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Vánoční a novoroční přání

Brzy jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání, radostí z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí…
Přejeme vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala, a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.
Těšíme se na setkání s vámi při adventních akcích, které pro vás město připravilo.
Lenka Mrzílková
starostka

A zase po roce přicházejí. Budou
u nás v Neratovicích na sněhu nebo
na blátě? V naší polabské kotlině
plné zimních inverzí je to otázka.
Ale nedejte se odradit. Vánoce nejsou jen datum nebo počasí, je to
stav mysli. Ptali jste se vůbec někdy, jaký je původ slova Vánoce?
To slovo vypadá veskrze česky, ale
kde se vzalo a co se za ním skrývá?
Možná v něm slyšíte slůvko „noce“
(i když správně je „noci“), ale co
znamená to „vá“? Má to něco
společného s vánicí? Zaváté noci?
Proč, když jsou to svátky narození
Ježíška, svátky obdarovávání, lásky
a setkávání rodin? Ať už je to jakkoli, české Vánoce jsou prostě Vánoce
a nikoli Christmas, Navidad, Noel,
Natale, Karácsony a jsou naprosto
jedinečné a kouzelné.
A protože jsme uprostřed Čech,
zdá se, že tradice oslav českých Vánoc se už pevně zakořeňuje i tady,
ačkoli spousta lidí nejsou praví
Středočeši a máme tady i početné
menšiny. Hlavní ulice od Masarykovy po Benešovu se rozzáří spoustou světel, náměstí dostane slavnostní výzdobu, na kašně se rozzáří

Markéta R ajchertová
místostarostka

Tomáš Hrodek
místostarosta

VÁNOCE U NÁS

anděl, a dokonce i koledy, které slyšíme z obchodů nebo na jarmarku,
nenechávají nikoho na pochybách,
že jsou tady Vánoce.
Předzvěstí blížících se Vánoc je
advent. Začíná čtvrtou neděli před
Štědrým večerem a trvá až do Štědrého dne. A v našem městě se v tuto
dobu rozsvěcuje vánoční strom
na náměstí a začínají vánoční trhy,
kde se dá koupit skoro všechno.
A kdybyste nechtěli nic koupit,
i tak stojí zato se jarmarkem projít,
protože to, co tam uvidíte, je jenom jednou v roce. Vůně svařáku,
punče, celá ta podívaná… a možná ochutnáte i cukroví a vánoční
dobroty, které připravují školáci,
studenti a všichni, kdo se chtějí pochlubit svou šikovností nebo mají
prostě radost, že se jim povedlo vyrobit něco vánočního a krásného.
A tak to u nás pokračuje od sv.
Mikuláše, přes všechny vánoční
koncerty a představení až do vyvrcholení Vánoc – Štědrý den.
V ten den už obvykle zapomeneme
na všechnu tu honičku a jenom se
těšíme. Oběd je skromný, ale radíme zazpívat si koledy nebo věřit
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na zlaté prasátko a s první vycházející hvězdou už můžeme hodovat
– rybí polévku, kapra, bramborový
salát a všechny ty dobroty, na které
jsme před Vánocemi pomalu nesměli sáhnout, jsou náhle dostupné, ba přímo hříšné. Pod talířem
najdeme šupinu z ryby, která symbolizuje peníze a hojnost. A v průběhu večeře se prý nikdo nesmí
zvednout od stolu, aby se příští Vánoce zase sešla rodina pohromadě.
No a pak ty dárečky! Radši nemluvit! Jsou to svátky radosti, hojnosti
a lásky. Na Vánoce vedou všechny
cesty domů. A náš domov je tady.
Mějme ho rádi a važme si ho.
Hlavním křesťanským svátkem
je 25. prosinec. V tento den si připomínáme narození Ježíše Krista.
V Neratovicích je zpravidla mrtvo,
všichni odpočívají po náročném
Štědrém dni, začíná pečlivé prohlížení, zkoušení a zkoumání dárků,
dojídání ryby i bramborového salátu, je čas pohádek v televizi a snad
i odpoledních procházek k Labi krmit labutě a kachny, navštívit přátele a užít si dne, který je naprosto
báječný.

LISTY MĚSTA NERATOVICE

To na Štěpána – druhý svátek
vánoční – bývalo dříve zvykem
chodit na koledu, hlavně děti, které
chodily od domu k domu a za své
snažení byly obvykle odměněny
ovocem a občas i malým penízem.
Ale to bylo dříve, když byly Neratovice ještě vesnicí. V dnešní době se
už na koledu nechodí, ale připomínají nám ho krásné vánoční písně
a krásné malůvky od Josefa Lady.
Myslíte, že vánoční téma a 21.
století spolu nesouvisí? Jsou lidé,
kteří tvrdí, že tradiční úloha vánočních svátků vyprchala. Že je to
pouze konzum, že si současná společnost žádné tradice nechce osvojovat, natož se jimi řídit. Ale možná,
že nám právě to schází a hledáme,
kde bychom našli důstojné zastoupení. A proto si Vánoce krásně užívejte, vracejte se do dětství a věřte,
že i Vánoce mezi paneláky mohou
být krásné a romantické, když vidíte vyzdobená okna, svítící stromečky a potkáte souseda, který vám
upřímně popřeje „Šťastné a veselé
Vánoce.“
Tak tedy šťastné a veselé Vánoce,
naši milí čtenáři.
Redakce

www.neratovice.cz
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POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NERATOVICKÉHO BETLÉMA S NOVÝMI FIGURAMI

Srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení unikátního neratovického košíkářského betléma
v neděli 10. prosince v 16:30 hodin před Společenským domem.
Letos nově přibude impozantní
postava anděla, a nejen děti jistě

ocení tři roztomilé ovečky. Kmotry letošního slavnostního rozsvícení bude starostka města Lenka
Mrzílková, která je zároveň patronkou celého projektu, Richard
Trsťan a Martina Hudečková, herecké hvězdy Divadla Palace.

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
V MLÉKOJEDECH
V dubnu 2016 město Neratovice
zažádalo o dotaci na rekonstrukci
požární zbrojnice v Mlékojedech.
Konkrétně se jednalo o výměnu
střešní krytiny a zvýšení stropního
překladu. Tento dotační program
zajišťuje Ministerstvo vnitra společně s Generálním ředitelstvím
hasičského záchranného sboru
České republiky. Město obdrželo
dotaci ve výši 1.202.000 Kč.
V roce 2017 Středočeský kraj
umožnil dofinancování této akce
z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS. Město tuto
možnost využilo a tento projekt

byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši
801.000 Kč. Ve veřejné zakázce vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou
společnost EMH stavební s. r. o.,
kdy nejnižší nabídková cena činila
3.336.000 Kč. Realizace proběhla
od července do října 2017.
Na příští rok plánujeme dokončení rekonstrukce zateplením obvodového pláště a výměnou oken,
dveří a vjezdových vrat, na které
se opět bude město snažit získat
dotační podporu.
Mgr. Alice Vlčková, Ing. Veronika
Sisáková, veřejné zakázky, rozvoj města

Betlém vznikl ze spolupráce
scénografa a betlémáře Miroslava Krále s lidovou umělkyní,
košíkářkou Zuzanou Tilajcsikovou z Veltrus, která je držitelkou
titulu Nositel tradice lidových
řemesel. Betlém byl slavnostně
odhalen vloni 4. prosince.
Již koncem roku 2014 začaly
vznikat výtvarné návrhy Mirka
Krále, následně odborná firma
Štěpána Horta vyrobila sochařskou technikou kovové konstrukce pro figury i pro betlémskou
stáj. Ty paní Tilajcsiková opletla,
přičemž využila své brilantní zručnosti a na betlému prezentovala
mnohé sofistikované košíkářské
vzory. Po opletení se všechny objekty v dílně Štěpána Horta impregnovaly horkou fermeží a posléze zlatily. Konečnou instalaci
provedl scénograf Mirek Král.
Spojením vynikající práce
všech umělců vznikl unikátní betlém, který nemá v Evropě obdoby.

Betlém je nejen ozdobou neratovického náměstí, ale i poctou poctivému řemeslu a lidskému umu.
Neratovický betlém tak doplnil
trojici dalších unikátních betlémů
z Mělnicka. Patrně nejslavnější
je zaalpský oblékaný kloubový
betlém ze 17. století z kostela sv.
Víta v Kostelci nad Labem. Jednotlivé figury mají vlasy z pravých
lidských vlasů a výměnné hlavy.
Další výjimečný betlém ze všetatského chrámu sv. Petra a Pavla
byl vyroben v letech 1943 a 1944
řezbářem Damianem Pešanem.
Téměř každá figura v něm nese
cibuli, čímž připomíná zdejší
cibulářskou tradici. Posledním
unikátem je keramický svícnový
betlém v Ledčicích, jenž má téměř
dvě stovky figur. Autorkami jsou
členky Kumštovního spolku ledčických žen a dívek, které betlém
stále doplňují pod vedením Věry
Novotné a Jiřiny Michovské.
Miroslav Král

SILNÝ VÍTR ZPŮSOBIL ŠKODY
A ZAMĚSTNAL HASIČE
Větrná smršť, která se přehnala poslední říjnový víkend přes
naši republiku, zasáhla významně i naše město. Díky včasným
výstrahám ČHMU byly v pohotovosti všechny složky HZS
a JSDH, kterým především patří
velké poděkování za jejich nasazení. Stejně tak děkujeme městské policii, PČR a všem dalším,
kteří se na zvládnutí kalamity
a pozdějším odklízení následků
vichřice podíleli.
Nejprve s úlevou můžeme
konstatovat, že u nás nenastala
žádná událost, při které by došlo
ke zranění osob nebo velkým majetkovým škodám. Největší ztrátu tak město utrpělo vyvrácením
vzrostlých stromů – především
v okolí budovy úřadu v ul. Kojetická, v areálech mateřských škol

Sluníčko a Zahrádka, v ul. Nerudova, v Mlékojedech a v lesících
na celém území města. Celkem se
jednalo o asi 35 převážně jehličnatých stromů, které nevydržely
nápor větru. V jednom případě
došlo pádem odlomené kosterní
větve z vzrostlé památné lípy k poškození zdi lobkovického kostela,
kde právě probíhalo řízení o povolení odborného ošetření této
dřeviny. V místech původních
stromů budou v souladu s koncepcí péče o zeleň v dané lokalitě
v budoucnu vysazovány nové dřeviny podle návrhů a doporučení
odborníků. Další materiální škody
na budovách, dopravním značení
a veřejném osvětlení jsou shrnuty
v samostatném příspěvku odboru
správy majetku.
Mgr. Lenka Mrzílková, starostka

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA NERATOVICE

Zasedání zastupitelstva města se bude konat
ve středu 13. prosince 2017 od 16.00 hod.
v sále Společenského domu.
Podrobný program jednání bude zveřejněn na webových
stránkách města a na úředních deskách.
E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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VICHŘICE VYVRACELA STROMY I V NERATOVICÍCH

Herwart bylo jméno vichřice,
která v neděli 29. října 2017 zasáhla Střední Evropu. Bouře si vyžádala v České republice 4 mrtvé
osoby. Bohužel se nevyhnula ani
Neratovicím, kde se na likvidaci
jejích následků kromě HZS podílelo i 17 členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Neratovice pod
vedením velitele Milana Valáška:
Miroslav Vít, Milan Priškin, Miloš
Kuřátko, Libor Novák, Josef Protiva, Jan Weigelt, Jan Svoboda,

Tomáš Takerer, Filip Linha, František Pospíšil, Rostislav Vebr, Pavel Vebr, Josef Suchánek, Michal
Fojtík, Pavel Stínka, Tomáš Oplt.
Tito příslušníci v časovém rozmezí 09:20 – 19:00 hod. zlikvidovali 16 ks popadaných stromů
a provedli několik dalších kontrol objektů a nalomených větví.
Všem jim patří naše poděkování
za odvedenou práci.
Ing. Ladislav Drága
krizové řízení

ZŠ 28. ŘÍJNA – PONIČENÍ
STŘECHY:
Byla poničena vrchní vrstva střešního pláště (utrhané kotvy zakrytí
střechy). Provizorní opravu proti
zatékání provedla stavební firma
Mane z Českých Budějovic, která
prováděla kompletní zateplení školy
a konečná úprava bude provedena
v jarních měsících 2018 s ohledem
na povětrnostní podmínky. Předpokládaná cena opravy cca 150 tis. Kč.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ VICHŘICÍ

ŠKODY NA OBJEKTU ČP. 1234
V UL. NA VÝSLUNÍ
Došlo k totálnímu zničení bezpečnostní clony pro likvidaci obvodového pláště obsahujícího azbest,
k uvolnění ukotveného lešení, poškození obvodových panelů, uvolnění
připraveného materiálu na zateplení
střechy, důsledkem čehož byly poškozeny dva osobní automobily parkující v těsné blízkosti stavby.
Zabezpečovací práce a odstraňování škod provádí dodavatelská

DALŠÍ ŠKODY:
Dále bylo poničeno cca 13 ks
svítidel veřejného osvětlení,
které musely být demontovány
a další svítidla jsou průběžně
opravována.
Bylo poškozeno 24 dopravních
značek, které byly znovu ukotveny, a byla vyvrácená autobusová
zastávka u ZUŠ, kde bylo provedeno rovněž nové ukotvení.
Odbor správy majetku

firma EMH stavební CZ, s. r. o.
z Prahy.
POŠKOZENÁ PLECHOVÁ
STŘECHA OBJEKTU MĚSTSKÉ
NEMOCNICE:
Vlivem vichřice došlo k uvolnění části střešního pláště na výškové budově. Odstranění této škody
bylo objednáno u firmy Zámečnictví Petr Mareš z Neratovic.
Byl zjištěn celkový rozsah škody,
práce byly kompletně dokončeny
do 20. 11. 2017.

POZVÁNKY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Datum

Čas

Místo konání

Název akce

11. 12.

14:00

Island, země ohně a ledu
Beseda s cestovatelem Miroslavem Švejnohou.

12. 12.

13:30–15:00

Dům kněžny Emmy,
Kojetická 1414, Neratovice
MěÚ Neratovice, nám. Republiky 400,
1. patro, zasedací místnost odboru
sociálních věcí a školství

14. 12.

14:00

Obřadní síň města, Kojetická 1028

Posezení při harmonice
Odpoledne s poslechem veselých tónů harmoniky Václava Hrušky.

Bezplatná poradna spotřebitelské organizace dTest, o. p. s.
Dotazy z oblasti spotřebitelského práva.

Více informací: Jiří Bohun, tel.: 315 650 467, 604 756 347, email: jiri.bohun@neratovice.cz

OZNÁMENÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Městský úřad Neratovice, odbor sociálních věcí a školství sděluje, že osoby bez přístřeší mají možnost informovat se o pomoci při řešení své tíživé životní situace u kurátora pro dospělé,
kterým je Bc. Kamila Stuchlová, DiS., Městský úřad Neratovice, nám. Republiky 400, 1. patro, dveře č. 113, tel.: 315 650 464, e-mail: kamila.stuchlova@neratovice.cz

V období déletrvajícího poklesu nočních teplot pod bod mrazu bude osobám bez přístřeší poskytnuta nutná pomoc.

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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STRUČNÉ INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZE ZASTUPITELSTVA
KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA
MĚSTA, KTERÉ SE KONALO
25. ŘÍJNA 2017:
• Zastupitelstvo města Neratovice schválilo předložený návrh
obecně závazné vyhlášky města
Neratovice č. 3/2017, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku města Neratovice č. 5/2015,
o místních poplatcích.
• Zastupitelstvo města schválilo odpuštění části nájemného
za nebytové prostory v čp. 1234 ul.
Na Výsluní z důvodu rekonstrukce
pláště budovy čp. 1234 těmto nájemcům: spol. Klokoč, s. r. o., spol.
SH Control, s. r. o. a Úřad práce.
• Zastupitelstvo města projednalo návrh zastupitele J. Hornáka
o udělení titulu „Čestný občan
města Neratovice“ pro pana Vladimíra Čermáka, in memoriam, jako
zvláštní projev úcty za rozvoj města
Neratovice. Návrh nebyl schválen.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA, KTERÁ PROBĚHLA
11., 18. ŘÍJNA A 8. LISTOPADU
2017:
• Rada města souhlasila s užíváním veřejného prostranství
za účelem stání pojízdného stánku s občerstvením na parkovišti
u zimního stadionu (před vchodem) na rok 2017 a na rok 2018
o víkendech a svátcích.
• Rada města vzala na vědomí
výroční zprávy a meziroční srovnání příspěvkových organizací
města školní rok 2016/2017 – Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova, Základní škola Neratovice, 28. října 1157, Mateřská
škola Harmonie, Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola.
• Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o spolupráci
se společností Palmknihy – eReading s. r. o. na dobu neurčitou.

V praxi se bude jednat o novou
službu městské knihovny – výpůjčky elektronických knih.
• Rada města schválila dotaci
pro rok 2017 z prostředků rady
města na akci ocenění dobrovolných dárců krve ve výši 6.000 Kč
pro Český červený kříž Mělník,
a to konkrétně na rautové pohoštění a hudební produkci.
• Rada města schválila výsledek
výběrového řízení na stavbu „Oprava
chodníků v ul. Kojetická u čp. 1024“
a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Davidem Mackem.
• Rada města projednala
ve smyslu vyhlášky o předškolním vzdělávání žádost MŠ Harmonie a schválila omezení provozu Mateřské školy Harmonie
v období 27. – 29. prosince 2017
a ve dnech 19. – 23. února 2018.
• Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši

DOKONČENÉ A ROZESTAVĚNÉ STAVBY VE MĚSTĚ

Dokončená rekonstrukce ul. Nade Mlýnem.

Kanalizace Mlékojedy
- práce probíhají, termín dokončení byl posunut na 31. 12. 2017
v důsledku podstatně většího počtu připojovaných nemovitostí
- ze strany připojovaných nemovitostí je nutné, aby jejich
vlastníci informovali stavbyvedoucího o připravenosti el. připojení vč. revizní zprávy.

Budova čp. 1234
- 1. etapa je dokončena, ÚP je
již přestěhovaný, firma Klokoč
čeká na přemístění serveru
- došlo k posunutí termínu dokončení v důsledku hnízdění rorýse obecného v otvorech obvodového pláště a termín nemusí být ještě
konečný, neboť byly po odstranění
boletických panelů 2. etapy zjiště-

ny skryté konstrukce, které bude
nutné podstatně upravovat.
Komunikace ul. Nade Mlýnem
- stavba byla dokončena, dodatečně byla ještě v letošním
roce realizována výsadba stromů
a keřů.
Parkoviště u zimního stadionu
- stavba dokončena ve velmi
dobré kvalitě.
Parkoviště u Gymnázia F. Pa
lackého
- dokončeno.
Rekonstrukce komunikace ul.
U Strouhy
- probíhají práce na 1. etapě
(od ul. V Lesíčkách k ul. Fibichova)
- 2. etapa nemůže být zatím realizována, neboť není rozhodnuto o nutném kácení stromů.
Rekonstrukce veřejného osvět
lení v Mlékojedech (kolonka)
- stavba byla dokončena.

9 810 Kč z prostředků rady města Základní škole a Praktické
škole Neratovice na canisterapii
pro žáky školy od listopadu 2017
do června 2018 v časové dotaci
5 hodin měsíčně.
• Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši
20 000 Kč z prostředků rady města
Gymnáziu Fr. Palackého na náklady na soustředění (ubytování, stravování, doprava) pěveckého sboru
GFP Neratovice a honorář osvětlovače při koncertu sboru GFP konaného dne 15. listopadu 2017.
• Rada města schválila omezení provozu Městské knihovny
Neratovice dne 22. prosince 2017
od 9.00 do 12.00 hodin a současně schválila přerušení provozu Městské knihovny ve dnech
27. – 29. prosince 2017.
Bc. Markéta Rajchertová,
místostarostka města

Rekonstrukce veřejného osvětle
ní – atriové domy
- jsou provedeny veškeré výkopové práce, položeny nové
kabely, betonují se základy pro
stožáry
- termín dokončení byl
11/2017.
Výtah v objektu MěÚ Kojetic
ká
- probíhají montážní práce
- termín dokončení 12/2017.
Chodníky v ul. Byškovická
- vlastní chodníky dokončeny,
chybí dokončit veřejné osvětlení, v důsledku nedodání stožárů
v požadovaném termínu.
Rekonstrukce chodníků
- byly zahájeny rekonstrukční práce chodníků u věžových
domů v Kojetické ulici, které
budou dokončeny rovněž ještě
v letošním roce.
Odbor správy majetku

Svoz odpadu o vánočních svátcích

Svoz komunálního a tříděného odpadu v týdnu od 18. – 22. 12. 2017 proběhne dle standartního svozu.
Dne 23. 12. 2017 proběhne mimořádný svoz papíru a komunálního odpadu – sídliště.
Dne 24. 12. 2017 proběhne mimořádně svoz plastů. Od 25. 12. – 29. 12. 2017 proběhne standardně svoz komunálního a tříděného odpadu.
V neděli 31. 12. 2017 proběhne svoz komunálního odpadu místo 1. 1. 2018 jak v sídlišti, tak i u rodinných domů.
Nedělní svoz je tedy místo pondělního svozu.
FCC Neratovice, s. r. o.

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV VYBUDOVÁNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
„PPO Neratovicko (Neratovi
ce, Libiš, SPOLANA a. s.) – pro
tipovodňová ochrana na Q100 –
Labe, Vltava“
Po povodni v roce 2013 bylo
zahájeno jednání o možném vybudování souboru protipovodňových
opatření chránících před povodní
občany a majetek na území města Neratovice, obce Libiš a areálu
společnosti Spolana a. s.
Nejprve byly jako nezbytné podklady pro projednání možnosti
budoucího zařazení „Záměru“
do připravované IV. etapy Programu protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství ČR zpracovány v roce 2014 společností Sweco
Hydroprojekt, a. s., Studie provedi-

telnosti a Fakultou stavební ČVUT
oponentura a „Riziková analýza“.
Navrhovaná opatření zahrnují vybudování protipovodňové linie v celkové délce 9 848 m (zemní hráze
2 467 m a betonové zídky 6 937 m)
v katastrálním území Neratovice,
Libiš a Mlékojedy. Na základě zpracovaných dokumentů a jednání
na Povodí Labe, s. p. a na MZe ČR
schválili účastníci další pokračování
v přípravě zpracováním Oznámení
„Záměru“ dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí zahrnující
zpracování modelů proudění podzemních a povrchových vod a posouzení vlivu záměru na zákonem
chráněné zájmy ochrany přírody –
biologické hodnocení a „Naturové

OBYTNÉ ZÓNY VE MĚSTĚ
Upozornění především pro
řidiče ohledně nově vzniklých
„Obytných zón“ ve městě
Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“
a konec je označen dopravní
značkou „Konec obytné zóny“.
Řidiči nejčastěji v obytné zóně porušují zákaz stání. Značku „obytná zóna“ často přehlédnou nebo
ani neznají její význam. Za ní platí v celé oblasti ulic či částí města režim povoleného parkování,
tedy stání, pouze na označených
parkovištích. Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to
na nezbytnou dobu potřebnou

k naložení
nebo vyložení nákladu, či k neprodlenému vystoupení
nebo nastoupení osoby. Pak musí
řidič s vozidlem odjet, žádná křižovatka platnost této dopravní
značky neruší. Důležité je, že nejvyšší povolená rychlost pro motorová vozidla činí 20 km/h. Řidič
musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. V obytné zóně musí
chodci, včetně hrajících si dětí,
umožnit vozidlům jízdu.
Miroslava Dobsová
Prevence kriminality MěP

Provozní doba sběrného
dvoru Neratovice
o vánočních svátcích
a na Nový rok
Běžný provoz

PO

18. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Běžný provoz

ÚT

19. 12.

7:00 – 19:00 hod.

Běžný provoz

ST

20. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Zkrácený provoz

ČT

21. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Běžný provoz

PÁ

22. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Uzavřený provoz

SO

23. 12.

ZAVŘENO

Uzavřený provoz

NE

24. 12.

ZAVŘENO

Uzavřený provoz

PO

25. 12.

ZAVŘENO

Uzavřený provoz

ÚT

26. 12.

ZAVŘENO

Běžný provoz

ST

27. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Zkrácený provoz

ČT

28. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Běžný provoz

PÁ

29. 12.

7:00 – 15:30 hod.

Uzavřený provoz

SO

30. 12.

ZAVŘENO

Uzavřený provoz

NE

31. 12.

ZAVŘENO

Uzavřený provoz

PO

1. 1. 2018

ZAVŘENO

Pracovníci FCC Neratovice, s. r. o. Vám přejí
krásné vánoční svátky a klidný vstup
do nového roku 2018.

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

hodnocení“, které byly dokončeny
v tomto roce.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušný
správní orgán rozhodl dne 25. 9.
2017 na základě provedeného zjišťovacího řízení, že záměr „PPO
Neratovicko“ nemá významný vliv
na životní prostředí a řízení tím
bylo úspěšně ukončeno. Na společném jednání dne 7. 11. 2017 bylo
domluveno pokračování příprav
směřujících k vydání územního
rozhodnutí zpracováním projektové dokumentace k územnímu
řízení včetně hydrogeologického
průzkumu a související inženýrské
činnosti, které mají dostatečně

ověřit realizovatelnost „Projektu“
pro předpokládaného budoucího
investora – státní podnik Povodí Labe. Na pořízení nezbytných
dokumentů byla opět domluvena
finanční spoluúčast jednotlivých
účastníků v poměru město Neratovice 19,5%, obec Libiš 10,5%
a Spolana a. s. 70,0%. Zásadní
součástí dalších příprav však bude
projednání souhlasu vlastníků
s umístěním hrází na cizích pozemcích, který bude podmínkou jejich
vybudování. Projednání smlouvy
o dalším spolufinancování příprav
stavby bude předloženo po obdržení návrhu smlouvy na nejbližší
jednání zastupitelstva města.
Lenka Mrzílková, starostka

POLICIE ČR, OBVODNÍ ODDĚLENÍ
NERATOVICE, INFORMUJE

• Podezřelý muž dne 4. 10. 2017
krátce po poledni v Neratovicích
ul. Masarykova před Gymnáziem
F. Palackého veřejně a na místě veřejnosti přístupném napodoboval
nacistický pozdrav, tzv. hajlování.
Zdravil takto hlídku městské policie, která právě projížděla kolem.
Opakoval to i poté, co byl hlídkou
vyzván k prokázání totožnosti.
Po vystřízlivění si na OOP Neratovice dne 16. 10. 2017 převzal záznam
o sdělení podezření pro trestný čin
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, za což mu nyní hrozí trest odnětí
svobody v trvání 6 měsíců až tří let.
• Nepříjemnou zkušenost zažila
dne 8. 10. 2017 majitelka domu v ul.
J. Š. Baara, když po návratu domů
zjistila, že v odpoledních hodinách,
cca od 13 do 15 hod., si neznámý
pachatel po překonání oplocení,
přistavil k domu žebřík, rozbil okno
a vnikl do jejího domu, který prohledal. Přesná výše škody dosud nebyla
stanovena. V případě dopadení hrozí
pachateli za vloupání a porušování
domovní svobody dva roky vězení.
• Až tři roky vězení hrozí muži
z Prahy východ, neboť dne 14. 10.
2017 v době od 00:30 do 01:00
hod. fyzicky napadl svou přítelkyni v jejím bytě v ulici Kpt. Jaroše.
Napadení předcházela slovní rozepře, kdy jí nadával a vyhrožoval,
že ji zabije. Několika údery o zeď
poškozené způsobil krvácivé zranění na hlavě, které si vyžádalo
lékařské ošetření zdravotnické
záchranné služby. I zde pravděpodobně sehrál svoji roli alkohol.

LISTY MĚSTA NERATOVICE

• Muž z Prahy západ napadl dne
14. 10. 2017 v ul. U Luk jiného
muže. I když už ležel na zemi, opakovaně ho bil pěstmi do oblasti hlavy,
čímž mu způsobil mnohočetné pohmožděniny v obličeji a také frakturu nosních kůstek. Dle výsledku léčení mu v rámci trestního řízení nyní
hrozí až tři roky za mřížemi a dále
nemalá částka k uhrazení zdravotní
pojišťovně za náklady léčení.
• Dne 20. 10. 2017 byly zahájeny
úkony trestního řízení pro přečin
výtržnictví a nebezpečné vyhrožování, kterého se měl dopustit muž
z Neratovic tím, že dne 15. 10. 2017
v brzkých ranních hodinách v ul.
Kojetická rušil noční klid svým hlasitým projevem. Následně úmyslně
poškodil i kameru nad vchodem
služebny městské policie. Slovně
vyhrožoval operátorce a následně
i přítomným strážníkům vypálením služebny či nakažením infekční
chorobou, k čemuž chtěl použít injekční jehlu. Následně ještě u domu
čp. 975 ulomil dveřní madlo, čímž
způsobil další škodu bytovému
družstvu. Podezřelý byl již k věci
vyslechnut a zjevně v celé události
sehrál značnou roli alkohol a drogy.
O dalším osudu agresora teď bude
rozhodovat mělnický soud.
• V poslední době se ve městě
a přilehlém okolí množí krádeže autobaterií ze zaparkovaných nákladních automobilů. Jedná se zejména
o odlehlejší místa bez veřejného
osvětlení. Pachatelé zde auta vykrádají a způsobují tak majitelům
nemalé škody.
OO PČR Neratovice

www.neratovice.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

OŘEZÁVAL STROM
Dne 17. 10. 2017 bylo v 13:59
hod. telefonicky oznámeno na služebnu MěP, že v ul. Nerudova,
někdo kácí strom. Na místo byla
vyslána hlídka, která muže ořezávajícího strom ztotožnila. Jmenovaný byl strážníky vyzván, aby dále
v ořezu tohoto stromu nepokračo-

DELFÍNCI V LESE

V září jsme s dětmi vyšli
do lesíka Na Skala. Počasí nám
přálo, sluníčko svítilo a nám
se pěkně šlapalo. Děti našly
spoustu přírodnin a donesly si
je do školky. Na výstavce v šat-

val, což učinil a jelikož neměl k ořezu stromu povolení, byla celá událost zpracována v kompetenci MěP
a předána příslušnému správnímu
orgánu k dalšímu opatření.

OPILÝ CYKLISTA
Dne 16. 10. 2017 v 16:19 hod.
se na služebnu MěP dostavili

dva muži, jeden z nich oznámil,
že mu opilý cyklista naboural
do kočárku. Po ztotožnění obou
mužů se šedesátiletý cyklista
dobrovolně podrobil dechové
zkoušce. Přístroj mu naměřil
opakovaně téměř dvě promile
alkoholu. Cyklista do kočárku
narazil, když jel po chodníku

ŠKOLY A ŠKOLKY

od prodejny Penny a způsobil
na něm škodu ve výši 910 Kč. To,
že jel na jízdním kole pod vlivem
alkoholických nápojů, vyřeší
jako přestupek ve správním řízení příslušný správní orgán. Způsobenou škodou se bude zabývat
jiný správní orgán.
MěP Neratovice

ně rodičům ukázaly, co všechno
umí poznat a pojmenovat. Příští
vycházka bude okolo zahrádek.
Ukážeme si, co na nich ještě
na podzim roste.
Už se těší Delfínci z Písničky.

PODZIMNÍ DNY V MŠ ZAHRÁDKA
Jednoho říjnového mlhavého
rána pro nás přijel autobus a odvezl nás do slunečného dne do čokoládovny v Šestajovicích. Zde již
na nás čekal usměvavý personál
a mohli jsme se pustit do vyrábění vlastní čokolády, a také jsme
si jednu ve tvaru srdíčka ozdobili
sladkými barvičkami. Příjemné
dopoledne jsme ukončili u zvířátek v mini ZOO. Některá jsme si
mohli i pohladit. Na oběd jsme
byli zpět ve školce, a to už se na nás
smálo sluníčko i v Neratovicích.
Na konci měsíce město navštívil
velký vítr, který se nevyhnul ani
naší školní zahradě. Bohužel jsme
museli nechat pokácet 4 borovice,
které ohrožovaly zdraví a životy

dětí. To vám byl zážitek, když jsme
z bezpečí třídy pozorovali horolezce, jak nám stromy postupně kácejí a pouštějí je po kusech na laně
opatrně na zem. To se nevidí ani
v cirkuse…
A aby toho nebylo málo, poslední říjnový týden se nám třída změnila na doupě čarodějnic – všem to
moc slušelo. Při tanci a soutěžích
jsme si užili plno legrace. Dekorace nám doplnily balónky, ale také
krásně vydlabané dýně, které si
děti připravily pro tuto příležitost
za pomoci učitelek.
I když nesvítí každý den sluníčko, umíme si pobyt v naší školičce
náležitě užít.
Všichni z MŠ Zahrádka

HALLOWEENSKÉ RADOVÁNKY U RYBIČEK
Děti od Rybiček oznamují,
že se rozloučily a pěkně oslavily
konec léta – Halloween. Nyní si
užívají podzimních radovánek.

Nejvíce se ale těší na blížící se nejkrásnější roční období – vánoční
svátky. Těšte se s nimi.
Kolektiv MŠ U rybiček

PLAVÁČCI ZE SLUNÍČKA

V září jsme začali chodit
na předplavecký výcvik pro děti
z mateřských školek.
Nejprve jsme si hráli v malém
bazénu na rybičky, krokodýly,
žabičky a na potápěče. Postupně jsme si dodali odvahy a začali
chodit do velkého bazénu.
Velkou zásluhu na tom měly
paní plavčice, které se nám maximálně věnovaly po celou hodinu.
Díky nim jsme se nebáli hluboké
vody ani potápění, chodili jsme
po vodě jako kouzelníci. Na kon-

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

LISTY MĚSTA NERATOVICE

ci plavání už jsme uměli skákat
do vody jako delfíni a někteří
z nás dokonce plavali bez destiček. To vše jsme zvládli i díky
tomu, že paní plavčice s námi plavaly ve vodě a vše nám ukazovaly,
pomáhaly dětem, které se trošku
bály a povzbuzovaly je.
Za to jim chtějí poděkovat i naše
paní učitelky, hlavně za jejich vlídný a milý přístup k dětem a příjemnou atmosféru. Všichni se budeme
těšit na další spolupráci.
Děti a učitelky z MŠ Sluníčko

www.neratovice.cz
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STUDENTI GYMNÁZIA FRANTIŠKA PALACKÉHO JIŽ VĚDÍ, JAK PŘIPRAVIT SVÉ MĚSTO
NA ČASTĚJŠÍ VÝSKYT EXTRÉMNÍCH KLIMATICKÝCH JEVŮ

O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není
pochyb. Výkyvy počasí v podobě
přívalových dešťů, extrémního
sucha, prudkých bouří, holomrazů a podobných jevů si vybavíme
asi všichni.
Složité téma klimatické změny,
jejích příčin a důsledků zpracovali pracovníci Ekocentra Koniklec a představili ho studentům formou simulační deskové
hry v rámci realizace programu
ve dnech 4. a 11. října.
Studenti spolu s lektorem diskutovali o možných hrozbách,
které přinášejí změny klimatu, jejich příčinách a o možné prevenci
a ochraně města. V rámci deskové

6. C SE POZNÁVÁ!

Přechod žáků z prvního na druhý stupeň je pro některé žáky často problematický. Nový kolektiv,
předměty, vyučující. Třída 6. C
se společně s třídní učitelkou
Lenkou Vítkovou a metodičkou
prevence Jiřinou Šnýdlovou zúčastnila akce zaměřené na prevenci rizikového chování ve třídě
a upevňování třídního kolektivu.

hry si studenti vyzkoušeli vybudovat vlastní město, které bylo
následně vystaveno nečekaným
událostem. Na základě živých zkušeností ze simulační hry studenti
vymysleli konkrétní adaptační
opatření, která lze v Neratovicích
zavést pro zmírnění negativních
vlivů změn klimatu.
Proti povodním studenti navrhli vybudovat umělé slepé rameno Labe a současně dostavět
kvalitní protipovodňové zábrany
podél toku, zejména v oblasti
okolo areálu Spolany. Mezi návrhy studentů se často objevovalo
využití střech budov, například
jejich úprava na zelené střechy
s akumulací dešťové vody pro

a obchodního centra za budovami
v ulici Na Výsluní by studenti raději využili prostor jako zahrádky
pro obyvatele panelových domů.
Z realizace programu bylo patrné, že studenti znají své město
a jeho problémy velmi dobře, a že
realizace navrhovaných opatření
není v některých případech složitou záležitostí.
(Projekt Ekocentra Koniklec,
o. p. s. „Simulační hra pro žáky
středních škol v ČR o adaptaci sídel
na změnu klimatu – Adapťáci“ byl
podpořen Ministerstvem životního
prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.)
Alžběta Škodová
Ekocentrum Koniklec

KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM TENISE

V úterý 17. října jsme se první
tři hodiny vydali na vycházku
do Mlékojed, kde jsme si zahráli různé hry a dozvěděli jsme se
o sobě spoustu nových informací.
Počasí bylo nádherné, celou akci
jsme si užili a těšíme se na další
akce naší třídy 6. C!
Ing. Lenka Vítková, Mgr. Jiřina Šnýdlová,
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

ŽÁCI GYMNÁZIA SE ZAPOJILI
DO PROJEKTU ERASMUS+

Žáci Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích dostali
jedinečnou příležitost přihlásit
se do mezinárodního projektu
Erasmus+. Počet žáků, kteří měli
šanci na úspěch, byl však omezený věkově i početně. Do projektu
se mohli zapojit pouze žáci prvního a druhého ročníku vyššího
gymnázia. Do týmu bylo nakonec
vybráno osmnáct studentů, kteří
úspěšně splnili podmínky výběrového řízení – bylo nezbytné napsat motivační dopis v angličtině
a zúčastnit se ústního pohovoru.
Gymnázium bude spolupracovat po dobu dvou let se školami
z Litvy, Německa a Sicílie. Pro-

splachování. Někteří by střechy
panelových budov rádi využili
pro městské zahradničení (tzv.
urban gardening). Studenti také
navrhli umístění solárních panelů na střechy nevyužitých budov
v areálu Spolany.
Nejvíce nápadů padalo v oblasti
zkvalitnění infrastruktury města.
Studentům ve městě chybí umístění veřejných map pro lepší orientaci ve městě, více kontejnerů
na tříděný odpad a sáčky na psí
exkrementy. Líbila by se jim přestavba parkoviště na náměstí
s využitím zatravňovacích dlaždic
pro celkové ozelenění prostoru
a lepší vsakování srážkové vody.
Místo plánovaného parkoviště

jekt nese název „Waking up in
Baroque“ v překladu „Probuzení
v baroku“. Cílem je představit žákům období baroka zábavnou formou, zlepšit jejich jazykové a komunikační schopnosti a naučit
je spolupracovat na mezinárodní
úrovni. Osmnáctičlenný tým bude
rozdělen na tři skupiny a na týdenním výměnném pobytu v jedné
z partnerských zemí bude společně se zahraničními studenty spolupracovat na vybraných dílčích
tématech z barokního období.
Držte nám palce, ať nám nechybí nápady a inspirace!
Filip Janda a Anežka Dolanská,
GFP Neratovice

Dne 3. 11. 2017 se v Poděbradech konalo Krajské kolo ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnili dívky a chlapci z celkem
pěti škol.
Naše dívky měly velmi těžkou
pozici, protože ani jedna z našich
hráček nehraje závodně stolní tenis, na rozdíl od žákyň čtyř ostatních škol. Proto jsme razili heslo,
není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. Žákyně Veronika Dvořáková,
Nikola Nachtneblová a Sára Pšeničková skončily na pátém místě.
Naši chlapci měli také těžkou pozici. Jako velmi dobří stolní tenisté
museli prodat své dovednosti, což
jak víme, není vždy jednoduché.
Všech pět škol si spravedlivě zahrálo mezi sebou každá s každou.
Naše škola nejprve porazila 3:1
ZŠ Rakovník. Jako druhý proti
nám nastoupil favorit celého turnaje ZŠ Nymburk Tyršova, který

měl mezi sebou hráče nejméně
o jednu úroveň výše, než byli
všichni ostatní hráči. Věděli jsme,
že jestli chceme být první, musíme ZŠ Nymburk Tyršova porazit.
I když jsme hráli výborně, jejich
nejlepšího hráče jsme nedokázali
porazit a prohráli s nimi 2:3. Dále
naše škola porazila 3:1 ZŠ Kouřim M. Šolleho, a 3:1 Gymnázium Brandýs. Naše škola skončila
po výborných výkonech v krajské
konkurenci na vynikajícím druhém místě, jeden bod od postupu
do republikového finále.
Děkujeme žákům za příkladnou
reprezentaci školy a gratulujeme
k tomuto úspěchu.
Naší školu reprezentovali Lukáš Kratochvíl, Marek Brodský,
Petr Hádek a Matyáš Kasal. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy.
Tomáš Hampejs, učitel TV,
ZŠ 28. října Neratovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12., 14. 12. a 19. 12. 2017

www.soaneratovice.cz
info@soaneratovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Individuální termín návštěvy dle dohody.

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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DEN STROMŮ

Celoškolní projekt ke Dni stromů proběhl v naší škole 20. října
2017. Žáci se zúčastnili rozmanitých činností a prošli různými
úkoly. Ty byly zaměřeny na poznávání listů a plodů jednotlivých
druhů stromů. Pomocníkem jim
byl atlas dřevin. Dalším úkolem
bylo vytvořit koláž stromu různými výtvarnými a rukodělnými

technikami. Skupinovou prací
starších žáků byla stonožka a housenka z navlékaných listů. Projektový den proběhl velice úspěšně
– žáci nadšeně pracovali, vymýšleli a tvořili. Nakonec své práce
společně prezentovali. Tyto práce
budou využity k výzdobě školy.
Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO,
ZŠ a PŠ Neratovice, Byškovická 85

ORGANIZACE A SPOLKY VE MĚSTĚ

FLORBALU SE NA TROJCE DAŘÍ

Dne 18. 10. 2017 proběhlo
okresní kolo 11. ročníku florbalového turnaje 4. a 5. tříd. Žákům
ZŠ 28. října Neratovice se podařilo vybojovat krásné 2. místo. Moc
nás těší, že bodovali a sbírali zkušenosti i malí florbalisté a florbalistky z 2. a 3. tříd.
Školu velmi pěkně reprezentovali: Plocková Ludmila 2. B,
Rauknerová Natálie 2. D, Rauknerová Nikola 2. D, Rosyvková

Barbora 3. A, Neumann Tomáš
3. D, Jistebnický Dominik 4. C,
Pospíšil Ondřej 4. D, Lux Pavel
4. D, Blechta Václav 5. A, Stejskal
Tobiáš 5. A, Dítětová Tereza 5. B,
Řípa Jakub 5. C, Zahálka Ondřej
5. C, Zahálka Tomáš 5. C, Ječmének Filip 5. C.
Všem zúčastněným gratuluji
a děkuji za spolupráci.
Mgr. Lukáš Špírek,
ZŠ 28. října Neratovice

VÝLET NA KOKOŘÍN

Dne 13. 10. 2017 jsme se se třídou vydali na Kokořín. Čekal jsem,
že to bude další výlet, který prostě
prospím a budu se nudit, abych si
nakonec řekl: „Hurá! Konečně to
skončilo!“ V tomto případě se to
však říct nedá, protože tohle byla
zábava. Nebudu tady říkat, jak
dokonalé to bylo, protože člověku
nejspíš dojde, že to vychvaluji.
Když jsme vystoupili, cítil jsem tu
příjemnou vůni přírody a řekl jsem
si: „Tak tohle by mohlo být dobrý,
minimálně ta příroda!“. Všechny
nás rozdělili do skupin. Každá skupina dostala různé věci, aby mohla
plnit úkoly, které následovaly. Společně jsme vyrazili na cestu.
Cesta byla na můj vkus dlouhá,
protože já moc nechodím ven,
jsem lenoch. Bylo mi jasné, že
v lese bude nějaké bahno, ale nečekal jsem to takto strašné. Bohužel jsem si nevzal vhodnou obuv,

takže jsem to prostě nevychytal.
Zastavovali jsme na různých zajímavých místech, kde jsme museli
měřit vlhkost a popisovat okolí.
Já osobně jsem to chvilkama nevnímal, protože jsem si chtěl sednout a najíst se. Na Pokličky jsme
však dorazili s úsměvem. Než
jsme se vrátili zpět k autobusu,
tak jsme si ještě udělali společnou
fotografii (na stejném místě jako
v šesté třídě).
Po cestě domů jsem si v hlavě
myslel, že jsem rád, že jsem tento
výlet přežil, ale bavilo mě to. Poté
jsem přišel domů, zalehl jsem
do postele a tvrdě usnul. A co jsem
si z výletu přivezl? Že bych měl
přestat být tak líný a podobných
akcí se více účastnit. Já jsem si
vlastně až teď všiml, že mě to totiž
baví. Tohle se prostě povedlo.
Martin Gažo, žák 9. A,
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

BETLÉMSKÉ SVĚTLO OPĚT V NERATOVICÍCH

Po roce k nám opět zavítá plamínek z Betléma. Kdo o tomto vánočním symbolu ještě neslyšel, jedná
se o plamínek, který je každoročně
zažehnut v Betlémě, aby byl pak
následně předán delegacím z celé
Evropy. Výprava českých skautů
každý rok odjíždí do Vídně, aby
světlo prostřednictvím vlaků rozvezla po celé České republice.
Skauti ze střediska Lišák a Přístav Neratovice vás zvou na tradiční rozdávání Betlémského
světýlka. Najděte si chvilku času
a přijďte si k nám pro plamínek,
kterým můžete potěšit své okolí
a blízké, a navodit tak hřejivou
a pohodovou atmosféru Vánoc.

Betlémské světlo je pro nás symbolem míru a přátelství. Zapojte se i vy do řetězu a obdarujte
světýlkem své sousedy a známé.

PŘIJĎTE SI ZAPÁLIT SVÍČKU:
• v sobotu 23. 12. od 16 do
18 hod. – náměstí Republiky
u kašny (Přístav)
• v neděli 24. 12. od 10 do
13 hod. – klubovna na doprav
ním hřišti u II. ZŠ (Lišák)
Pokud doma nenajdete žádnou
lampičku na svíčku či olej, přijďte
i tak, plamínek si odnesete v naší
sklenici s čajovou svíčkou.
Příjemné a poklidné prožití vánočních
svátků vám přejí neratovičtí skauti.

RODINNÉ CENTRUM MYŠÁK INFORMUJE

První týden v lednu
začínají všechny
Myšákovy kroužky:
• Plavání dětí
(1 – 8 let)
• Cvičení miminek od 3 měsíců
a dětí do 4 let
• Šikulky – jemná motorika od
18 měsíců do 6 let
• Miniškolička pro děti od

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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18 měsíců do 4 let
• Tanečky (3 – 6 let)
• Jóga pro děti (3 – 6 let)
• Yamaha – hudební škola pro děti
• A samozřejmě čtvrteční otevřená hernička na hraní…
Jana Zmeková, tel.: 723 589 614,
www.rcmysak.cz, info@rcmysak.cz
Přejeme šťastné a pohodové Vánoce.
Váš Myšák.

www.neratovice.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Ve dnech od 1. ledna do 15.
ledna 2018 pořádá Charita České
republiky akci Tříkrálové sbírky.
Skupinky koledníků budou obcházet města, městyse a vesnice
po celé ČR.
Farní charita Neratovice je
od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projektu. Naši koledníci se
sbírky zúčastní ve dnech od 3.
ledna do 10. ledna 2018. Sbírka
je určena, stejně jako v jiných lo-

kalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto
děkuje všem, kdo vlídně přijme
koledníky a přispěje do jejich pokladniček.
Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních
služeb v našem regionu.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

POZVÁNKA NA „PŮLNOČNÍ“
Církev bratrská zve na „půlnoční“ bohoslužbu,
která se bude konat 24. 12. 2017 od 23:00 hod.
v kapli Domu kněžny Emmy

STŘÍPKY Z DOMOVA RYBKA
Tak už nám brzy
začne zimní období.
Každé roční období
má něco do sebe,
jen si ho umět užít. Třeba tím, že
až budu sedět u kamen a vyhřívat
se, můžu vzpomínat, jak a kde
jsme trávili léto a přemýšlet, kam
se ještě můžeme podívat. A tak se
nám podařilo poslední letní dny
uskutečnit pár výletů a akcí.
Například jsme letos uspořádali první sportovní olympiádu.
Místem konání byl Domov pro
osoby se zdravotním postižením,
který soutěžil s uživateli chráněného bydlení Libiš a U Luk.
Uživatelé si mohli zkusit různé
dovednostní disciplíny, tak i svoji
fyzickou zdatnost. Pro každého
byla přichystána medaile a diplom.
Další z parádních akcí byl výlet
do ZOO Chleby. Jde o relativně malou zoologickou zahradu,
která ovšem nabízí k podívané
poměrně dost zvířat a zajímavě
provedené pavilony, stejně jako
vyžití pro rodiny s dětmi, které
můžou trávit čas na hřišti. Dodnes odtamtud máme velmi vtipné vzpomínky.
Nakonec se vrátím k naší poslední akci Dne sociálních služeb, která se konala v rámci Týdne sociálních služeb v ČR. Celá
akce proběhla v prostorách Společenského domu v Neratovicích.
Na programu bylo jak hudební
i recitační vystoupení uživatelů,
tak i krásná výzdoba a ukázka
jejich výrobků. V odpolední části

navíc vystoupila kapela PadlejJasan, která zpestřila a odlehčila
svým repertoárem atmosféru tanečního sálu. Tímto děkuji svému spoluhráči Martinovi Staňkovi, že si udělal čas a uživatelům
od srdce zahrál.
Poslední zmínku si zaslouží
upoutávka na film na motivy Malého prince, který točíme s uživateli již rok, a která se promítala
jak v dopolední, tak i v odpolední
části dne. Jak se mohli sami návštěvníci Dne sociálních služeb
dozvědět, měl by se celý film
promítat letos 6. prosince na Mikulášské slavnosti v prostorách
Společenského domu v Neratovicích. Nechme se tedy překvapit.
Byli jsme velice potěšeni, že naše
pozvání přijali zástupci města
a městského úřadu. Děkujeme
jim za jejich zájem o naše uživatele a podporu příspěvkové
organizaci Rybka, poskytovateli sociálních služeb. Jsme moc
vděčni za to, že si uvědomují, že
mezi námi žijí občané, kteří neměli v životě to štěstí, že by byli
zdraví. Představili jsme paní starostce, paní místostarostce a zástupcům odboru sociálních věcí
aktivity našich uživatelů. Sami
uživatelé byli nadšeni, že přišli
hosté a že se jim program líbil.
Uživatelé sociální služby a celé
vedení organizace moc děkují
za zájem a podporu, které se nám
dostává ze strany vedení města
Neratovice.
Za příspěvkovou organizaci Rybka
Asan Ramiz Fryč

OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU O ZAHRANIČNÍM A DOMÁCÍM ODBOJI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ve středu 1. listopadu se
v knihovně konala beseda s Vlastislavem Janíkem u příležitosti
instalace putovní výstavy Anthropoid, jejíž je pan Janík spoluautorem (autor textů).
Díky malému počtu účastníků byla beseda opravdu besedou
a ne přednáškou. Ještě dlouho
po skončení hlavní části probíhala
čilá diskuze.
Pan Janík nás seznámil nejen s hlavními událostmi okolo
atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha, ale hlavně
s osudy „obyčejných“ lidí z odboje i mimo něj, kteří byli do celé
akce zapojeni. Vyprávění doplnil
i podrobnostmi o osobním životě
těchto lidí a většinou i fotografiemi, nezřídka rodinnými. Celé

vyprávění bylo o to smutnější,
že prakticky všichni tito lidé byli
popraveni (zastřelením nebo
zplynováním) v koncentračním
táboře Mauthausen. A nejednalo
se jen o statečné muže, ale o celé
rodiny, které ukrývaly atentátníky nebo jim jinak pomáhaly (dodávaly tolik potřebné potravinové
lístky apod.). Od této přednášky
nebudou pro posluchače Řepovy sady jenom nějakými sady
pojmenovanými po neznámém
člověku a ani jména Šulc, Valtr a další umístěná na pomníku
obětem 2. světové války nebudou
pouhými slovy vyrytými do kamene, ale konkrétními osobami
s pohnutými osudy. Lidmi, kteří
žili své obyčejné životy zde v Neratovicích, ale když jim do života
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zasáhla válka, stali se nějak samozřejmě hrdiny, kteří neohnuli záda a udělali, co považovali
za správné.
Panu Vlastislavu Janíkovi děkujeme za krásnou a zajímavou besedu i za výstavu.
Mohu jen doporučit všem „Ne-

LISTY MĚSTA NERATOVICE

ratovičákům“, kteří nebyli na besedě, aby navštívili alespoň výstavu na náměstí na rampě před
obchody. A také vzkázat: „Absencí na besedě jste přišli o hodně,
nenechte si ujít i výstavu.“
Hana Tůmová
Městská knihovna Neratovice

www.neratovice.cz
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DĚKUJEME ZA HEZKÉ ODPOLEDNE

Chceme poděkovat pracovnicím dm drogerie za krásné dobrovolnické kosmetické odpoledne, v rámci kterého si mohly naše
obyvatelky užít radost být ženou

a také velice děkujeme společnosti dm drogerie markt, s. r. o.
za sponzorský dar.
Obyvatelé a zaměstnanci
Domu kněžny Emmy

DOMOV PRO SENIORY

PŘIJME PRACOVNÍKY
NA POZICE:
Pracovník/ce v sociálních službách Všeobecná zdravotní sestra
Nutriční terapeut/ka Kuchař/ka
●

●

Kontaktní osoba: Bc. Picková, tel.: 315 630 522, kajumova@demmy.cz

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: latal@demmy.cz, nebo doručte na adresu DKE.

PŘEDVÁNOČNÍ SHON V CHRÁNĚNÉ
CUKRÁRNĚ POJĎTE DÁL

DNY ZDRAVÍ V NERATOVICÍCH KONČÍ

Dne 9. 10. 2017 proběhl v Domě
kněžny Emmy – domově pro seniory „Den zdraví nejen pro diabetiky“, na který přišlo celkem 789
občanů z Neratovic a okolí. Všem
těmto zájemcům byl vyšetřen cholesterol, glykemie a krevní tlak.
Akce byla vzhledem k velké účasti
opět velice úspěšná. Vedení Svazu diabetiků, pobočného spolku
v Mělníku, děkuje těmto občanům
za účast. Děkujeme rovněž starostce města Neratovice Mgr. Lence
Mrzílkové za propagaci této akce
v tisku a za osobní účast se zaměst-

nanci úřadu Neratovice. Poděkování patří rovněž ředitelce Domu
kněžny Emmy Mgr. Jaroslavě Vítové za poskytnutí prostor.
Vedení svazu diabetiků, pobočný spolek Mělník lituje, že tato akce
byla poslední a oznamuje všem
příznivcům z Neratovic a okolí, že
k 31. 12. 2017 z organizačních důvodů končí svoji činnost. Děkuje
tímto městu Neratovice za dlouholetou finanční pomoc našim diabetikům, zejména při organizování
plavání v místním bazénu.
Vedení Svazu diabetiků
pobočného spolku Mělník

INFORMUJE

Chtěla bych touto cestou poděkovat strážníkům Městské policie
v Neratovicích za obětavou pomoc při mé indispozici (zlomená noha),
kdy mě dopravovali i s vozíkem do mého bytu ve 3. patře bez výtahu.
D. Vacínová
Velmi děkujeme všem pracovníkům Domu kněžny Emmy za vzornou, obětavou a láskyplnou péči, kterou věnovali do posledních okamžiků života naší mamince paní Miladě Bufkové.
Rodina Vejnárkova a Vojáčkova
Útulek pro opuštěná zvířata v Neratovicích děkuje paní Joanně Wišniewské, která od konce loňského roku každý měsíc přispívá částkou 1000 Kč,
a panu Tomáši Jelínkovi, který poslal na účet útulku částku 5000 Kč.
Městský útulek Neratovice
íst
n
í organizace
r
Ne

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

Tomášem Zemanem. Celou kavárnou prostupovala nejen skvělá
nálada, ale i vůně čerstvého ovoce
a jiných ingrediencí, které použili
naši soutěžící.
Čas utíká a v půlce listopadu
se začala linout cukrárnou vůně
vánočního cukroví, vanilky a svařeného vína. Proto neváhejte,
přijímáme poslední objednávky
na vánoční cukroví. Přijďte si
také oddechnout od předvánočního shonu a posedět u nás u dobrého zákusku, svařáku či horkého
ovocného nápoje…
Děkujeme za přízeň a přejeme
vám krásné prožití vánočních svátků, hlavně hodně lásky a pohody.
Pojďte dál

PODĚKOVÁNÍ

m

PAPÍRÁCI PODEVATENÁCTÉ
Ve dnech 10. a 11. listopadu se sešli v neratovickém Společenském
domě stavitelé papírových modelů, aby porovnali výsledky své práce
v letošní závěrečné soutěži seriálu Papírové ligy. Po nočním hodnocení
pak v sobotu představili své modely široké veřejnosti. Řada prodejců
nabízela zájemcům celou škálu papírových modelů z oblasti techniky
i architektury. Soutěž měla tradičně mezinárodní obsazení, které tvořila celá řada modelářských klubů z Polska. Z patnácti bodovaných klubů
si nejlépe vedli modeláři z Brna, následovala Ostrava a KMK Modelik
z Polska. Druhým nejúspěšnějším klubem z Polska byl na pátém místě
MDK Wroclaw, následoval neratovický Modelklub AVZO. V hodnocení jednotlivců v seniorech skončil Václav Chlan druhý v kategorii
Lodních modelů, stejně jako Marek Patera v kategorii Letecká a kosmická technika. Junior Michal Patera obsadil druhé místo v kategorii
Prostorové obrázky, třetí skončil v kategorii Velká dopravní technika.
Nejmladší z Paterů David zvítězil v žákovské kategorii s prostorovým
obrázkem, druhé místo obsadil v kategorii Letecká a kosmická technika. V celostátním hodnocení za rok 2017 obsadil desátou příčku.
Závěr roku se kvapem blíží, a proto si touto cestou dovolujeme poděkovat za pozornost, kterou jste nám jako čtenáři naší rubriky v tomto roce věnovali.
Příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a štěstí v roce 2018 všem
členům AVZO, jejím příznivcům a čtenářům neratovických Listů přeje
výbor AVZO.
mt/AVZO

Již podeváté se u nás pořádala kaž
doroční soutěž Malování
na kávu. Mezi soutěžícími se vedle
místních zúčastnili také naši kamarádi z Drutěvy a SPMP Praha.
Porota v čele se starostkou města Lenkou Mrzílkovou důkladně
a zodpovědně ochutnávala a hodnotila. V kategorii „Míchané nápoje“ ji nejvíce zaujal Ondra Kabeš se svým „Veselým lesníkem“
a umíchal si tak zlatou medaili.
„Modrá laguna“ od Evičky Procházkové se umístila na 2. místě
a 3. místo patřilo „Jahodovému
potěšení“ v podání Ondry Večeři.
V kategorii „Malování na kávu“
všechny ohromil povedený a nápaditý „Půllitr s pěnou“ vytvořený

at
ov

ice

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
NERATOVICE INFORMUJE

POZVÁNKA PRO NAŠE ČLENY
Zveme vás na tradiční Vánoční koncert žáků
Základní umělecké školy, který se koná
v úterý 19. 12. 2017 ve 14 hod. v sále ZUŠ Neratovice.
Před koncertem od 13:30 hod. můžete splnit svou členskou
povinnost a zaplatit příspěvek na rok 2018.
Ten je stále ve stejné výši, tj. 100 Kč.
Všem našim členům a příznivcům přejeme hezké svátky vánoční,
hodně zdraví a dobré pohody v r. 2018.
Výbor STP MO Neratovice

LISTY MĚSTA NERATOVICE

www.neratovice.cz
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Dne 1. prosince 2017 jsme vzpomněli 5. výročí od úmrtí
paní Jany ŠMEJKALOVÉ z Lobkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Gabriela Černá, Adéla Pluhařová, Filip Hájek, Michal Klegr,
Maxim Kolář

S láskou vzpomíná rodina.

PROSINCOVÍ JUBILANTI
60 let
Ivo Bilík, Miroslav Jůzl, Václav
Spisar, Jiřina Bartoníčková,
Jaroslava Hajdíková, Lubomír Berki, Jaromír Jiskra, Jiří
Vohadlo, Ladislav Hozák, Eva
Burdová, Jaroslava Pazderová,
Jindřiška Brabcová, Vlasta Hýřová, Eva Mrázková, Zdeněk
Novák, Eva Stránská, Zdeňka
Hrušková
65 let
L’ubomír Jančík, Jiří Žežulka,
Zdeňka Fialová, Ivan Fried,
Dana Ďurfinová, Dobroslava
Nováková, Jaroslav Poborský,
Rudolf Kubišta, Anna Kučerová,
Jiří Hampejs, Jana Štěpánová,
Ludmila Vlašicová, Jindra Daněčková, Eva Špádová, Jana Havlíková, Petr Pokorný
70 let
Jiří Petráš, Miloslava Pokorná,
Anna Hejtyková, Eva Raulová,
Milan Svoboda, Marie Dragounová, Petr Měchura, Miluše
Kohoutková, Růžena Bečková,
Roman Kučera, Milena Šťastná, František Vejvoda, Zdeněk
Cincibus, Eva Gajdošová, Marie
Kropáčková
75 let
Miroslava Schandová, Irena Demeová, Stanislav Havlíček, Jiří
Miller, Eva Hrubá, Jana Novotná, Bohumil Pavlovič, Zdeněk
Tesař, Eva Tomaidesová, František Kuzmín
80 let
Jaroslava Kuchařová, Eva Barborová, Naděžda Kubínová,
Miroslav Kubrt, Olga Ondomišiová, Věra Říhová

Dne 6. prosince 2017 uplyne šest smutných let,
co odešel pan Miroslav KÁRNÍK z Mlékojed.
S láskou vzpomíná máma, Martin a Honza s rodinami.

81 let
Viktor Doubek, Jarmila Kostelecká, Emilia Kopáčová, Alena Kroupová, Milada Wagnerová, Miloslava Klímová, Anna Flegrová
82 let
Christina Špalková, Božena
Legnerová, Eva Tachecí, Miloslava Barkmanová, Jaroslav Zýval, Marie Pflegerová
83 let
Ludvík Říha, František Ziegler,
Jaroslava Waltrová
84 let
Anna Kalfiřtová
85 let
Jiřina Hájková, Josef Dvořák,
Ivanka Wintersteinová, Josef
Pokorný, Petr Buchta
86 let
Anna Dvořáková, Jarmila Malá,
Miroslav Slánský, Václav Bubeníček
87 let
Libuše Bednářová, Marie Kunertová
88 let
Jitka Kolísková, Miroš Mostek,
Božena Ptáčková
89 let
Milan Šára, Jiřina Koliandrová,
Dagmar Vaváková
90 let
Hilda Havlicová
91 let
Irena Nováková
94 let
Štefan Kešan
95 let
Marie Špádová
96 let
Věra Müllerová

Dne 7. prosince 2017 by se dožil 90 let pan Vladimír ČERMÁK,
náš tatínek a dědeček, bývalý dlouholetý předseda
Městského národního výboru v Neratovicích.
Zavzpomínejte spolu s námi na jeho život
a práci pro jeho milované město. Děkujeme.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a syn s rodinami.
Dne 10. prosince 2017 uplyne šest let
od náhlého úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana Jana ŠORELA.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 11. prosince 2017 uplyne 12 smutných let,
co nás na vždy opustila naše milovaná maminka
a manželka Milada KULIČOVÁ.
Se smutkem v srdci stále vzpomínají děti a manžel.

Dne 17. prosince 2017 uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela, tatínka a dědečka pana Jiřího PREJZY.
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 25. prosince 2017 uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil pan Luboš BAŠTA.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 27. prosince 2017 uplynou tři smutné roky od úmrtí
naší drahé maminky a babičky paní Ivany KUČEROVÉ.
Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Dne 28. prosince 2017 uplyne 9 let od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka a babička, paní Marie VALCHOVÁ.

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!

Stále vzpomínají dcera Marie s manželem,
vnoučata a pravnoučata.

Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá jména v této
rubrice, aby kontaktovali telefonicky nebo písemně redakci –
tel.: 315 650 311. Děkujeme.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

VZPOMÍNKY

Dne 30. prosince 2017 uplyne 5. výročí úmrtí
pana Karla ZEJDY.
Dne 9. listopadu 2017 uplynulo 10 let od úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jiřího VOLEJNÍKA.
Nelehké je pro nás rozloučení s těmi, které milujeme.
S láskou stále vzpomínáme.
Manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou a Martin.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a vnoučata.
Dne 31. prosince 2017 uplyne 7 let od úmrtí paní Zdeňky JAKIMOVÉ.
Stále vzpomíná manžel a bratr s rodinou.

Dne 25. listopadu 2017 uplynulo 11 let od úmrtí
pana Václava BLECHTY.

Vzpomeňte s námi na manžele
Miluši a Josefa ČERNÍKOVY z Lobkovic.

S láskou vzpomíná rodina.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

LISTY MĚSTA NERATOVICE
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VÝSTAVY

p. o. box 10, nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice
tel.: 315 682 602, 351 684 757
spoldum@trionet.cz
www.spoldum.cz

čtvrtek 15. 2.

4. 12. – 23. 12. 2017

JAROSLAV ZIKMUNDOVSKÝ – KRAJINY

Pořádá „Velkej flám“ ke svým 70. narozeninám.
Velký sál SD. Vstupné ve vánočním předprodeji 180 Kč.

(kombinované techniky)
Výstava obrazů ředitele ZUŠ Jaroslava Zikmundovského
Vernisáž se koná dne 4. 12. od 18:00 hod.

středa 28. 2.

CO MI VYPRÁVĚLA DUHA

Výstava ilustrací z pohádkové knihy autorky Blanky Fallon Salmonové
a výtvarnice Radky Rilven Hrotkové. (I. patro SD.)
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 2. 12. od 14:00 hod.
pátek 1. 12.

19:30

ŽALMAN & SPOL.

Koncert legendárního písničkáře Pavla Žalmana Lohonky s kapelou.
Městské kino. Vstupné 180 Kč, senioři a studenti 145 Kč.
středa 6. 12.		

20:00

ELBE

Koncert mladé neratovické rockové kapely.
Jazzový klub SD. Vstupné 50 Kč.

Pěvecké kvarteto Jiřího Korna vystoupí poprvé
v Neratovicích. Velký sál SD. Vstupné ve vánočním předprodeji 550 Kč.
úterý 27. 3.

Velký sál SD. Vstupné ve vánočním předprodeji 650 Kč.

MĚSTSKÉ DIGITÁLNÍ 3D KINO
SD NERATOVICE – PROSINEC 2017

9:30

19:00

VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
sobota 9. 12.		

10:00

6. středa

ČERT A KÁČA

Kdo by neznal pohádkovou Káču. Klasická pohádka na motivy Boženy
Němcové, kterou zahraje divadlo DAP Praha. Velký sál SD. Vstupné je
zdarma, nutno vyzvednout místenku.
Pohádka je dárek města Neratovice dětem k Vánocům.
čtvrtek 14. 12.		

20:00

čtvrtek 21. 12. 

20:00

6. středa
7. čtvrtek
8. pátek

9. sobota
19:30

Koncert ostravského písničkáře. Malý sál SD. Vstupné 180 Kč. Senioři 150 Kč.
čtvrtek 1. 2.		

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

19:30

„Ani sama smrt nezabrání tchýním prudit a montovat
se mladým do života“. Agentura Fanny uvádí v komediální hře: Danu Homolovou, Martina Krause, Annu
Kulovanou a Milenu Steinmasslovou v alternaci s Lucií Zedníčkovou. Malý sál SD. Vstupné ve vánočním
předprodeji 290 Kč.

Český film Miroslava Krobota:

KVARTETO

Pouze v 15:00 hodin/ 2D

Přístupnost: od 12 let
Pouze v 19:00 hodin/ 2D

Vstupné: 120 Kč/ 93 minut

Přístupnost: od 12 let

Americký filmový thriller:

Pouze v 19:00 hodin/ 2D

Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. Podle předlohy Jo Nesbo.
Vstupné: 100 Kč/ 120 minut
Přístupnost: od 15 let

Účinkuje Vladimír Hron, Roman Vojtek, Kateřina Jalovcová, Bigband
Neratovice a další. Velký sál SD. Vstupné 290 Kč.

PAVEL DOBEŠ

KVARTETO

SNĚHULÁK

SWINGOVÉ VÁNOCE

Nabídka vánočních dárků:

Představení pro důchodce

Český film Miroslava Krobota:

Co je štěstí? Láska, touha?
Vstupné: 120 Kč, důchodci 50 Kč/
93 minut

VÁNOČNÍ KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ

Malý sál SD. Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč.

Pouze v 19:00 hodin / 2D

Robin Cavendish a jeho manželka Diana jsou okouzlující mladý pár. Oba milují
cestování a dobrodružství. Během pobytu v Keni ale Robin ochrne a prognózy
lékařů nejsou příliš optimistické.
Vstupné: 110 Kč, členové FK 50 Kč
Přístupnost: bez omezení
/ 117 minut

Vánoční pohádka plná písniček.
Městské kino. Vstupné 55 Kč.

Představení Veslařského amatérského divadelního spolku Neratovice.
Velký sál SD. Vstupné 150 Kč.

FILMOVÝ KLUB
Romantický film z produkce Velké Británie:

NÁDECH PRO LÁSKU

VÁNOČNÍ KABARET
pátek 8. 12. 

19:00

HANA ZAGOROVÁ S ORCHESTREM A PETREM REZKEM

5. úterý

pátek 8. 12.

19:00

4TET

4. 12. – 23. 12. 2017

čtvrtek 25. 1.

19:30

FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU TIE BREAK

Francouzská koprodukční, rodinná, česky
mluvená komedie:

PADDINGTON 2

Začátky v 17:00 a 19:00
hodin/ 2D

Cesta za dobrodružstvím začne, když je dárek ukraden... Náš kamarád Paddington
a jeho další příběh!
Vstupné: 110 Kč / 103 minut
Přístupnost: bez omezení
9. sobota
10. neděle Česká filmová pohádka:

ANDĚL PÁNĚ 2

Sobota v 15:00
a neděle 17:00 hodin/ 2D

Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavní roli. Dále hrají: Jiří Bartoška, Vojtěch Dyk, Bolek Polívka, Jiřina Bohdalová,
Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková a další.
Vstupné: 80 Kč/ 90 minut
Přístupnost: bez omezení

Podrobný program adventních akcí najdete na poslední straně.
Společenský dům vám přeje krásné vánoční svátky.
E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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10. neděle Animovaná komedie Německo-Velká
Británie, česky mluvená:

NYNÍ NÁS MŮŽETE SLEDOVAT I NA FACEBOOKU

Pouze v 15:00 hodin/ 2D

PŘÍŠERÁKOVI

Tak trochu strašidelná rodinka!
Vstupné: 120 Kč/ 96 minut

Přístupnost: bez omezení

11. pondělí Česká filmová komedie:

19. úterý Český rodinný vánoční film:
20. středa
21. čtvrtek PŘÁNÍ K MÁNÍ
Vstupné: 110 Kč/ 90 minut

Přístupnost: bez omezení

22. pátek

Pouze v 19:00 hodin/ 2D

Rozverná komedie ve stylu Snowborďáků a Rafťáků. Hrají: Hana Vágnerová, Adam Mišík, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda Hýbnerová, Václav Postránecký a další.
Vstupné: 100 Kč/ 95 minut
Přístupnost: bez omezení
Česká filmová komedie Jana Svěráka:

Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války
na venkově. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve.
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich
Kaiser, Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák a další.
Vstupné: 100 Kč/ 111 minut
Přístupnost: bez omezení

23. sobota
27. středa Americký, česky mluvený film:

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 3D

Začátky v 00:05
a 19:00 hodin/ 3D

Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí, spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během
kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti
Vstupné: 150 Kč/ 150 minut
Přístupnost: bez omezení
16. sobota Americký film:
17. neděle

Pouze v 19:00 hodin/ sobota
2D dabing, neděle 2D titulky

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 2D
Vstupné: 130 Kč/ 150 minut

17. neděle Francouzská koprodukční, rodinná, česky
mluvená komedie:

Přístupnost: bez omezení
Pouze v 17:00 hodin/ 2D

PADDINGTON 2

Cesta za dobrodružstvím začne, když je dárek ukraden... Náš kamarád Paddington
a jeho další příběh!
Vstupné: 110 Kč/ 103 minut
Přístupnost: bez omezení

Představení pro důchodce
19. úterý

Český rodinný vánoční film:

PŘÁNÍ K MÁNÍ

Pouze v 15:00 hodin / 2D

Do kin míří vánoční příběh Přání k mání aneb Tyto Vánoce se vám splní každé přání!
Vstupné: 110 Kč, důchodci 50 Kč/
Přístupnost: bez omezení
90 minut

sobota v 17:00 hodin – 2D
sobota v 19:00 hodin
a středa v 17:00 hodin – 3D

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! – 2D + 3D

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy
předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli...
Vstupné: 120 Kč – 2D,
Přístupnost: bez omezení
140 Kč – 3D/ 111 minut
27. středa Americký česky mluvený film:

Pouze v 19:00 hodin/ 3D

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 3D

Noční představení/ noc ze středy na čtvrtek
14. čtvrtek Americký česky mluvený film:

Americká filmová komedie:

Matky na tahu... Tentokrát o Vánocích aneb Nepeč a zapař!
Vstupné: 110 Kč/ 116 minut
Přístupnost: od 12 let

Pouze v 19:00 hodin/ 2D

PO STRNIŠTI BOS

Pouze v 19:00 hodin/ 2D

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

Pouze v 19:00 hodin/ 2D

BAJKEŘI

12. úterý

Přijímáme poukázky SODEXO /Flexi, Fokus, Relax PASS/

Vstupné: 150 Kč/ 150 minut

Přístupnost: bez omezení

Představení pro důchodce
28. čtvrtek

Česká romantická komedie:

ŠPINDL

Když na hory, tak do Špindlu! Přijďte se pobavit!
Vstupné: 120 Kč, důchodci 50 Kč
28. čtvrtek Česká romantická komedie:
29. pátek
30. sobota ŠPINDL
Vstupné: 120 Kč
30. sobota Americký animovaný, česky mluvený film:
31. neděle

FERDINAND – 2D + 3D

Pouze v 15:00 hodin/ 2D

Přístupnost: bez omezení
Pouze v 19:00 hodin/ 2D
Přístupnost: bez omezení
Pouze v 15:00 hodin/
sobota 2D, neděle 3D

Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Přijďte se podívat na jeho dobrodružství!
Vstupné: 2D – 130 Kč,
Přístupnost: bez omezení
3D – 150 Kč/ minut
6. 1. sobota Česká filmová pohádka Zdeňka Trošky:
7. 1. neděle

ČERTOVINY

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo.
Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč

Začátky v 15:00 hodin a 17:00
hodin/ 2D

Přístupnost: bez omezení

POZVÁNKA DO DIVADLA LÍPA
Divadelní soubor Havlíček uvádí v rámci divadelních
večerů a v rámci adventu
v divadle Lípa (u viaduktu, ul. Berty Pirunčíkové 10)
dne 15. 12. 2017 v 19 hod.
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
„Krkonošské poudačky“

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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LEDNÍ HOKEJ – PROSINEC 2017
2. 12.
2. 12.
3. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.

18:30 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
18:30 hod.
11:30 hod.
9:00 hod.

HC Buldoci Neratovice – Pracovní zálohy Kladno (Krajská liga mužů)
HC Buldoci Neratovice – TJ Slavoj Zbraslav (Liga mladších žáků)
HC Buldoci Neratovice – Pracovní zálohy Kladno (Liga mladších žáků)
HC Buldoci Neratovice – Slavoj Velké Popovice (Krajská liga mužů)
HC Buldoci Neratovice – HC Kobra Praha (Liga mladších žáků)
HC Buldoci Neratovice – HC Poděbrady (Liga mladších žáků)

AKADEMIE ODMĚNÍ MALÉ SPORTOVCE

Měsíce poctivých tréninků
a k tomu hned tucet prestižních
závodů sdružených do takzvaného A-SERIÁLU 2017 má
za sebou Akademie všestranné
sportovní přípravy, která funguje v našem městě od loňského
dubna. „Do našich všestranných
aktivit se zapojilo už přes sto dětí
z Neratovic a okolí. A na osmdesát se jich předvedlo i ve dvanácti
závodech našeho celoročního seriálu,“ říká jeden z trenérů Akademie Vratislav Polka.
Nejen běžecký seriál, který tvoří vždy po trojici závodů čtyř různých tras a zaměření, odstartoval
hned v lednu A-parkurem, jehož
poslední díl hostila hala gymnázia v polovině listopadu. Na at-

letických tartanech se pak uskutečnily tři rychlostní A-sprinty
a hned na třech místech: ve Mšeně, v Desné a v Neratovicích vytrvalostní A-runy. Jezero a lesy
mezi Kojeticemi a Lobkovicemi
pak viděly přírodní A-krosy, a to
jak v parném létě, tak za asistence sněhových vloček. „Nejlepší
desítka v každém z těchto závodů
si rozdělila vedle cen i body, které utvořily pořadí jak v každém
ze čtyř typů závodů zvlášť, tak
v celém dvanáctidílném seriálu,“
vysvětluje druhý z trenérů David
Šprincl.
Všechny účastníky vedení Akademie slavnostně dekoruje na II.
výročním večeru ve středu 20.
prosince v Domě dětí a mláde-

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

že Neratovice. „Kromě cen pro
nejlepší bude mít tento den premiéru vernisáž nejpovedenějších
velkoformátových fotografií ze
života Akademie. Přiblížíme rovněž dvanáct příběhů do naší síně
slávy a stejně jako před rokem vyhlásíme speciální cenu Akademie
malým rytířům sportu. A mnozí
z nich pak ukáží, že to dobře umí

LISTY MĚSTA NERATOVICE

i s hudebními nástroji,“ podotýkají k programu trenéři. Ti v Akademii, jejíž činnost podporuje město
Neratovice, rádi uvítají nové členy
i pro rok 2018. Pokud máte zájem se k úspěšnému projektu pro
sportující děti přidat, kontaktujte
Akademii přes její oficiální stránky avsp.estranky.cz.
(red)
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ÚSPĚCH SK KARATE DRAGON NA MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ ČR

Jednou z nejvýznamnějších
soutěží letošního podzimu bylo
Otevřené mezinárodní mistrovství České republiky ČABK 2017,
které se konalo v nové pražské
sportovní hale Jedenáctka. Tohoto
mistrovství se zúčastnilo bezmála
400 závodníků ze 42 klubů z České republiky, Alžíru, Irska, Slovenska, Rumunska, Polska, Maďarska, Německa, Itálie, Malty,

Dánska, Ruska a Velké Británie.
Mistrovství se též jako čestný
host zúčastnil prezident celosvětové asociace WUKF, pan Livio
Crisan a viceprezident pan Soren
Helsted. Turnaj rozhodovali mezinárodní rozhodčí WUKF, která
je jednou z největších světových
organizací karate.
Reprezentanti našeho klubu
zde vybojovali 25 medailí a v cel-

kovém pořadí klubů jsme se opět
stali jedním z nejúspěšnějších
klubů soutěže. Toto mistrovství
bylo zároveň nominačním turnajem na mistrovství světa, které se v příštím roce bude konat
ve Skotsku.
Mistry ČR se stali: Daniel Brejcha (kata a kata team), Jan Pajkrt
(kata a kata team), Eliška Fidlerová (kata), Eva Skalová (kata),
Michaela Hrušková (kata), Filip
Janda (kumite), David Soběslavský (kumite) a Matěj Lippert
(kata team).
Vicemistry ČR se stali: Eliška Mihalčatinová (kata a kata
team), Denisa Brejchová (kata,
kumite a kata team), Matěj
Lippert (kata), Vladimír Fafek

(kata team), Pavel Lippert (kata),
Eliška Fidlerová (kata team),


J akub Fidler (kata team) a Matyáš
Miller (kata team).
Druhými vicemistry ČR se
stali: Dominik Zachař (kata a kumite), Matěj Lippert (kumite)
a Veronika Kotlanová (kata).
Ve speciální kategorii Hendikepovaní mix OPEN náš klub reprezentoval Michal Nosek, který
bohužel na medailové umístění
nedosáhl, ale vybojoval krásné
6. místo.
Tento turnaj patřil k nejlepším
turnajům letošního roku, pokud
se týká organizace a ocenění.
Na závodníky čekaly nádherné
ceny v podobě velkých pohárů
a medailí. Celý tento sportovní zážitek byl natáčen Českou televizí
a odvysílán v magazínu Bojových
sportů na programu ČT sport.
SK karate Dragon Neratovice

VŠEM ČLENŮM, JEJICH RODIČŮM A PŘÁTELŮM
SK KARATE DRAGON DDM NERATOVICE
PŘEJEME HEZKÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
BOHATOU NADÍLKU A HODNĚ HEZKÝCH VÁNOČNÍCH ZÁŽITKŮ.

Vedení SK karate Dragon

NERATOVIČTÍ JACHTAŘI V ZIMĚ NESPÍ, ALE TRÉNUJÍ!
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17 HODIN V HALE GYMNÁZIA.
NA NAŠE TRÉNINKY NYNÍ ZVEME ZÁJEMCE O PRAVIDELNÝ POHYB
POD VEDENÍM ZKUŠENÉ TRENÉRKY HANKY

DĚTI SI VYZKOUŠÍ GYMNASTIKU, ATLETIKU, ZÁBAVNÉ A MÍČOVÉ HRY,CVIČENÍ PRO
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA A KOORDINACI
VHODNÝ VĚK DĚTÍ 5 - 13 LET
KONTAKT: HANA ŽIŽKOVÁ – FYZIOTERAPEUT VE FYZIO MAGNOLIE
Fb: https://www.facebook.com/handula.chudejova
Tel.: 739 464 041
E-mail: chudejova.h@gmail.com

LISTY MĚSTA NERATOVICE
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přijme pracovníka do profese

OPERÁTOR –
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY
• práce ve čtyřsměnném provozu

• 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.
ECOTEXTIL, s.r.o., Horňátky 15, 277 11 Neratovice
www.ecotextil.cz, production@ecotextil.cz
tel.: +420 604 501 901, Ing. Miroslav Vladyka

Bazar kancelářského náBytku
Prodej, výkup a pronájem nábytku
Nová Ves u Prahy směr
Kostelec nad Labem - 6 km

(Nově otevřeno od 1. 6. 2016)
Otevřeno:
Po-Pa 8.00 -17.00 hod. (víkendy po tel. domluvě)
Tel.: 736 741 325
email: filip.hepnar@beka.cz
zelená linka zdarma 800443311
eshop: www.bekabazar.cz

TAKÉ PRODÁVÁME:
PRACOVNÍ ODĚVY,
OBUV A POMŮCKY

10% SLEVA

5% SLEVA
NERATOVICE
nákupní zóna u Lidlu

DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI!
WWW.PAMAR.CZ
OUTDOOROVÉ OBLEČENÍ
E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311

LISTY MĚSTA NERATOVICE

Slevy platí do 31.12.2017 při předložení
této reklamy. Slevy se nevztahují na zboží
ve výprodeji.
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Srdečně vás zveme do

KNIHOVNY
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(nejen) duchovní literatury
v kanceláři Florian Trading ČR s. r. o.
Dr. E. Beneše 966, Neratovice –
– vchod ze strany. Když půjdete kolem
v pracovní dny od rána do cca 18 hod.,
nakoukněte, rádi se Vám budeme
věnovat. Pokud byste nás přesto
nezastihli, tak
to jistí

Pro naši firmu hledáme kandidáta na pozici:

Montér kliMatizace a vzduchotechniky
Pracovní náplň:
• montáž vzduchotechniky a klimatizace • montáž rozvodů chladu

pondělky
15–17 hodin
nebo tel.
724 519 517.

Profil ideálního kandidáta:
• SŠ technického zaměření • organizační a komunikační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B • samostatnost • spolehlivost
• bezúhonnost • zručnost • schopnost týmové práce
Výhodou:
• elektro zkoušky vyhl. 50/1978 §6 • autorizaci pro údržbu, servis
a revize chladících zařízení obsahující F-Plyny a regulované látky
• svářečský průkaz kategorie pájení natvrdo
• zkušenosti v oboru MaR • praxe v oboru

DOVOZ PO NERA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE JÍDLA NAD 500,1. 12. pizza MEXIKÁNKA (eidam, salám, jalapeňos, paprika, olivy) ... 109,2. 12. GIGI pizza (niva, eidam, cibule, kuřecí maso) ............................111,3. 12. GÉESÁCKÁ (parmazán, sušena rajčata, olivy, jalapeňos) ...........112,4. 12. pizza ANGLÁNKA (eidam, smetana, žampióny, kuřecí maso).....119,5. 12. ČERTOVA pizza (eidam, klobása, salám, vepřové maso,
cibulka a chilli)......................................................................................119,6. 12. MADAGASKARKA (smetana, niva, eidam, hermelín,
rozmíchané vajíčko)............................................................................. 124,-

7. 12. pro NÁLEPKÁŘE jakákoli jedna pizza za půlku

(ti co mají naši samolepku na autě)
ostatní pizza SALÁMOVÁ pizza (eidam, salám, šunka) ........................106,8. 12. pizza KŠAM (eidam, anglická slanina, jalapeňos) ..................... 109,9. 12. HOVĚZÍ KOUŘOVÝ BURGER (150g) HOVĚZÍ MASO, opečená
ang. slanina, křupavá cibulka, čedar, ledový salát, rajčátko,
jalapeňos, domácí chipotl omáčka, STEAKOVÉ HRANOLKY ...................116,10. 12. FRANTOVA pizza (eidam, vepřové a kuřecí maso,
slanina, salám, jalapeňos)....................................................................114,11. 12. pizza HAVAJANKA (eidam, šunka, smetana, ananas) .............. 109,12. 12. LABŮŽA pizza (eidam, slanina, salám, vepřové maso) ............ 124,13. 12. pizza LUCIÁNKA (mozzarela, niva, smetana) ..........................103,14. 12. pizza ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (1/4 havaj, 1/4 salámová,
1/4 žampionová, 1/4 kostelecká) ........................................................116,15. 12. pizza VAM (eidam, salám, rajče) ............................................. 109,16. 12. pizza NELLINA (eidam, slanina, hermelín, kozí rohy).............. 109,17. 12. ŠPENÁTOVÁ pizza (eidam, šunka, špenát)................................103,18. 12. pizza RELLENO (eidam, kuře, slanina, žampióny) ....................114,-

19. 12. „SAMOLEPKÁŘI“ DNES MÁTE PIZZU
HOGOŠKU ZA.......................................................................85,-

pro ostatní ........................................................................................... 129,20. 12. pizza ŠMEJDKA (mozzarela, niva, eidam,
sušená rajčata, smetana) ....................................................................104,21. 12. pizza PEPELÍTO (eidam, ang. slanina, cibule, kuřecí maso).....108,22. 12. BURGER CAMEMBERT hovězí maso 150g (od ověřených řezníků)
camembert, grilované rajče, ledový salát, domácí dresink,
STEAKOVÉ HRANOLKY ...........................................................................114,23. 12. KUŘECÍ pizza (eidam, cibule, kuřecí maso) ............................. 109,-

Nabízíme:
• pracovní dobu pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hod • zajímavé
finanční ohodnocení, nástupní plat 25.000 Kč, po zapracování
30.000 Kč • příjemné pracovní prostředí • firemní automobil
a mobilní telefon pro pracovní účely • práce ve stabilní společnosti
• nástup dohodou, nejlépe IHNED

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Klifa s.r.o, Průmyslová 338, 250 64 Měšice

tel.: 283 980 202, e-mail: info@klifa.cz

Pohřební služba

NERATOVICE

24. 12. ZAVŘENO
25. 12. ZAVŘENO

26. 12. pizza HAVAJ (eidam, šunka, ananas) ......................................106,27. 12. pizza PIPAK (eidam, kuřecí maso, kukuřice) ........................... 109,-

Mládežnická 146 - Neratovice

28. 12. „SAMOLEPKÁŘI“ DNES MÁTE PIZZU
MATRIX ZA PŮLKU

pro ostatní.............................................................................................114,29. 12. pizza ŠUSMELIČKA (eidam, šunka, smetana) .......................... 109,30. 12. pizza KOSTELECKÁ (eidam, šunka)..........................................104,-

31. 12. ZAVŘENO

platba možno i kartou

přes koleje proti Penny Marketu

Po-Pá 8-16.30 hod. (po telefonické dohodě kdykoliv)

Kompletní pohřební služby

Otevírací doba: 10.56–23.04 hod.• Tel.: 315 686 767, 777 000 006

nepřetržitě

objednávejte na našem eshopu: www.eshop-rychle.cz/mexikano

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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oční optika
w w w . o p t i k a n e r a t o v i c e . c z

J itka Vysuši lová

Krásné Vánoce

Vám přeje Jitka Vysušilová

Ke
Ke každé
každé prosincové
prosincové zakázce
zakázce
praktický
praktický dárek
dárek

www.facebook.com/optikaneratovice
pondělí – pátek 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 nebo dle dohody i v sobotu
Neratovice, ul. Krátká 144, tel.: 315 601 886, mob.: 728 761 557

UNICREDIT BANK PŘICHÁZÍ S BEZKONKURENČNÍM
ÚROKEM U PŮJČEK
Podle aktuálního průzkumu UniCredit Bank přemýšlí o převedení půjček do jiné
banky až dvě třetiny lidí s úvěrem. UniCredit Bank proto přichází s revoluční
nabídkou PRESTO Půjčky – Sloučení úvěrů. Klienti mohou při řádném splácení
získat odměnu až 150 000 Kč. O podrobnostech jsme si povídali s Radkem Mifkou,
ředitelem UniCredit Bank Expres v Neratovicích.
Je slučování či převádění půjček novým trendem v půjčování peněz?
My tomu rozhodně věříme. Naše banka přichází s novou PRESTO Půjčkou, která chce
tento trend minimálně nastolit. Přicházíme s nabídkou snadného převedení všech půjček do jedné se sazbou již od 2,6 % p. a. při řádném splácení. Jde o nejnižší úrokovou
sazbu u spotřebitelských půjček v historii českých bank.
O jak vysoké odměny se v praxi jedná?
V UniCredit Bank jsme přesvědčeni, že ti, kteří včas a řádně splácejí, si odměnu
zaslouží. Klienti, kteří si u nás sloučí půjčky přesahující 200 000 Kč, získají po doplacení úvěru zpátky odměnu 50 000 Kč za každých 200 000 Kč. Na odměnu až
150 000 Kč může dosáhnout prakticky každý klient, který si nejenom převede úvěry,
ale i ten, který refinancuje například kreditku a zbytek do cílové částky doplní novými
prostředky, jež může využít na cokoliv.

POSPÍCHAL

Odměna po řádně zaplacených splátkách

60–71 měsíců

72–83 měsíců

200 000 Kč až 399 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

400 000 Kč až 599 000 Kč

60 000 Kč

80 000 Kč

s.r.o.

Výše půjčky

84–96 měsíců

JIŘÍ NAJMAN POHŘEBNÍ SLUŽBA s.r.o.

50 000 Kč až 80 000 Kč

původní

100 000 Kč až 160 000 Kč
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ECHY - PODKROVÍ
- KOJETICE

POHŘEBNÍ SLUŽBA NERATOVICE

Zbývá tedy poslední
otázka:
Jak na to?
Ke Kněžihorce
244,
KOJETICE
„Není nic jednoduššího než navštívit přímo bankovního poradce, který s vámi vše proa vysvětlí.
Rádi vás přivítáme v naší pobočce v Neratovicích,“ říká Radek Mifka.
.: 777 850jde
475,
kojetice@pospichal-strechy.cz

Vždy pro Vás zajistíme kompletní pohřební služby od A
do Z v nejtěžších chvílích Vašeho života.

Děkujeme za rozhovor.
www.pospichal-strechy.cz
Více v UniCredit Bank Expres

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

PRKNA, vOSB
DESKY,
PALUBKY,
ASFALTOVÉ
Neratovicích:
ul. 28. října
1510,
mob.: 726 602 996, tel.: 955 962 995
A ŠINDELE
IKO, TEPELNÉ IZOLACE , VÝROBA
Reprezentativní příklad:
Chci si půjčit 202
000 Kč • Celková výše úvěru 237 688 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve
LEMPÍŘSKÝCH
PRVKŮ,
PROSVĚTLOVACÍ
výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 34 188 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • Úroková sazba 7,9 % p. a. • Výše měsíční
splátky 3 693 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 13,84 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná
KY, TRAPÉZY,
STŘEŠNÍ
KRYTINY,
OKAPY
částka 313 491 Kč,
po započtení odměny za
řádné splacení 263 491 Kč,
což odpovídá úrokové sazbě ve výši 2,6 % p. a. • Úroková

725 300 030 (nonstop)
315 682 652 (kancelář)

sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Úroková sazba za řádné splácení jen 2,6 % p. a. odpovídá půjčce ve výši 200 000 Kč, 400 000 Kč a 600 000 Kč při splatnosti
84 měsíců a se sjednaným pojištěním schopnosti splácet. Odměna za řádné splacení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku
– Sloučení úvěrů v minimální výši 200 000 Kč (včetně případného navýšení o dodatečné prostředky), a to i bez sjednání pojištění
schopnosti splácet, s dobou splatnosti 60–96 měsíců, při neuskutečnění předčasného splacení celé nebo části půjčky.

OBOTA SLEVA 10% NA VŠE
s.r.o.

POSPÍCHAL
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STŘECHY - PODKROVÍ - KOJETICE

Ke Kněžihorce 244, KOJETICE
tel.: 777 850 475
kojetice@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz
LATĚ, PRKNA, OSB DESKY,
PALUBKY, ASFALTOVÉ PÁSY
A ŠINDELE IKO,
TEPELNÉ IZOLACE, VÝROBA
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ,
PROSVĚTLOVACÍ DESKY,
TRAPÉZY, STŘEŠNÍ KRYTINY,
OKAPY

SOBOTA SLEVA 10% NA VŠE
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BÁRTA
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ADRESA KANCELÁŘE

Kpt. Jaroše 76, Neratovice
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ŽALUZIE
SÍTĚ DO OKEN
A DVEŘÍ
Tišice – Chrást 263
tel.: 311 266 516, 728 266 451
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OKNA
PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU

PKS okna a.s.
Palackého 607
277 46 Veltrusy
724 861 319
e-mail: veltrusy@pks.cz

E-mail: redakce@neratovice.cz • Tel.: 315 650 311
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Neratovický advent 2017

pátek 24. 11. 9:00 Dům dětí a mládeže
Prodejní výstava květin a suchých vazeb s ukázkami tradičních řemesel.
středa 29. 11. 10:00 Dům kněžny Emmy
Tradiční zdobení vánočních stromků na zahradě DKE.
pátek 1. 12. 19:30 Společenský dům
Žalman & spol. populární písničkář Pavel Žalman Lohonka s kapelou znovu v Neratovicích.
pátek 1. 12. 16:00 Libiš, parkoviště před sokolovnou
Vánoční jarmark výrobků dětí z libišské MŠ a ZŠ
v 17:00 slavnostní rozsvícení libišského vánočního stromu.
sobota 2. 12. 13:00 Lobkovice
Advent v Hostinci Na návsi – s rozsvícením vánočního stromu (17 hod.)
a pestrým programem určeným dětem i dospělým...
sobota 2. 12. 16:00 Mlékojedy
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na mlékojedské návsi.
sobota 2. 12. 14:00 Kostel sv. Víta v Kojeticích

Adventní koncert se svěcením adventních věnců

Oblíbený kojetický adventní koncert letos v podání mladého smíšeného pěveckého sboru
Gospel Limited doplní na prostranství mezi školou a kostelem již od 13:00 také malý adventní jarmark
s občerstvením, kulturním programem, připraveným dětmi z kojetické mateřské a základní školy,
a před setměním slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
sobota 2. 12. 13:30 a 16:00 Divadélko Lípa
Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou
„Statečný koníček a Čarovný plášť“. Rodiče mohou pro své děti přinést balíčky.
sobota 2. 12. 16:00 Dům dětí a mládeže
Mikulášská nadílka v DDM
Mikuláš, čerti a andělé s veselým programem v Domě dětí a mládeže.
neděle 3. 12. od 10:00 náměstí Republiky v Neratovicích

Svatobarborský vánoční jarmark s kulturním programem
a rozsvícením vánočního stromu

Přijďte opět po roce na neratovické náměstí ochutnat některou z oblíbených vánočních specialit, obdivovat
zručnost řemeslníků, nebo si zakoupit originální vánoční dárek pro své blízké. S vlastními výrobky se
představí i studenti neratovických škol a obyvatelé Domu kněžny Emmy. Na samý závěr celodenního
kulturního programu se za soumraku poprvé rozzáří letošní neratovický vánoční strom.
neděle 3. 12. 17:00 Evangelický kostel sv. Trojice Libiš
Adventní koncert
Účinkují: Jan Pohořalý (trubka), Petra Kunfrontová (varhany), Václav a Kateřina Žmolíkovi (mluvené slovo).
středa 6. 12. 10:00 – 17:00 Dům kněžny Emmy
Výstava výrobků klientů DKE
Adventní vazby, výšivky a jiné překrásné výrobky s vánoční tématikou
z šikovných rukou našich nejstarších spoluobčanů.
čtvrtek 7. 12. 14:00 Dům kněžny Emmy
Adventní trh výrobků klientů DKE
Přijďte svým blízkým pod stromeček pořídit dárek v podobě nejkrásnějších kousků z výstavy předešlého dne.
pátek 8. 12. 19:00 Společenský dům
Vražda v salónním coupé
Legendární cimrmanovský titul v nastudování Veslařského amatérského divadelního spolku
k 10. výročí výročí jejich existence.

sobota 9. 12. 10:00 Společenský dům

Čert a Káča

Veselá výpravná pohádka na motivy klasické pohádky Boženy Němcové v podání divadla
DAP Praha je mikulášským dárkem města všem neratovickým dětem.
Vstupné je pro všechny zdarma, je nutné zajistit si místenky v pokladně SD.
neděle 10. 12. 16:30 prostranství před Společenským domem

Slavnostní odhalení neratovického betléma
s novými figurami

Evropský unikát – betlém z vrbového proutí autorů Zuzany Tilajcsikové a Miroslava Krále bude teprve
podruhé představen veřejnosti při slavnostní vernisáži na náměstí Republiky druhou (bronzovou)
adventní neděli. Účinkují: Karlštejnští pozounéři, Martina Hudečková, Richard Trsťan a další.
úterý 12. 12. 17:00 Společenský dům
Vánoční akademie ZŠ Kojetice
Kojetické děti po roce opět v Neratovicích.
čtvrtek 14. 12. 20:00 Společenský dům
Vánoční koncert Ireny Budweiserové
Hudební ochutnávku písní doprovázející adventní čas v nejrůznějších koutech světa vám nabídne
nejvýraznější zpěvačka slavného Spirituál kvintetu v doprovodu kytaristy Jakuba Racka.
pátek 15. 12. 18:00 Dům dětí a mládeže
Vánoční koncert
Děti ze zájmových kroužků vám představí vše, co se v DDM naučily...
pátek 15. 12. 19:00 Divadlo Lípa
Krkonošské poudačky
V rámci letošního adventu uvádí neratovický divadelní soubor Havlíček představení
partnerského souboru „Krakonoš“ z Vysokého nad Jizerou.
Objednávky vstupenek na tel: 723 830 019.
neděle 17. 12. 14:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích

Adventní Skety

Špičkový český a capella sextet – české obdoby New York Voices, Manhattan Transfer
a Singers Unlimited v komorním adventním koncertu složeném z gospelů, spirituálů
a jazzové i vánoční klasiky v jejich osobitém a netradičním podání.
čtvrtek 21. 12. 20:00 Velký sál Společenského domu

Šťastné a veselé swingové Vánoce

Tradiční adventní koncert, ve kterém vám Bigband Neratovice a s ním i Rozhlasové smyčce
Jana Köhlera, herec Roman Vojtek, sólistka opery ND Kateřina Jalovcová, bavič Vladimír Hron,
populární herečky Naďa Konvalinková a Lucie Černíková a další
přinesou nejkrásnější světové vánoční melodie a evergreeny.
Sváteční výzdoba, atmosféra a speciální vánoční občerstvení pro každého v ceně.

Výstavy:

pátek 22. 12. Společenský dům – AVES
Vánoční akademie studentů neratovického gymnázia
neděle 24. 12. 14:00 Mlékojedy
Setkání u kapličky
Předvánoční sousedské rozjímání se svařáčkem a jinými dobrotami
u mlékojedské kapličky.

2. 12. – 23. 12. Společenský dům
Radka Rilven Hrotková: „Co mi vyprávěla duha“ výstava originálních ilustrací z pohádkové knihy Blanky Fallon
4. 12. – 23. 12. Společenský dům
Jaroslav Zikmundovský: Obrazy výtvarník a ředitel neratovické ZUŠ představuje své autorské práce
29. 11. – 6. 1. 10:00 – 17:00 Zahrada Domu kněžny Emmy
11. ročník výstavy vánočních stromků, které pro vás znovu ozdobí zástupci nejrůznějších organizací našeho města – od školek až po domov seniorů...

Sváteční bohoslužby:

sobota 9. 12. 7:00 Kostel sv. Víta v Kojeticích „Roráty“ – české adventní zpěvy 16. století
sobota 16. 12. 7:00 Kostel sv. Víta v Kojeticích „Roráty“ – české adventní zpěvy 16. století
sobota 23. 12. 7:00 Kostel sv. Víta v Kojeticích „Roráty“ – české adventní zpěvy 16. století
sobota 23. 12. 16:30 Ekumenická kaple Domu kněžny Emmy
neděle 24. 12. 22:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hostíně u Vojkovic – Vigilie Narození Páně
pondělí 25. 12. 00:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích – Noční Slavnost Narození Páně
pondělí 25. 12. 8:00 Kaple sv. Vojtěcha v Neratovicích – Slavnost Narození Páně
pondělí 25. 12. 9:30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích – Slavnost Narození Páně
neděle 31. 12. 23:00 Kaple sv. Vojtěcha v Neratovicích – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
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