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Základní umělecká škola 
Mšeno slavila šedesátiny

ČEKÁ NÁS
8. 12. Mšeno
Domov seniorů Mšeno zve na 
vystoupení tria Musica Festiva. 
Začátek v 10.00. Na všechny 
akce vstup pouze v respirátoru  
s platným covid certifikátem  
a za dodržování dalších režimo-
vých opatření poskytovatele.

10. 12. Mšeno
DSM zve na vánoční recitál zná-
mého muzikálového herce  
a zpěváka Petera Pechy od 
14.00.

12. 12. Vojtěchov
TJ Sokol Mšeno zve na Běh Bou-
deckou roklí. Prezence od 9.15 
do 9.45 v místě startu a cíle 
na kraji lesa u Boudecké rokle. 
Start od 10.00 podle kategorií.

13. 12. Mšeno
DSM zve na druhou část vystou-
pení Tomáše Ringela, mladého 
úspěšného zpěváka, začátek ve 
14.00.

16. 12. Mšeno
DSM zve na klasické Vánoce  
s houslemi a klavírem v podání 
manželů Burdychových od 
14.00.

19. 12. Mšeno
Okrašlovací spolek pro Mšeno 
a okolí zve na tradiční Vánoční 
hostinu pro zvířátka. Sraz je 
v 10.00 u koupaliště. S sebou 
především obilniny pro ptáčky. 
Špekáčky na opékání zajištěny.

21. 12. Mšeno
DSM Mšeno zve na adventní  
recitál v podání známé muziká-
lové a operní zpěvačky Moniky 
Sommerové se začátkem od 
14.00.

23. 12. Mšeno
DSM Mšeno zve na vystoupení 
zpěvačky a herečky Dity Hořín-
kové s jejími syny za doprovodu 
houslisty a klavíristy. Začátek  
ve 14.30. 

1. 1. 2022 Mšeno
Okrašlovací spolek zve na 3. 
Novoroční sestup do Ráje. Sraz 
ve 13.00 u koupaliště. Přátelská 
procházka s novoročním pun-
čem na půl cesty.

Mšeno - Nejméně šedesát let děti 
ve Mšeně rozvíjejí své výtvarné 
nadání. Právě tak dlouho totiž fun-
guje Základní umělecká škola Mše-
no, dříve lidová škola umění, která 
vznikla v budově bývalého hostin-
ce u místního vlakového nádraží. 
Kdy přesně k tomu došlo, se podle 
ředitele školy Čeňka Hlavatého 
neví. První záznam o životě školy je 
z 11. listopadu 1961. „Právě tehdy 
se do školy objednalo uhlí, začalo 
se topit a děti začaly tvořit. Škola je 
zřejmě ještě o něco starší, ale bohu-
žel o tom žádný doklad nemáme,“ 
řekl na slavnosti uspořádané k še-
desátým narozeninám školy Čeněk 
Hlavatý, který společně se svými 
kolegy ve škole přivítal nejen ro-
diče žáků, ale i bývalé žáky a další 
příznivce „lidušky“.

Mšenská umělecká škola je už od 
svého založení zaměřena přede-
vším na výtvarnou výchovu, v níž si 
během let vybudovala velmi dobré 
jméno díky úspěchům ve význam-
ných výtvarných soutěžích, přede-
vším pak v Lidicích. V současné 
době se ve škole, která má pobočky 
na Mělníku i v Byšicích, vzdělává 
365 žáků, mezi nimiž je jen zhruba 
pětina hudebníků, všichni ostatní 
jsou výtvarníci. 

Loňský rok byl ovšem pro mšen-
skou ZUŠku zatěžkávací zkouškou. 
Ačkoli byly její brány pro děti osm 
měsíců uzavřeny, těžkou situaci 
společně pedagogové i žáci přečka-
li. „Rodiče dětí jsou nám nesku-

tečně nakloněni. Ze všech žáků se  
během té doby odhlásilo pouhých 
dvanáct, což je v porovnání s jiný-
mi uměleckými školami pozitivní. 
Například mimoňská škola přišla o 
čtyři sta dětí. Rodiče nás nenechali 
ve štychu a za to jsme jim vděčni,“ 
poděkoval Čeněk Hlavatý a dodal, 
že pochválit musí samozřejmě i 
žáky, kteří se zodpovědně zapojo-
vali do distanční výuky, přestože 
byla v uměleckých školách dobro-
volná.

Pro všechny bylo velkou úlevou, 
když se škola letos na jaře opět 
mohla otevřít a děti se pustily do 
tvorby. A ta je ve Mšeně opravdu 
pestrá. Mšenští výtvarníci se vedle 
klasických výtvarných technik za-
bývají mimo jiné fotografováním, 
nahráváním videí a jejich úpravou 

a pracují dokonce s moderní tech-
nologií 3D tisku. A velký ohlas má 
také kovařina. „Na naše kováře 
jsme velmi pyšní. Jejich posledním 
dílem je Zvon velké naděje, který 
jsme umístili před vstup do školy s 
přáním, aby už nikdy podobné loc-
kdowny a zavírání škol nenastaly,“ 
připomněl Čeněk Hlavatý. Práci 
s kováním zvonu v respirátorech 
umělci zachytili ve videoklipu, kte-
rý hudebně podkreslili právě sklad-
bou High hopes  (velké naděje) od 
skupiny Pink Floyd.

V rámci oslav výročí byla u vstu-
pu do školy byla odhalena pamětní 
deska dlouholetému učiteli, hudeb-
níkovi a sbormistrovi Karlu Hor-
ňákovi, který do uměleckého nebe 
odešel uprostřed léta roku 2018.

Jiří Říha

V koncertním sále byly vystaveny práce žáků. Foto: Jiří Říha 3x

Nechyběla výstavka prací mladých kovářů. Čeněk Hlavatý odhalil desku Karlu Horňákovi.
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Nadšenci z Chorušic a Újezda 
vysadili další desítky stromů

Chorušice - Obec Chorušice ve spo-
lupráci s 1. zemědělskou a. s. Cho-
rušice a Okrašlovacím spolkem pro 
Mšeno a okolí po roční přestávce 
požádala občany o účast na brigádě 
na výsadbu ovocných stromků. Ta se 
konala v neděli 7. listopadu 2021. 

Připraveno bylo 70 vysokokmenů 
ořešáků, třešní a tradičních odrůd 
jabloní, které jsme společně vysadili 
u silnice mezi Chorušicemi a Za-
hájím, dále z Újezda ke křižovatce 
směrem na Nebužely a v úvozové 
cestě na Stránku. V chladném a vě-
trném počasí nebyla sice účast tak 
velká jako před dvěma lety, ale i tak 
se o výsadby v Chorušicích a Zahájí 
postaralo více než 20 lidí, v Újezdě 
asi 45 včetně dětí a všem za práci 
moc děkujeme. Velké poděkování 
za metodickou i fyzickou pomoc při 
výsadbách náleží manželům Zuzce 
a Jirkovi Říhovým z Okrašlovacího 
spolku pro Mšeno a okolí, stejně 
tak nájemcům hostince Chorušice a 
SDH Velký Újezd za výborné guláše 
po ukončení brigády. Zajímavostí 
byla účast senátora Jiřího Vosec-
kého, který přijel na závěr brigády. 
Věříme, že v budoucnu si v našich 
alejích vysadí „senátorský“ strom. 

Když jsme v roce 2000 – tehdy se 
zaměstnanci obce V. Eliášem,  A. 
Vondráčkem a se studenty Střední 
zahradnické školy Mělník - začali 
obnovu ovocných alejí, přišlo mi, že 
pohled na vzrostlé a plodící stromy, 
jak jsme je znali z mládí, je v nedo-

hlednu. Mýlil jsem se. Dnes už dá-
vají ovoce a věřím, že i všem brigád-
níkům bude v budoucnu odměnou 
kulturní krajina okolo nás, kde si 
natrhají chutná jablka, hrušky, třeš-
ně nebo slívy. 

Náklady na letošní výsadbu se po-
hybují okolo 70 tisíc korun, z čehož 
podstatnou část tvoří výdaje za dů-
kladnější ochranu stromků proti vy-

ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L

Služby: 
VÝROBA KLÍČŮ,  PŘESTAVBY VLOŽEK

BROUŠENÍ  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí) 

Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 16.00, So 8.00 - 11.00

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

Sběratel shání

STARÉ PIVNÍ LAHVE,
SKLENICE

s nápisy již zrušených 
pivovarů v našem  
regionu. Například  

Pivovar Lobeč, Pšovka  
a další. Rád je od vás 

odkoupím.

Telefon: 732 170 454

I n z e r c e

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Kultura a umě-
ní rozvíjejí du-
cha, pozvedají 
osobnost a běžné 
smrtelníky často 
prostřednictvím 
jejich tvorby mění 
v nesmrtelné. Tato slova mě napa-
dají poté, co jsem asi po pěti letech 
navštívil mšenskou uměleckou ško-
lu. Ačkoli si to možná mnozí z nás 
při tom každodenním shonu, kdy 
máme na očích nasazené klapky 
jako koně v zápřahu, ani neuvě-
domují, naše ZUŠka nám vzkvétá 
před očima a neuvěřitelně roste. 
Stačí otevřít vstupní dveře do bu-
dovy a ocitnete se rázem v jiném 
světě. Ve světě umění, ve světě kou-
zel, kde na vás ze všech stran dýchá 
nadšení a tvůrčí práce šikovných 
holek a kluků. Sám jsem do ZUŠky 
jako kluk nějakou dobu chodil, ale 
vzpomínky na ten čas zrovna ide-
ální nemám. Bavilo mě sice kreslit, 
kreslil jsem skoro pořád, ale poté, 
co mi jedna paní učitelka řekla: 
„Takhle oči nevypadají, ty kreslit 
neumíš!“, a na výstavách dětských 
prací jsem pokaždé marně hledal 
svůj obrázek, jsem doma rodičům 
řekl: „Já už tam chodit nebudu...“ A 
přesně tak se to dělat nemá. Když 
teď vidím, jak se mšenská liduška 
za působení ředitele, neuvěřitelně 
zapáleného umělce a kamaráda 
Čeňka Hlavatého proměnila, lituju, 
že už nejsem malý kluk. Silně totiž 
cítím, že v dnešních časech se tam 
k žáčkům přistupuje úplně jinak a 
rozvíjejí se za každou cenu jejich 
individuální nadání a chuť do prá-
ce. Přestože ZUŠ Mšeno měla na 
poli základního uměleckého škol-
ství své jméno i před působením 
Čeňka a jeho podobně zapálených 
kolegů, nyní je to úplně o něčem 
jiném. To mi věřte. Někdy si až ří-
kám, že ti kantoři tam mají snad 
hroší kůži. Některým lidem naše 
ZUŠka a hlavně osoba pana ředi-
tele leží z nějakých důvodů v žalud-
ku, což jsem si během let z různých 
rozprav ověřil. My lidé máme v 
sobě bohužel takovou nepěknou 
vlastnost, která nás nutí stále posu-
zovat lidi kolem. A když náhodou 
vybočují z řady, jsou nám protivní. 
To samozřejmě naštěstí neplatí pro 
všechny z nás. Pro mě je Čenda 
opravdový srdcař a coby umělec i 
bohém, což se každému zamlou-
vat nemusí. Jsem však přesvědčen 
o tom, že lepšího šéfa naší ZUŠky 
bychom sehnali jen stěží. Vážím si 
i toho, že vytvořil pamětní desku 
svému dlouholetému kolegovi Kar-
lu Horňákovi. Jako Karlův přítel si 
toho velmi cením!
Krásný závěr roku přeje Jiří Říha

tloukání zvěří. Bylo by hezké na tyto 
aktivity využít stoprocentní dotaci z 
MŽP, ale splnění byrokratických a 
nesmyslných dotačních podmínek 
je v našem případě opět nereálné.. 
Děkujeme tedy za spolupodílení 
se na nákladech 1. zemědělské a. s. 
Chorušice, za dodání výpěstků stro-
mů i materiálu firmě Buřil z Horních 
Beřkovic.       Martin Bauer, starosta

V Újezdě (nahoře) byla účast o něco vyšší než v Chorušicích. Foto: arch. OÚ
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,  

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby

✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu 

mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz

I n z e r c e

Mšenská radnice. Ilustrační foto: archiv Mšenska

Z deníku starosty města Mšena 
aneb Dobré zprávy v divné době
Vážení občané, dovolte, 

abych vám poreferoval o 
letošních investicích města 

a plánech do budoucího roku. V 
uplynulém roce byla ekonomika 
města silně ovlivněna propadem 
daňových příjmů, způsobených jak 
pandemií, tak poslanci sněmovny, 
kteří snížili daně, a tím zasekli ob-
rovskou sekeru do veřejných roz-
počtů. Sestavili jsme proto realis-
tický rozpočet se silně poníženými 
příjmy a odpovídajícími výdaji. 
Tento jsme po oživení ekonomiky 
a zlepšení příjmů upravili a také 
zapojili rezervy, které dlouhodobě 
vytváříme. Díky tomu je letošní in-
vestiční bilance příznivá.

Na jaře jsme začali rekonstruk-
cí veřejného osvětlení a rozhlasu 
v ulicích Školní, Havlíčkova a Na 
Klůčku, jako obvykle s použitím 
kvalitních a úsporných svítidel s 
nadčasovým designem a dlouhou 
zárukou. Tato investice byla ve výši 
téměř 700 tis. Kč. Novou kabeláž 
jsme připravili již před lety, kdy 
probíhala rekonstrukce sítí firmy 
ČEZ. Na jaře jsme také instalovali 

důstojné nové veřejné WC v kon-
tejnerovém provedení za cenu cca 
300 tis. Kč.

Pokračovali jsme výstavbou ka-
nalizačního tlakového řadu na 
konci ulice Boleslavské a v části 
budoucích ulic v lokalitě Na Či-
hadle, kde je i nový vodovod. Vo-
dárny při této akci provedly ob-

1. ZEMĚDĚLSKÁ A. S. CHORuŠICE 
NAbÍZÍ VE SVÉ PODNIKOVÉ PRODEJNĚ 

semeno slunečnice: 1 kg za 25 Kč, 20 kg za 400 Kč
proso: 1 kg za 25 Kč

mulčovací kůru: 70 litrů za 116 Kč
zahradnický substrát: 75 litrů za 155 Kč

…a mnoho dalšího 

Prodejna je otevřena denně od 7.00 do 16.30, 
Chorušice 118, telefon: 602 695 391

novu vodovodního řadu na konci 
Boleslavské ulice. Po dokončení 
této stavby se firma přesunula do 
Růžové, kde jsme v její slepé čás-
ti postavili gravitační kanalizaci a 
vodárny obnovily vodovod. Podíl 
města na těchto investicích činil 
téměř 6 mil. Kč.

V průběhu léta byla zahájena 
stavba chodníku na konci Bole-
slavské ulice, která zároveň řešila 
odvodnění krajské komunikace do 
zasakovacích jam. Dílo v celkové 
hodnotě 2 mil. Kč bylo dokončeno 
nedávno. Na tuto akci očekáváme 
krajskou dotaci ve výši asi 1,5 mil. 
Kč.

V létě také začala další stavba ve 
škole, kde jsme vybudovali vzdu-
chotechniku s rekuperací a klima-
tizací a novým osvětlením ve škol-
ní jídelně, a zlepšili tak hygienické 
i pracovní podmínky pro zaměst-
nance kuchyně. Doufám, že zlep-
šené prostředí vnímají i strávníci v 
jídelně. Tato investice byla ve výši 
4 mil. Kč a očekáváme proplacení 
evropské dotace cca 3 mil. Kč.

Další dokončenou stavbou je re-
konstrukce požární zbrojnice, kte-
rá začala již v minulém roce. Díky 
této akci má hasičárna nová okna, 
moderní vrata, která se již neza-
sekávají, a krásnou fasádu, která 
je ozdobou ulice. Myslím, že po 
zdravotním středisku a sokolovně 
je to další zdařilý příklad rehabi-
litace historické veřejné budovy z 
posledních let. Zde investice činila 
necelých 1,5 mil. Kč a na akci jsme 
čerpali dotaci od státu ve výši té-
měř 600 tis. Kč.

S touto budovou souvisí i další le-
titý ukončený projekt, a to pořízení 
nového cisternového vozu. V létě 
byl po dlouhé výrobě dodán nový 
zásahový vůz Scania v hodnotě té-
měř 8 mil. Kč. Na tuto akci  jsme 
obdrželi státní dotaci ve výši 2,5 
mil. Kč a krajskou dotaci ve výši  
1 mil. Kč. V době hrazení faktury 
již bylo v rozpočtu peněz nedosta-
tek, a tak jsme 4 mil. Kč vyřešili 
leasingem s ročním úrokem pod 1 
procento, tedy hluboko pod inflací. 

Poslední letošní akcí byl nákup 
dlouho diskutovaného univerzál-
ního traktůrku pro technické služ-
by na údržbu chodníků a alejí v 
hodnotě 700 tis. Kč.

Z výše uvedeného výčtu je zřej-
mé, že díky dlouhodobě zodpo-
vědné finanční politice města (a 
tvořeným rezervám) se daří inves-
tovat i v krizových letech. A to bez 
ohledu na kritické články, jimiž 
jsou zaplavovány poslední tři roky 
stránky Mšenska od zastupitelů 
sdružení s paradoxním názvem 
„Pro Mšeno“, kteří nehlasovali pro 
rozpočet na tento rok a několikrát 
v průběhu pandemie žádali inves-
tice zastavit. 

Na příští rok chystáme rekon-
strukci osvětlení v ulicích Palacké-
ho, Pod Javorem, Nová a Tyršova. 
Dále to bude rekonstrukce havarij-
ního historického mostku v Ráji. 
Obě tyto akce jsou již schváleny a 
dodavatelé vybráni. Zde bych rád 
poděkoval za zodpovědné hlaso-
vání kolegovi Novákovi, bez jehož 
hlasu na minulém zasedání by-
chom se nepohnuli z místa. Příští 
rok chceme také dokončit obnovu 
betonového oplocení koupaliště, 
dodavatel je již vybrán.

V návrhu rozpočtu, který dou-
fám bude schválen, počítáme s re-
konstrukcí slepé části ulice Na Tr-
žišti a s dokončením rekonstrukce 
Stránecké. Další značnou investicí 
bude nutná výměna otopných těles 
ve škole, kde dochází k prorezivě-
ní. Pokud se podaří sehnat další 
zdroje, musíme opravit i střechu 
na stodole ve sběrném dvoře na 
skládce, kam velmi zatéká.

Závěrem bych všem lidem dobré 
vůle rád popřál pěkný advent, pří-
jemné svátky a hlavně stálé zdraví! 
Věřím, že příští rok už bude daleko 
lepší!

Martin Mach, starosta
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R O Z V O Z  O b Ě D Ů
RESTAURACE ZLALÝ LEV

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

CHCETE SE STRAVOVAT ZdRAVějI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

I n z e r c e

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C?

Pak vám nabízíme zaměstnání na pozici:
 

Ř I D I Č  -  S I L N I Č Á Ř
▶ středisko Mšeno, nástup možný ihned 

▶ odpovídající finanční ohodnocení
▶ přátelský kolektiv, práce blízko domova 
▶ výhodou řidičské oprávnění skupiny T

Více informací na tel.: 724 729 617 (Jiří Říha)
nebo na emailu: riha@zkp.cz

I n z e r c e

Magda Vondráčková byla malá 
postavou, ale velká srdcem
Kadlín - Z řad našich kadlínských 
spoluobčanů dne 4. listopadu le-
tošního roku odešla ve věku po-
žehnaných 92 let paní Magdalena 
Vondráčková. Narodila se na  Slo-
vensku v obci Hriňová poblíž Zvo-
lenu. Pocházela ze šesti sourozen-
ců, kteří dnes již nežijí. Po skončení 
druhé světové války odešla za prací 
do Čech. Pracovala v zemědělství, 
podle příležitostí v rostlinné nebo 
živočišné výrobě. I její ostatní sou-
rozenci mimo nejstarší sestry zů-
stali trvale v Čechách.

 V roce 1952 pracovala na Stát-
ním statku v Kadlíně, kde poznala 
Václava  Vondráčka, se kterým 16. 
2. 1952 uzavřela manželství. Spolu 
vychovali čtyři děti, dva chlapce a 
dvě dcery. Měla náročný a tvrdý 
život, těžkou práci v zemědělství, 
péči o početnou rodinu. Ve věku 54 
let získala starobní důchod. Příleži-
tostně ještě vypomáhala na státním 
statku.

Paní Magda nežila jen pro rodi-
nu, ač malá postavou, vždy jí byla 
plná vesnice. Nejen, že se účastnila  
společenského života, ale také  ho  
organizovala. Byla dlouholetou 
předsedkyní Dohlížecího výbo-
ru Jednoty. Díky její starostlivosti 
jsme měli v Kadlíně vždy funkční 
obchod i hospodu a v Ledcích ob-
chod s potravinami. Pracovala v 
lidosprávě ve Stránce, kam Kadlín 
přináležel. Zde vždy hájila zájmy 
kadlínských občanů. Byla aktivní 
při akcích pořádaných Svazem žen 
a Občanským výborem. Práce pro 

VÝRObNí FIRMA 
HLEdá děLNíKA 

dO VÝROby 
PLECHOVé STřEšNí 

KRyTINy
Náplň práce:

• obsluha výrobní linky
• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd.)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

PROdEj bAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

jiné jí pomáhala překonávat těžké 
životní zkoušky, smrt manžela, tra-
gické úmrtí syna Milana a vnuka 
Karla. Pro svoji nemoc se již nedo-
zvěděla o smrti své nejstarší dcery 
Věry. Dostihly ji pochopitelně ne-
duhy stáří, na jejím zdraví se nega-
tivně projevila těžká práce v země-
dělství. Má početnou rodinu, která 
ji měla vždy skutečně velmi ráda.  
Často svoji babičku a prababičku 
navštěvovali. A občas u svých po-
tomků i nějaký ten den pobývala.  
S láskou na ni bude vzpomínat de-
set vnoučat, dvanáct pravnoučat a 
dokonce jeden prapravnouček.

Senioři z  obce na ni budou také 
rádi vzpomínat. I přes svůj pokro-
čilý věk se aktivně zapojovala do 
činnosti Sdružení seniorů Kadlín. 
Stále si v knihovně obce půjčovala 

Magda Vondráčková. Foto: archiv

Kadlínští senioři vzpomínají na svou vždy usměvavou sousedku a přítelkyni
časopisy, jezdila na výlety do Lob-
če, na Housku, do muzea v Benát-
kách nebo dobrovického muzea 
cukrovarnictví.

Kadlínští senioři litují, že už není 
mezi námi, bylo nám s ní vždy 
dobře a budeme ji mít v duši i srdci  
jako aktivní, usměvavou a milou 
paní Magdičku.

A na závěr ještě malá osobní 
vzpomínka. Velice nám zachutna-
ly cibuláčky, jejichž recept si paní 
Magda přivezla ze Slovenska. 

CIbULáČKy PANí MAgdIČKy
hladká mouka                       40 dkg
droždí                                      1 kostka
sůl                              ½ kávové lžičky
kmín mletý                 ½ kávové lžičky
pepř                            ½ kávové lžičky
olej                                           1 ½ dcl
vlažná voda                                2 dcl
nádivka:
velká cibule                                   1 ks
mleté ořechy                           22 dkg
sůl, pepř, kmín
vše umlít na masovém strojku s ci-
bulí, vejce na potření cibuláčků
postup:
Droždí rozdrobit do vlažné vody, 
ihned zadělat bez kynutí, těsto  
nechat 20 minut odpočinout,  
vyválet na placku 1-1,5 cm silnou, 
vykrajovat kolečka,dávat na pečící 
papír na plech, potírat rozšleha-
ným vejcem se solí, dát nádivku 
a upéct. Peče se rychle, pozor na 
spálení!

Šestákovi, 
Sdružení seniorů Kadlín
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7. 12. 17.30 - Přání ježíškovi 
(romantická komedie, ČR, 2021, 
109 minut, režie Marta Ferenco-
vá)
7. 12. 20.00 - Karel (dokumen-
tární, ČR, 2020, 127 minut, režie 
Olga Malířová Špátová)
11. 12. 15.00 - Tajemství staré 
bambitky 2 (pohádka, ČR, 2021, 
100 minut, režie Ivo Machará-
ček)
11. 12. 17.30 - Poslední noc v 
Soho (drama, Velká Británie, 
2021, 117 minut, režie Edgar 
Wright)
11. 12. 20.00 - West Side Story 
(romantický muzikál, USA, 2021, 
156 minut, režie Steven Spiel-
berg)
14. 12. 15.00 - Karel (dokumen-
tární, ČR, 2020, 127 minut, režie 
Olga Malířová Špátová)
14. 12. 18.00 - FAMU 02 (pásmo 
krátkých animovaných filmů pro 
celou rodinu, ČR, 2021, 79 mi-
nut, režie Petr Mischinger, Jakub 
Jirásek, David Payne, Bára Anna 
Stejskalová, Eva Matějovičová, 
Anna Podskalská a Tereza Hala-
mová)
14. 12. 20.00 - Francouzská de-
peše Liberty, Kansas Evening 
Sun (komedie, USA/Německo, 
2021, 108 minut, režie Wes An-
derson)
18. 12. 15.00 - Tajemství staré 
bambitky 2 (pohádka, ČR, 2021, 
100 minut, režie Ivo Machará-
ček)
18. 12. 17.00 - Spider-Man: bez 
domova (akční, USA, 2021, 149 
minut, režie Jon Watts)
18. 12. 20.00 - Známí neznámí 
(komedie, ČR, 2021, 95 minut, 
režie Zuzana Marianková)
21. 12. 17.00 - Spider-Man: bez 
domova (akční, USA, 2021, 149 
minut, režie Jon Watts)
21. 12. 20.00 - Známí neznámí 
(komedie, ČR, 2021, 95 minut, 
režie Zuzana Marianková)
22. 12. 9.30 - Luca (animovaná 
komedie pro celou rodinu, USA, 
2020, 96 minut, režie Enrico Ca-
sarosa)
28. 12. 15.00 - Tajemství staré 
bambitky 2 (pohádka, ČR, 2021, 
100 minut, režie Ivo Machará-
ček)
28. 12. 17.30 - Známí neznámí 
(komedie, ČR, 2021, 95 minut, 
režie Zuzana Marianková)
28. 12. 20.00 - Kingsman: První 
mise (akční thriller, Velká Britá-
nie/USA, 2021, 131 minut, režie 
Matthew Vaughn)

KINO MÁJ DOKSY
PROSINECKalendář Starých krásností 

na rok 2022 je plný kočárků

Vážení čtenáři, k letoš-
ním Vánocům jsme si 
ve Starých krásnostech 

nadělili stolní měsíční kalen-
dáře na nadcházející rok 2022  
a kupu pohlednic našich exponá-
tů. A aby toho nebylo málo, je v 
tisku i knížka s názvem Svatba v 
muzeu aneb pan správce vypravu-
je (a my mu s tím trochu pomáhá-
me). Je to vlastně finální podoba 
našeho focení a psaní o exponá-
tech, které v muzeu máme.

Vy už plno našich exponátů zná-
te, protože jsme pro vás s láskou 
připravovali naše články.

Tentokrát si můžeme představit 
nějaké kočárky z našeho nového 
kalendáře.

Představujeme vám tak trochu 
art deco kočárek ze 30., 40. let 
minulého století. Stopy secese 
můžeme najít na korbě kočárku v 
podobě dvou stříbrných trojúhel-
níčků a uvnitř korbičky v podobě 
tří svislých pruhů.

Co to vlastně art deco je? Je to 

Kočárek, v němž se dříve vozily panenky. Foto: archiv muzea

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vyprávějí příběhy minu-
lých generací. Naleznete zde sbírku 
kočárků od konce 19. století do 80. 
let 20. století. Dále vystavujeme 
hračky a panenky z dob, kdy jejich 
životnost nebyla tři měsíce a čas-
to se dědily a předávaly. Pokud se 
rozhodnete nás navštívit, můžete v 
sezoně od června do září, a to ka-
ždou sobotu od 10  do 17 hodin. 
Budeme rádi. Muzeum bylo vybu-
dováno svépomocí bez dotací EU.   

Jitka a Mirek Hrdličkovi

styl, který se rozšířil ve 20. a 30. 
letech minulého století v Evropě 
i v Americe a nese rysy kubismu, 
futurismu a secese. 

Tento kočárek pochází z Fran-
cie, je nově restaurován a určitě 
je k zapůjčení v muzejní půjčovně 
historických kočárků například na 
různé retro akce, svatby, křtiny.

V říjnu 2022 otočíme kalendář 
na bílý kočárek značky Pericles, 
Belgie, 60. léta 20. století. Nižší ko-
čárek má pěknou stabilitu a dobře 
se s ním jezdí, rovněž byl prak-
tický i materiál korby, boudičky a 
slídy, je pogumovaný, takže stačil 
jen otřít. U tohoto kočárku nás ne-
přestane udivovat poměrně velká 
spotřeba chromu. Docela by nás 
zajímalo, kolik ho tam vlastně je. 
Až se někdy budeme nudit, spočí-
táme to.

Loutkový kočárek čili jinými slo-
vy kočárek pro holčičky, to je další 
z kočárků, který jsme zařadili do 
kočárkového kalendáře Starých 
krásností na rok 2022 a můžeme 

se s ním těšit v listopadu 2022.
Německá firma Olympia vyrábě-

la v polovině 20. století takovéto 
elegantní kočárky na nízkém pod-
vozku s řemínkovým pérováním. 
Překližkovou korbičku protíná v 
horní části proutěný pruh, který 
podtrhuje úzká růžová linka. Ko-
ženkovou stříšku zdobí zevnitř 
dnes již vybledlá růžová nařasená 
látka. Kočárek má sice svou pati-
nu, ale je plně pojízdný a nyní stačí 
pouze vybrat tu správnou panen-
ku a můžeme si hrát.

Kalendáře i pohledy, o kterých 
napíšeme třeba zase příště, a kníž-
ka, o které vás dozajista budeme 
informovat, jsou k prodeji u nás 
v muzeu. Jsme na telefonu, mailu, 
zprávu nám můžete poslat i poš-
tovním holubem. Mohli jste se 
s námi setkat také osobně 4. a 5. 
prosince 2021. V tomto termínu 
jsme totiž pořádali tradiční výsta-
vu betlémů.

Přejeme všem krásné svátky a 
vše nejlepší do nového roku.

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  24. díl

Ve Starých krásnostech spatříte nepřeberné množství historických kočárků, některé jsou i k zapůjčení.
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I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

I n z e r c e

PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
OD VÝRObCE
Prostředky na:

mytí nádobí, úklid domácnosti a praní.
Všechny naše produkty jsou vyrobeny 

z ekologicky dobře odbouratelných surovin.
Možnost stočení do vlastního obalu 
za výhodnější ceny (HDPE kanystry, 

použité lahve od čisticích prostředků apod.)
Kde nás najdete?

Kanina čp. 50 - naproti vlakovému nádraží
Každou sobotu od 09.00 do 11.00

www.lanvyrobky.cz, telefon: 602 972 296  

Slovo faráře: těžké časy překoná 
lidská solidarita a porozumnění
Někdo by mohl namítnout, 

že advent a Vánoce je je-
nom takové pozlátko. 

Plané a falešné tlachání o světlu a 
naději. A mohli bychom mu dát za 
pravdu tváří v tvář tomu, že pod 
stromeček vedle dárků od našich 
blízkých a přátel nám vláda možná 
nadělí lockdown. Jako by už toho 
všeho nebylo dost, s čím se musíme 
za poslední dva roky vyrovnávat 
včetně pro nás bolestných odcho-
dů našich blízkých tam, odkud již 
není návratu.  Není to jednoduchý 
a snadný čas. 

Na druhou stranu nepropadej-
me skepsi a chmurám. Nesnadné 
chvíle lze překonávat tehdy, když 
si lidé o tom, co prožívají, povídají, 
sdílejí to a povzbuzují se. Ne něja-
kými falešnými slovy a vyumělko-
vanými úsměvy. Lidská solidarita 

a porozumění. Je skvělé, když se 
lidé scházejí, aby zapálili svíčky či 
světla na adventním stromu. Světlo 
prozařuje tmu společně sdílených 
chvil. Přejeme sobě i druhým dob-
ré věci. To je důležitá věc. Nenechat 
své nitro ovlivnit pouze informace-
mi, které nás zneklidňují.

 Každý z nás má od Pána Boha 
nějaký dar, kterým může potěšit a 
povzbudit své bližní. Znamená to 
hledat tvořivou sílu v sobě, nene-
chat sebou vláčet okolnostmi. I my 
sami jsme tvůrci své současnosti a 
budoucnosti. Poselství adventu a 
Vánoc je dobrou zprávou o tom, 
že svět a lidé v něm nebyli a ne-
jsou osamoceni. Právě když bylo 
lidem v oblasti Palestiny nejhůř a 
ztráceli naději, přicházeli se svým 
povzbuzením a se slovy naděje sta-
rozákonní proroci. A to v dobách 

a při okolnostech, které z vnějšího 
pohledu byly možná zcela ztracené 
nebo dosti beznadějné. Například 
odvlečení elity izraelského národa 
do babylonského zajetí. Nebo poz-
dější nadvláda Římanů. K naději 
vedlo kritické sebezpytování a po-
selství shůry. Povzbudilo i tam, kde 
převládlo zlo a z toho vyrůstající 
skepse. A přece – v Betlémě se na-
rodil Mesiáš, Spasitel. K němu smě-
řovali prostí pastýři i mudrci. Lidé 
prostí i vzdělaní. Zrodilo se Světlo. 
Již více než dva tisíce let prozařu-
je temné kouty světa i našich duší.  
A dává naději i nám dnes. Není to 
pozlátko, ale živá inspirace, která 
nás povzbuzuje, abychom vnímali 
navzájem své osudy, trápení i ra-
dosti.             

Michal Šimek, farář 
evangelického sboru ve Mšeně

 
 

V úterý 23. listopadu jsme konečně ode-
vzdali do rukou ředitelky Domova seniorů 
ve Mšeně Blanky Dvorščíkové finanční ho-
tovost ve výši 10 495 Kč, což byl výtěžek  
z letošního 5. COUNTRY KANINAFESTU 
konaného na podporu seniorů ze Mšena. 
Chceme poděkovat všem vystupujícím, ka-
pelám, těm, co nám pomáhají, partnerům a 
sponzorům festivalu a hlavně jeho návštěv-
níkům, kteří se ho letos opět zúčastnili. Díky 
vám všem se festivalu každoročně tak daří. 
V závěru nutno podotknout, že mamutí po-
díl na uvedené částce měla dražba nože, 
který každoročně pro festival vyrábí a da-
ruje David Martoš. Všem ještě jednou díky.

Pořadatelé Country KaninaFestu

Výtěžek z KaninaFestu mířil k seniorům

 

sobota 11. 12. 20.00
OSKAR PETR A bANd. Vzpomínka 
na Marsyas.
pátek 17. 12. 20.00
MUCHA
sobota 18. 12. 17.00
ASIHLASy A TAKyHLASy
tradiční koncert při svíčkách 
v kostele sv. jana Nepomuckého
sobota 18. 12. 20.00
HONZA HOLEČEK A PAVEL MARCEL

NOSTALGICKÁ MYŠ
ŠEMANOVICE

Vážené zastupitelstvo města 
Mšena, veřejné záchodky za 
kostelem jsou nejlepší, co jsem 
v širokém dalekém okolí viděl 
na komunální úrovni. Klobouk 
dolů před takovým počinem. 
Vyhřívané, čisté, služba k neza-
placení. Ať si toho návštěvníci a 
občané váží. Hluboce smekám.
Mšeno! To je to místo, kde se 
dělá služba pro lidi.

Mělničan

Poděkování za WC

Mšeno - Pracovníci mšenských 
technických služeb budou hně-
dé popelnice s bioodpadem svá-
žet i během zimních měsíců, a to 
jednou měsíčně v následujících 
termínech: 28. prosince 2021, 
25. ledna 2022, 22. února 2022, 
22. března 2022. Od dubna,  
počínaje 5. dubnem 2022, bude 
svoz probíhat opět ve čtrnácti- 
denních intervalech, tedy  
v úterý v sudých týdnech.   (red)

bioodpad svezou  
i v zimním období
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Mšenská ZuŠ má laureátku 
Duškovy pěvecké soutěže

 

josef Ladislav Píč, PhDr. (* 19. 1. 
1847 Mšeno u Mělníka † 19. 12. 
1911 Praha), archeolog. Po vysoko-
školském studiu historie na FF UK 
byl nejdříve profesorem gymnázia 
v M. Boleslavi a Praze, poté vyso-
koškolským pedagogem Univerzity 
Karlovy, dále prvním předsedou 
prehistorického oddělení Národní-
ho muzea v Praze (vybudoval zde 
moderní expozici českého pravěku 
a raného středověku), jednatelem 
Archeologické komise České aka-
demie věd a umění, redaktorem 
Památek archeologických. Věnoval 
se zkoumání slovanských a rakous-
kých dějin (Slovensko, Rumunsko, 
Uhry), zejména jejich národopisu 
a státního práva, ale také podkar-
patských Rusínů. Z toho pramenilo 
i jeho zaměření archeologické. Je 
autorem rozsáhlého díla o archeo-
logických nálezech (stěžejní prací je 
třísvazkové dílo Starožitnosti země 
české, přeložené do několika cizích 
jazyků, dále to je Archeologický vý-
zkum ve středních Čechách a Pře-
hled české archeologie). Rozsáhlou 
výzkumnou práci, označovanou 
za „muzejní školu“, podnikal s tzv. 
družinou přátel ze středního Polabí. 
Dílo o počátcích slovanského osíd-
lení Čech nedokončil pro názorový 
střet a nevybíravé formy sporu s 
protivníky, které ho dohnaly k se-
bevraždě. Teprve v současné době 
jeho dílo archeologové spravedlivě 
hodnotí a oceňují jeho nemalé zá-
sluhy. Je pochován na Vyšehrad-
ském hřbitově v Praze a na budo-
vě mšenské radnice má pamětní 
desku, darovanou spolkem rodáků 
mšenských Romanov. 
Miloš šolle, PhDr., CSc. (* 11. 12. 
1916 Praha † 14. 11. 2004 tamtéž), 
archeolog, historik. Dokončil pře-
rušené studium archeologie na FF 
UK až po 2. sv. válce v roce 1945. 
Podnikl studijní cestu do Itálie a 
poté uveřejnil svoji první knižní prá-
ci Počátky helénské civilizace, která 
byla stažena v roce 1949 v komu-
nistickém režimu a autor upadl do 
trvalé politické nepřízně. Avšak již 
od roku 1939 celoživotně působil 
ve Státním archeologickém ústavu 
(od roku 1952 Arch. ústav ČSAV), 
zprvu jako honorovaný volontér a 
posléze odborný a vědecký pracov-
ník. Věnoval se slovanské archeolo-
gii raného středověku, uskutečnil 
několik zásadních systematických 
výzkumů (Kouřim, Budeč, Hradsko 
u Mšena). Výzkum na Mšensku 
shrnul v díle: Hradsko na Kokořín-
sku – Canburg franckých análů, Po 
stopách přemyslovských Děpolticů.             

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

Emu Hartlovou na klavír doprová-
zel Pavel šebesta. Foto: archiv J.Š.

Mšeno - V sobotu 23. října se v sále 
Bohuslava Martinů v Akademii 
múzických umění v Praze konal 
40. mezinárodní ročník Duškovy 
pěvecké soutěže. František Xaver 
Dušek (1731-1799) byl uznáva-
ným hudebním skladatelem, pře-
devším písňové tvorby, jeho žena 
Josefina Dušková (1754-1824) byla 
vynikající sopranistkou. Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) jí 
věnoval několik skladeb, přede-
vším ale píseň Bella mia fiamma, 
addio (Sbohem, můj krásný plame-
ni), datovanou 3. listopadu 1787. 
Ve vile manželů Duškových Bert-
ramka pobýval Mozart při svých 
návštěvách Prahy.

Mozartova obec v České repub-
lice vyhlásila letos již 40. ročník 
Duškovy pěvecké soutěže s cí-
lem umožnit mladším generacím 
hlubší poznávání díla Wolfganga 
Amadea Mozarta a podpořit ožive-
ní tvorby jeho českých současníků. 

Jako soutěžní skladby mohly zaznít 
pouze neupravené písně a árie W. 
A. Mozarta nebo písně skladate-
lů, narozených na území Čech a 
Moravy, s těžištěm tvorby v letech 
1750-1820. Všechna díla musela 
být nastudována a zazpívána v ori-
ginálním jazyce. 

Do I. věkové kategorie 10 až 14 let 
vyslala svoji reprezentantku Emu 
Hartlovou také Základní umělecká 
škola Mšeno. Ema měla za povin-
nost zazpívat dvě písně: jednu od 
W. A. Mozarta a jednu od jeho čes-
kého současníka. Společně se svým 
klavírním korepetitorem Pavlem 
Šebestou nastudovala Ema Mozar-
tovu árii Warnung (Männer suchen 
stets zu naschen) a píseň Povětří 
(Černá se k západu zdvihají mrač-
na) od Jakuba Jana Ryby. Za svůj 
výkon Ema získala od mezinárod-
ní poroty 3. místo a titul laureáta. 
Slavnostní koncert laureátů, který 
přenáší ČR-3 Vltava, se v důsledku 
covidové krize uskuteční až na jaře 
příštího roku. Tímto výsledkem 
prokázala Ema Hartlová vysokou 
pěveckou i uměleckou úroveň. Za 
vzorné reprezentování ZUŠ Mšeno 
Emě děkuji, stejně jako Pavlu Še-
bestovi za klavírní doprovod.

Dr. Josef Šebesta

Podzim ve mšenské mateřince

Strašidelná cesta vedla na vrch šibenec. Foto: Veronika Zelenková

Mšeno - První měsíce školního 
roku byly v naší mšenské mateřské 
škole velmi pestré. Nesly se nejen 
ve znamení adaptace a nových přá-
telství, ale také ve znamení akcí. 
Snažili jsme se mimo jiné snížit 
deficit loňského školního roku.

Všechny naše akce jsme zahájili 
zářijovou výpravou do Dolní Vi-
dimi, kde na nás čekal celodenní 
program, ve kterém jsme se sezná-
mili se životem mravenců a včeli-
ček. Z ekocentra jsme byli nadšeni 
a odnesli si spousty zajímavých in-
formací. Hned den poté se za námi 
do školky přijelo podívat divadél-
ko Vysmáto s divadelním předsta-
vením Zvířátka a loupežníci.

Ani druhý podzimní měsíc jsme 
se nenudili. Čekala nás totiž celo-
denní vycházka k větrnému mlýnu 
ve Vrátně. Cestu jsme si zkrátili 
autobusem, který nás vysadil ve 
Skramouši, a my se poté pěšky vy-
dali směr větrný mlýn. Cesta nám 
rychle ubíhala a odměnou nám byl 
krásný výhled i prohlídka letadla 
opravdu zblízka. 

Troufám si tvrdit, že nejoblíbe-
nější akcí podzimu se stal projek-
tový den „Dušičky“, který jsme 
zakončili podvečerní strašidelnou 
cestou na Šibenec se závěrečným 
opékáním buřtů. Cestou nás če-

kaly nejen strašidelné nástrahy, ale 
i úkoly, které jsme museli splnit, 
abychom našli vytoužený poklad. 
Na tuto cestu se k nám přidalo vel-
ké množství rodičů a dalších pří-
buzných. Za hojnou účast jim patří 
velké díky. 

Předposlední akcí podzimu byl 
projekt „Zdravotníci“. Do naší 
mateřinky zavítali zdravotníci, 
kteří nám zpestřili celé dopoledne. 
Největší úspěch měla prohlídka 
opravdové sanitky. Jako poslední 
jsme pořádali turistickou vycház-
ku s rodiči. Našim cílem byla Obří 
hlava a Žába. I tuto akci jsme si 

všichni velmi užili. 
Podzim jsme měli opravdu pest-

rý a teď už se těšíme na to, co nás 
čeká v předvánočním čase. Bude-
me doufat, že nám situace bude 
přát i nadále. 

Vám všem bychom chtěli popřát, 
ať je váš adventní čas plný poho-
dy, klidu, ať se vám vyhýbá stres 
a v neposlední řadě, ať se vás drží 
zdraví, které je, nejen v dnešní 
době, tolik potřeba. Vánoce jsou 
svátky klidu a míru, tak vám pře-
jeme, ať jsou vaše Vánoce klidné a 
plné splněných přání

  Veronika Zelenková, MŠ Mšeno



8mšensko

Zhodnocení uplynulé fotbalové sezony
Vážení sportovní přátelé, po 

delší odmlce vám přináším 
zhodnocení fotbalového 

podzimu. V loňském roce nám co-
vid-19 ukončil soutěže předčasně, 
ale letos jsme je s mírnými omeze-
ními mohli naštěstí dokončit.

 
A – tým 

Letní příprava nám vlastně po-
malu začala už v jarních měsících, 
kdy nám opatření nařízená vládou 
v souvislosti s koronavirem umož-
nila začít se opět setkávat na hřišti 
ve větším počtu. Proto jsme se ka-
ždou neděli scházeli na fotbálek. 
Plnohodnotnou přípravu jsme za-
hájili 20. 7. 2021. Do přípravy se s 
námi zapojili i dorostenci, z nichž 
dva (Stejskal J., Zajíc L.) se stali sta-
bilními členy našeho týmu a jsou 
velkým příslibem do budoucna. 
Příprava byla náročná, ale i tak se 
jí zúčastnila většina kádru a to byl 
dobrý příslib do soutěžních zápasů. 

Bohužel na konci přípravy došlo 
ke zranění několika hráčů, kvůli 
čemuž jsme na podzim v podstatě 
neodehráli žádné utkání ve stejné 
sestavě. 

V prvních čtyřech kolech jsme si 
připsali pouze jednu výhru, což ne-
bylo moc dobré. Věřil jsem však, že 
se zvedneme, což se podařilo hned 
v 5. kole, kdy jsme remizovali na 
hřišti vedoucího Kostelce. Od té 
doby jsme natáhli šňůru zápasů, 
ve kterých jsme bodovali, na osm 
a to zaslouží velké uznání. Prohráli 
jsme až v posledním kole s Čečeli-
cemi, kde nám zápas vůbec nevyšel. 
Přezimujeme tak na 6. místě tabul-
ky, ale věřím, že pokud budeme na 
jaře všichni zdraví, naše umístění 
vylepšíme. Nyní si dáme pauzu a k 
zahájení zimní přípravy se sejdeme 
někdy na konci ledna.  

realizační tým  – Vladimír Grát, 
Jiří Guttenberg st., Dana Gutten-
bergová, Roman Kormoš, Bára 
Guttenbergová

B – tým 
Béčko mělo podobně jako áčko 

špatný začátek, ale prohry byly vždy 
těsné a bylo otázkou, kdy se to zlo-
mí. Pak přišla šňůra 4 výher a béčko 
tak opustilo poslední příčky a posu-
nulo se v tabulce výš. Pozitivní je, že 
se v béčku zapojuje mnoho doros-
tenců, kteří se tak pomalu adaptují 
mezi muže a zvykají si na dospělý 
fotbal. 

 trenér - Roman Kormoš
dorost

Také dorost napodobil áčko či 
béčko a začátek soutěže neměl vý-
sledkově dobrý. Podobně jako u 
áčka to bylo u dorostu i sestavou, 
když se kluci v optimální sestavě 
sešli pouze výjimečně.  Nakonec se 
i dorost stabilizoval a začal sbírat 
výhry. Věřím, že pokud budou na-
dále kluci chodit trénovat společně 
s áčkem, jejich výkony budou mít i 
nadále vzestupnou tendenci. 

trenér – Lukáš Dohnalík

starší žáci
V minulém soutěžním ročníku 

přešla řada hráčů do kategorie do-
rostu, a tak jsme měli strach, jak si 
omlazený tým žáků povede v sou-
těži. Nebylo to nakonec ale vůbec 
špatné a kluci téměř polovinu svých 
zápasů vyhráli. A odehráli se ctí i 
další zápasy, přestože nebyly výher-
ní.

mladší žáci
Mladší žáci naopak dospěli a 

sešla se zde skvělá parta kluků a 
holek, která dokázala na naše po-
měry málo vídaný úspěch. Mladší 
žáci totiž vyhráli svou skupinu bez 
ztráty jediného bodu, což znamená, 
že všechny své zápasy vyhráli! Za 
to patří trenérovi Jirkovi Zabilan-
skému a celé partě kolem Davida 
Dvorščíka a Martina Kroupy velké 
uznání a poděkování za skvělou re-
prezentaci našeho klubu.  

mladší a starší přípravka
Oba týmy poctivě a s nadšením 

trénují. V mladší přípravce jsme 
během září přivítali nové naděje, za 
což jsme velmi rádi. Oba týmy tak  
mají dostatek hráčů a velkou chuť 
do hry. Výsledky zde nejsou až tak 
důležité, ale přesto všichni na hřišti 
odvádějí maximum a snaží se uhrát 
co nejlepší výsledek. A radost ze 
hry je na nich vidět v každém zá-
pase. 

Všechny mládežnické týmy nyní 
budou chodit trénovat do školní tě-
locvičny a haly v Dubé. O zahájení 
tréninků budou všichni včas infor-
mováni. 

trenéři - Jiří Zabilanský st., Jakub 

Jedlička, Jiří Guttenberg st.

Znovu opakuji, že stále hledáme  
adepty na trenéry i vedoucí mlá-
deže. Proškolení na trenérskou li-
cenci zajistíme a zároveň nabízíme 
za tuto činnost i zajímavé finanční 
ohodnocení. Více informací pří-
padně sdělím na telefonu 602 851 
240. 

Vždy jsem na konci zamyšlení 
apeloval na vás, rodiče, abyste čas-
těji chodili podpořit své ratolesti na 
zápas. Musím říct, že se návštěv-
nost u některých kategorií zlepšila 
a za to moc děkuji. Věřte, že kluky i 
holky hodně potěší každý potlesk a 
povzbuzení po hezké akci nebo slo-
va povzbuzení po neúspěšném zá-
pase. Nezapomínejte na to a na jaře 
přijďte, prosím, na zápasy mládeže 
v ještě vyšším počtu. 

V létě jsme opět posunuli kvali-
tu našeho zázemí a na hřišti jsme 
instalovali sítě za brány, které nám 
zvýšily úroveň tréninků i zápa-
sů. Nakoupili jsme malé přenosné 
branky, které jsou využívány pře-
devším týmy přípravek a díky tomu 
jsme těm nejmenším zkvalitnili 
podmínky pro trénink. Všechny 
mládežnické týmy byly také vy-
baveny teplákovými soupravami s 
logem našeho klubu a musím říct, 
že to vypadá velmi hezky, když člo-
věk vidí kluky a holky v jednotném 
oblečení.

Závěrem chci opět poděkovat 
všem našim výše jmenovaným tre-
nérům a členům realizačních týmů. 
Především trenéři mládeže věnují 
dětem velkou porci svého volné-
ho času a za to jsme jim opravdu 

vděčni. Samozřejmě chci poděko-
vat také všem, kteří nám  jakkoli 
pomáhají se zajištěním  ostatních 
věcí kolem fotbalu (občerstvení, 
dresy, příprava hřiště, doprava na 
utkání a další) a v neposlední řadě 
chci  poděkovat členům Výkonné-
ho výboru SK Mšeno za jejich práci 
a také zastupitelstvu města Mšena 
za finanční podporu našeho klu-
bu.  Poděkování patří samozřejmě 
i vám, našim věrným fanouškům, 
za stálou přízeň. Věřím, že nám ji 
zachováte i nadále.

Minulý rok byl z hlediska fotba-
lu divný a kvůli covidu se nedo-
hrál ročník 2019/2020 ani ročník 
2020/2021. Dva nedohrané roční-
ky fotbalových soutěží nikdo z nás 
nepamatuje a já doufám, že už to 
nikdy nezažijeme. Přeji nám všem, 
abychom mohli i nadále pravidelně 
sportovat a věnovat se naší milova-
né hře. Proto pokud to situace do-
volí, určitě chceme zakončit tento 
rok silvestrovským fotbálkem, kte-
rý by se měl uskutečnit 31. 12. 2021. 
Přesný termín a čas konání bude 
uveden včas na našich stránkách. 

Vážení členové a příznivci SK 
Mšeno, vážení sportovní přáte-
lé, milí spoluobčané, dovolte mi, 
abych vám všem jménem výboru 
SK Mšeno popřál krásné a radostné 
prožití vánočních svátků v kruhu 
vašich nejbližších, co nejvíce spl-
něných přání pod stromečkem a do 
nového roku 2022 jen to nejlepší, 
především hodně zdraví, štěstí a 
osobních, sportovních i pracovních 
úspěchů.                    

Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno 

  jméno             počet branek
Zajíc M.                           6
Veselý                           6
Guttenberg               5
Valenta            3
Kolumpek O.            2 
Wasyliv                           2
Šledr                   2
celkem                         26

I n z e r c e

RODINNÁ FARMA PARuSOVI
Nosálov 34

nabízí prodej zvěřiny a zvěřinových produktů

• VAKUOVě bALENá MRAžENá ZVěřINA:  
dančí, srnčí, divočák, muflon – vše z mladých kusů, 

baleno 0,8 - 1,5 kg

• ZVěřINOVé PROdUKTy:
zvěřinová paštika, sterilovaná masa, uzené  

zvěřinové klobásy, zvěřinové čabajky                                                                                                                                         

• dáRKOVé POUKAZy, dáRKOVé bALíČKy
Nabídka zvěřiny a produktů závisí na lovecké sezoně  

a aktuálních zásobách, proto je lepší nás před návště-
vou kontaktovat na tel.: 775 440 125, 777 227 446

Těšíme se na Vaší návštěvu!
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Děti poznávaly filmové techniky
A-Film TeensFest pořádaný organizacemi 
Adonai for People o. p. s. a Sunfilms s. r. o. 
je mezinárodní festival audiovizuální tvorby 
nejmladších ve věku od 7 do 21 let. jedno-
ho z workshopů, které jsou součástí  tohoto 
online festivalu, se zúčastnili i žáci mšen-
ské základní školy. Pod vedením odborných 
lektorů  děti poznávaly základy techniky fil-
mového střihu a zvuku. Podle slov ředitelky 
školy jiřiny Trunkové   byl pro děti zážitkem 
také přímý vstup do rádia junior. Festival 
nabízí celkem 172 filmů mladých tvůrců z 22 
zemí. Více informací o projektu najdete na  
www.afilmteensfest.com.      Martina Rodová

I n z e r c e

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...

Michal Šatánek
721 485 028

Mšeno - Dnes (21. 11. 2021) jsem se 
na stránkách města dočetl, že vede-
ní města společně s kulturní komisí 
z důvodu zhoršující se epidemio-
logické situace ruší tradiční rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí 
plánované na 28. 11. 2021. I když 
označení tradiční už tolik nepla-
tí. Tradičním se stává spíše rušení 
této akce, která nás vždy sblížila a 
při které jsme se sešli a pozdravili v 
klidné adventní atmosféře. 

Nechápu, čemu může zrušení ta-
kové akce pomoct. Obzvláště když 
se celá tato akce odehrává ve ven-
kovních prostorech a při dodržení 

všech doporučení je zde podle mne 
pouze minimální, jestli vůbec něja-
ké, riziko přenosu covidu. 

Víte, že já jsem v souvislosti s co-
videm vždy apeloval na vás všechny, 
abyste na sebe byli opatrní, ale abys-
te nepodlehli tomu mediálnímu 
šílenství a nenechali se zastrašit v 
takové míře, že byste zůstali zavře-
ní doma. Bohužel vedení města se 
zastrašit médii evidentně nechalo a 
výsledkem je už druhé zrušení roz-
svícení vánočního stromu v řadě. Za 
mě je to veliká chyba a prázdné ges-
to, které ničemu nepomůže. Vzhle-
dem k tomu, že jsem sám očkovaný 

Nenechejme si vzít radostné chvíle
a v minulém čísle jsem vás všechny 
k očkování vyzýval, nemůže mě ni-
kdo označovat za nějakého popírače 
covidu. Nepopírám ho, ale tvrdím, 
že se s ním dá žít, když se budeme 
chovat zodpovědně a dbát doporu-
čení a rad odborníků - 3R atd. 

S covidem se dá bojovat mnoha 
způsoby. Alibistické rušení akcí, 
kde se setkávají občané v přátel-
ské atmosféře, určitě není jedním 
z nich. Pouze dojde k tomu, že se 
někteří lidé budou bát ještě víc, než 
se bojí nyní, a opětovně podlehnou 
všeobecnému strachu. Říká se, že 
veselá mysl je půl zdraví. Pokud ve-

dení města opravdu záleží na zdraví 
jeho občanů, mělo by lépe zvažovat, 
které akce zrušit a které naopak za-
chovat.

Nenechte si sebrat ty radostné 
okamžiky, zajděte ke stromku na 
náměstí a dejte si dobrou kávu, 
svařák nebo punč. Třeba potkáte 
i některé své známé, se kterými si 
můžete přátelsky poklábosit a zapo-
menout tak na předvánoční shon a 
především na covid. 

Přeji vám všem klidný advent, ve-
selé Vánoce a šťastný rok 2022.

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

Mšeno - V pondělí 15. 11. večer, 
když jsem šel domů z práce, mi 
zvonil telefon. Na druhém konci se 
ozval příjemný hlas Petry Machové, 
která je ekonomkou Základní umě-
lecké školy Mšeno, a zval mne jako 
zastupitele města Mšena na oslavu 
60. výročí založení školy. Rád jsem 
pozvání přijal. Zbytek cesty jsem 
přemýšlel, co vlastně o ZUŠ vím, 
a zjistil jsem, že toho mnoho není. 
Vím, že se škola nachází u vlakové-
ho nádraží, a to je asi tak vše. Znám 
některé učitele z doby, kdy sem na 

hudební výchovu chodila dcera Ba-
ruška. Sám jsem nikdy nebyl výtvar-
ně ani hudebně zdatný, a tak jsem 
do této školy jako žák nikdy nezaví-
tal. Několikrát jsem zde byl na dět-
ských hudebních vystoupeních.

Oslava byla příhodně napláno-
vána na státní svátek 17. 11. 2021, 
a tak jsem v určeném čase dorazil 
společně s mojí drahou polovičkou 
do ZUŠ. Hned u dveří se nám do-
stalo milého přivítání a seznámení s 
vedením školy a některými zástup-
ci učitelského sboru. Poté jsme se 

Poděkování do Základní umělecké školy Mšeno
přesunuli do učebny, kde jsme od 
pana ředitele vyslechli mnoho za-
jímavých informací o chodu školy, 
o jejím zaměření, o vyučovaných 
oborech, o úspěších a zhlédli jsme 
několik zajímavých videoklipů, kde 
jsme mohli vidět některé ze šikov-
ných žáků v akci. 

Na závěr bylo v zahradě školy při-
praveno chutné občerstvení. Zde už 
probíhala neformální debata všech, 
kteří na tuto oslavu dorazili. Před 
odchodem ještě každý dostal drob-
nou pozornost od školy, což bylo 

moc milé.
Přiznám se, že jsem úplně netušil, 

co od této oslavy čekat. Ale nako-
nec jsem moc rád, že jsem dorazil 
a mohl se tak dozvědět zajímavé in-
formace o škole, její historii, součas-
nosti i o tom, jakým směrem se chce 
dále ubírat. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat panu řediteli Hlavatému 
a celému sboru za práci, kterou v 
ZUŠ odvádějí, a všem přítomným 
na oslavě za příjemně strávený pod-
večer.                         Jiří Guttenberg st., 

zastupitel za sdružení Pro Mšeno
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ROubENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů

■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby

■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností

■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice

E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

Udělejte radost svým blízkým, 
popřejte jim k jubileu, vzpo-
meňte na zesnulé nebo podě-
kujte těm, kteří pro Vás udělali 
něco hezkého... Text zašlete jako 
SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

PŘÁNÍ / VZPOMÍNKA

I n z e r c e

MONTÁŽE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ
ELEKTRIKÁŘE / 

TECHNIKA 
DO VÝROBY PLECHOVé 

STŘEŠNÍ KRYTINY
Náplň práce:

instalace a údržba výr. zařízení
Nabízíme:

● práci v rostoucí společnosti
● výkonnostní fin. ohodnocení  

30.000 Kč  + os. ohodnocení
● možnost pracovního postupu

● dobré pracovní zázemí
● jednosměnný provoz, stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 
Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

602 521 213

I n z e r c e Policisté shánějí nové kolegy
Mělnicko - Chtěli jste vždy pomá-
hat a chránit? Pak máte jedinečnou 
šanci proměnit své sny ve skuteč-
nost. Policisté z mělnického územ-
ního odboru rozšiřují své řady a 
shánějní nové kolegy. Nabízejí při-
tom zajímavé benefity a uplatnění 
nedaleko bydliště.

Co vám nabízejí?
→ práci, která má smysl a pomáhá 
celé společnosti
→ garantované hmotné zajištění a 
kariérní postup
→ široké uplatnění dosaženého 
vzdělání
→ náborový příspěvek ve výši  
150 000 Kč
→ 6 týdnů dovolené, příspěvky na 
penzijní a životní pojištění
→ preventivní lékařskou péči, 
ozdravné pobyty
→ za dlouholetou službu odchodné 
a výslužné
→ a mnoho dalších benefitů

Jaké jsou na Mělnicku možnosti 
uplatnění?
→ Obvodní oddělení (služba pořád-
kové policie)
→ Oddělení hlídkové služby (služba 

pořádkové policie)
→ Dopravní inspektorát (služba do-
pravní policie)
→ Služba kriminální policie a vyšet-
řování
→ Oddělení kriminalistických tech-
niků
→ Pořádková jednotka

Jaké podmínky je třeba splnit?
→ občanství České republiky
→ věk minimálně 18 let
→ bezúhonnost
→ dosažené úplné středoškolské 
vzdělání
→ zdravotní, osobnostní a fyzickou 

způsobilost

Co vás čeká?
→ testy osobní způsobilosti 
(psychotesty)
→ test fyzické zdatnosti
→ lékařské vyšetření

Co udělat právě teď?
Kontaktujte policisty.
Bc. Lucie Štrombachová,
personalistka
Bezručova 2796, Mělník
telefon: 974 876 400
mobil: 727 965 560
e-mail: me.nabor@pcr.cz
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v Mělnické ulici ve Mšeně

V Á M  N A b Í Z E J Í :
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy

Otevřeno: PO-Pá: 7.30 - 16.00
v SObOTU od října do jara zavřeno

Zavolejte nám: 602 664 490

Kadlín - Za souseda mám zajíma-
vého mládence, jmenuje se Tomáš 
Zigmánek. Je mu 33 let a pracuje 
už 16 let od svého vyučení ve Ško-
dovce. V automobilce pracuje stří-
davě na lince při montáži motorů a  
při jejich kontrole. 

Aby vykompenzoval stereotypní 
práci v továrně, chodí často do lesa 
připravovat formou samovýroby 
dřevo na vytápění. Dřevem rád 
topí, je to čistý a obnovitelný zdroj 
energie, jak sám říká. Naše lesy 
jsou špatně přístupné a je problém 
připravené dřevo dopravit domů. 
Proto se rozhodl, že si pořídí trak-
tor a nějaký valníček. Sehnal tři 
trosky starých traktorů řady Zetor 
4011 Major a v září 2020 je začal 
dávat dohromady. Byla to fyzicky 
namáhavá práce, vše dělal doslo-
va ručně, bez mechanizace a bez 
dílny. 

Vyzkoušel si profesi monté-
ra, svářeče, karosáře, elektriká-

ře a lakýrníka. Nejnáročnější 
byla elektrikářská práce, při níž 
mu zpočátku vydatně pomohl  
pětaosmdesátiletý autoelektrikář, 
v závěrečné fázi pak soused Mirek 
Dinha. Dařilo se nakoupit řadu 
náhradních dílů. Často ale byly  

I n z e r c e

H o s t I N e c 
u  K O R u N Y

v e  M š e n ě
nabízí své prostory k pořádání rodinných  

a dětských oslav, firemních večírků  
a jiných soukromých i veřejných akcí.

Pro veřejnost jsme opět otevřeli  
páteční večery. 

Více informací získáte na telefonu:
 732 678 699

HOSTINEC 
U KORUNY

nefunkční. Řadu z nich musel 
upravovat a předělávat. Zabrat mu 
dala montáž kol a nových pne-
umatik, vše dělal ručně pomocí 
těžkého kladiva a klínů. Přestavbu 
svého traktoru ukončil v květnu 
letošního roku. Své dílo pak ko-

runoval dvěma taktéž na koleni 
vyrobenými „lesními valníčky“. Z 
připojených fotografií je vidět, že 
Tomáš je skutečně pracovitý a ši-
kovný řemeslník.

Ještě  musím dodat, že nejen žije 
prací, ale také se věnuje amatérské-
mu sportu.  

Velmi si cení party nebuželských 
fotbalistů, kteří jsou sice jen ve 4. 
třídě, ale je mu mezi nimi dobře.
Většinou hraje na postu obrán-
ce. Bohužel se často pro pracovní 
zaneprázdnění nesejdou v plném 
počtu. Pochopitelně je zapojen do 
fenoménu doby - cykloturistiky.  
V letošním roce má za sebou trasu 
95 km. Většinou jezdí jen do 65 až 
70 km.

A posledním jeho koníčkem je 
sportovní rybolov, kdy rybu chytí 
a zase vrátí do vody. Jeho největ-
ším úlovkem byl kapr o váze 20 kg 
a délce 95 cm.

Zdeněk Šesták, Kadlín

Na začátku byly tři vraky, na konci pěkný Zetor 4011. Foto: Z. Šesták

 
 

Mšeno - Zdravíme všechny pří-
znivce sportu a po více než roce 
přinášíme zprávy ze světa stolní-
ho tenisu. Loňský ročník byl sice 
rozehrán, ale z nám všem jasných 
důvodů brzy pozastaven a už se 
nepovedlo jej dohrát.

Letošní ročník jsme tak začali 
takřka od nuly. Trochu se v naší 
soutěži změnily podmínky a mu-
sela se založit ještě jedna skupina 
družstev. Prostě nás pinčesistů 
bylo na jednu skupinu moc a hrací 
sezona by byla dlouhá. Tak vznik-
la třetí skupina. Mšeno má stále 
zastoupení v 1. a 2. třídě. Obě 
družstva se drží v horní polovině 

Aktuality od zelených stolů
tabulky (Mšeno A: 5. z 12, Mšeno 
B: 2. z 10). 
1. třída: 1. Sokol Mělník - Pšovka 
A, 2. TJ Neratovice D, 3. TJ Nera. E, 
4. TJ Sokol Dřínov A, 5. SK Mšeno 
A, 6. TJ KRALUPY A, 7. TJ Nera. F, 
8. TJ Dynamo Nelahozeves B, 9. 
TJ Sokol Všetaty B, 10. TJ Sokol H. 
Počaply, 11. TJ Sokol Všetaty C, 12. 
Sokol D. Beřkovice B
2. třída: 1. TJ KRALUPY B, 2. SK 
Mšeno B, 3. TJ Nera. H, 4. Sokol 
Mělník - Pšovka B, 5. TJ Dynamo 
Nel. C, 6. TJ Sokol Byšice A, 7. TJ 
Nera. G, 8. TJ Dynamo Nel. D, 9. SK 
Liběchov, 10. TJ Start Mlékojedy A

Magda Hájková

Tomáš z vraků postavil krásný traktor
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Mezi nejkrásnější regiony v 
Itálii patří Kalábrie. Nej-
jižnější část země, pře-

vážně hornatá, kdysi málo navště-
vovaná a chudá, se dnes stává mezi 
turisty vyhledávanou. To přináší 
i nemalé zisky a úroveň oblasti v 
současnosti prudce stoupá. Navští-
vil jsem ji nedávno a během dese-
ti dnů poznal to nejkrásnější. Asi 
nejvíce mě upoutaly krásné horské 
vesničky, které už tu stojí od patnác-
tého století. Vždy na nějakém kopci, 
místní lidé museli v minulosti často 
odrážet nájezdy z jiných znepřátele-
ných oblastí. Hned pohled na první 
vesnici nás upoutal. 

Projíždíme kopcovitou krajinou a 
na jednom z protějších kopců se nám 
otevírá nádherný pohled na vesnič-
ku Rivello. Taková krása se dá vidět 
snad jenom tady. Celou tu parádu 
dokresluje panorama patnáctistovek 
Národního parku Rivello na pozadí.  
A hned za ním vidíme i dvoutisí-
covky Národního parku Pollino, 
který tvoří jižní část pohoří Appe-
nino Lucano. Zastavujeme dole 
pod kopcem a vydáváme se nahoru. 
Stoupání je docela strmé, na nedale-
kém náměstí silnice končí a dál už 
musí každý turista a samozřejmě i 
místní po svých. Cesta je úzká, pro-
jedou po ní jen skútry a ani ty se až 
nahoru nedostanou, vedou tam už 
jen úzká schodiště. Čím jsme výše, 
tím je i stoupání drsnější. Zname-
ná to, že místní musí každý nákup 
vynosit na zádech. Cestou jsme ale 
viděli u schodišť dva malé obchůdky 
i hospodu. Za značného funění sto-
jíme konečně nahoře. Jdeme se do 
malého kostela San Nicolo ochla-
dit. Uvnitř má prostou výzdobu, v 
minulosti neměli v této chudé ob-
lasti na nějakou okázalost finanční 
prostředky. Venku vidíme, jak sem 
přichází dlouhý průvod hudebníků 

Kalábrie vás okouzlí horskými vesničkami
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       49.

Corigliano Calabro s renezančním zámkem.

a vyhrávají řízný pochod. Prý se tu 
má odehrávat nějaká oslava. U toho 
už nebudeme, uděláme si okruh po 
krátké cestě s vyhlídkami kolem 
kostela a několika  domů. Hned nad 
námi se zvedají téměř dva tisíce me-
trů vysoké štíty NP Pollino, studuje-
me to podle mapy. 

Uličkou na druhé straně svahu 
scházíme zase dolů. Teprve tady si 
domky a všechno ostatní pořádně 
prohléhneme. Zdá se mi, že tady 
jsou domky starší, menší a ještě více 
k sobě natěsnané. Všechny postavili 
z vápencového kamene, omítky  drží 
pouze na některých, s nějakou do-
konalou údržbou si tu moc starostí 
nedělají. Ovšem úklid a čistota jsou 
samozřejmostí. K domovním dve-
řím vede vždy krátké a úzké scho-
diště, obložené rozkvetlými květino-
vými truhlíky. Na parapetech pěstují 
bylinky a okna mají ověnčená suše-
nými papričkami všech velikostí a 
barev. Tady si na ně na rozdíl od se-
veru Itálie potrpí a každé zdejší jídlo 
bude asi pěkný „držkopal“. Někde se 
musíme doslova prosoukat úzkými 
prostory mezi domky a sestupovat 
po strmých schodištích. Kapitolu 
hrůzy představuje elektroinstalace 

na domcích. Do kamene se kabely 
těžko zasekávají, tak vedou všechny 
po povrchu, často velice nízko. Ni-
kde žádný sloup nebo kabely pod 
zemí. Občas lze zahlédnout i kabel 
bez izolace a odkryté pojistkové 
skříňky. Kabely vedou mezi domy 
vzduchem, proplétají se, někde to 
připomíná obří pavučinu. Žádné 
bezpečnostní normy je nezajímají. 
Zkrátka no problema. Aby byl este-
tický zážitek ještě umocněn, tak se 
kabelům pletou do cesty všechny 
barevné plastové odpadní roury, 
naštěstí alespoň ty tlusté vedou do 
země, tam musí mít nějakou kanali-
zaci. Kde končí, nevím. Protože jsou 
domky těsně u sebe, žlaby na dešťo-
vou vodu vedou z okapu domu na 
střechu toho nižšího a teprve o kus 
dále mizí svod v zemi. Přes všechny 
tyto rarity je to tu ale nádherné. 

Pokračujeme v cestě a z vyhlídek 
vychutnáváme pohledy na okolní 
hornatou krajinu. Postupně jsme 
navštívili další podobné vesnice 
jako Morano Calabro a Corigliano 
Calabro. Všechny jsou si podobné, 
na vrcholu těchto dvou mají navíc 
hrady. 

O dva dny později jsme navštívili 
jednu trochu jinou vesnici - Civi-
ta, to v překladu znamená Vesnice. 
Má zajímavou historii, postavili ji v 

patnáctém století Albánci, kteří sem 
uprchli před tureckou okupací. Už 
se do vlasti později nevrátili, nový 
domov nalezli zde. Domky postavili 
menší a uličky  mezi nimi jsou jen 
pro pěší. Jediná sjízdná komunikace 
má tvar podkovy a vede po stráních 
nad hlubokou roklí s říčkou Raga-
nelo. Celou ulici projdeme, všude to 
zase kvete, paprik tady visí snad celé 
vagony. Prý je pěstují dole pod kopci 
a asi to bude největší zdroj jejich pří-
jmů. Láká nás sestup na dno rokle, 
vede tam turistická stezka a slavný 
je hlavně starý kamenný most Ponte 
Diablo přes říčku Raganelo. Odra-
dili nás od toho dva místní mladíci. 
Prý tu dva dny pršelo a část rokle je 
zatopena, projít na druhou stranu  
se bez brodění nedá. Hoši, díky,  
jdeme raději do místního, velice 
hezky vybaveného pravoslavného 
kostelíka. 

Tady na konci vsi mají někde i 
malé zahrádky, pěstují fíky a jeden 
strejda nás nechá ochutnat. Dobré 
jsou, ale máme parádně upatlané 
ruce od mazlavého povrchu plodů. 
Po sklizni se musejí nechat několik 
hodin uschnout. Pod pumpou jsme 
pak museli ruce dost dlouho omý-
vat. Nic jiného tu není, tak se poma-
lu vracíme k  autobusu a míříme do 
místa ubytování.  

Vesnička Rivelo, za níž jsou vidět pohoří Rivelo a Pollino. Foto: Z. B. 3x

Corigliano Calabro. Středověký akvadukt dnes slouží jako most.


