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NEZÁVISLÝ OBČASNÍK PRO NERATOVICE

V neděli 17. září se mohly děti
od 12:30 zapsat do druhého
ročníku Neratovických cyklohrátek. I přes obavy mnohých
rodičů z počasí se akce konala,
jak bylo slíbeno a naplánováno.

Mlha se dopoledne rozešla
a od 10:00 probíhaly přípravy
trati, registračního stánku
i občerstvení. Letošní ročník
byl ve znamení lepší organizace
a mnohých vylepšení.
Poučení z 1. ročníku jsme se
rozhodli organizaci co nejvíce
zjednodušit a tím jsme usnad-
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Druhé Neratovické cyklohrátky:
Děti na kolech svištěly sídlištěm

Něco málo z pozadí
2. ročníku cyklohrátek

VOLBY
A VOLEBNÍ
KAMPANĚ
V NAŠEM
MĚSTĚ

nili práci sobě, pořadatelům
a
nakonec
i
rodičům
přihlášených dětí.

Kdo se na akci podílel?
Jelikož byla celá akce, již před
1. ročníkem, můj nápad, bylo
zřejmé, že se ani letos nevyhneme
s Pavlem Šandou organizaci.

Naštěstí pro nás zůstala
loňská sestava pořadatelů
skoro stejná a my věděli
s kým budeme spolupracovat.
O to to pro nás bylo snadnější.
Nejnáročnější je vždy domluvit
se s lidmi, aby mohli všichni v
ten den.
Postupně ti, co slíbí účast
zjistí, že z nějakého důvodu
nemohou, a my musíme čekat,
kdo nám zůstane.
Letos to bylo organizačně
minimalistické,
za
to
efektivnější. Registrační stánek
jsem obsadila já (Míša
Hložková) a ve spolupráci
s Veronikou Vránkovou jsme
to zvládly skvěle. Zdravotníka nám, snad již tradičně,
dělala Martina Bucková. Start
a cíl si vzala na povel Veronika
Vránková s Frantou Kefurtem.
Trať nám pak dozorovali Leoš
Linhart a Monika Forro se
svými dětmi. O občerstvení se
postarali Petr Hložek a Blanka
Cyrusová. Moderátorem se
nedobrovolně povinně stal
opět Pavel Šanda, kterého
občas vystřídal Marek Cyrus,
starajíc se u toho o chod zvukové techniky.
Měli jsme zde i stánek organizace BESIP, který měla na
starosti paní Kouřilová. Plakáty nám po městě roznášela
Pavla Péterová při procházkách s kočárkem. Akci nafotil

Vladimír Gajdošík s Martinou
Hložkovou.

Sponzoři Neratovických
cyklohrátek
Akce by ovšem nešla
uskutečnit bez podpory dalších
lidí a organizací. Koupák Neratovice nám poskytl zázemí pro
občerstvení, Bazén Neratovice
nám poskytl ceny do soutěže
v podobě tématických puzzlí, pexes a drobných věcných
dárků.
Opravna kol Cyklo IK poskytla věcné ceny ve formě světel,
blikaček, reflexních pásek a
přilby na kolo. Nakladatelství Portál zaslalo výhercům
knihy a záložky pro všechny
zúčastněné.
Každé přihlášené dítko, které
odevzdalo po závodě své číslo,
si mohlo odnést i časopis Můj
Vláček od Českých drah. Místní samoobsluha Enapo (známá
jako Anita) darovala pravítka.
Jarda Baránek a jeho kolektiv z Barryho pizzerie darovali rodinnou pizzu pro
vítěze každého kola a slevu pro
každé přihlášené dítě. To by
byly ceny, ale ještě bylo třeba
organizačně zajistit například
elektřinu, kterou nám poskytla
MŠ Čtyřlístek.
pokračování na str. 2

ROZHOVOR:

Jan Hamáček (ČSSD):
Mzdy a platy musí dál růst
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD)
se koncem srpna zastavil v
neratovické Spolaně, kde se
setkal s generálním ředitelem
Karlem Pavlíčkem, ale také
si prohlédl provoz podniku.
Kromě jiného se zajímal o
podmínky zaměstnanců, a
to nejen platové. Na závěr
návštěvy poobědval v podnikové jídelně.

Tuto příležitost naše redakce
využila k pořízení rozhovoru
s třetím nejvyšším ústavním
činitelem.
Při své návštěvě jste zavzpomínal na skautská léta, kdy
jste během povodní pomáhali
právě ve Spolaně. Jak to tehdy
proběhlo a v jaké části podniku jste tehdy pomáhalo?
Tehdy, v roce 2002, jsem byl
členem oddílu vodních skautů

v Mladé Boleslavi. Protože
tenkrát byla každá ruka dobrá
a my jsme navíc měli k dispozici čluny, pomáhali jsme,
kde bylo potřeba.
Tak jsme se krátce dostali i
do prostor neratovické Spolany, ale samozřejmě tak, aby
nás to nemohlo ohrozit.
pokračování na str. 5

STRANA 2
pokračování ze str. 1

Připojit jsme se mohli díky
prodlužkám z místního Radio
klubu a Zdeňkovi Faltýnovi.
Ozvučení zapůjčil Petr Ledvina. Tak by se dalo pokračovat
dále a prominou ti, co se
zde nenašli, ale vyjmenovat
všechny v tak krátkém článku
je nemožné. Jen málokterá akce
dokáže stmelit lidi z jednoho
města k nezištné spolupráci a
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tato patří mezi ně. Děkujeme
za podporu všem.

Jak to celé dopadlo
Závodu se letos zúčastnilo na
45 dětí ve 3 kategoriích a i když
to bylo méně dětí než loni, za
což nese vinu počasí, stálo to za
to. Příští rok to rozhodně hodláme zopakovat.
V kategorii od dvou do čtyř let

zvítězil Vendelín Vojan, který
ujel trasu za méně než minutu
a 33 sekund. Pomyslné stříbro
brala Rozárka Dolečková a
bronz Marianka Luxová.
Mezi dětmi ve věku 5-7 let
dominovala Veronika Kylichová, následována Ivanem
Vintoniakem na druhém a
Matyášem Franckem na třetím
místě.
Ve věkové kategorii 8-10

let zajel sedm závodních kol
nejrychleji Ondřej Zahálka.
V těsném sledu za sebou pak
následovaly časy bratrů Marka
a Jakuba Churavých.
Organizačně nás celá ta akce
baví. Děti ze sídliště se zvednou a jdou se aktivně hýbat. Na
příští rok máme jeden další cíl.
Dostat k závodům i ty, co se na
nás jen koukali z oken a děti
měli doma.

Každé dítě, zapsané do závodu, a většinou i sourozenec, si
něco odnese, bez ohledu na to
jestli vyhraje. Lidé, kteří by se
normálně nebavili, se zastaví a
prohodí spolu pár slov na startu nebo u opékání špekáčků.
Děti poznají nové kamarády a
užijí si pěkný den. Myslím, že
za to jedno odpoledne venku
to stojí.
Michaela Hložková

Kamenná kniha s nepopsanými stránkami
naší historie jako pomník Palackému
V letošním roce zahájil svou
činnost Spolek pro zbudování
Kamenné knihy od sochaře
Kurta Gebauera na počest
Františka Palackého. Jeden
z jeho nejaktivnějších členů
Ivan Fried odpověděl na otázky naší redakce.

Proč
tak dlouhý název
vašeho spolku?
Je pravda, že se nám název
našeho spolku málem nevešel
na razítko, ale je v něm popsáno vše, o co usilujeme. Pokud
má mít obnovení českého státu
ještě nějaký smysl, pokud ještě

KONCERT PRO KNIHU

Na velice úspěšné oslavě šedesátin města rozložil v neděli
10. září svůj stánek i Spolek pro zbudování Kamenné knihy
od sochaře Kurta Gebauera na počest Františka Palackého.
Její zbudování, na louce u Labe před lobkovickým zámkem,
podporují i členové spolku Lobkovic.
Zájemci si ve stánku mohli prohlédnout vystavené fotografie
a dokumenty seznamující s návrhem a dozvědět se něco o
vztahu Františka Palackého k Lobkovicím. Sochař Kurt Gebauer pozdravil z podia občany města a ochotně se v našem
stánku podepisoval zájemcům.
Také město Neratovice podpořilo akci vyhlášením
veřejné městské sbírky na realizaci „Kamenné knihy“. Do
pokladničky umístěné vedle hlavní scény přispěli občané
částkou 4838 korun. Moc všem dárcům děkujeme.
Zdálo by se, že o realizaci díla rozhodnou peníze od velkých
sponzorů např. Ministerstva kultury. Málokdo ale dnes
ví, při vyhoření Národního divadla v roce 1881 dotlačila
sbírka drobných dárců císaře Františka Josefa k okamžitému
vyplacení rozhodující částky. Proto budeme ve spolupráci s městem pokračovat ve sběru nutných finančních
prostředků. Tyto náklady nepřesáhnou cenu jednoho
ojetého luxusního auta. Vyzýváme občany všech městských
částí, aby se aktivně zapojili do našeho spolku, kde každého
ochotného pomocníka rádi přivítáme.
Na den 28. listopadu připravujeme ve Velkém sále
Společenského domu KONCERT PRO KNIHU. Jsme rádi,
že už dnes máme zajištěn velice atraktivní program. Pokud
můžete na tuto benefici něčím přispět, neváhejte nás kontaktovat na adrese sídla našeho spolku ve Společenském
domě, nám. Republiky 1399, Neratovice 277 11.
Za Spolek pro zbudování Kamenné knihy Ivan Fried
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chceme samostatný český stát,
nemělo by se zapomínat na
jeho zakladatele. František
Palacký si jistě zaslouží památník na místě jeho posledního
odpočinku, kde navíc vznikala
podstatná část jeho velkého
historického díla.

Nemůže být v době sjednocené Evropy vnímáno Palackého dílo jako nemístný nacionalismus?
To je právě ten nesmysl.
Palacký byl věrný projektu rovnoprávnosti národů
v tehdejším Rakousko-uherském císařství. Byl hlasatelem
austroslavismu, nechtěl násilný
odchod z tehdejšího soustátí.
V roce 1989 došlo ke znovusjednocení Německa a nikdo
jejich právo na společný stát
nezpochybnil. Ani Češi se
v předvečer stého výročí vzniku
republiky nemají za co stydět.

er. Ten, nejen se svými žáky
z VŠUP Praha, ale i s profesory
Karlem Neprašem a Vratislavem Karlem Novákem (autorem metronomu u bývalého
pomníku Stalina na Letenské
pláni), stál u zrodu návrhů
sochařských děl, z nichž tři byly
v tehdejší příznivé společenské
atmosféře realizovány.
Uplynulo dvacet let a kamenný nápis Miluji Lenky Klodové
se
stal
nejvýznamnějším
uměleckým počinem tohoto
období. Kamenná kniha od
Kurta Gebauera s dosud nepopsanými stránkami naší
další historie by ji měla následovat.

Jak na to ale najít prostředky?
Nebudu tvrdit, že zdroje tu
jsou. Záleží na občanech zda
se drobnými příspěvky připojí
k naší donkichotské snaze realizovat něco „tak opravdu, ale
opravdu zbytečného!“, jako je
připomenutí vlastní historie.
V současné době byla zahájena veřejná městská sbírka a
také se připravuje koncert pro
knihu, vystoupení nejlepších
uměleckých souborů Neratovic a jejich hostů. Snad naše
úsilí podpoří i velcí sponzoři
v čele s nejvýznamnějšími
průmyslovými podniky.
-red-

Proč má být v Lobkovicích
kamenná kniha od Kurta Gebauera?
Snad již občané Neratovic a
přilehlých obcí, včetně Lobkovické, zaznamenali naši snahu dovést projekt „Kamenné
knihy“ do zdárného konce.
Před dvaceti lety inicioval
Společenský dům za podpory
města pokračování workshopu
Oživené město Neratovice 97.
Po
fotografu
Miroslavu
Huckovi byl osloven akademický sochař Kurt GebauIlustrační foto:
Běžící dívka - slavná socha
Kurta Gebauera v Opavě

www.facebook.com/neratoviny
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STRANA 3

Není těžké potkat exministryni Kateřinu Valachovou

Ministryně školství v letech
2015 až 2017 Kateřina Valachová (ČSSD) k našemu regionu zjevně přilnula.
Ne náhodou její poslední
cesta ve vládní funkci před letními prázdninami vedla právě
do Neratovic. Navštívila tehdy
SOŠ a SOU Neratovice, kde se
setkala se studenty oborů automechanik, karosář, kuchař
– číšník a kadeřník. Přitom se
ještě stihla zasvětit do základů
klempířiny a trpělivě poseděla
jako model pro zdejší kadeřnice
(viz foto).
„Studenti mě naučili něco ze
svých dovedností i vyzkoušeli
ze zručnosti a co se týká mého
účesu, výsledek byl perfektní a

hlavně rychlý – to oceníme my
ženy, co jsme stále v tempu,“
s úsměvem tehdy pronesla.
Jenže na Mělnicko se začala
vracet i během prázdnin. Coby
exministryně školství trávila
první školní v Tišicích. „Jsou
to moc šikovné děti a vůbec se
o ně nebojím,“ shrnula tehdy
stručně svoji návštěvu.
Při té příležitosti zavzpomínala také na svůj vlastní
první den ve škole: „Abych
řekla pravdu, byla jsem přesně
ten typ holky, která se do školy
vždycky těšila. Ale vlastní
první školní den si vybavuji
skutečně velmi mlhavě. Často
naopak vzpomínám na první
učitelku mého života. Daleko

později jsme se několikrát setkaly a povídaly si o společných
zážitcích, o škole, o tom, co znamená být správným učitelem.“
V předminulém týdnu zase
Kateřina Valachová, dvojka středočeské kandidátky
ČSSD do Sněmovny, sledovala přelet historických letadel u mělnického zámku.
A několik dní předtím zas
navštívila Mělnické vinobraní.
„Lidé se dobře bavili a mně
se s nimi pěkně povídalo.
Navíc k vínu mám díky svému jihomoravskému původu
blízko a zdejší kraj pod dohledem skvělých vinařů vydává
výborné víno,“ chválila si svojí
mělnickou zastávku.
-je-

Literární soutěž pro všechny
Téma: Škola bez známek
Příjemné setkání s Kateřinou Valachovou vyústilo v nápad
na experiment v podobě literární soutěže na téma “škola
bez známek” pod její záštitou.
Do soutěže lze přihlásit jakýkoli krátký slohový útvar úvahu, fejeton, sloupek nebo třeba báseň či cokoliv jiného.
Dílo by nemělo být delší než dvě normostrany, tedy
maximálně 3 600 znaků včetně mezer. Své dílko zašlete na
e-mailovou adresu aktivita@neratoviny.cz a do předmětu emailu uveďte “škola bez známek”. To vše do konce listopadu.
Zúčastnit se může úplně každý, ovšem k věku autora bude
při hodnocení přihlédnuto.
Pro autory nejlepších či nejzajímavější literárních děl
připravíme zajímavé ceny.
Pavel Šanda

Volební kampaně v Neratovicích: Babišova hodinová zastávka a pirátská solární plavba
Ačkoliv je volební kampaň
pro říjnové parlamentní volby v plném proudu, Neratovicím se zatím předvolební
akce a návštěvy města lídry
kandidátek spíše vyhýbaly
nebo si je strany nechávají na
poslední dva týdny.
Vedle jedničky a dvojky
sociálně demokratické kandidátky, o nichž píšeme jindy, jsme zatím zaznamenali
kampaně hnutí ANO 2011 a
České pirátské strany.
Přílišný zájem voličů nevzbudila návštěva Andreje
Babiše, jehož hnutí rozbalilo

stánek před Společenským
domem 23. srpna v dopoledních hodinách. U stánku majitel hnutí ANO rozdával a
podepisoval knihu neznámých
autorů "O čem sním, když
náhodou spím".
Během zhruba hodinového
trvání akce se u stánku podle
našich odhadů zastavilo zhruba 30 lidí, příznivců i odpůrců.
Na rozdíl od obdobné akce ve
stejný den v nedalekých Kralupech nedošlo na transparenty
a hlasité projevy nesouhlasu.
V úterý 29. srpna věnovala
kampani
v
Neratovicích
Česká pirátská strana. Piráti

připluli jak jinak než na lodi.
Konkrétně šlo o solární energií poháněnou jachtu, ve které
pak téměř celý den vozili
děti i dospělé, kteří si mohli
vyslechnout zajímavé povídání
kapitána lodi.
Mezitím ale probíhal také
malý piknik v Kostomlatského
sadech, kde se čile diskutovalo o politice této strany.
Na to navázalo večerní setkání v restauraci Terasa, které
ukázalo, že ani na konci srpna
Neratovičáci ještě nebyli do
počínající volební kampaně
příliš vtaženi.
Pavel Šanda

Také v letošních volbách najdeme na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny
kandidáty z Neratovic či s
Neratovicemi spojených. Ne
každá z 31 kandidujících stran
poskytuje dostatečné informace o svých kandidátech, a tak
se nám jistě nepodařilo vystopovat všechny kandidující
Neratovičáky.
O kandidatuře starostky
Neratovic Lenky Mrzílkové na
šestém místě kandidátky strany
Starostové a nezávislí (STAN)
již občané města převážně vědí,
www.neratoviny.cz

ale není zdaleka jediná.
Za bývalého partnera STANu,
tedy TOP 09, kandiduje na
12. místě Aleš Kocourek, do
poměrně nedávné doby zastupitel města za tuto stranu. Na
kandidátce podnikatelem Sehnalem vzkříšené ODA najdeme
na 18. místě 41letou vedoucí
ubytovacího zařízení Petru
Kowalskou.
Další kandidáti se pak objevují na krajně pravicových
kandidátkách. Na kandidátce
Řádu národa najdeme vedle
56leté Jiřiny Jiroutové na sed-

mém a 38letého Bedřicha
Žišky na 24. místě také velitele
neratovické městské policie
Rostislava Oplta na 13. místě.
Dva Neratovičáci kandidují
za stranu Referendum o Evropské unii Zdeněk Piškule na 16.
a Petr Masák na 18. místě.
Dva neratovické kandidáty
má také Okamurova SPD - Petr
Fober na 18. a Jiří Sedláček na
místě 23.
Zastoupení v Poslanecké
sněmovně tak Neratovice
zřejmě nadále mít nebudou.
-red-

Neratovičáci se objevují zejména na kandidátkách ultrapravice

www.facebook.com/neratoviny
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Privatizace 80 % městských bytů je značné sociální riziko
Koalice Neratovice jinak,
ODS a Volby pro město na
neratovické radnici provede
masivní privatizaci městských
bytů. To už je nyní prakticky
jisté. Z 530 městských bytů
jich má zůstat jen 110, včetně
holobytů.
Nejenže
tato privatizace proběhne v posledním roce před volbami, ale
zároveň v době, kdy řada
českých měst lituje, že se v
90. letech svého bytového
fondu zbavila. To jim prakticky znemožňuje mít jakoukoliv sociální bytovou politiku, která by stála za řeč.
Výsledkem je rozšíření bezdomovectví a vznik sociálně
vyloučených ubytoven.
Naopak současný rozsah
vlastnictví bytů městem by při
dobré bytové politice radnice
zajišťoval vhodný sociální mix
v bytových domech a omezil
tak vznik vyloučených lokalit.
Radnice naplánovala prodej
bytů tak, aby byl pro jejich
nájemníky výhodný a k prodeji tak došlo v plánovaném rozsahu. Mnozí nájemníci jistě
možnost stát družstevníkem
v bytovém domě ocení i přesto,
že nově vzniklá družstva budou muset investovat nemalé

částky do rekonstrukcí svých
domů.
Z privatizace jsou ovšem
vyloučeni lidé, kteří mají vůči
městu dluh. Jsou to většinou
lidé, kteří uvízli v dluhové
pasti a jsou tak hlavními
adepty na budoucí obyvatele
nějaké komerční ubytovny
zneužívající sociální dávky
určené k bydlení. V Neratovicích například počet lidí, kteří
čelí exekuci, přesahuje 1700.
Ohrožení ztrátou bydlení
jsou také senioři či matky
samoživitelky.
Výsledky a dopady privatizace městských bytů jsou stěží
předvídatelné. Proto je s podivem, že si tento experiment
radnice neověřila nejprve na
řekněme pětině městských
bytů a chce, jak se říká, jedním
vrzem privatizovat 80 % všech
bytů ve vlastnictví města.
Stejně tak je přinejmenším
podivné, jak radnice spěchá
s privatizací městských bytů
tak, aby se stihla do příštích
komunálních voleb, které
se konají za rok. Žádná
z koaličních stran přitom
neměla privatizaci městského
bytového fondu ve svém volebním programu. Proč nenechají
o tak závažné věci rozhodnout

voliče za rok?
Radnice
dokonce
ani
nepředložila pravidla prodeje
městských bytů k projednání
finančním výborem města
s odůvodněním, že se zatím
nejedná o prodej. Přitom tato
pravidla mají přímý dopad na
to, zda se městské byty prodají
a v jakém rozsahu. Městský
rozpočet navíc z nájmů
v městských bytech získává
v průměru zhruba 5 milionů
korun ročně.
V loňském roce to bylo ještě
podstatně více, neboť radnice
zjevně už v rámci příprav
privatizace zastavila veškeré
investice do městských bytů.
Radniční koalice, ale i někteří
opoziční zastupitelé, argumentuje výší dluhů na nájmech. Město dlouhá léta tuto
situaci vůbec neřešilo nebo jen
velmi liknavě. Poslední dobou
se však situace zlepšuje.
Město dnes registruje zhruba
2,2 milionu Kč dluhů z roku
2012, 1,9 milionů Kč z roku
2013, 1,5 milionů Kč z roku
2014 a za poslední uzavřené
období, tedy rok 2015, pak
1,15 milionů.
To ukazuje, že nově výše
vzniklých dluhů rapidně rok
od roku klesá i přesto, že u

správy městských bytů je
ještě velký prostor pro další
zlepšování.
Privatizace
městských
bytů obzvláště v tak masivním rozsahu je nejenže
neodůvodněná, ale také velice
riskantní.
Přesto k ní s největší
pravděpodobností tak jako tak
dojde.
Neratovická ČSSD proto už
zveřejnila svůj záměr vystavět
nové městské byty a azylový
dům.
Jak bych takovou bytovou
výstavbu představoval?
Šlo by o postupné navýšení
bytového
fondu
města
ve více etapách. Výstavba by
samozřejmě musela probíhat
co nejšetrněji k životnímu
prostředí a tomu by odpovídala také volba pozemků pro
výstavbu s cílem stavět na již
znehodnocené půdě, tedy tzv.
brownfieldech.
V nových domech by byl
vhodný mix sociálních bytů
a komerčně pronajímaných
bytů.
Správu městských bytů by
nemuseli mít nutně na starost
úředníci, ani soukromá firma,
ale městský podnik. Pro lepší

fungování správy bytů lze
zřídit samosprávy domů.
Městské byty tak mohou na
jednu stranu plnit svou sociální funkci, nabízet prostupné
bydlení lidem ohroženým
bezdomovectvím, ale zároveň
přispívat
významnými
částkami do městské kasy.
To je také důležitý aspekt bytového hospodářství.
Pokud město nemá významné
nedaňové příjmy a navýšit
rozpočet může prakticky jen
zvyšováním už tak vysokých
poplatků za odvoz odpadů, pak
se není divu, že nemůže příliš
investovat nad rámec oprav
silnic či chodníků, kteréžto by
měly být samozřejmostí.
Pavel Šanda, zastupitel města
Neratovice za ČSSD

OPERÁTOR – OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY

20.10. KONCERT
KOHOUT PLAŠÍ SMRT
THERON
ROZŠLÁPLÝ KECKY

Hledáme kolegu do výrobního týmu ve společnosti ECOTEXTIL, s.r.o. Jsme
přední evropský český výrobce s 23-letou tradicí ve výrobě netkaných textilií
pro sorpční a filtrační účely.

25.11.
TRADIČNÍ KARNEVAL
(25.ROČNÍK)

Náplň práce:
•
•
•

obsluha výrobní linky melt-blown;
kontrola kvality;
práce ve čtyřsměnném provozu
(krátký/dlouhý týden, směna 12 hodin).

10° Hovaďák,11° Muflon,11° Holba,12° Radegast,13° Gustav. Více info na FB

www.facebook.com/lanatureneratovice
Náměstí Republiky 999

Požadujeme:
•
•

SŠ vzdělání nebo výuční list;
řízení VZV a praxe ve výrobě výhodou.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

úvodní zaškolení a postupný růst odpovědnosti a samostatnosti;
dlouhodobý pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou;
nástupní plat do 21 000 Kč s možným růstem po zkušební době
při získání odbornosti růst platu na 28 000 Kč s možností dalšího růstu
možnost dalších odměn pololetních odměn - 13 plat
stravenky;
5 týdnů volna.

Termín nástupu: dle dohody, možný ihned.
Sídlo firmy a kontakt:

ECOTEXTIL, s.r.o., Horňátky 15, 277 11 Neratovice, www.ecotextil.cz
Mail: production@ecotextil.cz Tel: 312 256 044 Ing. Miroslav Vladyka
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Šéf poslanecké sněmovny Jan Hamáček:

Mzdy a platy v naší zemi musí dál růst
(pokračování rozhovoru ze strany 1)

Na tu dobu nezapomenu i
proto, že bylo úžasné sledovat profesionály, především
hasiče při jejich práci.
Obdivuhodná byla organizace, solidarita a semknutost lidí. Pomoc lidem,
kteří přišli o majetek, někdy
i střechu nad hlavou, vydala
z ostatních to nejlepší.
Jedním z vašich témat jsou
platy. Hovořil jste o nich i
s lidmi odsud z Neratovic? Co
jste se dozvěděl?
Okolí Neratovic patří výší
platů k průměru středních
Čech. Jak v Neratovicích, tak
i v okolí jsem se o nich s lidmi samozřejmě bavil. Určitě
si zaslouží lepší ocenění své
práce.
Ekonomice se daří, daří
se vesměs i českým firmám.
Je proto čas, aby to pocítili
i lidé ve svých peněženkách.
Vždycky říkám, že když
může být průměrný plat ve
Škodovce 40 tisíc, proč by to
nešlo jinde.
ČSSD ve vládě tlačila na
růst platů ve veřejné sféře,
opakovaně
se
zvyšovaly
například u lékařů, sestřiček,
učitelů, hasičů a podobně.
Rostla i minimální mzda.
Povedlo se přivést i do
Středočeského kraje investory, kteří využívají nové
technologie a nabízejí dobré
platy. V tom všem chceme
pokračovat, protože to vyvíjí
tlak na zaměstnavatele, aby
zvyšovaly mzdy, pokud si budou chtít udržet ve své firmě
šikovné lidi.
Během
vaší
návštěvy
jste měl možnost mluvit i
se zaměstnanci. Ti se vás
však, co jsem zaslechl, coby
středočeské volebního lídra sociální demokracie do
Sněmovny ptali i na volby a
vaše témata. Na co nejčastěji?
Nejčastěji asi na to, jestli
pro ně sociální demokracie
dělala dost. A moje odpověď?
Připomněl jsem jim to, co
jsme říkal v předchozí otázce,
tedy, že ve vládě to byla právě
ČSSD, kdo tlačil na zvýšení
platů i minimální mzdy.
A podařilo se je zvýšit,
i když tomu koaliční partneři,
hlavně
vládní
kolegové
z ANO, bránili. Na 12 200
korun. A to bychom ji rádi
zvedli aspoň na 16 tisíc.
Prostor pro zvyšování mezd
tu je, produktivita práce je
výrazně vyšší, než odpovídá
mzdám v České republice.

Podobně jsme zvyšovali
například penze. Zrušili se
poplatky ve zdravotnictví,
zdravotnictví se podařilo stabilizovat a modernizovat, aby
síť lékařů a nemocnic byla
dobře dostupná. Hodně se
udělalo ve školství, v sociálních službách a tak dále.
Odborářská kampaň Konec
levné práce, kterou si berete
za svou i vy ale neřeší jen
minimální mzdu?
To je také správně. Lidí
s minimální mzdou by mělo
být stále méně. Pokud se
zvyšuje minimální mzda,
zaměstnavatelé musí zvyšovat
celkově platovou úroveň, není
to tedy jen o zaměstnancích,
kteří ji pobírají.
Chceme do pěti let zajistit
průměrnou mzdu kolem 40
tisíc. Ta je nyní ve zmíněné
mladoboleslavské Škodovce.
Vláda
využívá
všech
prostředků, aby s levnou prací bojovala. I opakované zvyšování
platů ve státní sféře, o které
se ČSSD zasazuje, vytváří
konkurenci pro soukromé
zaměstnavatele.
Jenže tomu předcházela
stávková pohotovost. Nebyla
to ona, co vás ke zvýšení platů
dotlačilo?
Kdo situaci sledoval, ví,
že zvýšení platů učitelům,
hasičům,
policistům,
pečovatelům a dalším jsme
podporovali už od začátku.
A přesto si myslím, i když to
možná bude od člena strany
vládní koalice znít divně, že
stávková pohotovost byla na
místě.
Učitelům a ostatním už
docházela trpělivost po tom,
co viděli, jak se koaliční
partneři sociálních demokratů
ve vládě k jejich oprávněným
požadavkům staví. Přitom
nikdo nemůže zpochybňovat,
jak je například pedagogů
náročná a jak žalostně jsou za
ní placeni.
Padly tu otázky i na
důchody.
Ano, pamatuji si obzvlášť
na jednu paní odsud z Neratovic, která si oprávněně
stěžovala, že je nedůstojné,
jak musí po celoživotní práci
právě ve Spolaně přemýšlet,
kde ušetřit, aby mohla třeba
udělat radost vnoučatům.
Zároveň nás ale pochválila,
protože v posledních letech
dostala přeci jen přidáno.
Chtěla po mně slib, že v tom

budeme pokračovat. Lidé,
kteří celý život poctivě pracovali, si skutečně zaslouží
důstojné stáří, aby ho mohli
strávit aktivně, třeba cestováním nebo se věnovat
jiným zálibám.
A my samozřejmě uděláme
všechno pro to, abychom
udrželi funkční důchodový
systém. To jsem slíbil s klidným svědomím. Jsem totiž
přesvědčený, jak jsem už
říkal, že si to senioři za svoji
poctivou celoživotní práci
zaslouží.
Po té se naše role v rozhovoru poněkud obrátili a Jan
Hamáček se zajímal o místní
problémy. Nastínili jsme mu
situaci ohledně sporů mezi
občany a radnicí v otázce
stavby přístaviště v Lobkovicích, změny územního plánu
pro stavbu obchodního centra
Na Výsluní apod. Na to reagoval následovně:
Neznám samozřejmě detaily
těchto kauz, abych se mohl
vyjádřit podrobně. Obecně
ale mohu říci, že fandím rozvoji občanské společnosti,
jakým je aktivní zájem občanů
o dění ve své obci.
Právě aktivní občan je páteří
demokracie a občané takto
často dokáží zabránit realizaci chybných rozhodnutí
politických reprezentací či
úřadů.
Ochrana půdy, ochrana
přírody a kvalita života
v obcích vůbec je důležité
téma.
Děkujeme za rozhovor.

zahajuje 18. října
celoroční kurzy angličtiny
pro dospělé i školní děti
intenzivní výuka
v malých skupinách
do 6 studentů
čas výuky: středy a čtvrtky
po 17. hodině
bližší informace na

www.easyenglish.cz
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Plány J. Třešňáka a vedení radnice za Výsluním
a Kojetickou aneb „Omlouvám se za ten tyátr...”
V roce 2003 teplický developer Jaroslav Třešňák
spekulativně koupil část pole
za neratovickým sídlištěm.
Platný územní plán mu dovoloval “pouze” výstavbu bytových domů, občanské vybavenosti a obchodů do 1 000
m2.

Jak to bylo schváleno?
Podnikatel plánoval od
počátku stavět hypermarket
s prodejní plochou 4 000 m2.
Chtěl, aby neratovičtí zastupitelé územní plán změnili.
Obyvatelé
přilehlých
paneláků
opakovaně
vysvětlovali postupně se
měnícím sestavám zastupitelstva, proč je výstavba tak rozsáhlého obchodního centra na
tomto místě nevýhodná. (Další
nárůst dopravy na Kojetické,
Výsluní a ostatních páteřních
komunikacích, krach dalších
drobných místních prodejen,
kanceláře místo obchodů na
náměstí, odvody daní z příjmů
do Teplic a zisku nadnárodním řetězcům...).
Většina zastupitelů v letech
2004, 2008, 2010 a 2012 uznala
nevhodnost Třešňákova podnikatelského záměru a změnu
územního plánu čtyřikrát za
sebou neschválila.
V květnu 2015 dokonce
naše současné zastupitelstvo
tuto změnu finálně, jak jsme

doufali, zamítlo. (Ve prospěch
Jaroslava Třešňáka hlasovala
pouze paní starostka, místostarostka, místostarosta a radní
Richard Wiesner.)
Teplický developer je však
trpělivý a dobře platí –
architektům, právníkum...
Vloni těsně před Vánoci
zastupitelé z koalice starostky Lenky Mrzílkové s
drtivou převahou odhlasovali
neobratně napsanou smlouvu
mezi městem a J. Třešňákem
o budoucí výstavbě. Na jejím základě pak hned –
jednohlasně – zrušili své
původní zamítnutí a de facto
otevřeli teplické firmě do Neratovic dveře dokořán.
To vše navzdory věcným
výhradám, upozorněním na
četné vady a nedokonalosti
smlouvy závazné pouhých
deset let od podpisu, navzdory všem argumentům proti
plánované výstavbě.
Účast veřejnosti na tomto
zasedání zastupitelstva byla
mimořádná.
Přišli sousedé nejrůznějších
profesí – ekonomové, technici,
účetní, učitelky, odborníci z
oblasti IT, personalistiky, zdravotnictví..., maminky s malými dětmi, řada neratovických
seniorů, starousedlíků i nově
se zabydlujících Neratováků,
kterým okolí jejich domovů
není lhostejné.

Lidé se střídali u mikrofonu,
mluvili fundovaně, připraveně
a věcně správně.
Zastupitelé starostčiny vládnoucí koalice však byli předem
domluvení. Vystoupení veřejnosti snad ani nevnímali a
převahou 12 hlasů (z celkového počtu 21 zastupitelů)
nevýhodnou smlouvu odhlasovali.
Paní starostka Mrzílková
v průběhu krátké přestávky
zaběhla za tiše vyčkávajícím
developerem
Třešňákem,
sedícím
anonymně
a
nepozorovaně v zadní řadě
sálu, a polohlasně ho ujistila:
“Omlouvám se za ten tyátr.
Ale nebojte, projde to...”
Po přestávce všech 13
koaličních zastupitelů (proti 8
opozičním) vzalo zpět své hlasování z předchozího května
a změnilo část neratovického
územního plánu podle přání
teplického podnikatele.

Co jsme pak dělali?
Sousedská iniciativa Na
Výsluní – Kojetická, neformální skupina občanů, která
už dlouhá léta upozorňuje na
nevhodnost výstavby obchodního centra nadměstského
významu v těsné blízkosti
bytových domů a dětského
hřistě, nechala tuto kauzu
analyzovat odborníky z
oblasti stavebního práva,

kteří odhalili zjevná porušení
právních předpisů.

Například předchozí zamítnutí mělo pořizování změny
územního plánu ukončit a
případný nový proces měl
začít znovu úplně od počátku.
Zastupitelé také měli rozhodovat podle aktuálních
podkladů, nikoli pouze na
základě studií, stanovisek a
vyjádření dotčených orgánů z
roku 2008...

Co dál a jak pomoci?
Jménem Sousedské iniciativy jsme podali ke Krajskému
úřadu podnět k přezkumu
procesu pořizování změny č. 3
územního plánu sídelního útvaru Neratovice.
Příslušná referentka KÚ však
udělala chybu a postoupila
podnět Ministerstvu vnitra,
které není kompetentní toto
přezkumné řízení vést.
Zodpovědný úředník Ministerstva vnitra “přezkoumal”
jen formální stránku procesu pořizování změny podle
zákona o obcích – vyvěšení
informací o termínu, místu a
programu zasedání na úřední
desce, odhlasování usnesení

nadpoloviční většinou atd.),
kde logicky neshledal problém.
Vážení spoluobčané, v tomto
okamžiku potřebujeme nutně
profesionální právní pomoc,
abychom mohli sepsat nový
podnět k přezkumnému
řízení, případně podniknout
další nezbytné právní kroky.
Prosíme touto cestou občany
Neratovic, kterým se arogance moci v tomto městě také
nelíbí, aby přispěli alespoň
symbolickým příspěvkem ve
formě peněžního daru na financování právní pomoci.
K tomuto účelu jsme zřídili
účet číslo 3073250063/0800 u
České spořitelny.
Cílová částka je v řádu
desetitisíců,
ale
budeme
vděční za každou stokorunu.
Děkujeme předem všem
spoluobčanům za podporu –
finanční, a tudíž i morální.
Do této kauzy vkládáme svůj
čas a energii už od roku 2007.
Nyní potřebujeme Vaši pomoc.
Za Sousedskou iniciativu Na
Výsluní – Kojetická,
Mgr. Alena Prošková, Ing.
Helena Haklová a Mgr. Zlata
Kabeláčová

Spor o přístaviště
v Lobkovicích pokračuje

Spor o umístění přístaviště
na louce v Lobkovicích trvá.
Přestože většina obyvatel
Lobkovic a zástupci místního
veslařské klub s umístění
přístaviště v Lobkovicích nesouhlasí, trvá vedení města
na změně umístění přístaviště
z původní lokality pod jezem
na louku do Lobkovic.
Spor bude rozhodovat nezávislý soud, protože tři
účastníci stavebního řízení
podali žalobu na město Neratovice a žalobu na Krajský úřad
Středočeského kraje. Soudní
řízení zatím probíhá a není
ukončeno.
Protože záměr vedení města
prosadit stavbu přístaviště
v Lobkovicích od počátku
provázejí nejasnosti, podpořila
nadace VIA odpůrce přístaviště
v Lobkovicích částkou třiceti
tisíc korun, která pokryje část
soudních výdajů. Z toho dvacet pět tisíc korun poskytl
Nadační fond proti korupci.
O tom, že jednání vedení
města Neratovic vzbuzuje
opodstatněné rozpaky, svědčí
i článek uveřejněný v deníku
Právo dne 11. 8. 2017.

V článku vedení města informuje, že hodlá v lokalitě
pod jezem vytvořit rekreační
zónu. Mají zde být vybudované
chodníky, sportovní hřiště
pro děti, venkovní posilovny,
nové lavičky, odpadkové koše,
pikniková sestava, apod.
Část náplavky má být zavezena pískem nebo oblázky,
aby mohla sloužit jako přírodní
pláž. Přitom ještě před několika
měsíci to samé vedení města
tvrdilo, že vybudování doprovodných staveb pro přístaviště
– WC, chodníky, lavičky,
piknikové sezení apod., nelze
v lokalitě pod jezem z rozpočtu
města realizovat, protože
doprovodné stavby pod jezem
by byly mnohonásobně dražší
než na louce v Lobkovicích
a město na takovou investici nemá finanční prostředky.
Navíc investice v lokalitě pod
jezem by mohla být znehodnocena povodněmi, které jsou
pod jezem časté.
Inu přesně podle rčení „Účel
světí prostředky“. Někdy se
povodně použijí, jako strašák,
jindy se o povodních zase
raději vůbec nemluví.
Daniel Mareš
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Degustátorka Petra Vřesová:
Pivo z ústřic? Moc dobré
Pivo pije nejčastěji po deckách a na její názor dají i mnozí
pivovarníci. Petra Večeřová
je totiž pivní degustátorkou.
Ovšem ne profesionálně.
Ochutnávání i hodnocení, a
to i v prestižním magazínu, je
už čtyři roky jejím koníčkem.
„Impulsem bylo moje cestování. Moc mi nechutnalo
pivo, které si u nás můžeme
koupit v obchodech, ale
naopak to v zahraničí,
například ve Francii či v Belgii, lahodilo mých chuťovým
buňkám. Začala jsem si vozit
piva jako suvenýry.
Zároveň jsem si ale čím
dál tím více všímala českých
minipivovarů,“ vzpomíná Petra. „Tehdy začala více vnímat
vnímat řemeslné pivo, české
minipivovary a specifickou
chuť jejich produktů,“ dodává.
A nyní publikuje i na
prestižním serveru RateBeer.
„Je sice cizojazyčný, ale vím, že
v něm čtou i čeští pivovarníci
a případně vytknuté chyby se

snaží napravit,“ poznamenala.
Při degustacích, kterých se
účastní, se pije pivo po deckách. Ona, aby si zachovala
objektivní úsudek, jich vypije
maximálně dvanáct. „Znám
ale člověka, kterých jich je
schopný vypít sto. To je na mě
už moc,“ směje se.
České řemeslné pivo má
v očích mladé degustátorky
velmi dobrou známku kvality. Jsou však taková, která se
v našich končinách neobjevují

BENEFIČNÍ
HOSPODSKÝ KVÍZ
ZÁBAVNÁ ZNALOSTNÍ HRA
DRUŽSTEV 2-5 HRÁČŮ

ČTVRTEK 9 . LISTOPADU 2017
OD 20:00 V HOSPODĚ KOUPÁK

VSTUPNÉ: 200 Kč/družstvo

Výtěžek akce bude věnován Základní škole
a Praktické škole Byškovice
POŘÁDÁ AKTIVITA NERATOVICE

Spolek Aktivita Neratovice vznikl v létě 2013.
Předsedou sdružení je Pavel
Šanda a místopředsedou Ondřej
Hons.
Své základní cíle ve stanovách
definuje jako:
 rozvoj komunitního života v
obci
 rozvoj demokracie a participace občanů zejména na

komunální úrovni
 rozvoj sociálního, politického
a kulturního života místních
komunit
 osvěta v oblasti lidských,
občanských a sociálních práv
a boje proti všem formám
diskriminace
 vzdělávací činnost
ve vědeckém poznání
se společenskými,
ekonomickými
a kulturními dopady

Aktivity

Aktivita Neratovice pořádá řadu
akcí jako například Hospodský

a jen tak ani nebudou.
Například pivo s ústřicemi.
„Ono to zní hrozně, ale když se
šikovně uvaří, umí být dobré,“
říká s úsměvem.
„Je to takové silné černé pivo
se slabou slanou linkou na
pozadí,“ popsala. „Chuťově
zajímavá, a tam už jde o
pivní alchymii, jsou taková
silná piva, která se nakládají
do dřevěných sudů po jiném
alkoholu, pak nechají ležet
rok dva. Výsledkem je pivo
s tónem whisky nebo třeba
nějakého kvalitního rumu,“
dodala.
Samozřejmě se nabízí otázka,
jak jsou na tom v jejích očích
minipivovary v našem okrese.
„Jeden máme v Mlékojedech, jeho kvalita se podle
mě zvyšuje, také například
v Čečelicích. Nebo Neumann
na Mělníku. Ten ale vaří jen
pro svoji hospodu, dál ho
nedistribuuje. Když je k mání
třeba na Koupáku v Neratovicích, tak je to zázrak,“ uvedla
příklady.
Naráží někdy na předsudky,
že žena pivu nemůže rozumět?
„Já nikdy. V oboru se navíc pohybuje velký počet žen, mezi
sládky i pivními znalkyněmi.
Na řemeslné scéně jsme tak
trochu jedna rodina, výrobci
i ochutnávači. Znám ale sládkyni, která se ale setkávala
s narážkami, že žena prostě
nemůže vařit dobré pivo. Ve
skutečnosti vaří velmi dobré,“
dodává Petra Vřesová.
-je-

Osmisměrka

Najděte 25 jmen autorů,
spisovatelů
a
hudebních
skladatelů, které obsahují
názvy neratovických ulic.
Zbývající písmena po řádcích
tvoří tajenku. Z těch, kdo do
17. října zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz, vylosujeme výherce, který získá
dvě vstupenky na koncert Laca
Decziho a Celula New York.
kvíz či besedy se
zajímavými hosty na zajímavá
témata. Pořádá také akce pro
děti jako Dětský den či Lampionový průvod.
Vydává časopis Neratoviny
v papírové i webové formě.

Kontakt

aktivita@neratoviny.cz
www.facebook.com/
aktivitaneratovice
tel.: 603 864 934
IČO: 01988921
otevřený bankovní účet:
2600510820/2010.

STRANA 7

Místní kapely jako předskokani
hvězdného amerického baskytaristy
Fernanda Saunderse
Říkají vám něco jména jako
Lou Reed, Eric Clapton, Jeff
Beck nebo Suzane Vega? Právě
Fernando Saunders je spojuje. Tento výborný americký
zpěvák, skladatel a virtuózní
hráč na basovou kytaru patřící
mezi světovou muzikantskou
elitu, zahraje se svou doprovodnou kapelou ve čtvrtek 12.
října ve Společenském domě
v Neratovicích.
Fernando Saunders je americký rockový a jazzový baskytarista a zpěvák. Proslavil se
hlavně jako člen doprovodné
skupiny frontmana velmi
vlivné americké psychedelické
kapely Velvet Underground
Lou Reeda, se kterým hrál již
od začátku 80. let 20. století.
Spolupracoval také s Janem
Hammerem a Jeffem Beckem,
se kterými nahrál album Jeff

A D U R

E N S

Beck with the Jan Hammer
Group Live.
Se svoji kapelou již několikrát
vystupoval i v Česku. V roce
2011 vydal již čtvrté sólové
album s názvem Plant a Seed
(Zasaď semeno), které vznikalo
převážně v Ostravě, kde Saunders už řadu let žije.
A tak se na albu mimo jiné
podílel i český hudebník, člen
skupiny Čechomor, Karel Holas, a objevili se na něm i další
čeští hudebníci.
Na koncertu, který je součástí
jeho podzimního turné, se
představí i dvě alternativní
místní kapely psychodelic rock
hrající Wolgang Lederer a popelektronický Pedro Zakatchku.
Koncert začíná v 19:30 hod.
Vstupné pro studenty a seniory
je pouhých 130 Kč, ostatní zaplatí 180 Kč.
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Distribuuje:
Mediaservis, s.r.o , Špitálská
885/2a, 190 00 Praha 9.
Náklad: 7 000 kusů
Za obsahovou stránku
příspěvků ručí autor.
Nevyžádané fotografie
a rukopisy se nevracejí.
Neoznačené materiály jsou
redakční.
Evidenční číslo:
MK ČR E 21870.
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Fotografická výstava
Naše sídliště na plotě
Ve vánočním období chystáme velkou venkovní fotografickou výstavu „Naše sídliště na plotě“, do které nám
můžete posílat své fotografie ze sídlišť z Neratovic.
Fotografie mají dokumentovat běžný i neběžný život na
sídlišti. Všechny fotografie budou zalaminovány, aby snesly výkyvy počasí a poté rozvěšeny na oplocení místních
institucí. Místa a čas rozvěšení ještě upřesníme.

Co fotit?

Je jedno zda vyfotíte děti na hřišti, babičky povídající si
na lavičce, nebo muže opravujícího své auto na parkovišti
nebo jakoukoliv věc na sídlišti se vyskytující. Fantazii se
meze nekladou. Jediná podmínka je, aby fotografie byly ze
sídliště v Neratovicích.

Do kdy zasílat fotografie?
Fotografie ve velkém rozlišení, pro tisk a laminaci,
můžete zasílat do 30. 11. 2017 a to na email foto@neratoviny.cz.

Proč to děláme?
Tento projekt patří do řady akcí, které pořádáme za
účelem stmelení místní komunity a oživení sídliště.
Účelem výstavy „Neratovické sídliště na plotě“ je ukázat
všem, že život na sídlišti není jen panelák a kovové hřiště.
Odehrávají se tu příběhy, které si v běžném shonu života
ani neuvědomujeme, a jsou tu věci a místa, kterých si
nevšimneme. Na těchto fotografiích je možná uvidíme a
třeba si uvědomíme dosud netušené. To ale ukáže až samotná výstava.
Michaela Hložková

www.neratoviny.cz

Neděle 22. října: Rodinný petanque
podpoří byškovickou školu
Aktivita Neratovice pořádá
další z akcí zaměřených na
oživení neratovického sídliště
- srdečně vás zveme na druhý
ročník sídlištního turnaje pod
názvem Rodinný petanque.
Proč rodinný? Jde totiž o
sídlištní turnaj smíšených
dvojic (dospělý + dítě) ve hře
petanque. Tým tvoří vždy
jedno dítě do 12 let a jeden
dospělý nebo dítě nad 12 let,
ale nemusí jít být nezbytně
rodič s vlastním dítětem.
Akce se bude konat, stejně
jako v loňském roce, na hřišti
mezi MŠ Písnička a školičkou
B. Plesingera, ve vnitrob-

loku mezi ulicemi Na Výsluní, Benešova a Kojetická, a
to od 10:00 zhruba do 16:00.
Přihlásit se můžete přes email:
aktivita@neratoviny.
cz nebo nám můžete napsat
přes facebookovou stránku
Aktivity Neratovice.
Zápisné je dobrovolné a celý
výtěžek ze vstupného bude
věnován Základní škole a
Praktické škole Byškovice na
nákup nových učebnic.
U této příležitosti proběhne
provázková výstava obrázků
dětí ze školy.
V loňském školním roce
proběhla materiální sbírka

pro místní školu, z důvodu
ušetření financí za tyto věci
a bylo tím umožněno dále
zaměstnávat asistenty pedagoga ve škole, na které má škola
dlouhodobě malý rozpočet.
Vloni se na této akci dobře
bavilo 14 týmů a všechny děti
si domů odnesly drobné ceny.
Letos doufáme v účast ještě
vyšší.
Občerstvení po dobu konání
akce bude zajištěno. Aktuální
informace budou dostupné na
Facebooku a na internetových
stránkách Neratoviny.cz.
Michaela Hložková
Základní škola a Praktická škola
Byškovice byla založena roku roku 1937.
Docházelo do ní cca 100 dětí.
V roce 1967 byla zřízena první třída
zvláštní školy a tuto třídu navštěvovalo
15 dětí. V roce 1973 je již většina dětí v
této skole se speciální potřebami.
V roce 2016 byla při škole zřízena
Praktická škola dvouletá.
V této době školu navštěvuje na 60 dětí
se speciálními potřebami z Neratovic
a okolí.
Přes obecně vžité představy škola
vychovala řadu studentů, kteří se v
životě uplatnili a něčeho dosáhli - mezi
nimi například Jaroslav Baránek,
který úspěšně provozuje jednu místní
restauraci.

www.facebook.com/neratoviny

