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Šárka Pánková vždy byla patri-
otka. „Od narození bydlím v
Kralupech nad Vltavou a ne-

dovedu si představit, že bych žila v
jiném městě,“ říká. V Kralupech
bydlí v okrajové části, pod okny jí
projíždějí auta pouze ojediněle a
je tu klid a ticho. „Je příjemné byd-
let ve městě a přitom být z dosahu
rušných ulic. Škoda, že někteří ob-
čané Kralup tuto možnost nemají
a denně jejich ulicí projedou tisíce
aut. Ale řešení této situace není ur-
čitě jednoduché a netrápí pouze
obyvatele Kralup,“ podotýká. V
Kralupech má práci, která ji baví a
kterou dělá již přes dvacet let, rodi-
nu, spoustu přátel, kamarádů. V
Kralupech je podle ní několik zají-
mavých míst, která člověka nikdy
neomrzí. „I když máte pocit, že
jste v Kralupech již všechny kouty
prošli, je snadné vyrazit do nedale-
kého okolí, zajet na kolech napří-
klad do veltruského parku,“ vypočí-
tává ředitelka. I na svém rodišti
však vidí několik nedostatků. „V
porovnání s Mělníkem nebo Sla-
ným mi chybí rozsáhlejší nabídka
služeb v centru,“ dodává. (mno)

Fórum čtenářů

Na Labe zdarma

Lodě z Mělníka vyplují opět 1. května
Sezona výletů lodí Porta Bohemica opět začíná. Zahájena bude v so-
botu 1. května v 10 hodin slavnostním požehnáním plavbě. „V rámci
akce jsou připraveny 45minutové projížďky zdarma,“ uvedl provozo-
vatel Karel Svoboda. Loď vyplouvá v 10, 11, 14 a 15 hodin z Nového
městského přístavu pod vinařstvím Lobkowicz. Informace lidé na-
jdou na www.labskaplavebni.cz. (mno)

Šárka Pánková
ředitelka Městské
knihovny
Kralupy nad Vltavou

MĚLNÍK Mělničtí kriminalisté tento
týden zadrželi čtveřici podězřelou
z výroby a distribuce drog. Jedno-
ho muže, který údajně patřil mezi
hlavní organizátory, kvůli jiné
trestné činnosti eskortovali do vě-
zení. Další dva muže a ženu soud
poslal do vazby. Podle odborníků
se stávají drogy na Mělnicku stále
větším problémem.

„Čtveřici hrozí vězení od dvou
do deseti let,“ řekla mluvčí mělnic-
ké policie Jana Žáčková.

Soud mu zakázal řízení,
muž jezdil dál
Šestatřicetiletý muž, podle policie
boss skupiny, údajně od ledna do
února v rodinném domě na Měl-
nicku přechovával věci určené k
nedovolené výrobě pervitinu. Dro-
gu částečně užíval pro svou potře-
bu, ve větším rozsahu ji prý předá-
val svým komplicům k prodeji.

Šestatřicetiletý hlavní podezřelý
prý také opakovaně jezdil v terén-
ním vozidle, i když měl soudem za-
kázané řízení. Autem vozil i jiné
osoby. Policejní hlídka se ho něko-
likrát pokusila zastavit, posádka

vozu na ni však vyhazovala kovové
ježky. „Podezřelý policistům vždy
ujel,“ uvedla Žáčková.

Mezi jeho spolupachatele patři-
la jedenatřicetiletá žena a dva
muži ve věku dvacet dva a třicet
jedna let. „Všichni jsou uživateli
drog,“ doplnila Žáčková. Pervitin
prodávali na různých místech Měl-
nicka a o zisk se dělili.

Zadržení však proběhlo bez pro-
blémů. „Pachatelé byli natolik pře-
kvapeni policejním zásahem, že
nekladli žádný odpor, policisté
akci připravovali několik týdnů,“
dodala mluvčí. Při domovních pro-
hlídkách u nich policisté našli 227
psaníček s bílým krystalickým práš-
kem, který bude zaslán na experti-

zu. Policisté u nich také zajistili
věci z další trestné činnosti, mimo
jiné motorová vozidla, čtyřkolku
nebo terénní motorky.

Na Mělnicku roste počet uživa-
telů pervitinu. „Například na Mla-
doboleslavsku je nejrozšířenější
drogou subutex, což je původně lé-
kařská náhražka heroinu, v Kralu-
pech a okolí je ale mezi drogově zá-
vislými nejužívanější pervitin,“
uvedl Ondřej Šulc z občanského
sdružení Semiramis. Podle něj má
Semiramis jen v Kralupech nad Vl-
tavou, které mají přes 17 tisíc oby-
vatel, více než 60 stálých klientů.
„A to je pouze jedna část drogové
scény, o dalších, podzemních toho
moc nevíme,“ podotkl Šulc.

Právě střední Čechy se v posled-
ních letech staly útočištěm mnoha
drogových dealerů. Stahují se sem
většinou z Prahy, aby nebyli tolik
na očích. Kromě Mělnicka je oblí-
benou lokalitou také Kladensko,
Nymbursko nebo Kolínsko. Kolín-
ské Pečky si v minulosti dokonce
vysloužily přízvisko město drog.

Michal Novotný
» s využitím ČTK

Pokud dceru nevezmou
do školky, přijdu o práci
Téma školky je pro mne v tuto
chvíli velmi aktuální a bohužel už
téměř bolestivé.
Máme pět dětí. Nejstarší nastupu-
je na vysokou školu, mladší dvě
na střední. Pětiletá chodí do škol-
ky a tříletá tam chodit měla. Ales-
poň jsme s tím od září počítali. Já
už rok a půl při rodičovské cho-
dím do práce na zkrácený úva-
zek. Tam jsem nastupovala s do-
hodou, že od září, až půjde malá
do školky, nastoupím na plný
úvazek. O hlídání se střídáme s
manželem. Babičky bydlí daleko
a platit chůvu si nemůžeme dovo-
lit.
Utáhnout finančně tak velkou ro-
dinu plus hypotéku je z jednoho
platu takřka nemožné. Nyní mi
řekli, že do školky se hlásí o 50

dětí více, než mohou přijmout, tu-
díž budou brát až od čtyř let. To
je pro nás naprosto zoufalá situa-
ce. Mám pocit, že skoro likvidač-
ní. Když jsem byla prosit na měs-
tě s tím, že přijdu o práci, kam už
rok a půl chodím, pokud dceru
nevezmou, a že máme pět dětí,
které se uživit z jednoho platu ne-
dají, neuspěla jsem.
Bydlíme v Týnci nad Sázavou. Zá-
stupce starosty, pan Martin Kadr-
nožka, řekl, že on má tři děti, tak
ví, že je to těžké. Ale že město má
podmínky, které platí pro všech-
ny. Možná se pokusí zrekonstruo-
vat dvě třídy, ale jen pokud seže-
nou peníze. Navíc prý není jejich
povinností zajistit školku pro
mladší děti než předškolní.
Když jsem namítla, že přijdu o
práci a jinou jako máma pěti dětí
těžko seženu, řekl mi, že to chá-
pe, ale že doufá, že z toho nebu-

du vinit město. Prostě cynický vý-
směch do očí. Takže nyní si ří-
kám, že může být třeba ještě hůř.
Hlavně ať jsou děti zdravé. Ale
přesto nevím, jak to zvládneme.
Lenka Morávková
Týnec nad Sázavou

Autobus skutečně
ekologický je
Rádi bychom reagovali na dopis
Miluše Ernestové ze dne 21. květ-
na, ve kterém se objevilo několik
nepřesností a nepravd. Autobus,
který jezdil v Dobrovici v rámci
zkušebního projektu, se nejen tvá-
ří ekologicky, ale ekologický sku-
tečně je. Tento autobus využívá
jako palivo etanol vyrobený z cuk-
rové řepy, která při svém vegetač-
ním období pohltí většinu CO2
uvolněného při provozu tohoto
autobusu. Právě tento uzavřený

cyklus je ve srovnání se spalová-
ním fosilních paliv pro životní
prostředí skutečným přínosem.
Tolik k první nepřesnosti.
Dotaz pisatelky, kam se autobus
poděl, a její prohlášení, že společ-
nost Cukrovary a lihovary TTD
neplní svůj slib a zvýšenou spotře-
bu paliva nadále nedotuje, je po-
tom čistá lež.
Autobus jezdil na Dobrovicku tři
měsíce, poté došlo ke změně
jeho provozovatele. Naše společ-
nost se hlásí ke svému veřejnému
závazku a i nadále cenu paliva vý-
razně dotuje tak, aby byl autobus
konkurenceschopný. Je však na-
snadě, že bez změny legislativy
v otázce spotřební daně tento
stav není mimo rámec zkušební-
ho projektu dlouhodobě udržitel-
ný.
Poslední nepřesností je potom
obecný vliv biopaliv na životní

prostředí. Rostliny pěstované pro
výrobu bioetanolu v ČR nezabíra-
jí půdu potravinářským plodi-
nám ani neničí ráz krajiny. Pouze
řeší zemědělskou nadprodukci.
Od roku 2010 by mělo být do po-
honných hmot přimícháváno
5,75 procenta biopaliv. Vezme-
me-li v úvahu hypotézu, že veške-
rý bioetanol pro tento objem by
byl vyráběn z cukrové řepy, bylo
by potřeba v ČR pěstovat řepu na
ploše menší než jedno procento
z celkové orné půdy v ČR. To mi
opravdu nezní jako devastace pří-
rody.
V našich podmínkách je produk-
ce biopaliv systémovým, rozum-
ným a účelným řešením zeměděl-
ské nadprodukce, energetické so-
běstačnosti a ochrany životního
prostředí.
Jakub Hradiský
Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

Výletní loď pod zámkem, Mělník
Foto: Josef Vostárek, MF DNES

Lidé od nás
Je příjemné bydlet
ve městě a přitom
mimo rušné ulice

Krátce
VELTRUSY

Do bazénu
za pět korun
Veltruská radnice připravila pro
obyvatele Veltrus speciální akci.
Lidé s trvalým pobytem ve Veltru-
sech mohou v květnu získat pět
vstupenek do bazénu po pěti koru-
nách. Plná cena je přitom čtyřicet
korun. (mno)

NERATOVICE

Nové křídlo školy
je téměř hotové
Práce na dostavbě nového křídla Zá-
kladní školy Ing. M. Plesingera hra-
dí Evropská unie. Budova je téměř
hotová, začaly práce na vnitřních in-
stalacích. Celé křídlo by mělo být
dokončeno v srpnu. (mno)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Lidé budou
bez elektřiny
Dodávka elektřiny bude 29. dubna
přerušena v ulicích Předmostí, Tylo-
va, Věžové domy, části ulice Vodá-
renská, Samoobsluha, Ubytovna,
Sídliště, nám. J. Seiferta. Elektřina
nepůjde od 8 do 14 hodin. (mno)

výběr z dopisů, kráceno

Drogy se na Mělnicku stávají čím dál větším problémem, tvrdí odborníci. Jenom
v Kralupech má sdružení Semiramis více než 60 stálých klientů, o mnoha dalších
nevědí. Policii se tento týden podařilo zadržet tři muže a jednu ženu, všichni jsou
podezřelí z výroby a distribuce drog. Všichni čtyři také drogy užívali.

Vaším objektivem

U Libušína
se tvrdě bojovalo
Bitva u Libušína na Kladensku
byla letos podevatenácté. Vzhle-
dem k masovosti bitvy není možné
sehnat dostatek lidí věnujících se
stejnému období, a tak byla bitva
pojata jako fantasy – v příběhu se
potkávají Vikingové, templáři, švý-
carské jednotky, pražští měšťané a
mnoho dalších bojovníků z nejrůz-
nějších epoch a území.
Foto: zip42 (zip42.rajce.idnes.cz)

Středa Mělnicko: Mělník, Mšeno,
Neratovice, Kralupy nad Vltavou

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, Králův Dvůr

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Sadská, Milovice

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky, Týnec n. L.

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, KřivoklátZ měst a obcí

„Pachatelé byli natolik
překvapeni policejním
zásahem, že nekladli
žádný odpor.“
Jana Žáčková
mluvčí mělnické policie

V Kralupech si
narkomani oblíbili
hlavně pervitin


