4 mělnicko

zajímavosti, sport a tipy pro vás

Ledčice zachránily svědka starých časů a získaly kulturní zařízení

VENKOVSKÝ DŮM č.p.15 v Ledčicích je v centru dění. Nejen teď, před plánovaným otevřením, ale
i v budoucnu. Stává se z něho totiž kulturní a společenské centrum obce. Na snímku Josef Miler –
místostarosta obce, kterého jsme spolu s dalšími spolupracovníky zastihli při dostavbě chodníku kolem
domu. Návštěvníka potěší na první pohled patrné citlivé opravy celého objektu včetně chodníku ze
starých pískovcových desek, které dokonale zachovávají ráz starého stavení…
Foto: (ow)

(dokončení ze str. 1)
...vzdáleným příbuzným, kteří ji
neopravovali a dům stále více a
více chátral. Nakonec část hospodářského stavení, která navazovala
na hlavní stavbu, tehdejší vlastníci
zbourali. V tu dobu nebýt bývalého
Okresního úřadu v Mělníku, který
zasáhl, nebylo by dnes po tomto
objektu ani památky. Obci se
podařilo stavení odkoupit a jejím
záměrem bylo postupně jej opravovat, a tak pro budoucí generaci
zachovat svědectví, jak se dříve
na vesnici stavělo (a v souvislosti
s tím i žilo). To, že by dostavbou
tohoto stavení mohla obec získat
prostory pro kulturní dění, se přišlo
až posléze.“
l Záměr jistě chvályhodný,
ovšem bez peněz…?
„Ano, bez získání dotace bychom
se do takového díla jen těžko mohli
pustit i vzhledem k tomu, že obec
v uplynulých deseti letech dokončila všechny infrastrukturní sítě a
poslední z nich, kanalizaci, byla
nucena financovat zčásti úvěrem.
Obec dům zakoupila již v roce 2004
a od roku 2005 postupně každým
rokem čerpala od Ministerstva
kultury ČR finanční příspěvky na
opravu prostřednictvím havarijního
fondu a později z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím ORP. Byla zde také
použita dotace, kterou obec získala
k ocenění Zelenou stuhou v soutěži
Vesnice roku. To ale pořád ještě
nebylo finále…“
l Finále proběhlo jak?
„Až v roce 2009 vznikla myšlenka, že bychom mohli objekt podle

Sportovní klub Dragon DDM Neratovice - patnáct let poctivé práce a úspěchů

(dokončení ze str. 2)
...a Vojtěch Špetlák, kteří již měli
předchozí zkušenosti s trénováním
mládeže. V neposlední řadě byla
důležitá i pomoc některých v současnosti již bývalých členů. Jednalo
se především o Ivana Priškina a
Víta Svárovského.“
l Pracovali jste taky s mládeží?
„Brzy jsme začali se žactvem
– chtěli jsme vlastní základnu
pro soutěže. A dostavily se první
úspěchy. Jména jako Tomáš Husa,
Petra Husová, Monika Vaňurová,
Pavel Kocourek, Petr Kocourek a
Lukáš Kroutil se začala objevovat
na výsledkových listinách.“
l Dočkali jste se tedy úspěchů?
„Kvalita výuky se rok od roku
zlepšovala, následovala dobrá
umístění na těch nejprestižnějších
soutěžích, kterými jsou Mistrovství
ČR a mezinárodní soutěže. O tyto
úspěchy se zasloužili především
Jana Šalanská, Veronika Leierová,
Markéta Leierová, Tomáš Hodáň,
Kateřina Smejkalová, Tomáš Lechermayer, David Rousek, Tomáš
Neubert, Tomáš Kratochvíl, Michael
Landa, Miroslava Landová, Petra
Štěpánová, Tomáš Truong a Šárka
Remerová.“
l Kteří členové klubu patří
dnes k nejúspěšnějším reprezentantům?
„V seniorských kategoriích jsou
to v posledních letech Martin Brejcha, Věra Soprová, David Rousek,
Tomáš Neubert, Tomáš Truong
a Šárka Remerová. Mezi dětmi
a dorostem pak Daniel Brejcha,
Denisa Brejchová, Filip Janda,
Jan Le, David Le, Ellen Soprová,

Natálie Soprová, Patrik Vébr a
Filip Novák.“
l Prosím o malou „medailovou
inventuru“…
„Nejen závodníci a trenéři, ale i
všichni členové mají zásluhu na tom,
že sportovní klub za své patnáctileté
působení získal celkem 1 424 medailí. Z tohoto úctyhodného počtu
medailí bylo 485 zlatých, 395 stříbrných a 544 bronzových. Dále 66
titulů mistr ČR a 44 titulů vicemistr
ČR. V rámci reprezentace ČR jsme
vybojovali 3 medaile z Mistrovství
Evropy (1x zlatá, 2x bronzová) a 9
medailí z Mistrovství světa (1x zlatá,
2x stříbrná, 6x bronzová). Celkem
jsme se zúčastnili 206 národních a
mezinárodních soutěží, na kterých
jsme se nesčetněkrát umístili mezi
nejlepšími kluby. Mohu tedy říct, že
pod hlavičkou Domu dětí a mládeže
Neratovice, Českého Svazu Karate a
České Asociace Budo Karate slavíme velké úspěchy jak v mládežnických, tak i v seniorských kategoriích.
Důkazem kvalitní přípravy je také
fakt, že devět členů našeho klubu
je nositelem černého mistrovského
pásu a patnáct závodníků je v reprezentačním výběru ČR.“
l Pořádáte jako klub během
roku i vícedenní akce?
„Od roku 1998 pravidelně
organizujeme jarní a podzimní
soustředění. Členové SK se velice
rádi zúčastňují letního sportovního kempu, který pořádáme i pro
nečleny a jehož náplní je nejen
výuka karate a sebeobrany, ale i
dvanáctidenní program věnovaný
sportu, hrám a zábavě.“
l Jak vidíte budoucnost klubu?

„Práce v SK má smysl. Nacházíme podporu nejen u rodičů, ale i
u sponzorů, poskytujících dotace či
dary na činnost SK, taky sportovní
vybavení… Poděkování však patří
především neratovickému Domu
dětí a mládeže a Městskému úřadu
Neratovice, které nám poskytují finanční a materiální zázemí pro naši

sportovní činnost. Pokud jde o naše
plány, máme jasno: Patříme mezi
nejúspěšnější kluby v republice a
tuto pozici si hodláme i nadále
udržet. Naším hlavním úkolem
v dalších letech je proto výchova
nových členů, budoucích závodníků
a reprezentantů České republiky.“
l Děkujeme za rozhovor. (ow)

původních fotografií dostavět a
v nových prostorách vybudovat
kulturní zázemí, které obci tolik
chybí. Nechala se tedy nejprve
zpracovat studie a poté projektová
dokumentace včetně stavebního
povolení. Koncem roku 2010 byla
podána žádost o finanční příspěvek
na I. etapu „Obnovy hospodářského
stavení na objekt kulturního a společenského centra v obci Ledčice“,
do Fondu rozvoje obcí a měst, který
vyhlásil Krajský úřad Středočeského
kraje. Se žádostí jsme uspěli a
obdrželi částku 3 900 000 korun.
Obdobně jsme žádali i v roce 2012
na II. etapu a tentokrát jsme získali
částku 3 950 000 korun.“
l Při opravách pomohly i fotografie?
„Přesně tak. Třeba hospodářské
stavení, které navazovalo na hlavní
stavbu, jsme na fotografiích, i když ne
zrovna dokonalých, měli, ale brána
už neexistovala. Zrovna v tomto čase
navštívil Ledčice jeden z potomků
rodiny Cinků, pan Bedřich Gabriel,
který v současné době žije trvale
v Austrálii a jeho předkové pocházeli z tohoto stavení. Právě on nám
poskytl rodinné fotografie, které jeho
maminka pečlivě uschovala, když je
tehdejší poměry donutily nelegálně
opustit naši republiku.
Přední část objektu je ale zachovaná přesně tak, jak po staletí
vypadala, včetně původních oken a
keramických ozdob v patře ve štítě,
vedle oken. Z bývalého hospodářského stavení zůstaly zachovány jen
chlebová pec, která byla nalezena při
odklízení suti, a malý sklípek. Protože se jedná o stavbu v památkově
chráněném režimu, samozřejmě, že
veškeré postupy prací byly konzultovány se zástupci NPÚ, kteří byli
vždy přítomni na kontrolních dnech.“
l Obecní úřad vyhlásil anketu
pro název objektu.
„Projekt byl vypracován pod
oficiální hlavičkou „Obnova hospodářského stavení na kulturní a
společenské centrum obce“. Jde o
název dlouhý, vhodný pro technickou
dokumentaci. Proto hledáme společně

STŘÍBRNÁ LENKA HEŘMANOVÁ na valachovi Pay Day.

l

Srostl s dolním Povltavím i mělnickým regionem

(dokončení ze str. 3)
...stránky okresních měst obsahují jeho četné zajímavé studie.
Je také pamětníkem - měl například možnost setkat se před
II. světovou válkou v tamním
městském muzeu s významným
kralupským rodákem Georgem
Karsem, akademickým malířem,
později rytířem Čestné legie,
který působil v Paříži a zde byl
v kontaktu s P. Picassem či A.
Modiglianim a dalšími umělci
světového jména.
Regionální historický publicista
O. Špecinger se narodil v 29.
srpna 1923, v Kralupech vychodil
obecnou školu a v roce 1942 odmaturoval na reálném gymnáziu.
Už od patnácti roků se soustředil,

s podporou svých rodičů, na
regionální historické bádání a
psaní do tisku. Svou publikační
činnost naplno zahájil mimo náš
region - jako student po uzavření
vysokých škol stromů na nedaleké
Budyňsko. Napsal tu neoficiálně
tamní válečnou kroniku. Tam se
také zúčastnil protinacistického
odboje a povstání v květnu 1945
prožil jako člen revolučního ná-

l

rodního výboru. Promoval v roce
1950 jako obchodní inženýr na
Vysoké škole věd hospodářských
v Praze (dnes VŠE Praha) . Do starobního důchodu odešel z funkce
dlouholetého ředitele kralupského
podniku Barvy a laky v roce 1983.
Přejeme jubilantu Otakaru
Špecingerovi k devadesátinám
vše nejlepší a zejména pevné
zdraví.
J. Herain

název. Obrazně řečeno, podobně jako
u našich dětí, jde o jméno/název na
celý život. Hlasovat mohou občané
do 9. září 2013 na www.ledcice.cz.“
l Mezi jakými názvy je v tuto
chvíli možné volit?
„Občané si mohou vybrat ze tří
variant, přičemž základ názvu bude u
všech stejný: „Kulturní a společenské
centrum“
1) U Cinků,
2) Lindovna,
3) Patnáctka.
l Restaurovaný objekt tedy
rozhodně nebude jen památkou,
svědkem starých časů…?
„Určitě ne. Chceme, aby to zde
opravdu žilo a aby naše společenské
centrum přinášelo prospěch a užitek
v každodenním životě nejen našim
občanům, ale i těm z blízkého okolí.
K využití zde bude mutlifukční sál,
dílna pro výrobu keramiky a jiné
volnočasové aktivity.
V původním objektu, který je kulturní
památkou chráněnou státem, bychom
první patro ponechali jako výstavní
prostory. V přízemí, kde je rekonstruovaná chlebová pec, bychom
chtěli veřejnosti přiblížit, jak se dříve
na venkově pekl chléb. Dále by zde
mělo být informační centrum a také
uvažujeme o zřízení malé kavárny.
Myslím si, že vybudováním tohoto
zařízení získáváme místo pro setkávání se při různých společenských
akcích, které obohatí a zpestří kulturní život u nás a snad i přispěje
k lepším vztahům mezi spoluobčany.“
l Děkuji za rozhovor. (ow, jm)

Další medaile míří na Mělník

Jezdecký klub Mělník ani v
letošním roce nechyběl na republikových šampionátech. Termínově
prvním bylo Mistrovství České
republiky v drezuře v Hradištku u
Sadské, kde v kategorii mladších
juniorů reprezentovala patnáctiletá
Denisa Vegrichtová s desetiletým
odchovancem Artušem a jen těsně
jim unikla medaile, skončili na
čtvrtém místě. I to však bylo
velkým úspěchem s ohledem na to,
že Denisa i Atruš jsou specialisty
na skákání a drezurnímu ježdění
se věnují jen jako „doplňkovému
sportu“.
Na Mistrovství ČR dětí a juniorů
v parkurovém skákání do Martinic
u Březnice se vydala ekipa velmi
početná. V kategorii mladších
juniorů to byla opět Denisa Vegrichtová se třemi koňmi, z nichž s
Jettou z 38 účastníků skončila na
13.místě a s Atrušem startovala v
družstvu Středočechů.
V kategorii dětí reprezentovala
mělnickou líheň talentů Sára
Roubalová s Lasturou, které se
sice nedařilo v prvním a druhém
kole, ale třetí kolo zajela bezchybně. Zcela excelentní výkon
v této kategorii však předvedly
Anna Julie Skřivánková a Lenka
Heřmanová. Anička po bezchybných dvou kolech jednou shodila
ve třetím kole a i to ji stačilo na
postup do rozeskakování o bronzovou medaili. Zde opět jednou
chybovala a celkově skončila na
krásném sedmém místě. Lenka
prošla celou tříkolovou soutěží bez
jediné chybičky a postoupila do
rozeskakování o zlato. Do něj nastupovala jako první, musela tedy
riskovat, což přineslo dvě shození,
a tak její jediná konkurentka
Veronika Vacková, vybavená
zapůjčenou holštýnskou klisnou,
si v klidu docválala pro zlato.
Stříbrná medaile pro Lenku však
má obrovskou hodnotu. Ona i PayDay, jehož sedlala, jsou mělničtí
odchovanci, a tak jejich úspěch
je opět poděkováním všem, kdo
se na dobré práci klubu podílejí
a dlouhodobě ho podporují.		
Text a foto: Kateřina Návojová

Rekonstrukce infekčního oddělení zvýší komfort pro pacienty
(dokončení ze str. 2) ...ambulancí naroste počet pacientů o 35
procent.
„Novou ambulanci využijeme
k rozšíření běžné ambulantní

činnosti, zejména jako poradnu
cestovní medicíny a prekoncepční
poradnu pro ženy plánující graviditu. Využívat ji plánujeme pro
infuzní antibiotickou léčbu lidí

Ve znamení pozornosti mělnické chodníky

Centrum Mělníka je v těchto dnech tak trochu obtěžováno výkopy. Hned na několika místech se rekonstruují chodníky a komunikace. Jedná se o chodníky v ulici Legionářů, v Nemocniční, ve Fügnerově
ulici, místními zvané „Jeptišák“, V Zádušní a podle vedení města klíčovou opravou prochází chodník
při Pražské ulici v úseku od křižovatky s ulicemi Jiráskova a Macharova.
Tato část je ve velmi špatném technickém stavu. Souběžně s úpravou povrchu chodníku dochází k výměně
inženýrských sítí - rozvodu vody a kanalizace, který pamatuje třicátá léta minulého století. Rekonstrukce
chodníku v ulici Pražská umožní podélné parkování vozidel klientů. To zamezí současnému porušování
předpisů, kdy řidiči jsou nuceni parkovat na chodníku.
V ulici Legionářů již delší dobu probíhají opravy chodníku a části komunikace, což si vyžádalo částečné omezení dopravy řízené světly. V Nemocniční ulici se pokládají optické kabely a ve Fügnerově
ulici vzniká zbrusu nový chodník, a to od Základní školy Jungmannovy sady až do Centrum seniorů.
Tato komunikace byla doslova v dezolátním stavu, zejména v zimním období zde byla chůze nebezpečná
a konečně chodník nedělal městu dobré jméno u návštěvníků nedalekého autokempu, kteří chodník ve
Fügnerově ulici používali při chůzi do historického středu města. V závěru Zádušní ulice probíhá rekonstrukce kanalizačního řadu.						
(t)
ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI prochází chodník v mělnické Pražské ulici.

Foto:m-Jan Lhotský

s lymeskou borreliosou, kterých
přibývá a ošetřujeme je i pro mladoboleslavský region, kde je tato
možnost terapie špatně dostupná,“
vysvětluje Markéta Dyrhonová.
Stavební práce za bezmála 800
tisíc korun zahrnují vybudování
dalšího trojlůžkového pokoje a
také sprch a toalety pro sestry.
Chybět nebude ani šatna pro
klienty. „Během tří týdnů nás
čeká bourání, posouvání příček,
opravy podlah, výměny podlahových krytin, malování, opravy
radiátorů, oken a další drobné
stavební práce,“ doplňuje náměstek ředitele Jan Douša.
Lůžkové oddělení mělnické
infekce je po dobu rekonstrukce
uzavřeno. Pacienty, kteří musejí
být hospitalizováni, převezme
infekční klinika Nemocnice Na
Bulovce. Infekční ambulance fungují každý den od 7:00 do 15:30.
Práce by měly být ukončeny v
prvním zářijovém týdnu. (TZ)

