná

dále v prodeji

OKRASNÉ STROMY A KEŘE
 Substráty  Rašelina  Kůra  Hnojiva 

 Přípravky na ochranu rostlin  Travní program
a

 Zeleninová sadba  Cibulová sazečka
 Sadbové brambory  Jablka  Lahvové víno

Prodejní doba: 
Po-Čt: 8.00 –16.00   Pá: 8.00 –17.00  

So: 8.00 –12.00                                                                                     

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, 
příspěvková organizace
Pražská 2817, 276 01 Mělník 
tel.: 315 62 30 15, www.zsjm-me.cz 

Vážení rodiče,
máte zájem, aby Vaše dítě cho-
dilo do první třídy malé školy 
rodinného typu v klidové zóně 
Mělníka a přitom se vzdělávalo 
stejně kvalitně jako v naší velké 
základní škole?

Pokud ano, přijďte se do této naší školy podívat!

Zveme Vás na prohlídku „rousovické“ školní budovy 
v ulici Cukrovarská 2068/9, 

která se koná ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 16:30 hod 
za přítomnosti velmi oblíbené a zkušené třídní paní učitelky Jany 

Porcalové, vedení školy a zástupců města Mělníka.
Mediální partner

Sledujte soutěž!

Rezervace vstupenek: 
Specializovaný maloobchod - Hana Vozábová, 
Palackého 130, 276 01 Mělník, Tel.: 736 776 265Podporujeme
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     POMÁHÁME S MĚLNICKEM

   Slovo DEBRA znamená Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association.
   Posláním DEBRA ČR, z.ú. je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel 
a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.
   Našimi aktivitami usilujeme o to, aby nemocní a jejich rodiny dokázali čelit tíživé ekono-
mické situaci, psychickým a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto one-
mocnění.
   Cílem činnosti DEBRA ČR, z.ú. je pomoci prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB, popří-
padě jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními, krajskými 
a dalšími institucemi.
   Mezi další významné cíle sdružení patří šíření osvěty nemoci motýlích křídel mezi laickou 
i odbornou veřejnost.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru 

DMS DEBRA 
na telefonní číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 Kč,
DEBRA ČR obdrží 28,50 Kč. 

 Můžete přispívat také pravidelně 
každý měsíc po dobu jednoho roku. 

 Stačí odeslat 

DMS ROK DEBRA 
na číslo 87 777. 

Více na www.darcovskasms.cz.

 

Organizace DEBRA 
na celém světě 
podporují lidi se vzácným
puchýřnatým onemocněním 
Epidermolysis bullosa congenita 
(EB) – v Česku nazývaným 
nemoc motýlích křídel.  

podporují lidi se vzácným
puchýřnatým onemocněním 
Epidermolysis bullosa congenita 
(EB) – v Česku nazývaným 
Epidermolysis bullosa congenita 
(EB) – v Česku nazývaným 
Epidermolysis bullosa congenita 

Pokud se chcete zdarma podívat na módní pře-
hlídku i vy, zúčastněte se naší soutěže. Stačí od-
povědět na dvě soutěžní otázky a odpovědi zaslat 
nejpozději do 29. dubna na e-mail melnicko@
melnicko.cz
Otázky
1) V jakém roce byla založena Debra ČR, z.ú.?
2) Kdo je její patronkou?

SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPENKY

Vítáme zejména pravidelné dopisovatele o dění ve městech 
a obcích. Praxe vítána. Nabídky zasílejte na lokaj@melnicko.cz

Redakce týdeníku Mělnicko 
hledá spolupracovníky z Mělnicka, 
Kralupska, Roudnicka, Mšenska, 



Kytička od nás k svátku

15 .
TÝDEN

2016
ALEŠ 

Je jméno řeckého původu. Vznik-
lo jako staročeská domácká po-
doba ruského jména Alexej, kte-
ré pochází z řeckého slova ale-
xein – „bránit“. Vykládá se jako 
„štít, záštita, pomoc“. Podobné 
je jméno Alexandr - „obránce 
mužů“. Z českých známých jme-
novců můžeme zmínit například 
zpěváka Brichtu či herce Hámu.

A co říká pranostika? 

Na svatého Celestýna nemáš-li, 

sedláčku, zaseto, je to tvoje vina.

 12. 4. úterý Julius
 13. 4. středa Aleš
 14. 4. čtvrtek Vincenc
 15. 4. pátek Anastázie
 16. 4. sobota Irena
 17. 4. neděle Rudolf
 18. 4. pondělí Valérie
 19. 4. úterý Rostislav

Hlavenci bude letos 630 let. Tato nevelká, ale úpravná obec leží v  dosahu města Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav. První zmínky o obci pocházejí z  roku 1386. Mezi nejvýznam-
nější historické památky obce patří pomník, který dal vystavit hrabě František Antonín 
Špork v letech 1724 -5 na počest císaře Karla VI., a to na místě z daleka viditelném. 

                          VESNICE ROKU SE MÁ ČÍM POCHLUBIT
NA NÁVŠTĚVĚ V HLAVENCI

 HLAVENEČTÍ SE VĚNUJÍ DĚTEM A MLÁDEŽI. Zdejší dlouholetou zvyklostí je i pořádání letních 
táborů, které se konají pokaždé na jiném místě v ČR. Letos tomu nebude jinak.

   ANEB NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

Léčivé vlastnosti jeho semen byly 
známy již ve Starém Řecku. Hi-
ppokrates je doporučoval např. 
při zánětech sliznic. Ve Francii 
vydal v 8. stol. Karel Veliký záko-
ny, které požadovaly, aby poddaní 
jedli lněná semena a uchovali se 
tak při zdraví. Len luční byl kdysi 
oblíben jako projímadlo, ale dnes 
se užívá jen zřídka. Zralá semena 
lze ale skutečně použít jako šetrné 
projímadlo. Vně také v zábalech. 
Utišující účinky má rovněž při 

gastritidě a bolestech hrdla. Olej 
je zase důležitým zdrojem esen-
ciálních mastných kyselin, které 
mohou napomáhat při prevenci 
ukládání tuku ve tkáních. Nálev 
je účinný především při kašli a 
bolavém krku, lze jej ochutit me-
dem a citrónovou šťávou. Semeno 
je možné použít při již zmíněné 
zácpě. Stačí prý sníst 1 – 2 po-
lévkové lžíce semen a dostatečně 
zapít vodou. Semena ve střevech 
nabobtnají a měly by pomoci. 

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

LEN

Chuť lze vylepšit přidáním müsli 
či měkkého sýru. 
(Zdroj:Velký atlas léčivých rostlin, 

Penelope Odyová)

 V HLAVENCI SE UDRŽUJÍ TRADICE. Staročeské máje a nebo klasické draní peří jsou důka-
zem toho, že se na ně tady rozhodně nezapomíná. U mnoha z nich stojí právě starostka Smotlachová 
(první zprava).          Foto lot

 

skými subjekty. Významnou roli 
v udělení ocenění sehrála také pře-
svědčivá prezentace pospolitosti 
obce a schopnost realizace zásad-
ních investičních záměrů. V čele 
obce stojí Ing. Jarmila Smotlacho-
vá, s níž jsem si o oceněné Vesnici 
roku Středočeského kraje v roce 
2011 povídala. Je to zároveň i prv-
ní zastavení v našem putování po 
obcích, sdružených do Dobrovol-
ného svazku obcí Cecemínsko.

  Vaše obec je velmi aktivní 
a získala již několik ocenění v 
rámci soutěže Vesnice roku, mů-
žete prosím uvést alespoň někte-
ré z nich?
 „Do soutěže, kterou každoročně 
v Programu obnovy venkova vy-
hlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci se Svazem 
měst a obcí ČR a Ministerstvem 
zemědělství ČR, jsme se poprvé 
zapojili v roce 2007. Jejím cílem je 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a 
pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a upozornit širo-
kou veřejnost na význam venko-
va. V neposlední řadě také snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se 
snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjet i místní tradice 
a zapojují se do společenského ži-

vota v obci. Podařilo se nám uspět 
hned první rok, kdy jsme obdrželi 
Modrou stuhu za společenský život 
(odměna 400 000 Kč), rok nato 
Diplom za péči o veřejná prostran-
ství (80 000 Kč). Rok poté následo-
vala Bílá stuha za práci s mládeží 
(600 000 Kč), v roce 2010 Zelená 
stuha za péči o zeleň a životní pro-
středí (40 000 Kč), Zlatá cihla za 

příkladnou stavbu realizovanou 
v duchu obnovy venkova – rekon-
strukce bývalé obecní školy na 
obecní byty, obecní úřad a místní 
knihovnu a především Zlatá stuha 
a vítězství ve Středočeském kraji, 
titul „Vesnice Středočeského kraje 
roku 2011“ (1 000 000 Kč) a  2. 
místo v celostátním kole soutěže s 
odměnou ve stejné výši. Všechna 

 „Vypravili jsme se spolu do skanzenu v Přerově 
nad Labem, kde se konala skvělá výstava „Jaro na ves-
nici“. Člověk se tady rázem ocitne ve starých časech a 
připadá si jako v pohádce“.   

Adriana Černá a Honza Blecha

Rádi cestujete po našem regio-
nu, navštívili jste zajímavé místo, 
chcete se podělit o svoje zážitky? 
Pošlete nám svoje selfie, rádi ho 
zveřejníme. 
Kvalitní fota zasílejte na e - mail 
lokaj@melnicko.cz

POŠLETE NÁM SVOJE SELFIE

ocenění obec získala díky svým 
aktivním občanům a jejich dobro-
volné práci. Hlavenec stále čerpá 
nové inspirace a realizuje nové 
projekty, snaží se zpříjemnit život 
všem, kteří v něm žijí, ale i těm, 
kteří jím třeba jen projíždějí“.

  Jaké plány a vize byste ještě 
ráda v obci uskutečnila? 
 „Mou prioritou je udržet co nejdé-
le v obci vesnický život, na základě 
komunitní společnosti, kdy si lidé 
navzájem pomáhají a setkávají se 
spolu a také si udržují a starají se 
o své okolí tak, aby bylo příjemné k 
životu. Nechceme se stát satelitem 
hlavního města, ale rádi bychom si 
ponechali vzhled i charakter malé 
středočeské vesnice. Pokud přijde 
nějaký rozvoj či nárůst počtu oby-
vatel, je třeba ho regulovat, aby 
byl zcela přirozený, ne skokový. To 
sebou nese značné problémy, což 
potvrzují zkušenosti z jiných obcí.“ 

  Existuje něco, co vás trápí a 
co byste chtěla změnit?
„Nejvíce mě trápí třeba šlendrián. 
Špatně odvedená práce a nedodr-
žování základních pravidel života 
a slušného chování.. 

(pokračování na str. 10)

nad Labem – Stará Boleslav. První zmínky o obci pocházejí z  roku 1386. Mezi nejvýznam-
nější historické památky obce patří pomník, který dal vystavit hrabě František Antonín 
Špork v letech 1724 -5 na počest císaře Karla VI., a to na místě z daleka viditelném. 
nější historické památky obce patří pomník, který dal vystavit hrabě František Antonín 
Špork v letech 1724 -5 na počest císaře Karla VI., a to na místě z daleka viditelném. 
nější historické památky obce patří pomník, který dal vystavit hrabě František Antonín 

Jak se jmenoval slavný loutkoherec a principál, který na 
prknech dřívějšího Divadla S + H (nyní Divadlo U Hasičů) 

vodil populární dvojici Spejbla a Hurvínka?

Svoje odpovědi zasílejte na 
e – mail melnicko@melnicko.cz nejpozději do 19. 4. 2016.

  S MĚLNICKEM DO DIVADLA U HASIČŮ

Zcela srozumitelná divadelní komedie PŘÍBĚH JEDNOHO 
HRADU potěší oko i duši diváka, který představení zhlédne, 
třeba jen koutkem oka… Vrtochy pána hradu přivádějí  jeho sa-
mého do komických situací při touze po výměně ženy, jíž si při-
vedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní 
kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování (rež. Ivan Vysko-
čil). Hrají Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná, 
Veronika Nová, Karel Soukup, Jarmil Škvrna.
2x2  volné vstupenky vždy v hodnotě 760,- Kč můžete získat 
po zodpovězení anketní otázky.

 Volné vstupenky na před-
stavení Rukojmí bez rizika v Di-
vadle U Hasičů vyhráli manželé 
Hrubých.

Foto lot

Architektonické řešení, včetně ur-
banistického zapojení do krajiny, 
navrhl Ferdinand Maxmilián Kaň-
ka. Autorem veškeré sochařské 
výzdoby, včetně sochy Karla IV., 
je Matyáš Bernard Braun. Pomník 
císaře Karla IV. stojí severovýcho-
dě od vesnice, v místě, kde údajně 
v listopadu 1723 přijal Karel VI. 
po slavnostním honu odznak řádu 
Sv. Huberta. Předáním odznaku se 
chtěl hrabě Špork zalíbit císaři a 
získat tak pro sebe vytoužený Řád 
zlatého rouna. Pomník byl dokon-
čen v listopadu 1725 a slavnost-
ně odhalen za přítomnosti prince 
Emanuela Savojského. Tuto udá-
lost hrabě Špork oslavil zhotove-

ním pamětních medailí a mědirytin 
pro přátele doma i v zahraničí. 
Obec zdaleka nežije jen historií, 
naopak. Vesnička má 370 obyvatel 
a hospodaří s rozpočtem přibliž-
ně 5 milionů korun. I s takovými 
penězi se dají dělat malé zázraky. 
Obec žije čilým spolkovým, kul-
turním a společenským životem. 
Za tyto aktivity také získala ne-
jedno významné ocenění, např. v 
prestižní soutěži Vesnice roku Zla-
tou stuhu za dlouhodobý všestran-
ný rozvoj obce ve všech oblastech 
hodnocení zahrnující jak spolkový 
život, příkladnou péči o zeleň, prá-
ci s dětmi a mládeží i spolupráci s 
místními podnikateli a zeměděl-

 Stavba bývalého Rudolfova zámečku je nepřehlédnutelnou 
památkou obce. Původní dům pro lesní správu a lovčí brandýské-
ho panství, byl až do roku 1582 sídlem královských fořtmistrů, kdy 
císař Rudolf rozhodl, že si z fořtmistrovského domu zřídí lovecký 
zámeček a nařídil 6. dubna téhož roku, aby byl vystavěn.



CHCETE SE PODĚLIT S 
VAŠIMI CHOVATELSKÝMI 

ÚSPĚCHY? 
Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků, bez ohle-

du na druh a rasu zvířete. 
Rádi je otiskneme. 

V krátké charakteristice záro-
veň uveďte jeho jméno a stáří, 

případně, váš největší chovatel-
ský výsledek. Foto zasílejte 

ve velkosti minimálně 600 Kb. 
Email: lokaj@melnicko.cz
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BRITSKÁ KOČKA 
NAŠI MAZLÍČCI SE PŘEDSTAVUJÍ

Ideální britská kočka je mohutná, 
středně velká až velká, svalnaté 
konstrukce. Má široký hrudník a 
masivně stavěné tělo. Z původních 
krátkosrstých domácích koček, 
žijících v Anglii se vyvinulo toto 
krásné plemeno. Jak již bylo nastí-
něno, šlechtění bylo orientováno 
na robustnější typ zvířat. Na jeho 
začátku bylo použito krátkosrstých 
koček s mohutnými perskými koč-
kami. Pomocí nich byla rozšířena 

PERGOLY
Pod pojmem pergola si většinou 
představíme opěrnou konstrukci 
pod vinnou révu, používanou ve 
slunném Středozemí, kde je zdro-
jem stínu i zakrytí chodníku mezi 
domy. Na malé ploše mají pergo-
ly mnoho dalších praktických a 
okrasných použití. Tvoří zahradní 
besídku nebo jen částečně zakryté 
místo porostlé popínavými rostli-
nami. Jsou i významným prvkem 
zahradní architektury. 

DYNAMICKÉ PERGOLY
Dynamické pergoly mohou být sa-
mostatnou stavbou nebo připojené 
k budově. Samostatné pergoly při-
tahují pohledy svou délkou, ale 
tím současně zkracují perspektivu 
popředí. V některých situacích je 
to žádoucí, například olemuje-li 
pergola výhled nebo vchod do domu. 

USMĚRŇUJÍCÍ 
PERGOLY

Usměrňující per-
goly připevněné 
ke straně budovy 
působí dojmem 
kolonády a jsou 
vhodné k zakry-
tí vchodu nebo k 
zastínění místnos-
ti před prudkým 
sluncem. Pokud 
pergola porostlá 
rostlinami nepo-
skytuje dostatek stínu, můžete ji 
opatřit roletou, kterou připevníte 
k hornímu okraji a spouštíte dolů. 
Podobně lze použít rákosové nebo 
ratanové rohože. 

STATICKÉ PERGOLY
Statickými nazýváme takové 
pergoly, které nevedou v jednom 
směru, ale zakrývají větší plochu, 
například terasu. Vhodným způ-
sobem dotvářejí interiér a opticky 
rozšiřují obytný prostor. 

DLAŽBA
Materiál použitý pro venkovní 
povrchovou úpravu by měl být 
v souladu jak se zahradou, tak s 
podlahovou krytinou interiéru. 
Dlažba, ať už má jakoukoli podo-
bu, je velmi praktická. Je pevnou 
plochou pro postavení nábytku, 
květináčů a jiného vybavení. Ne-
potřebuje velkou údržbu a je buď 
neutrálním pozadím nebo naopak 

          O PĚSTOVÁNÍ STROMŮ, ROSTLIN, OVOCE A ZELENINY
RADY DO ZAHRADY

výrazným samostatným prvkem. 
Dlažba s nevýrazným vzorem, 
nebo bez vzorku, nechá vyniknout 
celkovému tvaru dlážděné plochy.

DŘEVĚNÉ PLOŠINY
Pomocí dřevěné plošiny se dá vy-
tvořit balkonová zahrada na místě, 
které se nedalo dříve jinak využít. 
Plošina nemusí být nutně spojena 
s budovou, může se využít pouze 
k pokrytí terénu. Plošina má své 
opodstatnění, je-li použita na po-
zemku ležícím na úbočí kopce. 
Tím, že je na podpěrách, poskytu-
je rovnou plochu na té straně bu-
dovy, která je obrácena směrem ke 
svahu. Nebo plošina může vytvá-
řet průchod ze zvýšeného prvního 
podlaží a schody z plošiny vedou 
na úroveň země. Tento typ plošiny 
je často jediným schůdným způ-
sobem, jak získat rovnou plochu 
mimo dům. Nízkou plošinu není 
obtížné postavit.                        sim

Rozluštění z čísla 14/2016: .... enter.

Na Školním statku zahájilo 1. 3. provoz
prodejní centrum: www.facebook.com/skolnistatekmelnik/

ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK 
www.statek.zas-me.cz

Rozluštění z čísla 14/2016 .... chybové hlášky pro Microsoft.

Kupte si jaro u nás. 
Školní květinová prodejna. 

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE
MĚLNÍK - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
tel: 315 623 111, 602 232 333 www.zas-me.cz

NAPSALI 
NÁM…
„Ráda bych se 

s vámi podělila o naši velkou ra-
dost – Maxe, křížence labradora 
a českého fouska, kterého jsme 
se synem přivezli domů na křes-
ťanský svátek Křtu Páně, tedy 10. 
1. 2016. Pochází z osmi štěňat a 
od té doby jaksepatří  „zmužněl“. 
Kromě toho, že si rád hraje, je vel-
mi učenlivý a zvládá již základní 
povely ze cvičáku. Miluje lidi, 
zvláště děti a všechny kolem si po-
každé rychle získá svou bezelstnou 
povahou a šibalským pohledem. 
To, že rád papá a spí v posteli, je 
zbytečné dodávat. Je to prostě náš 
mazánek.“  

Mariola S. Lysá nad Labem

paleta barevných variet, které se u 
výchozích koček nevyskytovaly. 
Britské kočky jsou tedy plemeno, 
jehož standard sice popsali první 
Angličané, ale ve skutečnosti roz-
díly mezi původními kočkami v 
Anglii a na kontinentě neexistova-
ly. Britské kočky se uznávají zhru-
ba ve 150 barevných varietách. 
Snad nejoblíbenější je modrá, kte-
rá byla dlouhou dobu také jedinou, 
jež se u nás chovala.  Uznávány 
jsou modrooké, oranžovooké a 
různooké. Britské krátkosrsté koč-
ky mají milou, přítulnou a hodnou 
povahu, v mládí jsou velmi hravé. 

Snášejí se s ostatními domácí-
mi zvířaty a dovedou se zabavit i 
samy,  i když dobu čekání na svého 
pána si převážně krátí spánkem.  
Má zvláštní zvukové projevy. Není 
tak hlučná, jako siamky, ale její  
konverzace je velmi výřečná. Její 
hluboké, hrdelní mňau zní v mno-
ha tónech. Jsou vhodné pro cho-
vatele, kteří chtějí mít pokojného 
domácího mazlíčka. 

(Zdroj: Kočky aut. M. Říhová a 
René Bílek, Wikipedie)

 Otázka č. 2.
UHER s.r.o., Blatecká 2027 pamatuje i na chovatele drůbeže.  Jak se jmenuje 
přípravek, který napomáhá trávení a zároveň má pozitivní vliv na kvalitu sko-
řápky vajec drůbeže a holubů?

Pokud zašlete odpověď nejpozději do 22. 4. 2016 
na e – mail melnicko@melnicko.cz a budete vylosováni, získáte zcela zdarma 
kompletní krmivo pro užitkové nosnice (25 kg v celkové částce 279 Kč).

Výherce z minulého kola soutěže: Marcela Novotná
Správná odpověď:  Firma CANVIT s.r.o., Nutrican senior light

         SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM O KVALITNÍ KRMIVO PRO NOSNICE

UHER s.r.o., Blatecká 2027 pamatuje i na chovatele drůbeže.  Jak se jmenuje 
přípravek, který napomáhá trávení a zároveň má pozitivní vliv na kvalitu sko-

na e – mail melnicko@melnicko.cz a budete vylosováni, získáte zcela zdarma 

         SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM O KVALITNÍ KRMIVO PRO NOSNICE
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                    KULTURA    VÝSTAVY    MUZEA   PROHLÍDKY    DIVADLA    KONCERTY    UMĚNÍ   GALERIE   KINO

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
  STÁLÉ EXPOZICE
  Měšťanský a venkovský interiér  Staré mechanické hračky
   Příroda Mělnicka  Vinařství  Historické kočárky  Z historie 

malé železnice aneb Železniční hračky
   Ochutnávka kvalitních českých vín
   Muzejní kavárna s posezením na historických hradbách 
  VÝSTAVY
25.3. – 24.4. Jiří Vaněček: Obrazy, kresby, grafika    
5. 4. – 30. 4. Květiny očima Ladislava Záruby (výstava fotografií)
5. 4. – 30. 4.  Co už umím (?), IX. Práce žáků Výtvarného kroužku ze 

Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník.
13. 4. 16.30  S muzejním zoologem Liborem Prausem mělnickými 

parky za letošním ptáčkem roku červenkou obecnou.

MĚSTSKÉ MUZEUM V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
  STÁLÉ EXPOZICE
   Archeologická expozice  Pamětní síň Jaroslava Seiferta  Síň 

Georga Karse – výstava obrazů  Lapidárium – kamenné movité pa-
mátky z Kralup a nejbližšího okolí 

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA - VÝCHOD 
V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

  STÁLÉ EXPOZICE
   Arnoldinovský dům 
   Příroda Brandýska a středního Polabí  Brandýsko ve světle archeo-

logie  Život na vsi v 19. a 20. století  Stará Boleslav – významné 
duchovní místo české země  Významné osobnosti Brandýska

 Zřícenina hradu Jenštejna
 Brandýská katovna
  Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích

KULTURNÍ DŮM ŠTĚTÍ
  VÝSTAVY
    Fotím, co se líbí mně – výstava fotografií Karla Tomáška v informač-

ním centru
    Kouzlení jehlou, jehlicí či háčkem – výstava výrobků z dílen kreativ-

ních žen v Městské knihovně 

Od 1. 4.  První – výstava studentů interiérového a nábytkového designu 
SŠ a VOŠ Štětí v Informačním centru

Od 1. 4. Výstava výtvarných prací žáků SPZŠ Štětí (Městská knihovna)

KULTURNÍ DŮM VLTAVA KRALUPY
13. 4. 19.30  21. Country salon s Rangers Band
14. 4. 19.30 Tančírna 
21. 4. 16.30  Čaj o páté – taneční zábava

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM
Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturně vzdělávací institu-
cí, která vedle stálých expozic nabízí pestrou škálu kulturních akcí ve 
Slaném a Třebízi. Dlouhodobé expozice vykreslují zejména historii měs-
ta Slaného a jeho okolí. Základem archeologické sbírky jsou nálezy ze 
Slánské hory, jádro historických sbírek představují cechovní a církevní 
památky, obohacené o dary občanů, nákupy a terénní výzkumy. Součás-
tí muzejních fondů je i obrazová a grafická sbírka, přírodovědná sbírka 
obsahující geologické, pedologické a mineralogické vzorky a ohrožené 
druhy ptactva ze Slánska a mnoho dalšího.
Vedle dlouhodobých expozic nabízí muzeum dva sály pro krátkodobé vý-
stavy a místnost pro besedy a přednášky.

PODŘIPSKÉ MUZEUM V ROUDNICI NAD LABEM
  STÁLÉ EXPOZICE
   Historický vývoj Roudnice a okolí  Archeologické nálezy z Pod-

řipska včetně modelu kostrového hrobu  Osídlení Roudnice  Život 
Lobkowiczů na Roudnici  Ukázky z tvorby Prof. Karla Rozuma. 

    Nová expozice antické skulptury „Národy antického středomoří řec-
kýma očima“ - výstava sádrových replik originálních sochařských děl 
z 19. stol., jejichž originály lze nalézt v několika světových muzeích. 

 Dočasné výstavy s regionální i nadregionální tématikou.
 OSTATNÍ MUZEJNÍ PROGRAMY
   Univerzita třetího věku (U3V)
  Muzejní archiv 
  Komentované prohlídky stálých expozic 
  Prohlídky starého židovského hřbitova 

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
  VÝSTAVA
Do 27. 4.  Olejomalby Petra Pěnkavy – vernisáž výstavy (foyer SD)
  OSTATNÍ PROGRAMY
15. 4. 19.00  Thom Artway – vystoupení vycházející hvězdy českého 

popu (Jazzový klub)
18. 4. 20.00   Eszter Munkácsy Band – největší talenty maďarského jaz-

zu (Jazzový klub)
21. 4. 19.00   Vincent Slegers: North Mississippi blues – koncert bel-

gického bluesmana. Unikátní zážitek pro milovníky blues.

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
  STÁLÉ EXPOZICE
   Ateliér Zdenky Braunerové – malířka, grafička, knižní výtvarnice
  Historie a stavební vývoj zámku
  Salon ve stylu biedermeier 
  Renesanční síň

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM MĚLNÍK
  VÝSTAVA 
Do 13. 5.   Zátiší – vernisáž výstavy absolventů vzdělávacího programu
  OSTATNÍ PROGRAMY 
12. 4. 17.00  Hodinka s Pegasem – setkání mělnického literárního klubu
13. 4. 19.00   Pět dolarů za lásku / Já jsem…kdo? – Divadelní večery 

Vladimíra Dědka. Dva příběhy o lásce v provedení souboru 
amatérského divadla DiPoNa z Louňovic

16. 4. 19.00   ELECTRO SWING TOUR – taneční párty s Electro 
Swing Allstars (taneční sál)

18. 4. 20.30   Listování: Fotbalové deníky – akční ztvárnění Jiřího Há-
jíčka. Účinkují Lukáš Hejlík a Věra Hollá

19. 4. 18.30   Medvědi na cestách aneb Z Mělníka do Mongolska – 
cestovatelská přednáška Martina Medka a Heleny Kaňkové

20. 4. 19.30  Houslový recitál Milana Al-Ashhaba – Kruh přátel hudby

GALERIE VE VĚŽI MĚLNÍK
  VÝSTAVA 
Do 22.5  Silva Gajdošíková – Belis: Obrazy zpod kůry

GALERIE TRUHLÁRNA KOKOŘÍN
Do 22. 5.  Broumovská skupina kostelů – výstava fotografií

DŮM ŘEMESEL ARCADIS VYSOKÁ
Do 28. 4.  Rujána – 5 úhlů pohledu – vernisáž výstavy fotografií

KULTURNÍ DŮM ČELÁKOVICE
13. 4. 9.30  Putování ztracené kapky aneb Cesta tam, a zase zpátky 

– představení pro děti. Divadlo Kapsa
14. 4. 20.00  Mňága a Žďorp + Vypsaná Fixa – rockový koncert dvou 

kapel

DIVADLO KOUZEL LÍBEZNICE
16. 4. 14.00  Magická esa
   – vedle iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných 

rolích přední české modelky

KULTURNÍ STŘEDISKO LABUŤ ŘÍČANY
13. 4. 20.00   Bob Zajíček a Jazz Kolegium s Darjou Kuncovou 
  – jazzové setkání
15. 4. 20.00  Sto Zvířat – koncert známé ska kapely
16. 4. 15.00   Zpíváme a tančíme s Míšou: 
  Narodil se drak – dětské divadlo
20. 4. 20.00 Ivo Kahánek – koncert

KINO 

NERATOVICE - MĚSTSKÉ DIGITÁLNÍ 3D KINO

14. – 16. 4. 19.00 Jak básníci čekají na zázrak 
  (pokračování známé série)
17. 4. 15.00  Barbie: Tajná agentka (americký rodinný film)
18. 4. 19.00  Sportlight (americké drama)
19. 4. 19.00   Jak básníci čekají na zázrak 
20. 4. 15.00 a 19.00 Jak básníci čekají na zázrak
21. 4. – 22. 4. 19.00 Pátá vlna (americký akční film)
26. 4. 19.00  Teorie tygra (česká komedie)

KINO ŠTĚTÍ - DIGITÁLNÍ 3D KINO
14. 4. 18.00   Jak básníci čekají na zázrak 

(další osudy Šafránka, Kendyho a spol.)
15. 4. 17.30 a 20.00 Jak básníci čekají na zázrak
16. 4. 15.30  Pat a Mat ve filmu 
  (nová dobrodružství dvou kutilů)
16. 4. 20.00  Pátá vlna (americký akční film)
17. 4. 15.30  Pat a Mat ve filmu
17. 4. 17.30  Pátá vlna
19. 4. 20. 4. 18.00 Moje tlustá řecká svatba 2 
  (americká romantická komedie)

KINO VLTAVA KRALUPY- DIGITÁLNÍ 3D KINO
13. 4. 20.00  Spotlight (americké drama)
14. 4. 20.00  Jak básníci čekají na zázrak 
  (další osudy Šafránka, Kendyho a spol.)
15. 4. 20.00  Nikdy nejsme sami (české drama)
15. 4. 17.00  Pátá vlna (americký akční film)
16. 4. 18.00   Dobrý voják Švejk (světová premiéra digitálně restauro-

vaného klasického filmu – s doprovodným programem)
16. 4. 14.30  Řachanda (česká komedie)
17. 4. 20.00  Jak básníci čekají na zázrak
17. 4. 14.30  Kung Fu Panda 3 (americký animovaný film)
17. 4. 17.00  Ulice Cloverfield 10 
  (americké akční drama)
19. 4. 20.00  Jak básníci čekají na zázrak
20. 4. 20.00  Spotlight

ZAHRAJE TALENTOVANÝ PÍSNIČKÁŘ THOM ARTWAY
Další host neratovického Jazzového klubu potěší 
tentokrát zvláště příslušníky té mladé generace.

Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Máček, je 
mladý český zpěvák, skladatel a kytarista. Pokud je 
někomu jeho jméno povědomé, tak asi díky sound-
tracku k filmu „Křídla Vánoc“, kde se objevila jeho 
píseň „Towards The Sun“. A ačkoliv je tento nadějný 
písničkář prozatím nejsilnější hlavně v baladách, kde 
jeho hlasové dovednosti berou dech, ani v rychlejších 
a mainstreamově přívětivějších skladbách se neztratí. 
Thom Artway patří k nejzářivějším domácím objevům 
loňského roku. Jeho píseň „I Have No Inspiration“ 
vzbudila nebývalý ohlas a přinesla talentovanému pí-
sničkáři zaslouženou pozornost. Není proto náhodou, 
že tak zaujal v celé řadě rozhlasových stanic i na inter-
netu. V tradiční anketě Žebřík je nominován na Objev 
roku a hned třikrát se uchází o vítězství v hudebních 
cenách rádia Evropa 2. Zpívá většinou anglicky a ve 
své tvorbě kloubí folk, pop a rock. A právě díky poby-
tu na irské farmě a putováním po Austrálii a Novém 
Zélandu s kytarou na zádech Artwayova angličtina zní 
dokonale.
 O tom všem se bude možno přesvědčit v pátek 
15. dubna od 19 hodin, kdy zazní jeho kytara i písnič-
ky s nimiž sklízí úspěchy.                                       mar

 PÍSNIČKÁŘ THOM ARTWAY       Foto: archiv 

HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ SLAVNOSTI

16. a 17. dubna 2016
sobota a neděle 9—17 hodin

ZÁMEK NELAHOZEVES

www.zameknelahozeves.cz

Program

Ukázky řemesel,
prodej rozmanitých výrobků

Divadélka pro děti, kejklíř, koncerty

Sokolníci a dobové hry v zahradě

Cimbálovka, lobkowiczké víno
a domácí delikatesy ve sklepení

RYTÍŘSKÁ ŠKOLA ∞ VÝBĚH SE ZVÍŘATY

∞ UKÁZKY STŘÍHÁNÍ OVCÍ

Info
Zázemí pro matky s dětmi

Zákaz vstupu se psy

Zámek je dobře dostupný
vlakem, po předložení

platné jízdenky ČD sleva
na vstupném 30%

Vstupné:

Dospělí 130 Kč, senioři 85 Kč,
děti a studenti 60 Kč.
Děti do 3 let zdarma

inzer_137x100_nasirku.indd   1 15.03.16   22:16

ZÁMEK OVLÁDNOU ŘEMESLNÍCI A KEJKLÍŘI
Zámek Nelahozeves  bude již tento víkend patřit tradičním Hrnčířským a řemeslným slavnostem. Ty 
se zde uskuteční počtrnácté. Na návštěvníky romantického šlechtického sídla opět čeká bohatý dopro-
vodný program. Na své si přijdou dospělí i rodiny s dětmi.
Na zdejším nádvoří i v podzám-
čí budou k vidění mnohé ukázky 
zručných řemeslníků, kteří ve 
svých stáncích nabídnout  i něco 
ke koupi. Ve více jak stovce z nich 
si budeme moci vybrat kupříkladu 
keramiku, hračky, šperky a další 
rozmanité výrobky, jenž bychom 
jinde jen těžko hledali.  Na nádvo-
ří navíc vystoupí folklorní soubor 
Špalíček, v zámeckém sklepení 
vás rozezpívá cimbálová kapela 
Studánka a v největším  Rytířském 
sále zazní koncerty pěveckých sbo-

rů.  Na děti přitom čekají  mnohá 
divadelní představení, Koblížek na 
cestách v podání Štěpánčina diva-
délka, Povídání ovčí babičky, Šíp-
ková Růženka nebo Červená Kar-
kulka  známého Sváťova dividla a 
řada jiných vystoupení.  Pořadate-
lé pro malé návštěvníky připravili 
letos horkou novinku – rytířskou 
školu. Předvádět se bude i oblí-
bené stříhání ovcí v režii mistra 
republiky,  ovčáka Karla Švarce. 
Chybět nebudou živá zvířátka, do-
bové hry v zahradě,  ukázky sokol-

nictví ani zde zdomácnělý kejklíř 
Pupa. S prázdnou neodejdou ani 
znalci kvalitního vína z produkce 
Lobkowiczkého zámeckého vinař-
ství v Roudnici nad Labem, jimž je 
určena ochutnávka na nádvoří či v 
zámeckém sklepení. Tam rovněž 
najdeme stoly s rozličnými domá-
cími delikatesami. Zkrátka, kdo se 
na Hrnčířské a řemeslné slavnosti 
vypraví, dá mi jistě za pravdu, že 
i tentokrát stálo za to je na vlastní 
oči vidět.

To

Odpovězte na otázku a získejte zdarma  rodinnou vstupenku na Hrnčířské a řemeslné 
slavnosti.

   Kde se v zámku nacházejí fresky zobrazující válečné bojovníky v nadživotní 
velikosti?

Odpovědi zasílejte na melnicko@melnicko.cz nejpozději do čtvrtka 14. dubna. Ze 
správných odpovědí budou vylosováni 3 soutěžící, kteří pro svou rodinu získají volnou 
vstupenku.

         SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM
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Dejte nám 
vědět, 

jak vám 
chutnalo...

email:
lokaj@

melnicko.cz

2 krůtí stehna, sůl, 3 středně velká jablka, 200 g bílých hroznů, 4 vr-
chovaté lžíce mletých vlašských ořechů, 1 vrchovatá lžíce čerstvého 
másla, 1 lžíce tekutého karamelu (hotový k dostání v obchodech s po-
travinami), bílé víno, citronová šťáva
 Krůtí stehna omyjeme, osolíme a na rozpuštěném másla po obou 
stranách opečeme. Pak dáme do trouby, podlijeme trochou bílého 
vína a za občasného podlévání vínem a přelévání vypečenou šťávou 
upečeme. Oloupaná jablka rozkrojíme, zbavíme jádřince a nakrájíme 
na měsíčky. Dáme do kastrůlku, přidáme kuličky bílých hroznů a lžíci 
karamelu, vlijeme deci bílého vína a podusíme. Pokud je ovoce příliš 
sladké, zakápneme pár kapkami citronu, pokud je naopak příliš kyse-
lé, přidáme dle chuti tekutý karamel. Stehna naporcujeme, jednotlivé 
porce pokryjeme dušeným ovocem a zasypeme strouhanými ořechy. 
Podáváme s rozmarýnovými brambůrky.

 Rozmarýnové brambůrky
12 větších brambor, olej, sůl,ocet,  čerstvý rozmarýn
 Brambory nakrájíme na čtverečky o straně  asi 2 ½ cm. Pak je vho-
díme do vařící vody, kterou osolíme a dáme do ní 3 lžíce octa. Bram-
bory scedíme. Do pekáče nalijeme tolik oleje, aby se v něm brambory 
obalily po všech stranách a  dáme zhruba  na půl hodiny péci  do 
vyhřáté trouby. Během pečení obracíme tak, aby se opekly po všech 
stranách.Upečené dochutíme solí a posypeme jemně posekanými jeh-
ličkami rozmarýnu.                        Dobrou chuť!

KRŮTÍ STEHNA S OVOCEM A OŘECHY

PSALO SE
Pár řádek o tom, co se vše projed-
návalo na městské radě. 

 Městská rada. Oznámení p. 
Al. Popílka, že na členství v po-
licejní komisi pro přesídlení re-
signuje, vzato na vědomí. – S po-
vděkem vzato na vědomí, že Ob-
čanská záložna věnovala chudin-
ské pokladně města 100 Kč, měst-
skému archivu 200 Kč, správám 
obec.škol pro chudou mládež po 
50 Kč, pokračovací škole chla-
pecké 100 Kč, pokračovací škole 
dívčí 50 Kč a Husově nadaci 50 
Kč. – Několika žadatelům povo-
leno napnouti radiové antény přes 
uliční pozemek. – Povolena p. Fr. 
Ročkovi přestavba kůlny ve dvo-
ře čp. 190 v Pšovce v prádelnu a 
zřízení záchodu se žumpou. 

Zde se dozvídáme jakým způso-
bem se rozšiřovaly sbírky zdejší-
ho muzea.

  Sbírky kraj. musejního spol-
ku na Mělníce byly rozmnoženy 
těmito dary: sl.Věnc. Chaloupko-

vá, industriální učitelka, zaslala 
malovanou truhlu z Libiše, p. 
Jos. Holec, hrobník, daroval ob-
raz malovaný na skle, p. Dr. Jin-
dřich Matiegka, univ. profesor, 
jehlu bronz z Brozánek, několik 
předhistorických střepů z jeskyně 
u Štampachu a z pole nad Neu-
bergem, p. Jos. Černý, zahradník 
v Posadovicích, vrtaný obrázek 
z tamní knížecí zahrady. Výbor 
musea děkuje vřele všem P. T. 
dárcům a o další dary prosí. 

Dramatická situace, ale naštěstí 
vše dobře dopadlo. 

 Na vlnách labských. Před ně-
kolika dny plul jistý mladík na 
malé lodičce po Labi. V tom jej 
strhl silný proud, překotil lodič-
ku a prudce jí unášel k mostu. 
Mladík, dobrý plavec, pustil se 
za lodičkou, dohonil jí a chytil se 
jí. Leč proud unášel oba dva dále. 
Vážnou situaci vystihl u loděni-
ce stojící p. Š., rychle vskočil do 
loďky, uchopil se bidla a rychle 

plul na pomoc ohroženému, je-
muž ve studené vodě začaly již 
křehnouti ruce. Šťastně dojel a 
přivezl mladíka i loďku na břeh.
 
Zde také vše dopadlo dobře a 
škola se skutečně stala okrasou a 
pýchou města.

 Mšeno. Místní školní rada, 
uznávajíc s ostatním občanstvem 
nedostatečnost, zchátralost a ne-
vhodnost staré školní budovy, 
usnesla se již před delším časem 
o stavbě nové školní budovy. Plá-
ny krásné a účelné školní budo-
vy, které zhotovil architekt Cuc z 
Prahy, má již schváleny a ráda by 
přikročila ke stavbě, nebýt překá-
žek, které se jí stále stavějí v ces-
tu. Jest však přesvědčena, že se jí 
podaří všechny ty překážky zdo-
lati a že pro svou mládež postaví 
brzy novou školní budovu, která 
bude okrasou a pýchou občanstva 

našeho města.

Copak asi tak hrozného řekl o 
panu prezidentovi Masarykovi…

 Obříství. Krmič dobytka ve 
zdejším dvoře 59 letý Ištván Gar-
bávi, ze Stráže okres Nové Město 
na Slovensku, dopustil se již ně-
kolikráte urážky p. presidenta re-
publiky, o němž pronášel soustav-
ně hanlivé výroky. Dne 29. m. m. 
před několika spoluzaměstnanci 
opětně dopustil se hrubé urážky 
p. presidenta, vysloviv o tomto 
tak urážlivá slova, že přítomný 
kočí p.Javůrek jej namístě ztres-
tal. Na Garbava, který byl ještě 
tak drzý a učinil na Javůrka ozná-
mení pro ztýrání, bylo učiněno 
trestní oznámení a jistě, že bude 
po zásluze přísně potrestán.

     (Mělnické listy č. 15 
z 9. dubna 1926) 

  Vybral PhDr. B. Marjanko

(nar. 19. listopadu 1850 
Chotěboř)

právník, konzervativní novinář, 
významný představitel 

staročeské strany

Pocházel z rodiny berního úřed-
níka v Chotěboři. Mládí strávil 
ve Štětí a Jablonci, vystudoval 
gymnázium v Jičíně a Hradci 
Králové, poté sloužil jako poručík 
husarského pluku a pracoval jako 
novinář. V 70. letech uveřejnil 
řadu povídek a básní v časopisech 
Světozor, Humoristické listy a Pa-
leček. Známé byly zejména jeho 
satirické verše, podepsané pseu-
donymem Emanuel Pyšišvor, v 
nichž reagoval na aktuální událos-
ti. Stal se také redaktorem kleri-
kálního časopisu Čech a chrudim-
ského Českého východu. 
 V roce 1880 ukončil studium 
práv na pražské univerzitě. Od 80. 
let stál postupně v čele několika 
novin a časopisů (Politika, Národ-
ní politika, Hlas národa, Ilustro-
vaný kurýr), v nichž z hlubokého 
přesvědčení prosazoval zájmy 
tehdy již nepopulárních staroče-
chů a bojoval proti jejich odpůr-
cům, představovaných zejména 
mladočechy a deníkem Národní 
listy. Jako novinář se účastnil 
politických bojů. Jak v Národ-
ní politice, tak i v Hlasu národa 
prosazoval vyhraněné konzerva-
tivní názory, které ve společnosti 

JOSEF HUBÁČEK  
 ŽILI MEZI NÁMI

ztrácely podporu. Když staročeši 
prohráli boj o punktace (1890) a 
strana bojovala o udržení na poli-
tické scéně, založil Hubáček na je-
jich podporu obrázkový deník pro 
nižší vrstvy - Ilustrovaný kurýr. 
Patřil k významným novinářům 
své doby. Své názory, stále více 
osamocené, prosazoval poctivě z 
hlubokého přesvědčení. Jeho pev-
ný charakter oceňovali i názoroví 
a političtí odpůrci. Patřil k přáte-
lům Františka Ladislava Riegra. 
Politický boj, v němž prohrával, 
a s tím spojené ztrátové hospoda-
ření novin podlomily jeho zdraví. 
Zemřel po krátké nemoci na zá-
stavu srdeční činnosti provázenou 
astmatickými záchvaty 5. března 
1900 v Praze.

(Zdroj: wikipedie)

ŘÁDKOVÁ INZERCE - PRVNÍ 3 ŘÁDKY ZDARMA      inzerce@melnicko.cz

„Vakcinace štěňat spočívá v injekční aplikaci látky, která 
dráždí imunitní systém štěněte k tvorbě protilátek. To je svým 
způsobem zátěž a štěně může reagovat tak, jak popisujete. 
Pokud reakce po vakcinaci není bouřlivá a život ohrožující 
(alergická) a odezní do 24 hodin, není nutné se znepokojo-
vat. Píšete, že u vašeho štěněte došlo k takové reakci až po 
poslední aplikované injekci - i to je možné. Základní vakci-
nace štěňat probíhá podle takzvaného vakcinačního schéma-
tu, kdy se postupně zvyšuje počet nemocí, proti kterým vak-
cína je (zjednodušeně řečeno, vakcína je čím dál silnější). V 
poslední injekci bývá i složka proti vzteklině, a to je možná 
příčina popisované reakce vašeho pejska. Pokud je tomu tak, 
radil bych při příštím očkování vakcinační složku proti vztek-
lině aplikovat odděleně a použít vakcínu, u které není nutné 
její každoroční opakování.“

Nová veterina Slaný, Velvary

MVDR. IVANA SOUKUPA
VETERINÁRNÍ PORADNA 

U našeho čtyřměsíčního štěněte byla dokončena základní vakcinace. Poslední injekci však podstatně 
hůře snášel než ty předtím. Měl zimnici, odmítal krmení a hodně pil. Stav se zlepšil až po několika 
hodinách. Čím to mohlo být způsobeno a máme se nějak znepokojovat?

 Josef Hubáček

 Svoje dotazy zasílejte na 
melnicko@melnicko.cz

                   VÍTE ŽE…

Právem se řadí ke skvostům našeho regionu. Areál, který byl vystavěn 
v roce 1932, je dodnes vyhledávaným místem příjemného odpočinku 
a kvalitního kulturního vyžití. Do bazénů proudí voda z blízkého skal-
ního pramene a zaručuje tak kvalitní vodu i občerstvení i ve značně  
parném létě.

Městské lázně ve Mšeně 
jsou ojedinělým 

architektonickým dílem 
ve stylu Art deco? 

„Snažíme se, aby obec i její oko-
lí bylo čisté bez odpadků. Stále 
uklízíme příjezdové komunikace 
do obce, naši občané uklízejí po 
lidech, kteří zde zakládají černé 
skládky. Proč mají Hlavenečtí tr-
pět za nevychované spoluobčany? 
Není to tak dlouho, kdy někdo 
vyhodil do lesa na kraji obce 8 
plastových kbelíků s nějakou jab-
lečnou hmotou. Zřejmě je někde 
zcizil, a když zjistil, co se v nich 
nachází, tak se jich prostě zbavil. 
Odpad jsme museli uklidit. A dru-
hý příklad? Právě rekonstruujeme 
komunikaci, ještě není ani zkolau-
dována. Jeden chalupář ji přes ví-
kend celou zašpinil od oleje, jak si 
na ní opravoval auta.
 O znečištění nás neinformoval, 
neomluvil se. Zničil práci firmy, 
která stavbu provádí a odjel si 
domů. Znevážil tak práci nás všech. 
Je tedy smutné, že místo abychom 
něco tvořili a vážili si práce, jen 
hledáme viníky a snažíme se na-
pravovat zvěrstva, která páchají“. 

  Jak vy sama vidíte svou obec 
a její obyvatele? 
„Já mám ve svém životě velké štěs-
tí na milé, ochotné a hlavně pra-
covité spoluobčany. Společně jsme 
toho v obci už zažili mnoho, ale bez 
lidí, kteří jsou mi nápomocni, kteří 
mají chuť pro ni nezištně pracovat 
by nebylo nic. Osamocený člověk 
nic nezmůže. Vždy to musí být par-
ta s chutí něco udělat. A já okolo 
sebe takovou partu mám. A děkuji 
jí za to. Jsem ráda, že lidé chápou, 
že život mají ve svých rukou a jak 
si ho udělají, takový budou žít. 
Navzájem si budujeme život v Hla-

                                                      VESNICE ROKU SE MÁ ČÍM POCHLUBIT
NA NÁVŠTĚVĚ V HLAVENCI

venci, neměli bychom se zavírat za 
vysoké ploty. Odpadky je třeba se-
brat i za plotem, nejenom si hýčkat 
své dvorky“. 

 Krásné vyznání... Na rozdíl 
od mnohem větších obcí, pracu-
je zde i řada spolků a sdružení. 
Velmi dobře u vás funguje spo-
lečenství lidí, kulturní činnost, 
nabízíte možnosti zajímavého 
vyžití aj. Čím si to vysvětlujete? 
 „Už jsem trochu odpověděla. V 
Hlavenci bydlí rozumní a hlavně 
pracovití lidé. To je nejdůležitější. 
A když si navzájem vyjdeme vstříc, 
tak se spousta věcí daří. Ale zákla-
dem, dle mého názoru, je soustav-
ná práce. Nemůžeme jen sedět se 
založenýma rukama a čekat, že za 
nás někdo něco udělá. Život je prá-
ce a potom zábava, tak to bylo i v 
dobách minulých u našich předků. 
Museli se o dost víc otáčet, jen aby 
si zajistili obyčejné živobytí. Dnes 
však se to často obrací, zábava 
převládá nad prací, a to je špatně. 
Všechno máme a ničeho si nevá-
žíme, nic nám není svaté… Ještě, 
že v Hlavenci je to jiné. Nemohla 
bych dělat starostku, kdybych ne-
věděla, že se mohu o spoustu lidí 
opřít a podělit se s nimi o starosti. 
Lidé mi dodávají svojí podporou 
energii a chuť do další práce“.

  Hlavenec má něco, co mu mo-
hou mnohé obce tiše závidět. Jed-
ná se o kroniku v digitalizované 
podobě. Čí to byl nápad a kdo se 
na této aktivitě nejvíce podílel? 
„Digitální kroniku pro Hlavenec 
zajistil bývalý zastupitel a také vel-
ký patriot obce, Václav Svačina. 
Za to mu rozhodně patří velké po-
děkování. Není to jediná činnost, 
za kterou Václav stojí. Je členem 
Bratrstva Kobylí hlavy, z .s., které 
v současné době připravuje krásný 
projekt, a to rekultivaci historické-
ho rybníku Hulán. Moc se na vý-
sledek jejich práce těším“.

 Když byste měla zmínit něja-
ký váš úspěšný projekt, na kte-
rý jste opravdu pyšná?!
„Věřím, že to nebude znít jako kli-
šé, ale jsem pyšná na celý Hlave-
nec. Když rekapituluji, co všechno 
se nám povedlo, tak jsem i hrdá, že 
jsem u těchto akcí mohla být, a že 
jsem mohla přispět svou trochou 
do mlýna. Opravili jsme budovu 
bývalé obecní školy na malomet-
rážní byty pro mladé lidi, postavili 
jsme vodovod a kanalizaci, opravi-
li již téměř všechny obecní komu-
nikace, kulturní dům s hostincem 
U Jelena. Stavíme nové chodníky, 
pořádáme spoustu kulturních akcí. 
Snažíme se udržovat místní tradi-
ce, vysazujeme stromy a pořádáme 
každoroční obecní tábor pro děti. 
Také podporujeme spolky a mateř-
ské centrum pro předškolní děti a 
mnoho jiných projektů. Snad se dá 
říct, že žijeme aktivní a pospolitý 
vesnický život. Při této příležitos-
ti bych upřímně chtěla poděkovat 
zastupitelstvu, že táhneme za spo-
lečný konec provazu. Není snad 
nic horšího, než si v malé obci hrát 
na velkou politiku. Máme stejné 
vize, dá se říct, že nemáme rozpo-
ry. Zatím jsme se vždy domluvili. 
Doufám, že nám naše konstruktivní 
jednání dlouho vydrží. Děkuji po-
chopitelně i všem „občanům dobré 
vůle“ za podporu a pomoc. Moc si 
obojího vážím.“ 

 A já vám, vážená paní sta-
rostko, děkuji za příjemné po-
vídání. Příště se vypravíme za 
vaším Sborem dobrovolných 
hasičů.                                    DD

 HLAVENEC SE MÁ ČÍM POCHLUBIT. Mezi vyhlášené zdejší spolky patří Hubertus, jehož 
taneční kreace znají lidé v širokém okolí. Tleskají jim i na domácí scéně - v sále Hostince U Jelena.

 MÍSTNÍ DOMINANTA SE STÁVÁ VYHLEDÁVANÝM 
MÍSTEM. Mnozí si u pomníku Karla VI. dávají dostaveníčko bez 
ohledu na věk i pohlaví.

(dokončení ze str. 7)
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Uzávěrka příjmu inzerce 
pro každé vydání je vždy
ve čtvrtek do 15.00 hod.

předchozího týdne. 
---------------

Upozornění pro inzerenty 
zadávající inzeráty poštou: 

Inzerci zasílejte na adresu  
redakce: Mělník, 276 01

Nám. Karla IV. 3359. 
Uveďte, prosím, vždy kontakt 

a telefonní spojení na vás.
---------------

Inzerci mailem zasílejte na:
inzerce@melnicko.cz

VZPOMÍNÁME
5. dubna uplynulo 10 let, co na-
vždy odešel 

pan Ladislav Havlíček
z Chlumína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s 
námi.
Jarmila s rodinou.

Dne 13 dubna uplynulo 5 let co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 

pan Zdeněk Kaiser 
 z Větrušic 

Stále vzpomíná rodina.

OZNÁMENÍ

Dovolujeme si vás pozvat na 
tradiční Vojtěšskou pouť, 
která se koná 15.–17. dubna 
2015 v Neratovicích „U Voj-
těcha.“ Nové adrenalinové 
atrakce pro velké i malé, ob-
čerstvení, stánkový prodej. 
Srdečně zvou pořadatelé.

ZDRAVÍ

Trápí vás alergie? Zkuste aku-
punkturu. Jednorázové mik-
rojehly, dlouhodobý účinek, 
méně léků. Tel.: 774 400 252.

KOUPÍM
 z Koupím starožitnosti: pohle-

dy, mince, pivní láhve, půllitry, 
zbraně, hračky, nábytek, obrazy, 
hodiny, hodinky, sklo, porcelán, 
bižuterii, metály a jiné zajímavé 
věci. Tel.: 606 418 407. 

 z KOUPÍM A DOBŘE ZA-
PLATÍM za staré mělnické lahve 
od vína a piva. Tel.: 602 281 577.

 z KOUPÍM SROVNÁVAČKU 
S PROTAHEM KDR NEBO RO-
JEK. TEL.: 603 165 320. 

 z Koupím staré peřiny, deky 
aj., také vykupuji bílé nedrané 
peří. Doprava zdarma. Tel.: 606 
514 445.

 z Koupím knihu “Českosloven-
ské pistole 1918-1985“, autor: J. 
Skramoušský. Tel.: 604 208 390. 

 z Koupím míchačku 220V. 
Tel.: 728 583 906.

PRODÁM
 z Brambory krmné, konzumní 

a sadbové, cibule, sláma, obilí, 
směsi. Tel.: 724 775 683.

 z Společnost HEDERA ZIMA 
nabízí listnaté palivo - kulatinu 
(dub, buk, jasan, akát). Délky 2 m 
nebo 4 m, + 10 cm síla. Pouze celá 
nákladní auta (20 až 30 m3). Cena 
1 250 Kč/m3 + 15% DPH. Dopra-
vu jsme schopni zajistit. Dále na-
bízíme možnost dodání štípané-
ho paliva, provozovna Chotiměř 
u Lovosic. Bližší informace - I. 
Richtterová, tel.: 773 104 104, e-
-mail: chotimer@hederaz.cz.

 z Dětský pokoj: lůžko s novou 
matr., ps. stůl, úlož. prost. 4 500 
Kč, pěkný stav. Tel.: 608 429 533.

 z Chovné samice králíků. Pše-
nice. Ocelová krbová vložka – 
pozinkovaná. Tel.: 603 263 390.

 z Objednávky a prodej sadby 
brambor, sadbového česneku, sa-
zečky cibule, osiv, krmných směsí 
pro králíky, drůbež, ovce, prasata 
a holuby. Potřeby pro chovatele, 
zahrádkáře a včelaře (výkup vos-
ku). Jan Boušek, 774 666 594-5, 
315 624 154, mail: fbousek@bra-
mex.cz, Malý Újezd Jelenice 21.

 z Prodej palivového dřeva. 
Tel.: 734 639 049. 

 z Prodej drůbeže D. Beřkovice 
od 22. 2. 2016 po celou sezonu. 
Otevřeno: Po-Pá 8-10 hod.,14-16 
hod., So 8-10 hod. Info: J.Kočiš , 
tel.: 731 111 663.

 z Prodám seno. Tel.: 605 181 
879.

 z Prodám pšenici 1 q/400 Kč. 
Brambory Marabel, Agrie 1 kg/8 
Kč. Tel.: 315 623 779, 728 453 463.

 z Prodám piáno zn. Gustav 
Rösler, cena dohodou. Tel.: 605 
524 084. 

 z Prodám lednici 260 l, mrazák 
zásuv. 130 l, zn. Amica, el. spo-
rák s troubou.Levně, i jednotlivě. 
Tel.: 722 479 166

 z Prodám pšenici 400 Kč/q, malé 
balíky slámy. Tel.: 604 692 245. 

 z Prodám samice králíků k 
užitkovému chovu. Vehlovice. 
Tel.: 315 671 129. 

 z Prodám uleželý koňský hnůj, 
králičí bobky a kuřince.Při od-
běru většího množství sleva.Vše 
je k dispozici v Otrubech u Slané-
ho.Tel.:777 280 151.

 z Prodám brambory sadbové 
15 Kč/kg. Krmné 2 Kč/kg, kon-
zumní. Sazečka cibule, krmné 
směsi. Tel.: 722 753 323.

 z Prodám jarní ječmen 1 q/350 
Kč, pšenici 1 q/400 Kč. Tel.: 728 
675 836.

 z Prodám 1 prase – 130 kg, 
pšenice 400/q, součástky na auto 
MB 1000 . Tel.: 728 790 519. Vo-
lat do 20.hodin.

 z Prodám prase, pšenici, ovce 
a jehňata. Tel.: 721 790 519.

 z Prodám stolní kamerovou 
lupu – zvětšovač obrazu pro čás-
tečně vidící zn. CLEAN VIEW+. 
Pc. 85 000 Kč, nyní 22 000 Kč. 
Osobní odběr nutný. Mělník. 
Tel.: 603 283 283. 

 z Prodám dvě ovečky plemene 
Sufolk, stáří 3 a 4 roky. Zdravé, 
chované celoročně venku. Cena 
1500,- za kus. Ustájeny u Slané-
ho. Tel. 777 280 151.

 z Prodám klisnu Slezského No-
rika - 3,5 roků stará. Chodí už 
pod sedlem, je pracovitá. Má veli-
ce přátelskou povahu. Oba rodiče 
jsou genová rezerva, je možné zís-
kat na ni pravidelné dotace. Cena 
49 000 Kč. Klisna je ustájena ve 
Slaném, prodáváme ji z rodinných 
důvodů. Tel.:777 280 151. 

 z Prodám uleželý koňský hnůj, 
králičí bobky a kuřince. Při odbě-
ru většího množství sleva. Vše je 
k dispozici v Otrubech u Slaného. 
Tel.: 777 280 151.

 z Prodám horské kolo, křeslo 
rozkládací na pohovku, kočárek 
- golf. hole, krbová kamna. Tel.: 
607 254 500.

AUTO-MOTO
 z Koupím náhradní díly na sta-

ré vozy např. Škoda, Trabant, Ta-
tra. Za nabídky děkuji. Tel.: 774 
430 433.

 z Prodám Peugeot 306 v dobrém 
stavu za dobrou cenu. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 603 479 911.

 z  Prodám Zetor 7245 , 5211. 
Valník 5 t, bramborový kombajn 
Anna, vysokozdvižný vozík 1 t. 
Tel.: 724 775 683.

 z Koupím Jawa 550 Pařez i v 
nepojízdném stavu, i na náhradní 
díly. Tel.: 777 750 365.

BYTY-NEMOVITOSTI

KOUPĚ

 z Koupím byt - pouze rozum-
ná cena. Mělník. Tel.: 603 845 
367.

PRODEJ

 z Prodám družstevní byt 3+1 
v Mělníku – Podolí. Cena 1 200 
000 Kč. Tel.: 737 181 387.

 z Prodám garáž v Mělníku – 
Podolí, za Kauflandem. Tel.: 777 
010 212.

 z Byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v Bílině – panel, plasto-
vá okna. Prodám za 180 000 Kč. 
Tel.: 731 963 109.

 z Prodám RD 5+1 v Sazené s 
velkou zahradou. Rekonstrukce 
nutná. RK prosím nevolat. Tel.: 
605 524 084.

 z Dr. byt 3+1+L Mělník – Pivo-
var. Cena 1600000 Kč. RK nevo-
lat. Tel.: 737 952 896.

 z Prodám garsoniéru v osob-
ním vlastnictví v původním sta-
vu u Skleníku v Mělníku. Cena 
659 000 Kč. Tel.: 777 627 697. 

 z Prodám pěkný RD 4+1 (8 x 
12 m – dvojí příslušenství). Že-
lízy-Dolní Zimoř. Tel.: 315 697 
704.

 z Prodám slunný družstev-
ní byt 1+1, 38 m2 ve Všetatech. 
Cihla, přízemí, po kompletní re-
konstrukci, vestavěný nábytek, 
krbová kamna, 2x sklep, sušárna, 
kolárna. Velmi hezký, moderní a 
útulný. Nízké náklady. Tel.: 775 
269 079.

PRONÁJEM

 z Pronajmu nebytové prosto-
ry, po rekonstrukci, Mělník – 
Pražská 332 (vedle Stavební spo-
řitelny Liška). Tel.: 315 62 21 89, 
603 919 698.

 z Pronajmu zař. pokoj pro 1 
os. u MHD M. Mlazice. Čisté by-
dlení, pro osoby s příjmem, nejr. 
ženu.Tel.: 723 494 430.

 z Pronajmu 1+1 slušným za-
městnaným lidem. Cena 6 000 Kč 
+ 2 500 služby. Tel.: 607 891 196.

 z Pronajmu garáž ul. Mladobo-
leslavská (vedle STK). Cena do-
hodou. Tel.: 733 182 062.

 z Hledám pronájem bytu 1+1v 
Mělníku a okolí. I v RD - vypo-
můžu s prací. Tel.:739 135 038. 

 z Pronajmu garáž na Mělníku 
u Kauflandu.Tel.: 602 281 577.

 z  Pronajmu byt 4+1 na trase 
Mělník-Praha, 3 km od Mělní-
ka. Dostupnost do Mělníka dob-
rá, škola, školka, pošta, hospoda.
Tel.: 732 703 230, 603 711 877. 

 z  Pronajmu garáž u Kauflan-
du. Cena 600 Kč/měs. Tel.: 731 
739 002.

 z Pronajmu velkou garáž na 
Mělníku u STK. Elektrika, mon-
tážní jáma, zabezpečena. Tel.: 
602 610 369.

 z Pronajmu garáž na Mělníku 
u Kauflandu. Tel.: 602 281 577.

 z Pronajmu byt 3+1 po celko-
vé rekonstrukci. Info na tel.: 775 
055 004.

 z Pronajmu byt 2+kk ve Spor-
tovní ul. max. 2 osoby. Cena 9000 
Kč vč. poplatků. Tel.: 732 900 
733.

 z Hledám pronájem menší 
chatky duben-říjen. Zn. Koko-
řínsko. Tel.: 721 262 345.

 z Pronajmu dlouhodobě garáž 
u hlavní silnice - 1. řada STK. 
Tel.: 728 311 170.

POZEMKY
 z Koupím zahradu s chatou – 

Mělník a okolí. Tel.: 607 755 390.
 z Koupím pozemek v okre-

se Mělník. Pole, louka, les. Tel.: 
603 519 679.

ZAMĚSTNÁNÍ
 z Počítačová pohotovost při-

jme servisního technika v oboru 
IT. Tel.: 728 311 170.

 z Fa Homolka František Libě-
chov - přijmu řidiče na HPP, ŘO 
skupiny C, E. Odvoz štěpky kon-
tejnerem, auto - vlek, pouze po 
ČR. Více info na Tel.: 602 428 
476.

 z Hledám občasnou výpomoc 
– stavební, zahradní práce. Kly. 
Tel.: 702 864 767. 

 z Restaurace v centru Mělní-
ka hledá pomocného kuchaře/ku. 
Tel.: 777 240 905.

 z Přijmeme strážného do Ob-
říství na pravidelnou výpomoc. 
Jen důchodce. Tel.: 776 446 793.

 z Přijmeme operátorku do IT 
firmy. Požadavek - spolehlivost, 
flexibilita, znalost PC. Tel.: 728 
311 170.

 z Přivýdělek/brigáda. Hledá-
me kolegy/kolegyně do našeho 
týmu. Vhodné i pro studenty a 
maminky na mateřské dovolené. 
Zajímavé příjmy. Info na osobní 
schůzce. Tel.: 737 966 805. 

 z ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno 
přijme od 1. března 2016 vyuče-
nou kuchařku na plný úvazek. 
Info na tel.: 606 148 573.

 z Středočeské vodárny a.s. při-
jmou na HPP zaměstnance na 
pozici elektrikář pro montáže a 
servis elektro a MaR pro oblast 
Mělnicko. Požadujeme - vyučení 
v oboru elektro, řidičský průkaz 
skupiny B, platné osvědčení o od-
borné způsobilosti v elektronice – 
vyhláška 50/1978 Sb., minimálně 
praxe a uživatelská práce na PC 
výhodou. Nástup možný ihned. 
Nabízíme zázemí silné meziná-
rodní společnosti, firemní bene-
fity. Životopisy zasílejte elektro-
nicky na adresu: lenka.junova@
svaz.cz.

 z ZŠ Hořín, okres Mělník při-
jme kvalifikovanou učitelku pro 
1. st. ZŠ a učitelku AJ – možno 
externě. Nabídky a životopis za-
šlete na: zs.horin@seznam.cz. 
Tel.: 739 018 759.

 z Hledáme spolehlivého a po-
hodového brigádníka se znalostí 
AJ nebo NJ do příjemného kolek-
tivu hotelové restaurace s bow-
lingem „U Ludmily“ na Mělní-
ku, 2–3x týdně ve večerních ho-
dinách, víkendech a přes prázdni-
ny. Nabízíme stálou brigádu, pra-
xi mít nemusíte- zaučíme. Vhod-
né pro studenty nebo jako přivý-
dělek na mateřské. Mzda 80–100 
Kč/hodina, strava zdarma, mož-
nost ubytování mezi směnami, 
získání nových pracovních zku-
šeností, příjemný a mladý kolek-
tiv.

 z Restaurace u Červených 
vrat přijme kuchaře. Nástup 
možný ihned. Tel.: 604 779 880, 
777 609 858.

 z Možnost přivýdělku 5-10 tis. 
pro studenty, maminky a ostatní, 
kteří chtějí být nezávislí. Kon-
takt: h.dom@centrum.cz.

Učitele(ku) 2. st., nejlépe ČJ 
přijme od září ZŠ J.Matiegky 
Mělník. Nabízíme dlouhodobou 
perspektivu, tvůrčí ped. kolek-
tiv, DVPP. Požadujeme kvali-
fikaci, autoritu u žáků, profesi-
onální přístup. Absolvent vítán. 
Životopis zašlete na skuta@
zsjm-me.cz. Tel.: 315 62 30 15.

Vltavské štěrkopísky s.r.o. 
Chlumín přijme do pracovní-
ho poměru zaměstnance na po-
zici elektro a obsluha linky na 
úpravu štěrkopísků. Směnový 
provoz. Kontakt : Škrobánková 
Věra - Tel.: 724 886 964.

 z Pomocnici (ka) do kuchyně 
(mytí nádobí, příprava pro ku-
chaře, úklid) na stálou, převážně 
večerní (od 16,17 hod.) brigádu 
pro restauraci a hotel na Mělníku. 
Příjemný kolektiv, dobré pracov-
ní prostředí. Počet směn dle do-
hody. Nabízíme 60-80,-Kč/ hod., 
zdarma stravování. Více informa-
cí na Tel.: 737 252 027. 

 z ZŠ v Kostelci nad Labem vy-
pisuje výběrové řízení na mís-
to učitele I. a II. stupně. e-mail: 
zskostelec.red@volny.cz

 z Hledám schopné lidi-středo-
školáky s ŘP sk. B pro práci s lid-
mi. Tel.: 732 726 509.

 z Přijmeme programátora na 
tvorbu webových stránek. Tel.: 
728 311 170.

SLUŽBY
 z HODINOVÝ MANŽEL. 

Tel.: 776 319 067.
 z Instalatérské práce (i havá-

rie) + čištění odpadů a dešťových 
svodů. el. strojem. Tel.: 603 475 
114.

 z Prodej kompostu, hnoje, or-
nice i odvoz. Tel.: 777 234 448. 

 z TOPENÍ – VODA – PLYN. 
RYCHLE, LEVNĚ, KVALIT-
NĚ. Montáže kotlů. Pavlík, tel.: 
604 865 430.

 z Rozvody vody a odpadů, čiš-
tění odpadů elektrickým pérem. 
NON-STOP. Jirák Karel, Mělník. 
Tel.: 737 652 093.

 z Koupelny Vernek – rekon. 
byt. jader na klíč, 3D návrh. 
www.vernek.cz. Tel.: 602 613 
718, 315 626 600.

 z Odvoz fekálií. Milan Moc, 
tel.: 724 259 382 – levně.

 z Vedení účetnictví, zpracování 
daní a mezd, zástup na úřadech. 
Tel.: 737 284 894.

 z Zasklívání lodžií - OPTIMI. 
Zimní zahrady, zastřešení teras, 
vchodů, bazénů apod. Tel.: 603 
445 269, 315 692 742, www.za-
sklivani.com.

 z Doprava – kontejnery 5t, 
sutě, odpady – písek, beton, 
štěrk. Neratovice a okolí. Tel.: 
602 857 831.

 z ODVOZ FEKÁLIÍ – čistím 
odpady el. strojem. Tel.: 602 554 
191, 315 697 668.

 z Servis pro váš dům 24 hod. 
Komplexní služby pro vylepšo-
vání a údržbu bydlení. Tel.: 776 
319 067.

 z POČÍTAČE SERVIS PRO-
DEJ NON-STOP. POČÍTAČO-
VÁ POHOTOVOST – JSME 
NEJRYCHLEJŠÍ. TEL.: 728 311 
170. 

 z Levně vytvoříme profi webo-
vé stránky, včetně optimaliza-
ce. Volejte NON STOP: 728 311 
170. 

 z Provádíme kamerové systé-
my, alarmy. Propojení na mobil, 
PC. Volejte NON STOP: 728 311 
170. 

 z Malířské a lakýrnické práce, 
rekonstrukce interiérů. www.ma-
lirstvi-skvor.cz, tel.: 721 713 248.

 z Rekonstrukce bytů a domů, 
oprava topení, výměna boilerů. 
Jirák Karel, Mk - Sportovní 3205. 
Tel.: 737 652 093.

 z Truhlářství 42 – truhlářské a 
restaurátorské práce, stoly, pergo-
ly aj. Tel.: 605 544 502.

 z Zednické, obkladačské, ma-
lířské práce. Zámková dlažba. 
Ploty pletivové. Tel.: 605 180 
612.

 z Náklaďák Liaz nabízí své 
služby. Potřebujete něco přivézt 
– odvézt? Tel.: 603 47 99 11.

 z Provádím instalatérské prá-
ce + výměnu dřezových desek. 
NON-STOP. Jirák Karel, Mělník. 
Tel.: 737 652 093.

 z Zasklívání lodžií - OPTIMI. 
Zimní zahrady, zastřešení teras. 
Tel.: 603 445 269, 315 692 742, 
www.zasklivani.com.

 z Hodinový manžel – veškeré 
domácí a úklidové práce. Levně. 
Tel.: 601 315 588.

 z Nabízím přistavení kontejne-
ru k vyklízení. Tel.: 603 47 99 11.

 z Kotlíkové dotace – certifiko-
vaná montážní topenářská fir-
ma, Tomáš Bohata , Polní 350, 
Tišice. Tel.: 604 802 776, t.boha-
ta@seznam.cz.

 z DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ a 
PŘEHLEDY na zdravotní a so-
ciální pojištění. Tel.: 607 708 
853. (volat večer).

 z Hledám tvůrce webových 
stránek. Tel.: 602 281 577. 

TEL.: 606 430 288

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGREM

 z Výkopové práce minibag-
rem. Tel.: 606 430 288.

 z Opravy domácích spotřebi-
čů, drobné elektroniky, mobilů 
a PC. Tel. 777 542 434. opravy.
melnik@gmail.com.

 z Malířské a lakýrnické práce.
Tel.: 734 338 708

 z Provádím kácení stromů, i 
rizikové, prořezávání stromů a 
další údržbu zeleně. Tel.: 607 587 
684.

 z Vykupujeme a zastavujeme 
zlato, elektroniku atd., Bezručo-
va 2892, Mělník. Tel.: 315 621 
459, 603 519 679.

Yonix s.r.o
Tel.: 778 003 322 

přijme řidiče C,E 
pro vnitrostátní a 

mezinárodní dopravu.

PŘIJMEME 
ŘIDIČE C+E

 
ZAVÁŽENÍ STAVEB 

A BETONÁREN ŠTĚRKY 
A PÍSKY V REGIONU
TEL: 603 491 115

 

AUTODOPRAVA 
RADEK VOKOUN

POŽADUJEME: ŘP s profes-
ním osvědčením, kartu do digitál-
ního tachografu, praxi s návěsy, 
spolehlivost.
NABÍZÍME: nadstandartní pla-
tové podmínky ,volné víkendy, 
každý den doma ,benefity . Tel.: 
603 491 115

Otec Antonio, výjimečný 
muž-šaman, věštec. Dělá nu-
merologii, odklíná, léčí, pomá-
há v neštěstí, www.otecanto-
nio.eu, Tel.: 739 729 797.

Otec Antonio hledá slečnu,-
paní, která je počítačově zruč-
ná a má vztah k numerologii. 
www.otecantonio.eu, Tel.: 739 
729 797.

 z Profesionální čištění kober-
ců , sedaček, autosedaček + úklid 
pro bytová družstva. 

 z Opravy všech typů mobil-
ních telefonů . Bezručova 28 92, 
Mělník. Tel.: 315 621 459, 603 
519 679.

 z Prodej zlatých šperků ,mo-
bilních telefonů, elektroniky. 
Po-pá 8-12, So 8-12 h. Bezručova 
2892, Mělník. Tel.: 315 621 459, 
603 519 679.

 z Veškeré stavební práce, 
opravy a výstavba komínů. Tel.: 
704 405 099.

 z Nabízím pravidelný úklid 
bytů, rodinných domů nebo kan-
celáří v Mělníku a okolí. (mytí 
oken, žehlení). Ručím: spolehli-
vost, čistý trestní rejstřík, flexibi-
lita. Cena a termín po vzájemné 
domluvě. Tel.: 777 508 504.

 +MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o.
Kamenická 1995, Mělník

přijmeme TECHNIKA NA HPP
- příjem zakázek
- objednávky nahradních dílů
- skladová evidence a administrativa
přijmeme AUTOMECHANIKA NA HPP

 
    

  

Pneuservis – autoskla
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@seznam.cz

Výběrové řízení na vedoucího  
stavebního odboru MěÚ Veltrusy 
Platové zařazení: 
10. platová třída, dle zákona č. 564/2006 Sb.
Nástup: dle dohody    Pracovní úvazek: plný
Požadavky:
- vzdělání: min. VOŠ (vyšší vzdělání vítáno) stavební zaměření výhodou
-  zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě v oblasti  

stavebního a územního řízení vítána
Lhůta pro podání přihlášek prodloužena: do 15. 4. 2016 do 12:00 hod.
Více informací včetně přihlášky na www.veltrusy.cz – 
Nabídka pracovního místa na MěÚ,  starosta@veltrusy.cz, tel.: 315 781 187

Účetní a daňová kancelář Econstar s.r.o nabízí:

 Vedení účetnictví a daňové evidence a mezd
 Zpracování daňových přiznání včetně odkladů daně
 Zpracování DPH včetně odesílání kontrolního hlášení

Mělník, Kosmonautů 3017 
Tel: +420 724 224 164
e-mail: info@econstar.cz
www.econstar.cz
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Pronajmu 
byt 2+kk, Mělník, 50m2, po kompletní 
rekonstrukci, 1. patro, orientace na jih. 
Nájem 7 800 Kč + poplatky dle počtu 

osob. Kauce 18 000 Kč.

Prodám 
byty 2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, 

v cihlovém domě, po kompletní 
rekonstrukci. Cena 1 350 000 Kč 

+ daň z převodu. Pomohu s hypotékou. 

BYTY  PRODEJ  PRONÁJEM

V případě zájmu volejte 777 666 393

www.senior-komplex.cz      tel.: 777 467 764

 

Pronájem bytů s pečovatelskou službou 
v centru Mělníka

  cena od 6 900 Kč/měsíc
  kompletně bezbariérové

  sociální služby (pomoc pečovatelky)
  okamžité přivolání pomoci 24 hod/denně

 zahrada
  parkovací místo




