
Ve čtvrtek 26. listopadu 
vystoupí na alternativní 
scéně Společenského domu 
Neratovice s pořadem 
italských písní americký 
tenor Roberto Sterba do-
provázený vynikajícím 
ruským koncertním ky-
taristou Vladimírem Belen-
kijem.

Robert Sterba se narodil  
v hudební rodině v tehdejším 
Československu. Již během 
konzervatorních studií působil 
jako houslista v Symfonickém 
orchestru hlavního města 

Prahy FOK. Po svém útěku  
z Československa emigro- 
val po ročním působení  
v Německu do USA, kde se 
plně věnuje již jen zpěvu.

Jeho současný aktivní oper-
ní repertoár - zpívaný vždy  
v originálním jazyce - obsa-
huje osmnáct oper, včetně 
dvanácti italských. Koncertní 
repertoár tohoto belcanto te-

noristy zpívaný v jedenácti ja-
zycích je ještě obsáhlejší. 

Robertova koncertní kariéra 
je ještě bohatší. Vystupoval na 
velkých koncertních pódiích a 
divadelních jevištích USA od 
San Francisca a Los Angeles 
po New York, ve všech velkých 
městech Evropy, v Asii pak  
v Bangkoku, Chiang Mai, Sin-
gapuru, Colombu, Taipei, atd.

Na své vystoupení v Nera-
tovickém Společenském domě 
mají čechoamerický belcanto 
tenor Roberto Sterba a ruský 
klasický kytarista Vladimir 
Belenkij připraven večer pop-
ulárních italských a neapol- 
ských milostných písní pro 
belcanto tenor a kytaru 
prokládaný virtuózními ky-
tarovými sóly španělských a 
jiných mistrů romantické ky-
tarové hudby.

V první části koncertu zazní 
skladby mistrů, jakými jsou 
Giuseppe Giordani, Vincenzo 
Bellini, Francisco Tarrega či 

Francesco Paolo Tosti.
Po přestávce se publikum 

může těšit na tvorbu dalších 
skladatelů, jako Luigi Den-
za, Nikita Koshkin, Roland 
Dyens, Ernesto de Curtis, opět 
Francisco Tarrega, Leo Brou- 
wer a Eduardo di Capua.

Koncert tak pokryje téměř 
dvě století hudební tvorby od 
konce 18. století po poválečná 
léta 20. století. 

Začíná ve 20:00 a vstupné je 
120 Kč, pro seniory je vstupné 
zlevněné na 100 Kč.

-red-
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Na lampionový průvod pořádaný Aktivitou 
Neratovice vyrazilo až pět set účastníků

Itálie, moje láska: Vážná hudba v Neratovicích
Čechoamerický belcanto tenor Roberto Sterba  
a ruský klasický kytarista Vladimir Belenkij  
s průřezem dvou století milostných písní

foto: Neratovice v obrazech

Centrum města osvětlily 
večer v druhou listopa-
dovou neděli nejen pouliční 
lampy. Neratovickými uli-
cemi prošel lampionový 
průvod, kterého se, ste-
jně jako loni, zúčastnilo 
bezmála pět set rodičů a 
jejich nadšených dětí.

Už před osmnáctou hodinou 
bylo zřejmé, že i letošní průvod 
bude úspěšný. Tradičních lam-
pionů, ale i světelných tyčí, 
připomínajících meče z Hvězd-
ných válek, zářilo na náměstí 
Republiky minutu po minutě 

stále více.
Organizátoři mysleli i na ty, 

kteří si své svítidlo nestačili 
nebo zapomněli pořídit. Už 
hodinu před začátkem stál u 
kašny stánek, kde bylo možné 
zakoupit různé druhy lam-
pionů (a to třeba i v podobě 
zvířátek), ale i tyčky na baterie, 
čelenky… 

U stánku pořadatelů, tedy 
Aktivity Neratovice, byl k dis-
pozici na zahřátí ovocný čaj.

Dlouhý svítící had se chvíli 
po osmnácté hodině vydal od 
kašny kolem městského úřadu 
po Kojetické ulici, ulicí bratří 

Čapků, a pak se ulicí 28. října 
opět vrátil zpět na náměstí. 

Tam účastníky i letos čekala 
ohnivá a světelná show, kter-
ou předvedl performer Tomáš 
Kinzel ze skupiny Firelovers. 
Zjevně slavila úspěch nejen 
mezi dětmi.

„Přijela jsem na pozvání přá-
tel a ráda, ale netušila jsem, že 
mě čeká taková úžasná akce. 
Naposledy jsem byla na lam-
pionovém průvodu v dětství a 
tenhle průvod ve mně vyvolal 
hezké vzpomínky na dětství,“ 
uvedla Pavlína Perutková, která 
přijela z Prahy.

Ale dejme slovo jednomu 
z těch, komu byla akce urče-
na především. „Moc se mi 
líbil celý lampioňák, ale úplně 
nejvíc asi ta ohnivá show na 
konci,“ svěřil se nám s ještě 
rozsvíceným lampionem pěti-
letý Daneček Stádník.

Nadšení byli i samotní pořa-
datelé. „Mám ohromnou ra-
dost, že tolik lidí z Neratovic 
dokáže vyměnit zažité schéma 
nedělního večera za takovou 
akci, jakou je dnešní lam- 
pionový průvod. Chtěl bych 
všem ještě jednou poděkovat, že 
do toho s námi šli a vytvořili tak 

skvělou atmosféru plnou ne- 
uvěřitelné energie. Díky všem,“ 
shrnul své pocity místopředse-
da Aktivity Neratovice Ondřej 
Hons, kterého jsme na závěr 
akce zastavili u stánku. 

Na akci se nečekaně při-
jel podívat i zástupce stře-
dočeského hejtmana a krajský 
radní pro školství a sport Milan 
Němec. 

Ohňová show se mohla us-
kutečnit díky sponzorství firmy 
Allivictus a příspěvkům účast-
níků přímo na místě.

Jan Exner
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Nebankovní půjčky a úvěry
Nově otevřená pobočka v Ne- 

ratovicích, nám. Republiky 
400. Hledáme kolegy na ŽL 

pro sjednávání půjček. Pracu-
jeme pro více věřitelů

tel. 602 605 708
www.nebankovka.cz

Hlídání dětí  
od 2let v RD  
se zahradou  

v Neratovicích.
Poskytuji  

hodinové/celodenní 
hlídání od 7:00. 

Bližší info:  
737 739 994

Vykoupíme Váš vůz
- peníze ihned  
a v hotovosti

- vyřídíme za Vás  
převod vozidla

Autobazar TREFA
Byškovice, Pražská 140

Tel. 608 284 821

Přijmeme  
šikovnou švadlenu 

nebo brašnářku
na šití sportovních 

výrobků v Neratovicích
HPP, praxe nutná
tel. 315 681 235

604 232 335

Ve čtvrtek 15. října pro- 
běhlo setkání o stavbě pří-
staviště v Lobkovicích. Při-
šla na ni zhruba šedesátka 
převážně Lobkovičáků a 
veslařů, a trvala přes 4 ho-
diny.

Hodně času bylo promar- 
něno prezentací firmy půjču-
jící jachty. Už po chvíli žádali 
přítomní, aby byla ukončena a 
začalo se hovořit o tom, kvůli 
čemu přišli.

Po téměř hodině došlo na 
prezentaci záměru Ředitelství 
vodních cest vybudovat sous-
tavu přístavišť na středním 
Labi, včetně přístaviště v Lob-
kovicích.

Následovala diskuse, ve které 
padla celá řada dotazů a ar-
gumentů, vesměs přímo proti 
umístění přístaviště u louky  
v Lobkovicích, v některých 
případech proti velkému rozsa-
hu stavby. Atmosféra byla hustá 
tak, že by se dala krájet.

Musím narovinu napsat, že 
schůzka ukázala politické sel-
hání starostky města Lenky 
Mrzílkové.

Celá záležitost působí tak, že 
umístění přístaviště do Lob-
kovic zvolila starostka pouze na 
základě neformálních rozhovo-
rů s pár Lobkovičáky. Zástupce 
Ředitelství vodních cest potvr-
dil, že tuto variantu vybralo ze 
tří možných právě město.

I přesto, že v Lobkovicích její 
strana získala podporu téměř 41 
%, nedokázala si starostka bo-
hužel zjistit, jaké jsou skutečné 
názory občanů Lobkovic.

Argumenty, že Lobkovičá-
ci byli informováni v Listech 
města Neratovice, v Lobkov-
ickém listu a informační tabulí 
na loňské akci u Labe, tak na ně 
působily jako červený hadr na 
býka.

Skutečnost je taková, že ko-
munikace s občany Lobkov-
ic, ani veslaři nezafungovala. 
Nabízí se otázka, proč stejně 
jako v případě říjnové schůz-

ky nebyli občané osloveni 
skrze pozvánky do poštovních 
schránek.

Objevily se výklady, že Lob-
kovičáci se záměrem souhlasili, 
než byli zmanipulováni malou 
skupinou lidí bydlících u louky, 
kde má stát přístaviště. To už 
je v Neratovicích taková podi-
vná tradice, že pokud někdo 
nesouhlasí se záměrem vedení 
města, je označen za malou 
skupinu křiklounů, která je 
terčem různých nevlídných 
označení.

Možnosti jsou jen dvě, buď 
jsou obyvatelé Lobkovic snadno 
manipulovatelní, nebo nejsou. 
Pokud nejsou, pak je jejich ne-
souhlas se stavbou přístaviště 
jejich samostatným názorem.

Pokud manipulovatelní jsou, 
proč je profesionální politič-
ka, jejíž strana si získala důvě-
ru více než 40 %, za dva roky 
nedovedla přesvědčit o vhod-
nosti vybudování přístaviště  
v jejich části obce, zatímco malá 
skupinka lidí bez politických 
zkušeností dokázala přesvědčit 
Lobkovičáky přesvědčit o opa-
ku během dvou týdnů.

Samotná schůzka ukázala, 
v čem je problém. Vše začalo 
necitlivým pozváním firmy pů-
jčující lodě a skončilo neschop-
ností přednést relevantní argu-
menty pro stavbu přístaviště.

Zastupitelé města nepocho-
pitelně nebyli na schůzku poz-
vání, takže kromě zástupců 
rady města přišli jen dva poz-
vaní přímo od obyvatel Lob-
kovic (Jaroslava Soukupová a 
autor článku). 

Pokud si někdo od schůzky 
sliboval, že získá Lobkovičáky 
pro stavbu přístaviště v Lobko- 
vicích, pak výsledek byl přesně 
opačný – i mnozí lidé, kteří na 
schůzku přicházeli s tím, že 
přístaviště podporují, odcházeli 
s tím, že přístaviště by bylo lepší 
postavit v lokalitě pod jezem.

Do prekérní situace se dostal 
zástupce Ředitelství vodních 
cest Ing. Bukovský, který logic- 
ky předpokládal, že město vy-
bralo lokalitu v souznění s pos-

toji občanů. Odpor obyvatel 
Lobkovic proti této stavbě je 
opravdu zásadní a jsou přip-
raveni se bránit soudní cestou.

Starostka města prostě svou 
politickou nemotorností dostala 
město do situace, kdy mu hrozí, 
že přijde o docela význam- 
nou investici, do které již byly 
vynaloženy nezanedbatelné 
prostředky.

Celou situaci se mohli pokusit 
zachránit jen zastupitelé měs-
ta tím, že by pověřili starostku 
obnovit jednání s Ředitelstvím 
vodních cest o změně lokality 
přístaviště na původní variantu, 
tedy lokalitu pod jezem, a doufat  
v ochotu ŘVC jednat.

Pavel Šanda

Na rozjištřené schůzce o přístavišti starostka 
občany pro jeho stavbu v Lobkovicích nezískala

Jak hlasovali zastupitelé ohledně přístaviště?
Na svém zasedání 21. říj-

na zastupitelstvo vyslechlo 
řadu vystoupení občanů pro-
ti stavbě přístaviště. Jakožto 
opoziční zastupitel za ČSSD 
jsem navrhl usnesení ve znění:

„Zastupitelstvo města Nera- 
tovice pověřuje starostku měs-
ta Mgr. Lenku Mrzílkovou 
jednáním s ředitelstvím vod-
ních cest o změně lokality 
přístaviště Neratovice na loka-
litu pod jezem.“

Starostka Lenka Mrzílková 
(Neratovice jinak) navrh-
la pozměněné usnesení ne-
specifikující lokalitu, o které 
by se mělo jednat.

Nejprve se hlasovalo o 
protinávrhu starostky měs-
ta. Pro hlasovali: Ondřej 
Čerepušťák (KSČM), Renáta 
Červenková, Jan Dlask, Kateři-
na Kořanová, Pavla Kuchařová, 
Marek Lenc, Lenka Mrzílková, 
Michal Novozámská, Markéta 
Rajchertová (všichni Nerato- 
vice jinak).

Proti hlasovali: Petr Černo-
horský (KSČM), Jozef Hornák 
(ČSSD), Roman Kroužecký 
(Společně pro Neratovice), 
Pavel Šanda (ČSSD)

Zdrželi se: Miroslav Fal-
ta (Volba pro město), Tomáš 
Hrodek (ODS), Aleš Kocourek 
(TOP09), Michaela Landová 
(Společně pro Neratovice), 
Milan Poříz (ODS), Jaroslava 
Soukupová (ČSSD), Richard 
Wiesner (ODS).

Zastupitel Vlastimil Dominik 
(NJ) nebyl přítomen.

Usnesení nebylo přijato, ke 
schválení usnesení je třeba 11 
hlasů. Zdržení se či neúčast při 
hlasování má fakticky stejný 
výsledek jako hlasování proti.

Pro usnesení tedy hlasovali 
všichni přítomní zastupitelé za 
Neratovice jinak a jeden zastu-
pitel KSČM. 

Pak přišlo na řadu hlasování 
o původním návrhu zastupi-
tele Pavla Šandy (ČSSD).

Pro hlasovali: Pavel Šanda, 
Jaroslava Soukupová, Jozef 
Hornák (všichni ČSSD), 
Tomáš Hrodek, Milan Poříz, 
Richard Wiesner (všich-
ni ODS), Petr Černohorský 
(KSČM), Miroslav Falta 
(VPM), Aleš Kocourek (TOP 
09) a Michal Novozámský 
(Neratovice jinak).

Proti hlasovali: Roman Krou- 

žecký (Společně pro Nerato- 
vice), Marek Lenc (NJ).

Zdrželi se: Ondřej Čere-
pušťák (KSČM), Renáta Čer-
venková (NJ), Jan Dlask (NJ), 
Pavla Kuchařová (NJ), Mi-
chaela Landová (SpN), Lenka 
Mrzílková (NJ), Markéta Ra-
jchertová (NJ).

Zastupitelka Kateřina Kořa-
nová (NJ) záměrně nehlaso-
vala.

Usnesení tak podpořili všich-
ni zastupitelé za ČSSD a ODS, 
po jednom za KSČM, TOP 09 
a Volbu pro město a jeden zas-
tupitel za Neratovice jinak.

K nelibosti hojně přítomné 
veřejnosti chyběl pro přijetí 
usnesení jeden jediný hlas.

Přijetí usnesení zablokovali 
všichni ostatní zastupitelé za 
Neratovice jinak, Společně pro 
Neratovice a jeden zastupitel 
za KSČM.

Zajímavostí je, že pro při-
jetí usnesení hlasovalo pět 
opozičních a pět koaličních 
zastupitelů. Zatímco o to, že 
usnesení neprošlo, se zasadilo 
7 koaličních a 3 opoziční zas-
tupitelé.

Pavel Šanda
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Masáže u Kříže
Jiří Kříž, Na Výsluní 1061

OBJEDNÁNÍ:  731 126 838
http://masazeukrize.cz

servis  
TPMS

Před říjnovým zasedáním 
zastupitelstva obdrželi zas-
tupitelé e-mailem žádost  
o zřízení osadního výboru  
v Lobkovicích. Ty byly do-
sud jedinou z okrajových 
částí Neratovic, která osad-
ní výbor neměla.

Na návrh (autora článku) zas-
tupitele Pavla Šandy (ČSSD) 
byl bod zařazen na program 
jednání. Pro hlasovala velká 
většina zastupitelů. Proti hlaso-
vali pouze zastupitelé Kateřina 
Kořanová (Neratovice jinak) 
a Aleš Kocourek (TOP 09). 
Zdrželi se Ondřej Čerepušťák 
(KSČM), Renáta Červen-
ková (Neratovice jinak), Pavla 
Kuchařová (Neratovice jinak).

Lobkovičtí občané pak předa-
li, i slovy starostky města Len-
ky Mrzílkové, velmi dobře 
připravený materiál s žádostí, 
souhlasem kandidátů na 
členy výboru a podpisy cca 50 
občanů Lobkovic.

V posledním bodě zasedání 
pak bylo zřízení osadního 
výboru jednomyslně schvále-
no zastupitelstvem, a to  
v navrženém složení. Pouze 
zastupitel Aleš Kocourek (TOP 
09) se zdržel hlasování.

Předsedou Osadního výbo-
ru Lobkovice se stal Martin 
Růžička. Jeho členy pak Karolí-
na Peštová, Blanka Jůzová, Ros-
tislav Vébr a Ladislav Milčinský.

Vznik osadního výboru  
v Lobkovicích je nepochybně 

výsledkem občanské aktivizace 
místních obyvatel v souvislo-
sti s jejich úsilím o zabránění 
výstavbě přístaviště v lokalitě 
místní malebné louky.

Osadní výbor chystá mít i 
veřejná zasedání, kterých se 
budou moci účastnit všichni 
občané Lobkovic. 

Složení výboru považují za 
dočasné, aby byl osadní výbor 
zřízen. 

První veřejné setkání bude  
4. prosince od 18:00 v hospodě 
Na Návsi, kde by případně 
mohli být vybráni jiní členové 
osadního výboru přímo zvo-
lení přítomnými občany Lob-
kovic, i když konečné slovo má 
zasatupitelstvo.

Pavel Šanda

Vznikl osadní výbor v Lobkovicích

V minulém vydání Nera-
tovin jsme informovali, že 
zastupitelstvo města Nera- 
tovice na svém zasedání 
21. října 2015 schválí 
snížení maximálního 
počtu výherních hracích 
automatů ve městě ze 152 
na 104, tedy současný 
reálný stav. Měla zabránit 
navýšení počtu výherních 
hracích automatů oproti 
stavu k září 2015.

Opravdu, k projednávání 
návrhu obecně závazné vy-
hlášky č. 4/2015 o stanovení 
počtu provozovaných herních 
zařízení a míst, ve kterých mo-
hou být provozovány sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry 
na území města, skutečně doš-
lo.

K překvapení nejednoho zas-
tupitele či nejedné zastupitelky 
byli zastupitelé v materiálu pro 
zastupitelstvo informováni, 
že Ministerstvo vnitra ČR  
s velkou pravděpodobností 
vyhlášku zneplatní, neboť je  
v rozporu se stanoviskem Úřa-
du pro ochranu hospodářské 
soutěže, které říká, že „pokud 
se obec rozhodne umožnit 
provoz loterií jen v některých 
místech v obci, je nezbyt-
ní stanovit dostatečně určitá 
a nediskriminační pravidla, 
na základě které bude taková 
podoba regulace uplatňová-
na…“

Přesto se na návrh zastupitele 
Pavla Šandy (ČSSD) o přijetí 
vyhlášky hlasovalo a 13 zastu-
pitelů pro ni zvedlo ruku. Řada 
zastupitelů ale nijak neskrýva-
la rozčarování ze snah zabránit 

i takto mírné regulaci hazardu.
Už v minulosti v Nera-

tovicích proběhly snahy o 
zavedení nulové tolerance 
hazardu. V létě 2014 sbíra-
la místní ČSSD podpisy pod 
petici za vypsání referenda o 
úplném zákazu hazardu. Pod-
pisů sesbírala 1250, což ale 
byla jen polovina velmi vysoko 
nastaveného počtu potřebných 
podpisů pro vypsání refe- 
renda.

V září loňského roku pak zas-
tupitel TOP 09 Aleš Kocourek 
předložil návrh vyhlášky zcela 
zakazující výherní hrací au-
tomaty na území města. V te-
hdejším zastupitelstvu chyběl 
jediný hlas pro její schválení. 

V předvolební kampani mu 
to pak tuto iniciativu s největší 
pravděpodobností hazard-
ní lobby, stejně jako Roma-
nu Kroužeckému, spočítala 
očerňující kampaní, kterou se 
mimochodem kromě kampaní 
postižených odhodlala oficiál-
ně odsoudit pouze neratovická 
sociální demokracie.

Mnoho zastánců regulace 
tvrdého hazardu pak své nadě-
je upínalo k připravované no-
vele loterijního zákona. Ta se 
však postupně oproti původně 
zveřejněnému záměru Minis-
terstva financí mění ze zákona 
přinášejícího velmi přísnou 
regulaci hazardu na zákon 
zaměřený pouze na vyšší výběr 
daní z loterií.

Potenciální nemožnost tvrdý 
hazard omezovat kvůli 
„ochraně hospodářské sou-
těže“ spojená s negativním 
vývojem kolem loterijního 
zákona v podstatě nutí zastupi-

tele, kteří vnímají velmi nega- 
tivní sociální, ekonomické a 
bezpečnostní dopady této ne-
jnebezpečnější formy hazardu 
jak na jednotlivé rodiny, tak 
na komunitu města jako celek, 
usilovat či znovu usilovat o nu-
lovou toleranci vůči hazardu.

Na stůl zastupitelům tak 
může přijít návrh na úplný 
zákaz provozování výherních 
hracích automatů ve městě už 
brzy, možná už na jeho příštím 
zasedání 16. prosince.

Podle zákulisních informací 
by zákaz výherních hracích 
automatů mělo určitě podpořit 
deset převážně opozičních zas-
tupitelů. K přijetí vyhlášky je 
potřeba 11 hlasů, a tak zákaz 
hazardu visí na vlásku.

Několik dalších zastupitelů 
bude váhat, zejména proto, že 
podle vedoucí živnostenského 
odboru města Danuše Sko-
palové může dojít ke zrušení 
současné - hazard mírně ome-
zující - vyhlášky města minis-
terstvem vnitra.

Výsledek případného hlaso- 
vání tak může výrazně ovlivnit 
aktivita samotných občanů 
města. Ti mají možnost přes-
vědčit váhající zastupitele, 
kontaktovat je e-mailem či 
telefonicky a samozřejmě přijít 
na samotné zasedání zastupi-
telstva.

Probuzení se občanské spo- 
lečnosti v našem městě už 
několikrát v tomto volebním 
období výrazně zasáhlo do 
rozhodování zastupitelstva a 
může k tomu dojít i v případě 
tvrdého hazardu.

Pavel Šanda

Proč bude zákaz hazardu znovu na 
stole zastupitelstva a proč o výsledku 
rozhodne občanská angažovanost?
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 V sobotu 28. listopadu 
2015 od 15 hodin proběh-
ne ve Společenském domě 
2. ročník úspěšné akce  
s podtitulem „Sportem pro 
život.“

Jedná se o akci, která spojuje 
představení místních spolků, 
sportovních klubů, zájmových 
kroužků s charitativní sbírkou. 
Vše je doprovázeno zábavným 
programem.

Představí se karate Shotokan 
Neratovice, Krav Maga Nera-
tovice, All 4Dance Neratovice, 
tanečnice Yalla Neratovice, 
Skaut Neratovice, DDM Nera-
tovice, ZUŠ Neratovice, Kung-
fu Mělník, Taekwondo Měl-
ník, Roxton Neratovice, Box 
Neratovice, RC Myšák, Šacho-
vý klub TJ Neratovice, klub 
sportovních a technických 
potápěčů a mnoho dalších.

Pro rodiče je to tedy i příleži-
tost seznámit se s nabíd- 
kou volnočasových, převážně 
sportovních, aktivit pro jejich 
ratolesti ještě před začátkem 
novoročních náborů. 

Vedle ukázek integro-
vaného záchranného systému 
se návštěvníci budou moci 
seznámit s nadacemi Skutky 
naděje, Dobrý anděl a Regi- 
strem dárců krvetvorných 
buněk. 

Samotný výtěžek z akce 
poputuje na výzkum ge-
netických predispozic 
nádorových onemocnění ve 
spolupráci s laboratorním 

centrem Kliniky dětské hema-
tologie a onkologie 2. lékařské 
fakulty a FN Motol. Znamená 
to, že akce bude dál pomáhat 
dětským pacientům.

Spolu s veletrhem a pře-
hlídkou lokálních spor-
tovních aktivit a kroužků čeká 
na návštěvníky také bohatý 
zábavní odpolední program 
pro děti bez nutnosti dozoru 
rodičů, tombola a závěrem 

pak hvězdný koncert od 19:00 
v prostorách Společenského 
domu s jedničkou hitparády 
Evropy 2 Pavlem Calltou.

Celým programem budou 
návštěvníky provázet mode-
rátoři Honza Mistoler, který 
akci skvěle moderoval již 
minulý rok, a organizátorka 
celé akce Mirka Dobsová.

Akce má mnoho partnerů, 
od kterých můžete v tombole 
získat dárky, či jinak pomo-
ci ke zdárné přípravě akce. 
Namátkou jsou to Restaurace 
Terasa, restaurace Marten, 
palačinkárna Crepes & Coffee, 
Beka Bazar, Salon Maxim, Ar-
boeko, Jan Mistoler, Realarts, 
3D sošky, Puma, Skakoun, 
Fitness club Kostelec a nepos-
ledně samotné město Nerato- 
vice a Společenský dům. Noví 
partneři stále přibývají.

I když je akce směřována  
k rodičům s dětmi, určitě za-
ujme i jiné návštěvníky. Každá 
věková kategorie na ní najde 
něco, co vzbudí její zájem. 

Vstup je pro všechny zdar-
ma. Zpoplatněna je pouze šat-
na a občerstvení.

Mirka Dobsová

SPORTEM PRO ŽIVOT 
Charita, sport a zábava v jednom

SK Roma Neratovice pořádá  
turnaj v malé kopané 

TÓNOVACÍ CENTRUM  
PRIMALEX

NYNÍ NA NOVÉ ADRESE
Smetanova 1365
naproti Městskému 
kinu Spol. domu

FB: barvy laky japa
TEL: 608 983 299

776 213 647

Blíží se závěr fotbalového 
podzimu, a tak je čas 
podívat se, jak si stojí ner-
atovické týmy ve svých 
soutěžích.

FK Neratovice-Byškovice 
začaly sezónu velmi dobře a až 
do osmého kola se pohybovaly 
v horních příčkách tabulky. 
Pak ale přišel výsledkový 
půst, když Neratovičtí prohrá-
li klíčové zápasy s předními 
týmy tabulky – Litoměřicemi, 
Lovosicemi a sousední Libiší.

V těchto utkáních je zradila 
především koncovka, ačkoliv 
gólové příležitosti si vytvářeli, 
a zbytečné chyby.

Ve zlom doufají po víken-
dovém zápase s Českým Bro-
dem, v němž zvítězili 1:0, 
což je posunulo na 4. místo. 
U nového trenéra mužstva 
Jana Studeného tak převažuje 
spokojenost.

Béčko, které vloni postoupi-

lo do I. B třídy, si chtělo jako 
nováček soutěže klidný střed 
tabulky. Momentálně je kolo 
před koncem na 10. místě.

Na výsledcích se projevil 
odchod kanonýra Andreje 
Ďurindy po dvou kolech hrát 
krajský přebor v Ostré. A je to 
právě špatná koncovka, která 
způsobuje prohry v jinak vy-
rovnaných zápasech. Mnohé 
bodové ztráty lze připsat na 
účet nováčkovské dani a velké 
marodce.

Trenér Michal Panocha tak 
bude pro jarní část muset 
hlavně najít mezi svými 
svěřenci střelce.

Ve třetí třídě mají Neratov-
ice hned dva zástupce. FC 
Lobkovice úplně utekl začátek 
soutěže, když po 5 kolech byly 
bez zisku bodu poslední. 

V letní přestávce klub sloučil 
své áčko a béčko v jeden tým. 
Než se hráči sehráli, vypadalo 
to na boj o udržení se v soutěži.

Pak ale přišel zvrat, zlepšila 
se souhra a až na jedno utkání 
Lobkovičtí vyhráli vše. Vítěz-
ství zaznamenali i v derby s 
městským rivalem TJ Start 
Mlékojedy.

Jeho podzimní příběh 
je téměř na chlup opačný. 
Mlékojedy měly dobrý start 
do sezóny, ale pak se přestalo 
dařit. Kvůli zraněním a pra-
covním povinnostem hráčů se 
kádr zúžil na naprosté mini-
mum. 

V každém zápase nastupuje 
jiná sestava a ve dvou zápasech 
musely dokonce na hřiště po-
volat jednašedesátiletého vet-
erána Slávka Rybáka.

A tak „Mexiko“ momentálně 
živoří na předposledním místě 
tabulky, i když výhra nad Byši-
cemi B 5:1 v předposledním 
kole přeci jen dodala fotbal-
istům z pravého břehu Labe 
trocha optimismu do jarní 
části.

SK Roma Neratovice si chtěl 
letos zajistit návrat do III. 
třídy po dvou letech v nejnižší 
soutěži. Jenže zaznamenal 
těžké ztráty v domácích zápa-
sech s Dřísy, s Ovčáry B i s 
Čečelicemi, a tak je se ztrátou 
9 bodů na vedoucí Čečelice na 
3. místě.   

Výkonům ambiciózního 
romského klubu jistě ne-
prospěly vážné finanční potíže, 
do kterých se dostal po razant-
ním seškrtání městských do-
tací pro klub, ani výstřelky jed-
noho problémového rádoby 
fanouška při dvou domácích 
utkáních.

Na jaře bude muset SK 
Roma vytáhnout to nejlepší ze 
svého fotbalového repertoáru, 
pokud si má splnit svůj cíl hrát 
příští sezónu III. třídu spolu s 
Mlékojedy a Lobkovicemi.

Pavel Šanda

Na sobotu 12. prosince 
naplánovali neratovičtí 
romští fotbalisté z klubu 
SK Roma Neratovice svůj 
tradiční turnaj v malé ko-
pané.

Vše začne ve sportovní 
hale Gymnázia Františka 
Palackého v 10 hodin do-
poledne a očekává se účast 
osmi týmů.

Tři z nich sestaví nera-
tovičtí Romové ze starších 
žáků, dorostenců i dospělých. 
Kromě domácích přijedou 
například také fotbalisté z Pra-

hy či z Milovic. 
Vítězové turnaje se mohou 

na jeho konci těšit na trofeje a 
symbolické ceny. 

Tento již tradiční turnaj 
nabízí k vidění výrazné mladé 
fotbalové talenty. 

Do turnaje je stále možné se 
přihlásit na telefonním čísle 
606 290 530.

Na večer po turnaji se plánu-
je zábava s živou cikánskou 
hudbou, ale v době uzávěrky 
ještě není známo, kde se bude 
konat.

Pavel Šanda

Fotbalový podzim neratovických klubů

Hledám prostor  
nad 60 m2 pro 

malířský ateliér
v Neratovicích  

a okolí
do 5 000 Kč / měsíc
tel. 775 681 123



HC Buldoci Neratovice 
mají za sebou prvních 
šest zápasů probíhajícího 
ročníku Krajské soutěže 
mužů. Jejich výsledková 
bilance je tři výhry a tři 
prohry.

Zatímco týmy ze spod-
ku tabulky jako Hořovice či 
Příbram dostaly od Buldoků 
velkou nadílku branek, silným 
soupeřům, jako jsou Kralupy, 
Kutná Hora či Kladno,  
neratovičtí hokejisté nedo- 
kázali vzít zatím ani bod.

„Chtělo to asi více než dva 
přípravné zápasy před sezó-
nou,“ říká trenér Buldoků 
Martin Chabada. Buldoci le-
tos určitě nepředvádějí horší 

výkony než v minulé sezóně, 
avšak nejeden z jejich soupeřů 
od loňska rozšířil a posílil 
kádr.

Vidět to bylo v posledním 
zápase, který se odehrál na 
kladenské ledové ploše. Zatím-
co s první polovinou zápasu, 
kterou Buldoci vyhráli 3:1, byl 
trenér spokojen, stačilo, aby 
Buldoci zbytečně otevřeli hru 
a vyrobili několik individuál-
ních chyb a bylo vyrovnáno.

Nakonec pouhé tři sekundy 
před koncem obdrželi branku 
po zmatcích v obraně a třech 
prohraných soubojích.

Kladno totiž na letošní 
sezónu rozšířilo tým o rychlé 
a fyzicky dobře připravené 
juniory. A Neratovičtí po 

polovině utkání nedokázali 
udržet na uzdě euforii z vedení 
a přestali plnit taktiku, kterou 
si řekli před zápasem.

V úvodním zápase s mužst-
vem Kralup zase o výsledku 
rozhodly tři zbytečně ob-
držené branky.

Kromě individuálních chyb 
v obranné činnosti Buldokům 
chybí větší produktivita střelby 
právě proti těžším soupeřům. 
Oproti loňsku mají lepší souh-
ru, více si dovolí, ale výsled-
kem je pak více propadnutí 
při ztrátě puku a zároveň ne-
proměňování šancí.

Takže i z vyrovnaných zápasů 
si nakonec odvážejí body je-
jich soupeři.

Za nejpovedenější považuje 
trenér zápas Buldoků v Božet-
icích, které od loňska výrazně 
posílily. Odtud si odvezli tři 
body za výhru 6:3.

Začátek letošní sezóny je 
výsledkově hodně podobný 
loňské první sezóně Buldoků v 
KSM, a tak lze doufat, že i le-
tos přijde více výher v pozdější 
části soutěže.

HC Buldoci Neratovice se 
i nadále těší velké podpoře 
a věrnosti svých fanoušků, 
kterých na jejich domácí 
zápasy chodí stejně jako vloni 
kolem pěti stovek.

„Lidi to baví. Hrajeme soutěž 
kvalitní úrovně. Je to podívaná 
a navíc se naše domácí zápasy 
staly nedílnou součástí spor-
tovního a společenského živo-
ta Neratovic,“ říká Martin 
Chabada.

Hokejisté jsou samozřejmě 
svým fanouškům za tuto pod-
poru vděční a oplácejí jim na-
dšením a chutí, které vkládají 
do hry.

Na příští zápas přijedou do 
Neratovic hokejisté Zlonic, 
které samozřejmě budou chtít 
Buldoci porazit.

Trenéra Chabadu ještě více 
než výsledky samotné zajímá 
obraz hry: „Představuji si naše 
výkony jako první polovinu 
zápasu v Kladně, kdy fungoval 
zažitý systém hry jak v obraně, 
tak v útoku.“

Pavel Šanda

Spolek Aktivita Nerato- 
vice vznikl v létě 2013.
Své základní cíle ve sta-
novách definuje jako:
 rozvoj komunitního 
života v obci
 rozvoj demokracie 
a participace občanů 
zejména na komunální 
úrovni
 rozvoj sociálního, poli-
tického a kulturního živo-
ta místních komunit
 osvěta v oblasti lid-
ských, občanských a so-
ciálních práv a boje proti 
všem formám diskrimi-
nace
 vzdělávací činnost  
ve vědeckém poznání  
se společenskými,  
ekonomickými  
a kulturními dopady

Aktivity
Aktivita Neratovice 
pořádá řadu akcí jako 
například Hospodský 
kvíz či besedy se  
zajímavými hosty na 
zajímavá témata.
Pořádá také akce pro děti 
jako Dětský den či Lam-
pionový průvod.
Kromě toho vydává  
časopis Neratoviny v pa-
pírové i webové formě.

Členové
Aktivita Neratovice má  
10 členů. Předsedou 
sdružení je Pavel Šanda  
a místopředsedou Ondřej 
Hons.

Kontakt
aktivita@neratoviny.cz

www.facebook.com/ 
aktivitaneratovice
tel.: 603 864 934
IČO: 01988921

Podpořte nás!
Pokud vám naše činnost 
přijde smysluplná  
a užitečná a chtěli byste 
ji podpořit, zašlete 
libovolnou částku na 
otevřený bankovní účet 
2600510820/2010.
Pomůžete nám tím finan-
covat naši činnost.
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Na čtvrtek 8. října připravil 
spolek Aktivita Neratovice už 
12. díl seriálu hospodských 
kvízů pod názvem Říjnový hos-
podský kvíz. Jedenáct družstev 
soutěžilo ve svých znalostech, 
ale také v soustředění se na for-
mulace otázek, v tematických 
okruzích: České filmové 
hlášky, Kruh a kružnice, Moře, 
Nový zákon, Písničkáři, Pivo, 
Původ slov, Říjnová revoluce a 
Starověká Indie.

Hrálo se o ceny věnované fir-
mami OHMS a Profoto Vosáh-
lo, stejně jako o placky kvízu.

Firma OHMS věnovala do 
soutěže skvělá moselská vína, 
originální panamskou kávu 
a slevové kupony do obcho-
du Allivictus. Firma Profoto 
Vosáhlo pak pro soutěžící při- 
pravila tématické hrnky kvízu.

Otázky byly tentokrát 
oproti řadě předchozích 
kvízu poměrně nenáročné.  

Jedenáctý tým v pořadí získal 
10 bodů a oba vítězné týmy 
dosáhly v cíli 22 bodů.

Z vítězství se radovala družst-
va Stará garda ve složení Jar-
da Pázler, Aleš Jinoch, Petr 
Vokšický a NNZ ve složení 
Eduard Šmíd, Kateřina 
Šmídová, Ondřej Najman, Jan 
Houdek.

Další pořadí:
3. Mloci 
4. Hvězdova pěchota
5. - 6. Skoč do zdi a CML 
7. - 8. Krocani a Ujepandy 
9. Bezhlavý vzdor 
10. Kvrdlobruti 
11. Kaštani 
Kaštani zároveň se svým 

umístěním získali právo vy-
brat téma pro příští kvíz, které 
využili výběrem tématu „Reži-
jní tvorba Christophera Nola-
na.“

Pavel Šanda

Vítězství z Říjnového hospodského kvízu 
si odnesly týmy Stará garda a NNZ

RW Centrum Funkčního Fitness “Topas”
posilovna - ricochet - soukromá sauna - TRX 
- Bosu - osobní tréninky - kruhové tréninky - 

výživové poradenství - fyzioterapie
otevřeno: 
po-pá 7-12/14-22
so-ne 8-12/14-20
adresa: Vojtěšská 288
tel: 315 683 900
email: r.wiesner@seznam.cz
www.facebook.com/RW-Centrum-Funkčního-Fitness

Buldoci mají letos zatím 50% úspěšnost, 
neratovické hokejové nadšení trvá dál
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

Starostka Mrzílková 
poškodila občany 
protestující proti par-
kovišti a přístavišti  
v Lobkovicích

Naše město se mění před 
očima, ale ne vždy k lepšímu. 
Přibývá staveb, se kterými lidé 
nesouhlasí, protože poškodí 
životní prostředí, naruší klid 
jejich domovů, a přitom by se 
daly řešit jinak, lépe.

Jenže nikdo z radnice oby-
vatelům včas neoznámí, co se 
chystá, neptá se jich na jejich 
názor, jedním slovem je pře-
hlíží. Buď jim setkání slíbí a 
slib nedodrží (parkoviště Na 
Výsluní), nebo je „pozdě na 
debaty,“ protože stavba spěje 
k realizaci (přístaviště v Lob-
kovicích). 

Co s tím? Mnoho lidí spoléhá 
na petici a slibuje si od ní 
nápravu. Jenže ono to není  
v našem městě tak jednoduché.

Petice se řídí petičním 
zákonem. Může ji podepsat 
každá osoba starší patnácti 
let, odkudkoli, třeba z Mar-
su. Může ji předložit i jedi- 
ný člověk. Je určena státním 
orgánům a tady nastává prob-
lém. 

Naše radnice a Ministerstvo 
vnitra tvrdí, že rada a zastupi-
telstvo nejsou státní orgány a 
nelze jim petici adresovat. Pro-
to starostka petice předkládá 
zastupitelům jako podání po-
dle zákona o obcích.

Zde jsou podmínky o hodně 
tvrdší. Občan musí být starší 
osmnácti let, musí mít trvalé 
bydliště v obci a musí se pode-
psat minimálně 0,5 % občanů  
z celkového počtu. To je v Nera- 
tovicích asi 80 lidí. 

Starostka nechala vyškrtnout 
všechny podpisy, které jsou 
v rozporu s podáním podle 
zákona o obcích. Z petice s 303 
podpisy proti parkovišti tak 
zbylo 197 jmen, v petici proti 
přístavišti bylo vyškrtnuto 103 
podpisů, zůstalo 273. 

Většina radnic si uvědomu-
je, že je nesmysl tvrdit, že sa-
mospráva není státní orgán, 
a proto rady města vytvářejí 
pravidla, podle nichž je možné 
předložit petici radě a zastupi-
telstvu podle petičního záko-
na.

Také rada města Neratovice 
v roce 2011 za přítomnosti 
starostky Mrzílkové stanovila 
Pravidla pro přijímání petic 
podle petičního zákona. Na-
jdete je na webu města v ru-
brice Město a úřad v Povinně 
zveřejňovaných informacích. 

Jenže starostka podle nich 
nepostupovala. Zapomněla, 
že je rada za její přítomnosti 

schválila? Nebo snad nerozu-
měla tomu, co schvaluje? Nebo 
to udělala schválně, aby obča-
ny poškodila a znevážila petice 
protestující proti záměrům, 
které bezohledně prosazuje? 
Každý si může odpovědět sám. 

Anna Spěváčková

Hledání alternativ  
parkování Na Výsluní

V lednovém úvodníku “Listů 
Města Neratovice” slibuje 
paní starostka veřejné setkání  
s občany na téma parkování  
v Neratovicích. Sousedská ini-
ciativa Na Výsluní – Kojetická 
začíná připravovat návrhy. 

Do května stále žádné set-
kání neohlášeno, na dotaz 
vznesený v rámci zasedání 
zastupitelstva města starostka 
vyzývá občany, aby své návrhy 
předložili písemně. 

Zástupci Sousedské ini-
ciativy Na Výsluní – Koje- 
tická přednesli na následu-
jícím zasedání zastupitelstva  
v červnu své návrhy na řešení 
nedostatku parkovacích míst  
v Neratovicích (zastupitelům 
předány i písemně a zaslány 
e-mailem). 

Koncem července byla 
Sousedské iniciativě Na Vý- 
sluní – Kojetická doručena 
písemná reakce paní starost-
ky – všechny naše alternativy 
zamítnuty, kromě obecných 
odpovědí typu „O znovuzave-
dení přímého spoje Neratovice 
– Praha, vybudování vlakové 
zastávky u kopce Miluji i ob-
novení služby lékařské poho-
tovosti se intenzivně jedná…“ 

Naše snaha prosadit optima- 
lizaci stávajících parkovišť pře-
malováním kolmého a podél-
ného stání na šikmé, případně 
drobnými stavebními úprava-
mi ostrůvků se zelení, úřed-
níky města nezaujala. 

Ani návrh výpovědi smlouvy 
nájemci placeného parkoviště 
(jehož kapacita není plně 
využívána) u supermarketu 
TESCO. Ani myšlenka výstav-
by menšího parkovacího 
domu. Ani legalizace nelegální 
odstavné plochy za garážemi 
na konci Kojetické pro osob-
ní automobily. Ani omezení 
parkování v bytové zástavbě 
pouze pro osobní automobi-
ly a odklon firemních vozů 
kategorie N1 dále od bytové 
zástavby.

V reakci na tento nekon-
struktivní přístup vedení 
města jsme paní starostce 26. 
srpna předali a všem členkám 
a členům Rady města a Zas-
tupitelstva města Neratovice 
poslali emailem podrobněji 
rozpracované první čtyři body 
našich návrhů a požádali jsme 
o jejich projednání na RM a 

ZM. K žádnému projednání 
dosud nedošlo.

Vedoucí odboru správy maj-
etku pan Koníček zadal míst-
nímu projektantovi zakázku na 
posudek námi navrhovaných 
úprav. Odborník v oblasti pro-
jektování staveb a inženýrské 
činnosti ve výstavbě měl ve 
velmi krátkém časovém hor-
izontu posoudit tři konkrétní 
návrhy. 

První (dočasné povolení 
podélného stání polovinou 
vozu na chodníku) zamítl kvů-
li údajné velké frekvenci chod-
ců s kočárky (po chodníku na 
jižní straně bloku Na Výsluní 
1056 – 1064, kde je v reálu 
frekvence chodců minimální). 

Druhý návrh (přemalování 
kolmých stání na šikmá na 
velkém parkovišti před bloky 
1306 – 1316) v podstatě nevy-
loučil, pouze zdůraznil nut-
nou konzultaci s dendrology 
ohledně zešikmení ostrůvků se 
zelení a nutnost nahlédnutí do 
zákresu vedení kabelů veřej- 
ného osvětlení. 

Třetí konkrétní návrh 
(rozšíření stávajícího par-
koviště u křižovatky ulic Na 
Výsluní a 17. listopadu na 
ploše nedávno zbourané tra-
fostanice a betonových desek) 
za nás v mezidobí Město 
„vyřešilo“ bleskovým vysa-
zením mladých stromků na 
místě, které by bylo býva-
lo možno využít k navýšení 
počtu parkovacích míst pro 
přilehlé vchody 1061–1063, 
1068–1070, 1152–1154 a 
1302–1305.

Obyvatelé sídliště dál 
přicházejí s dalšími variant-

ními řešeními nedostatku par-
kovacích míst v okolí svých 
domovů. 

Pevně věříme, že i mezi 
našimi zastupiteli a radními 
začne probíhat otevřenější di-
skuse o reálných alternativách, 
abychom nemuseli kvůli par-
kování nenávratně zničit jed-
nu z mála klidových zón na 
jižním okraji Neratovic.

Mgr. Alena Prošková, 
Sousedská iniciativa  

Na Výsluní – Kojetická

Nová výsadba  
v Masaryčce se ani  
napodruhé nepovedla

Ještě se vrátím k zeleni  
v Masarykově ulici. Někdy po 
válce bylo v hlavní ulici vsi 
Neratovice údajně Sokoly na 
počest konce války vysázeno 
krásné lipové stromořadí. Jak 
čas běžel, stromů ubývalo a 
po vykácení lip v ulici 28. říj-
na z něj zbylo v Masarykově 
ulici 62 zdravých, z důvodů 
stísněných poměrů na babku 
ořezaných stromů. 

V letošním létě byly všechny 
- s listy, s hnízdy ptáků, se 
spoustou hmyzu - bezohledně 
pořezány, což můžete vidět na 
videu na facebookové stránce 
Neratovice v obrazech. 

Prý kvůli dotaci. Ale pravda je 
jiná. Stromy se kácely kvůli za-
dání města, které po ing. Škva- 
rekové z CR Projektu Mladá 
Boleslav požadovalo napláno-
vat cyklostezky, které v této 
ulici nebyly nutné.

Kvůli cyklostezkám byly 
vykáceny stromy a zrušena 
parkovací místa, proto jsou 

řidiči nuceni na nich par-
kovat protizákonně. Město 
nese odpovědnost za kácení 
zdravých stromů. 

Místo nich bylo uprostřed 
chodníku v otvorech o ve-
likosti jeden metr čtvereční 
(norma je šest metrů) jedno- 
stranně do půli ulice vysazeno 
25 špičáků – lip bez koruny, 
které se sázejí ve volné přírodě. 
Odpovědnost prý nese majitel 
firmy M. Hnilica, kterého si 
město najímá na hodnocení 
stromů.  

Stromy v podobě prutů byly 
odstraněny a vysázeny stromy, 
které odbor životního pros-
tředí navrhl jako náhradní 
výsadbu. Jsou to lípy stříbrné 
neboli plstnaté, původem z Bal- 
kánu, s kulovitou korunou.

Sázejí se do parků už od 
První republiky, ale tenkrát 
se nechávaly louky kvést a  
v polích se pěstoval jetel, což 
byla spousta potravy hlavně 
pro čmeláky. Jenže nyní se seká 
každý kvítek v trávníku, jetele 
v poli neuvidíte a stříbrné lípy 
začaly čmeláky, ale i včely a 
jiný hmyz, zabíjet. Proč? 

Kvetou totiž později než naše 
lípy a v květech mají spoustu 
lákavého nektaru, který je 
ale energeticky velmi chudý. 
Čmeláci se na ně slétají z dale-
ka, nasosají se zdánlivě do 
sytosti, ale nektar je nestačí 
uživit, nikde kolem není jiná 
potrava a oni po stovkách a 
tisících hynou. 

Už v roce v 2009 byly zaz-
namenány masové úhyny 
čmeláků. Letos v létě byly 
nalezeny tisíce mrtvých 
čmeláků pod stříbrnými lipa-
mi v Plzni. 

Ptám se, kdo z odboru ŽP 
nese odpovědnost za zpac-
kanou náhradní výsadbu  
v ulici Masarykova?

Vedoucího tehdy vykonával 
ing. Petr Svoboda, chemik; 
podepsal rozhodnutí o kácení 
50 lip (!) s náhradní výsadbou 
25 lip Tilia tomentosa „Silver 
Globe“ čili lip stříbrných. 

Mimochodem, svědci tvrdí, 
že jámy pro stromy byly za-
sypány zbytky ze stavby silnice 
včetně kusů betonu a stromy 
začínají kvůli suchu hynout. 

Město nepožaduje ve smlou-
vách po firmách, aby uhynulé 
stromy nahradily. Dá se říci, že 
výsadba v Masaryčce se oprav-
du nepovedla. Ale u nás v Nera- 
tovicích to není poprvé.

Anna Spěváčková

Názory našich čtenářů nemusí 
vyjadřovat názor redakce.  
Dopisy jsou redakčně kráceny.

Dopisy zasílejte na e-mail:  
redakce@neratoviny.cz.foto: Neratovice v obrazech

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny



středa 18. listopadu
19:00 Městské kino
LOVE - 3D
francouzská pornoromance - 
Mládeži do 18 let nepřístupno!
22:00 Oskar
CZECH & OLDIES BAR PARTY 
SHOW

čtvrtek 19. listopadu
19:00 Městské kino
HUNGER GAMES: SÍLA VZDO-
RU
19:00 Společenský dům
Divadlo Ujeto Praha
inspirativní představení hendikepo-
vaných herců
22:00 Oskar
CZECH & OLDIES BAR PARTY 
SHOW

pátek 20. listopadu
19:00 Městské kino
HUNGER GAMES: SÍLA VZDO-
RU
22:00 Oskar
DJ Michal Vinický – SHOT MIX

sobota 21. listopadu
9:00 Společenský dům
Neratovický papír - 17. ročník
výstava papírových modelů ve 
velkém sále KD, vstupné 40 Kč, děti 
20 Kč
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - TJ Neratovice – Centrum 
sportu Nymburk
19:00 Koupák
Karneval na Koupáku
20:00 Společenský dům
2. Fotbalový ples
22:00 Oskar
DJ Kráťa – VIDEO SHOW

neděle 22. listopadu
15:00 Městské kino
SNOOPY A CHARLIE BROWN:
Peanuts ve filmu 2D

pondělí 23. listopadu
19:00 Městské kino
HUSÍ KŮŽE  2D

úterý 24. listopadu
19:00 Městské kino
HUSÍ KŮŽE  3D

středa 25. listopadu
15:00 Městské kino
ALDABRA - BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 3D
představení pro důchodce
19:00 Městské kino
ALDABRA - BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 3D

22:00 Oskar
CZECH & OLDIES BAR PARTY 
SHOW

čtvrtek 26. listopadu
9:00 Městské kino
Peklo s ježibabou
19:00 Společenský dům
Itálie, moje láska
večer populárních italských a ne-
apolských milostných písní
19:00 Městské kino
U MOŘE
22:00 Oskar
CZECH & OLDIES BAR PARTY 
SHOW

pátek 27. listopadu
19:00 Městské kino
GANGSTER KA: AFRIČAN
22:00 Oskar
DJ Brngy & DJ Floppy – 
SOUNDTRACK PARTY

sobota 28. listopadu
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - TJ Neratovice – TJ Sokol 
Suchdol
15:00 Společenský dům
Sportem pro život
2.ročník společensky-sportovní akce 
na podporu dětské onkologie
15:00, 17:00 Městské kino
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO 
TAŤKU  3D
18:30 Zimní stadion
HC Buldoci Neratovice - Velc 
Žilina
22:00 Oskar
DJ Kráťa & DJ E.T. & DJ Floppy & 
Special Guest

neděle 29. listopadu
Náměstí Republiky
Svatobarborský vánoční jarmark  
s rozsvícením vánočního stromu
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - turnaj krajského přeboru 
juniorek
13:00 Lobkovice
ADVENTNÍ ODPOLEDNE  
V LOBKOVICÍCH

pondělí 30.listopadu
15:00 Městské kino
GANGSTER KA: AFRIČAN
představení pro důchodce
19:00 Městské kino
GANGSTER KA: AFRIČAN
22:00 Oskar
PONDĚLNÍ RETRO DISCO 
PARTY

čtvrtek 3. prosince
16:00 RC Myšák
Mikulášská besídka v Rodinném 
centru Myšák
20:00 Koupák
Mikulášský hospodský kvíz

pátek 4. prosince
22:00 Oskar
DJ Patrik Rokl - FAJN PARTY

sobota 5. prosince
16:00 Café Racer
FOE Mikulášská pro děti
22:00 Oskar
Brngy & DJ Floppy – NEBESKÁ 
PARTY

neděle 6. prosince
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - turnaj krajského přeboru 
mladších žákyň
15:00 Společenský dům
Sůl nad zlato + Mikulášská nadílka

pondělí 7. prosince
18:00 RC Myšák
Jak nezešílet z mateřství aneb 
mateřství je krásné, ale leckdy 
krušné...
20:00 Oskar
Na stojáka Live

úterý 8. prosince
Společenský dům
Karel Plíhal

pátek 11. prosince
22:00 Oskar
DJ Michal Vinický – CLUB MIX

sobota 12. prosince
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - TJ Neratovice – TJ Jiskra 
Zruč nad Sázavou
18:00 Zlonín, restaurace U Jezera
Tancovačka s kapelou pod vedením 
Stanislava Tatara
22:00 Oskar
NERASESSION REVIS B*DAY

neděle 13. prosince
10:00 Sportovní hala TJ
Volejbal - turnaj krajského přeboru 
starších žákyň

pondělí 14. prosince
22:00 Oskar
DJ Floppy - PONDĚLNÍ RETRO 
PARTY

čtvrtek 17. prosince
Společenský dům
Šťastné a veselé swingové vánoce

kontakt: akce@neratoviny.cz

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?

Tajenka říjnové osmisměrky byla: Dejte si pozor na změnu 
přednosti na křižovatce u Kavana. 

Tentokráte nám přišlo výrazně více vyluštěných tajenek než 
obvykle. Cena od hospody Koupák zjevně naše čtenáře zaujala. 

Výhercem se již podruhé v historii našich osmisměrek vstává 
Pavla Šimáčková, které si z výběru nápojů od hospody Koupák 
vybrala Metaxu Honey 0,7 litru. 
Osmisměrka: V této osmisměrce najděte názvy 17 sportů, 

které lze provozovat v neratovických klubech, oddílech 
a zařízeních. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajen-
ku. Z těch, kdo do konce listopadu zašlou správné řešení  
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz, vylo-
sujeme výherce. (V e-mailu prosíme uveďte své celé jméno a tel. 
kontakt.)

Ten získá dvě vstupenky na koncert Voxel, Sebastian a Light 
Love 19. prosionce ve Společenském domě v hodnotě 360 Kč. 
Cena je vhodným předčasným vánočním dárkem hlavně pro 
starší děti a mládež.

V P O X Y K L E Ž U K E L V
S E L B A S Š A C H Y S T O
A L I A I A N A L L L I G D
K G L N V H T A & E S L N N
I O E A V Á B E D B T R I Í
T T Z Y B J N N V Y O V T L
E L S T E T Í Í L O L E H Y
L U A L J H F A P Í N S C Ž
T N O B O U B O A S Í L A O
A V P K J T D O S L T O J V
E Č E N O E É O M T E V U Á
R J N F É V H N E R N Á A N
K A R A T E T O O V I N I Í
F L O R B A L C N Í S Í C H

K O U P Á K  N E R A T O V I C E

21. listopadu 19:00

KARNEVAL  
NA KOUPÁKU

hraje: Skleroza
tombola, soutěž masek 

vstupné: 100 Kč

Tip na vánoční dárek:
Kniha místní autorky 

Hany  
Sudové

k dostání  
v knih- 

kupectvích 
na náměstí  

i u Billy
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Fotografie kamenných patníků 
vystaveny v Čajovničce

nám. Republiky 999        fb: lanatureneratovice

Na podzim letošního roku 
se na koncertní turné nevy-
dají pouze velké domácí 
hvězdy, ale i pár hvězdiček, 
které se na výsluní nehřejí 
ještě příliš dlouho. 

Mezi ně patří i Voxel, Se-
bastian a duo Light & Love. 
Ti svoji sérii koncertů, která 
bude čítat sedmnáct zastávek, 
odstartovali na konci října.

Písničkář Voxel na kon-
certech propaguje druhé al-
bum. Na něj už nyní láká 
singlem “Jednou”, jenž byl 
posluchači přijat velmi pozi-
tivně. 

Písnička i deska zvukově 
navazují na Voxelovu dosud 
nejúspěšnější skladbu “V naší 
ulici”, která nejlépe charakte- 

rizuje jeho aktuální rozpo- 
ložení a hudební směřování.

Naproti tomu Light & Love 
albový debut vydají nejspíš 
až napřesrok. V těchto dnech 
pečlivě připravují druhý ofi-
ciální singl, jímž by rádi stvr-
dili úspěch prvotiny “Blueber-
ry Sky”. 

V podobné situaci se nachází 
i Sebastian. Jeho “Toulavá” 
byla dva týdny nejhranější 
domácí písničkou, jeho pop-
ularita strmě stoupá a pos-
luchači už netrpělivě vyhlížejí 
novou písničku. Zpěvák na ní 
usilovně pracuje s osvědčeným 
producentem ODD z ATMO 
Music.

Celou “REDHEADTOUR” 
pánové odstartovali 24. října  
v Kutné Hoře, poslední zastáv-

ka se uskuteční pět dní před 
Vánoci v Neratovicích. 

Koncert uvádí Společenský 
dům Neratovice 19. 12. od 
19:00. Vstupné je v předprodeji 
150 Kč, v den koncertu 180 Kč. 

-red-

Voxel, Sebastian a Light & 
Love navštíví Neratovice

Město Neratovice má ofi-
ciální facebookovou strán-
ku. Jmenuje se „Město 
Neratovice - oficiální pro-
fil“ a zřízen byl už na konci  
července.

Stránka za poměrně krátk-
ou dobu získala již 1 101 fa-
noušků, čímž se počtem sledu-
jících přiblížila facebookové 
stránce Neratovin s 1 426 fa-
noušky.

Na stránku jsou často 
umísťovány nové příspěvky, 
takže alespoň uživatelům face-
booku se otevírá možnost sle-
dovat, ale i komentovat dění ve 
městě, což zatím bylo možné 
jen na nezávislých webech 
neratoviny.cz a neratky.cz.

Neratovice se tak konečně 
stávají městem, které začíná 
využívat moderní komu-
nikační kanály s občany  
v podobě stránky na v Česku 
nejrozšířenější sociální síti.

Za krok správným směrem 
to považuje i opoziční ČSSD, 

která využívání sociálních 
sítí pro komunikaci radnice s 
občany prosazovala ve svém 
předvolebním programu.

Na facebooku lze najít ale 
i jiné, pro Neratovičáky za-
jímavé stránky, nejen stránku 
města či Neratovin.

Nedávno vznikla stránka 
Neratovice v obrazech, na 
které jsou zveřejňovány fo-
tografie Neratovic a okolí. Ty 
ukazují jak aktuální dění, tak 
krásy různých míst a zákoutí 
našeho města.

Mezi nejživější facebookové 
skupiny patří skupina Nera-
tovice a nápady kolem dění, 
kde účastníci skupiny vzá-
jemně sdílejí informace o 
akcích pro děti v širokém 
dalekém okolí Neratovic.

Stejně populární je také sk-
upina Inzerátky pro Nerát-
ky, ve které si lidé vzájemně 
nabízejí ke koupi či prodeji 
rozličné věci, obvykle různé 
propriety pro děti.

Pavel Šanda

Neratovice na facebooku  
oficiálně i neoficiálně

V pátek 20. listopadu se 
od 18 hodin v Čajovničce 
uskuteční vernisáž výstavy 
fotografií. 

Autory jsou Martin Hvěz-
da, Jan Liška, Dan Pelej a Jiří 
Duchoslav. Výstava bude v 
příjemném čajovém prostředí 
přístupná do konce roku. Je-
likož jsem patníků příznivec, 
dovolím si k výstavě několik 
slov.

Před několika lety jsem zjis-
til, že Martin Hvězda fotogra-
fuje patníky. Při pohledu na 
několik jeho záběrů se mi 
otevřely oči. Silniční patníky. 

Nikoliv plastové směrové 
sloupky, ale ty kamenné, beto-
nové nebo pískovcové sloužící 
k vymezení okrajů silnice. 

Martinovy fotografie mi je 
ukázaly jako svého druhu ar-
chitekturu, jako drobné tech-
nické památky, jakou součást 
krajiny. A jeho nadšení pro ně 
bylo přímo nakažlivé. 

Nemluvili jsme o ničem 
jiném. Došlo k explozi nápadů. 
Jejich seznam zabral celou 
stránku. 

Namátkou. Založit sdružení 
přátel patníků, zvolit jeho vý-
bor a vedení, vymyslet jeho 

logo, zaregistrovat doménu 
www.svetpatniku.cz, provozo-
vat webové stránky, navštívit 
silniční muzeum u Šumper-
ka, zjistit, jak se řekne patník 
ve všech světových jazycích, 
vyrobit členské průkazky pro 
všechny, kteří nám zašlou byť 
jen jedinou fotografií s pat-
níkem, uspořádat fotografický 
workshop. 

Střetnutí s realitou bylo 
drsné a následovalo vystří-
zlivění. Práce, povinnosti a 
nedostatek času jsou důvody, 
proč z velkolepých plánů zbyly 
jen trosky. 

Ale stejně to nakonec neby-
lo tak marné a tato výstava je 
toho důkazem. 

Ukazuje, že se stále najde 
třeba jen hrstka lidí, které 
klasické patníky zajímají. 
Protože jich je kolem silnic 
stále více neudržovaných, 

zničených nebo vyvrácených, 
je dobře, že když už nic jiného, 
zůstanou zdokumentované na 
fotografiích, v tomto případě 
velmi dobrých.

Pavel Přemysl Šanda,  
člen Sdružení přátel patníků

Pro milovníky zimy je již 
nyní připravena ledová 
plocha na zimním stadio-
nu v Neratovicích, kde se 
koná veřejné bruslení.

Čas je vždy závislý na vol-
né ledové ploše. Na stadio-
nu totiž vedle hokejových 
tréninků a zápasů probíha-
jí také kurzy bruslení pro 
veřejnost (školička bru-
slení) a bruslení pro děti  
z mateřských i základních 
škol z Neratovic a okolí. 

V  listopadu můžete na-
vštívit veřejné bruslení v ter-
mínech:

- sobota 14. 11. 12:45 - 14:15
- sobota 21. 11. 11:15 - 13:00
- sobota 28. 11. 12:45 - 14:15

Jednotné vstupné na veře-
jné bruslení je 50 Kč.  

Doporučené vybavení je  
nabroušené brusle, helma 
(hokejová nebo lyžařská), sil-
né teplé rukavice.

Veřejnost si může zjis-
tit dobu, kdy je stadion 
přístupný pro veřejnost, na 
http://hcbuldocineratovice.
cz/index.php/verejne-brusle-
ni. 

Petra Beňová

Veřejné bruslení 
v Neratovicích

foto:Luděk Kovář, Wikimedia


