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Přejeme si společně lepší rok
Martin Mach, starosta Mšena

Do roku 2022 si přeji zejména, 
abychom celosvětově překonali stá-
vající pandemii a život se více vrátil 
k tomu, jaký byl. I když stejný už 
nikdy nebude - rozkolísanost světa 
vlivem nervozity a nestability trhů 
a také kvůli geopolitickým třenicím 
zřejmě jen tak nezmizí a bude dále 
ovlivňovat naše životy (a peněžen-
ky). Na republikové úrovni bych 
si přál, aby se nám podařilo najít 
vhodné kandidáty na příštího prezi-
denta, který by spojoval většinu ob-
čanů a důstojně reprezentoval zemi 
v zahraničí. Přál bych si též velice, 
aby se vládě podařilo zastavit neú-
měrné zadlužování země. Přál bych 
si, aby nové krajské vedení přestalo 
rozvracet veřejnou dopravu v regi-
onu a vrátilo nám víkendové vlaky 
do celoročního provozu a některé 
potřebné autobusové spoje. O to s 
kolegy stále bojujeme a věřím, že v 
letošním roce uspějeme. Byl bych 
také velmi rád, kdyby se ve Mšeně 
podařilo zvolit konstruktivní za-
stupitelstvo, které by v zásadních 
otázkách rozvoje města táhlo za 
jeden provaz. To by umožnilo po-
kračovat v rozkvětu města i v dal-
ších letech. Všem samozřejmě přeji 
pevné a stálé zdraví a co nejvíce  
pohody po celý rok!

Jiřina Trunková, ředitelka 
Základní školy Mšeno

Vzhledem k současné době pře-
ji všem především pevné zdraví, 
vnitřní klid a velkou míru toleran-
ce. Školám přeji, aby se už nikdy 
nemusely zavírat a aby se žáci moh-
li v klidu učit. Všem ostatním přeji 
„normální“ život bez omezení. A 
především si přeji, abychom v této 
nelehké době byli na sebe hodní.

Jitka Hrdličková, Staré krásnosti
Vážení a milí, dostalo se mi té cti, 

abych zde napsala pár řádků mého 
přání pro nový rok. A tak jsem za-
čala přemýšlet, co bych si vlastně 
přála a jaký bych ten rok vlastně 
chtěla mít. Rok 2022. Vstoupili 
jsme do nového roku a vlastně jsme 
hned vyhráli. Součet čísel je šest, 
a pokud mě paměť neklame, když 
padne šestka v deskových hrách, 
máme k výhře dobře nakročeno. 

Přejme si tedy navzájem, aby tomu 
tak opravdu bylo a aby rok 2022 byl 
rokem milým a láskyplným. Roz-
hodnutí, která padnou, aby byla 
smysluplná a ne blbá, jak říkal náš 
pan prezident Havel, a aby vládla 
mezi lidmi dobrá nálada. Zároveň 
bych si přála, aby nevymizel zvyk 
podané ruky. Pro mě je toto po-
zdravení důležité. Pevný stisk dlaně 
a pohled přímo do očí. A vidíte, zde 
se hnedle nabízí další přání, což 
takhle vidět člověku do obličeje, jak 
se tváří, jakou má mimiku. Inu, to 
bychom ale museli sundat roušky…
Třeba někdy, stále doufám. Přeju si, 
abychom s covidem našli příměří, 
protože to vypadá, že bude součástí  
našeho života. A víte, co si přeju 
úplně nejvíce? Zdánlivě obyčejnou 
věc. Pod rouškou obyčejnosti se 
skrývá neskutečný zázrak, který se 
děje již dlouho. Lidi, já si přeju, aby 
zítra zase vyšlo slunce!

Martin Bauer, starosta Chorušic
Přání do roku 2022 je celkem hod-

ně. Určitě bych si přál, aby tento rok 
byl méně složitý, než se zdá na jeho 
začátku - z hlediska pandemie ko-
ronaviru i velmi rychle rostoucích 
nákladů na živobytí normálních 
lidí. Kromě přání pevného zdraví, 
osobní i profesní pohody všem by 
bylo fajn v tomto roce nastartovat 
kulturní a společenský život, jak 
jsme jej znali ještě na konci roku 
2019, zájem lidí o veřejné dění, 
aktivity spolků i v obci. Po letech 
naprosté rozežranosti státu by bylo 
fajn nastartovat proces jeho hub-
nutí i hospodaření tak, abychom 
nezadlužovali děti našich dětí, aby 
se namísto placení hromady kraj-
ských teoretiků dopravy vrátily na 
koleje vlaky. Představa, že stát začal  
s rozpouštěním úředníků a jimi 
ovládaných dotačních peněz  často 
pro „vybrané“, by byla také jedním 
z mých přání, i když nyní asi z těch 

vzdálenějších... Pro začátek tedy 
přeji nám všem, abychom neztratili 
smysl pro humor, nadhled i mož-
nost plnit si sny, které umožňují 
prožít život pestrý i naplněný.

Mirka Bozděchová, Nostalgická 
myš, Šemanovice

Své dny dělím stále na práci pro 
korporát a pro Nostalgickou myš, 
čili ráda bych si i v dalším roce udr-
žela balanc mezi prací za peníze a 
prací pro radost. Nedávno jsme 
měli předvánoční Teams call s kole-
gy a zaujala mě věta, kterou použil 
jeden holandský kolega -  deeply 
rooted belief that doing the right 
thing is a moral must – and can also 
be good for our business (hluboce 
zakořeněné přesvědčení, že dělat 
správnou věc je morální nutnost, 
může být také dobré pro naše pod-
nikání). Věřím tedy, že v roce 2022 
dokážeme nejen jako společnost, 
která se teď opravdu nehezky tříš-
tí, ale i jako jednotlivci, pochopit, 
že pokud nebudeme sobečtí, ale 
budeme držet spolu, věřit si a po-
máhat si, že pak všechno, co se zdá 
nefunkční, nemožné ovlivnit tady 
zdola, všechno, co vypadá jen kom-
pilované a špatné, je možné změnit, 
pokud se to stane naší vlastní věcí 
a součástí cesty každého z nás. Ale 
mimo korporátní jazyk - pro příští 
rok bych sobě a všem přála, aby-
chom byli hlavně zdraví a mohli žít 
bez zásadních omezení. A za Nos-
talgickou myš bych si moc přála, 
abychom zvládali pokračovat dále 
s naším plánem, stát se centrem 
kultury na konci světa. Aby ti, co  
k nám chodí, byli i nadále  
spokojenými návštěvníky, a aby  
si k nám našli cestu i další noví. 
A ráda bych všem poděkovala za 
pomoc a podporu, kterou nám  
věnovali v roce 2021. Dokud  
k nám lidé budou chodit, budeme  
v Myši i my...                                 (jř)

2022
POMŮŽEME VÁM 

S PROPAGACÍ
Pořadatelé, máte už naplá-
nované kulturní a sportovní 
akce na rok 2022? Pokud ano,  
neváhejte a termíny s popi-
sem posílejte na email: 
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak  
v kalendáři na webových 
stránkách města Mšena, tak  
ve sloupku ČEKÁ NÁS na  
titulní straně Mšenska.

Nezapomeňte uhradit 
poplatky za svoz TKO
Mšeno - Finanční odbor MěÚ 
Mšeno oznamuje, že je nutné do 
konce února uhradit poplatky za 
svoz komunálního odpadu. Čtr-
náctidenní svoz  osmdesátilitrové 
nádoby stojí 780 Kč na rok, stejná 
cena je i za 13 ks pytlů. U 120 l 
nádoby je cena podle frekvence 
svozu - 1.560 Kč, 2.400 Kč nebo 
3.120 Kč za rok, u 240 l nádoby 
jsou ceny 3.120 Kč, 4.800 Kč nebo 
6.240 Kč na rok. Kontejner o obje-
mu 1.100 litrů vyjde při týdenním 
svozu na 28.600 Kč ročně. Úhra-
du je možné provést na městském 
úřadu, a to buď v hotovosti, pla-
tební kartou, nebo převodem na 
číslo účtu: 2726171 / 0100, varia-
bilní symbol 1345. Do zprávy pro 
příjemce je nutné uvést příjmení 
nebo část obce a čp. nemovitos-
ti, za kterou občan platí, aby bylo 
možné platbu správně identi-
fikovat. Platbu nebo její část je 
nutné uhradit do 28. 2. 2022, po 
tomto datu nebudou popelnice 
bez nálepky vyváženy. Společně 
s poplatky za popelnice mohou 
občané uhradit i poplatky za psy. 
Jeden pes v rodinném domě vy-
jde na dvě stě korun, zatímco  
v bytovém domě si cho-
vatel připlatí další čty-
ři stovky navíc. Senior pak  
v obou případech zaplatí jen sto 
korun. V případě více psů se po-
platky zvyšují.  Platbu je nezbytné 
provést do 30. 4. 2022, a to stej-
nými způsoby jako u odpadů.  
Při platbě na účet je nutné uvést 
variabilní symbol 1341.            (jř)
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Na Novoroční sestup do Ráje 
vyšlo na čtyřicet nadšenců

Mšeno - Jak na Nový rok, tak po celý 
rok. To je rčení, které zná snad kaž-
dý. A členové Okrašlovacího spolku 
pro Mšeno a okolí se ho rozhodli za 
žádnou cenu nepodceňovat, pro-
to letos na Nový rok uspořádali už 
třetí ročník Novoročního sestupu do 
Ráje.

První mšenskou akci roku 2022 
si nenechalo ujít na čtyřicet malých 
i velkých výletníků, kteří nechtě-
li první den nového roku trávit na 
gauči u televize. A hlavně se chtěli 

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 eNoviny pro město Mšeno a oko-
lí ▪  Vydává MěÚ Mšeno od 
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
650 ks na začátku  měsíce  
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) -  
šéfredaktor, Vladislava Kaulerová 
Vaňková (vkv), Josef Havel (jh) 
▪  Grafická úprava: Jiří Říha 
▪  Kontakt: msensko@email.cz, 
telefon: 724 846 381, pošta: Hu-
sova 149, 277 35 Mšeno ▪ Uzá-
věrka příspěvků je vždy 20. den 
v měsíci ▪ Redakční úpravy vy-
hrazeny ▪ Tisk: K-Tisk  ▪ Cena za 
výtisk je 10 Kč včetně 10 % DPH 
▪ Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701  

č. 1/2022, XXVIII. ročník

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

Vážení čtenáři, 
vstoupili jsme do 
nového roku 2022 
a starý jsme nechali 
za sebou. Všichni 
jsme si přáli zdraví, 
štěstí a lásku. Jsou to takové už tro-
chu otřepané fráze, které se bohužel 
mnohdy říkají tak nějak ze zvyku. 
Sice všem zdraví, štěstí a lásku přeji 
také, ale ještě bych si pro nás všech-
ny především přál, aby se mezi nás 
vrátila slušnost, ohleduplnost, zdvo-
řilost a zdravý rozum. To jsou vlast-
nosti, které lidstvo potichu opouštějí  
a nahrazuje je sobeckost, ignorance 
a u mnoha jedinců i zvláštní uva-
žování. Nechce se mi psát, že se to 
projevuje hlavně u mladší genera-
ce, protože každá starší generace 
si stěžuje na tu mladší. Bohužel se 
mi to ale potvrzuje čím dál více. 
Nebylo by hezké, kdyby se lidé žijící 
kousek od sebe zdravili bez ohledu 
na věk, kdyby mladí uvolnili místo 
starším, kdyby pomohli mamince s 
kočárkem z autobusu, kdyby jeden 
druhému pomohl v nouzi? Možná 
si toho přeju moc, ale bylo by to 
hezké. Začal jsem o tom přemýšlet 
poté, co jela má žena vlakem do 
Prahy, s mladším synem v kočárku. 
Když chtěla vystoupit a poprosila 
asi osmnáctiletého kluka o pomoc s 
kočárkem, řekl jí jen: „No, asi ne.“ 
Jeho kamarádka radši koukala na 
podlahu. Když to slyšela asi šede-
sátiletá paní, vrátila se a pomohla 
sama, přestože ji málem ujel další 
vlak. Tak si říkám, co svět čeká, 
když tady rostou takoví „uvědomělí 
gentlemani.“ Proto si přeji, ať se ro-
zum zase vrátí k nám, pak už bude 
líp. A začít můžeme obyčejným po-
dáním ruky, které bude opět aktem 
důvěry a přátelství, ne něčím, čeho 
se máme štítit.      Krásný rok 2022

vám všem přeje Jiří Říha

Třetí ročník Novoročního sestupu do Ráje zaznamenal zatím nejvyšší účast, přišlo skoro čtyřicet výletníků.

Cesta do Ráje vedla kolem skalních útvarů Obří hlava a Žába, dále pak Boudeckou cestou. Foto: Jiří Říha 3x

po celý rok cítit „jako v Ráji“.
Účastníci novoroční vycházky se 

sešli hodinu po poledni u mšenské-
ho koupaliště, odkud vyrazili přes 
lesopark Debř na Roviny a dále ke 
skalním útvarům Obří hlava a Žába. 
Z Droužkova, jak se lokalita za ka-
mennými výjevy nazývá, pak pokra-
čovali Boudeckou cestou k bývalé-
mu Boudeckému mlýnu (Ježdíkově 
chatě) a odtud Máchovou cestou k 
vodárně ve Vojtěchově.

Cesta protkaná mnoha kořeny 

byla sice náročnější pro kočárky, ale 
všichni ji v pořádku zvládli.

Od vodárny pak trasa vedla po 
silnici rovnou do Ráje, kde na vý-
letníky čekal punč a voňavé vánoční 
cukroví. A zpáteční cestu už si zvolil 
každý sám, buď po silnici, nebo přes 
Víno.

Děkujeme všem zúčastněným, že 
si s námi užili první letošní den ve 
vonících lesích a budeme se těšit na 
příští Nový rok.

Jiří Říha, předseda spolku
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Hasiči letos dostali novou cisternu na podvozku Scania. Foto: archiv SDH

Mšenští dobrovolní hasiči likvidovali 
vývraty a přenášeli poraněné turisty 
Mšeno - Jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů města Mšena řešila v 
uplynulém roce osmapadesát udá-
lostí, což je o dvanáct případů více 
než v roce 2020 a o šest ve srovnání 
s rokem 2019. Statistiku roku 2020 
ovšem výrazně ovlivnila korona-
virová krize. Operační středisko s 
ohledem na omezení šíření náka-
zy posílalo k zásahům především 
profesionální hasiče a dobrovolné 
jednotky jim na pomoc povoláva-
lo jen v nejnutnějších případech. 
Oproti tomu ve statistice roku 2021 
se covid-19 už výrazně neprojevil.

Během prvního pololetí loň-
ského roku Jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů města Mšena, 
která patří do kategorie JPO3, za-
sahovala u 23 událostí, ve druhém 
pololetí jich pak bylo o dvanáct 
více. Události prvního pololetí 
roku 2021 jsme vám na stránkách 
Mšenska už představili, takže se 
nyní zaměříme pouze na druhou 
půlku roku.

Většinu z pětatřiceti zásahů, k 
nimž došlo v období od začátku 
července do konce loňského roku, 
podle zástupce velitele jednotky 
Patrika Vyskočila představovaly 
technické pomoci. Ty v posledních 
letech výrazně převažují nad požá-
ry, jejichž likvidace byla hlavní čin-
ností mšenských hasičů spíše v dří-
vějších letech. „Technické pomoci 
ve statistice zahrnují především 
spadlé stromy, potom šlo v šesti 
případech o pomoc s transportem 
pacienta, jednou jsme zasahovali 
u dopravní nehody, jednou jsme 
hledali pohřešovaného a v jednom 
případě jsme vyjížděli k větrem 
srolované střeše rodinného domu,“ 
vyjmenoval Patrik Vyskočil.

Stromy zaměstnaly hasiče ve 
větší míře hned v první polovině 
července, kdy s motorovými pila-
mi mířili například k Harasovu, do 
Příboh, na Tajnou nebo do Auto-
kempu Kokořín, kde statný jasan 
spadl přímo na kapotu parkují-
cího automobilu. Pasažéři v něm 
naštěstí nebyli. Další série výjezdů 
k polámaným a vyvráceným stro-
mům následovala ve druhé po-
lovině října. „Stromů jsme tehdy 
odstraňovali opravdu hodně. Od 
nás jezdily dvě posádky, jedna v 
Nissanu, druhá ve Scanii. Několik 
stromů spadlo dokonce i do ve-
dení vysokého napětí, kvůli tomu 
museli do Kokořínského Dolu do-
razit mělničtí profesionální hasiči s 
automobilní plošinou,“ připomněl 
mšenský hasič.

Uprostřed léta mšenští dobráci 
opustili zbrojnici ve dvou přípa-
dech kvůli turistům, kteří spadli 
v lese. V prvním případě, který se 
odehrál 19. srpna, si žena při chů-

zi lesem poranila kotník a ve dru-
hém, k němuž došlo o týden poz-
ději, muž spadl ze skály a poranil 
si nohu, opět v oblasti kotníku. K 
ženě se hasiči dostali terénním Ni-
ssanem, v němž pacientku převezli 
k sanitce, a muže museli ve spolu-
práci s mělnickými hasiči nést ki-
lometr na páteřní desce. K podob-
né události došlo ještě začátkem 
října, kdy operační středisko Mše-
ňáky vyslalo společně s bělskými 
profesionálními hasiči k Nosálovu. 
„Na místě zásahu seděla žena, kte-
rá si stěžovala na bolest levé nohy. 
Pacientku jsme naložili do nosí-
tek Spencer a přenesli zhruba 150 
metrů k sanitnímu vozu,“ přiblížil 
Vyskočil.

Ačkoli zásahy u dopravních ne-
hod nepatří mezi časté činnosti 
mšenských hasičů, k jednomu ka-

I n z e r c e

Hledáme uchazeče o zaměstnání na pozici:
 

A u T O M E C H A N I K
▶ středisko Mšeno, nástup možný ihned 

▶ náplň práce: oprava a údržba nákladních  
a osobních vozidel

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

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

I n z e r c e

rambolu přesto letos mířili, za Ne-
bužely na silnici II/273, kde 5. září 
mladý řidič naboural osobním au-
tem do kapličky. Po nárazu zůstal 
ve zdemolovaném vozu zaklíněný. 
Mšeňáci ve spolupráci s mělnic-
kými profesionálními kolegy vy-
prostili muže z auta a předali ho 
záchranářům, přitom světelným 
stožárem osvětlovali místo zásahu 
a řídili dopravu.

Posledním loňským zásahem 
mšenských hasičů byla likvidace 
nedohašeného pálení po těžbě dře-
va nedaleko Tubože, kam s cister-
nou plnou vody mířili na silvestra 
před čtrnáctou hodinou.

Vedle technické pomoci a haše-
ní požárů se mšenští hasiči věnují  
i dětem. Každoročně pro ně na 
různých akcích připravují hašení 
miniaturní radnice a školy pomocí  
malé tatrovky. Letos byli dokonce 
pobavit i německé děti na oslavách 
150 let založení hasičů v Radeber-
gu. 

„Na závěr bychom chtěli podě-
kovat paní Aleně Oupické, která 
nám zdarma přešila 17 návleků 
na lahve dýchacích přístrojů. A 
poděkování patří také staviteli Ji-
římu Guttenbergovi, který nám 
věnoval několik pytlů drátkobe-
tonu na úpravu vjezdu do gará-
že. Zapomenout nesmíme ani na 
naše město, díky kterému je naše 
zbrojnice po rekonstrukci a v ga-
ráži máme novou Scanii, kterou 
si všichni strojníci pochvalují,“  
dodal na závěr za všechny hasiče 
Patrik Vyskočil.                  Jiří Říha
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Ze sirotka ředitelem strojíren 
a šéfem technického muzea

Každé město i malá vesnič-
ka mají své významné ro-
dáky, kteří se zapsali do 

jejich historie a často svým půso-
bením významně překročili hra-
nice svého rodného kraje. Mšeno 
má takových jmen mnoho. Vedle 
mořeplavce, geografa a jednoho 
z prvních českých vystěhovalců 
do Ameriky Augustina Heřmana, 
slavného archeologa a zakladate-
le české prehistorické archeologie 
Josefa Ladislava Píče, barytonisty 
Jana Křtitele Píška a řady dalších 
to je také Ing. Josef Janatka, Dr. h. 
c.. Ačkoli jako mladík zažil rodin-
nou tragédii, dokázal se vypracovat 
v jednoho z předních odborníků  
v oblasti strojírenství v českých 
zemích. Zastával pozici vrchního  
ředitele proslulé strojírny Breitfeld, 
Daněk a po první světové válce 
vyráběl motocykly vlastní značky 
ITAR. 

Josef Janatka se narodil 6. ledna 
1856 do rodiny řezníka a hospod-
ského Vincence Antonína Janatky, 
který vlastnil a provozoval hostinec 
U Zlatého lva na náměstí ve Mše-
ně. V domě s číslem popisným 19 
rodina také žila. Ovšem pouze do 
osudného dne 22. června 1867, kdy 
Mšeno zachvátil jeden z nejhorších 
požárů v historii. V plamenech 
skončil život nejen Josefova otce 
Vincence a matky Barbory, ale i 
jeho šesti mladších sourozenců. 
Smrti v plamenech unikli pouze 
Josef, o čtyři roky starší Marie a o 
šest let starší Karel. Další ze souro-
zenců, Adolf, zemřel už jako batole.

Jedenáctiletý chlapec se dvěma 
staršími sourozenci našli nový do-
mov u Marečkových, rodičů své 
matky. Možná právě nelehké mládí 
podnítilo v Josefovi touhu stát se v 
životě úspěšným mužem. Vystudo-
val gymnázium v České Lípě a po-
sléze získal titul inženýra na Čes-
kém vysokém učení technickém 
v Praze. Díky jeho zapálení pro 
techniku se brzy stal uznávaným 
strojírenským odborníkem v řadě 
průmyslových podniků, především 
pak v Praze, kam se ze Mšena pře-
stěhoval.

Od roku 1896 vedl světoznámé 
strojírny Breitfeld, Daněk (od roku 
1927 ČKD), z nichž vybudoval 
jeden z největších a nejúspěšněj-
ších strojírenských velkozávodů 
v Rakousku-Uhersku. Pod jeho 

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

vedením pronikla řada průmys-
lových podniků do celého světa, 
především výstavbou cukrovarů, 
které pod rukama českých dělníků 
vznikaly například v Itálii, Egyptě i 
Argentině.

Za své zásluhy v rozvoji strojíren-
ství byl inženýr Janatka v roce 1906 
jmenován čestným doktorem tech-
nických věd. Dlouhá léta byl před-
sedou Svazu strojíren, Spolku pro 
přehlížení parních kotlů a velkou 
měrou se zasloužil o vybudování 
Technického muzea Království čes-
kého (nyní Národní technické mu-
zeum), které se veřejnosti otevřelo 
28. září 1910 ve Schwarzenberském 
paláci na Pražském hradě. Od jeho 
počátků až do své smrti v roce 1924 
tuto instituci řídil jako předseda 
dobrovolnického Spolku technic-
kého muzea, jehož prostřednictvím 
získával, především od průmyslo-
vých podniků, exponáty a finanč-
ní dary na provoz. Byl dokonce i 
předsedou správní rady Prvního 
pražského měšťanského pivovaru 
v Holešovicích a působil ve správní 
radě Akciového pivovaru Louny.

Odkaz strojírenského odborníka 
Josefa Janatky je spjat také s moto-
rismem. Ještě před první světovou 
válkou založil firmu Automontage 
J. Janatka, jejíž náplní byly opravy 
automobilů a motorových člunů. V 
roce 1920 začala firma v licenci vy-
rábět dvouválcové motocykly Wal-
ter 706 pod vlastní značkou ITAR 
710. Později Janatkova továrna v 
Radlicích vyvinula jednoválco-
vý ITAR 350 a dvouválcový ITAR 
750. Většina strojů byla určena pro 
vojáky a policisty, což bylo podle 
dobových kritiků jedním z důvo-

Josef Janatka je čestným obča-
nem města mšena. Foto: archiv

dů zániku značky, k němuž došlo v 
roce 1930. Skončily totiž vojenské 
zakázky a přišla celosvětová hospo-
dářské krize.

Ačkoli Josef Janatka žil a pracoval 
v hlavním městě, na Mšeno často 
vzpomínal a své rodiště podpo-
roval. Svědčí o tom už fakt, že byl 
významným členem Romanova 
- spolku rodáků a přátel Mšena a 
okolí v Praze. V roce 1901 se zasa-
zoval o zřízení měšťanských škol ve 
Mšeně, které v začátcích i finančně 
podporoval. Finančně se v roce 
1915 podílel také na úhradě staveb-
ních plánů na budovu nové mšen-
ské sokolovny.

Jeden z neznámějších mšen-
ských rodáků Josef Janatka zemřel  
2. prosince 1924 v Praze, pohřben 
je na Olšanských hřbitovech. V 
reakci na jeho skon se sešli před-
stavitelé spolku Romanov na mi-
mořádné schůzi, kde bylo řečeno: 
„Patřilť mezi nejvýznamnější typy 
naší starší generace strojnické, která 
založila naše velké strojnické pod-
niky a povznesla je na úroveň svě-
tovou. Bylť čestným členem spolku 
našeho, každoročním protektorem 
reprezentačních zábav spolkových a 
chloubou jeho vůbec.“

S pomocí MUDr. Ireny Mačátové 
– Janatkové napsal Jiří Říha

V technickém muzeu je busta 
Josefa Janatky. Foto: archiv

Mšenský rodák Ing. Josef Janatka, Dr. h. c. se ve světě neztratil

Okrašlovací spolek pro 
mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré  
knihy, písemnosti,  

poznámky a fotografie, 
které se vztahují  

ke mšenskému regionu.
„Zachraňme minulost  

pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:

724 846 381
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R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTaURaCE ZlaTý 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

 

8. 1. 15.00 - Velký červený pes 
Clifford (animovaná komedie, 
USA, 2021, režie Walt Becker)
8. 1. 17.30 - Krotitelé duchů (akč-
ní komedie, USA, 2021, režie Ja-
son Reitman)
8. 1. 20.00 - Raffael – mladý gé-
nius (dokumentární, Itálie, 2021, 
režie Massimo Ferrari) 
11. 1. 15.00 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021, 
režie F. A. Brabec. Podle knihy Fi-
lipa Rožka)
11. 1. 17.30 - šťastný nový rok 
2: dobro došli (komedie, ČR/SR, 
2021, režie Jakub Kroner)
11. 1. 20.00 - Kingsman: prv-
ní mise (akční thriller, VB/USA, 
2021, režie Matthew Vaughn)
15. 1. 15.00 - Tři přání pro po-
pelku (filmová pohádka, Norsko/
Litva, 2021, režie C. A. Mosli)
15. 1. 17.30 - šťastný nový rok 
2: dobro došli (komedie, ČR/SR, 
2021, režie Jakub Kroner)
15. 1. 20.00 - matrix Resurrecti-
ons (akční sci-fi, USA, 2021, režie 
Lana Wachowski)
18. 1. 17.30 - šťastný nový rok 2: 
dobro došli (romantická kome-
die, ČR/SR, režie Jakub Kroner)
18. 1. 20.00 - Vřískot (horor, USA, 
2022, režie Matt Bettinelli-Olpin, 
Tyler Gillett)
20. 1. 18.00 - Terje Vigen (dra-
ma, Švédsko, 1917, režie Victor 
Sjöström)
20. 1. 20.00 - margrete - krá-
lovna severu (historické drama, 
Dánsko/Norsko/Švédsko/Polsko/
ČR/Island, 2021, režie Ch. Sieling)
22. 1. 15.00 - můj soused Totoro 
(animovaný film, Japonsko, 1988, 
režie Hajao Mijazaki)
22. 1. 17.30 - Srdce na dlani (ko-
medie, ČR, 2022, režie M. Horský)
22. 1. 20.00 - Spencer (životopis-
né drama, VB/Německo/Chile/
USA, 2021, režie P. Larraín)
25. 1. 17.30 - Srdce na dlani (ko-
medie, ČR, režie M. Horský)
25. 2. 20.00 - pompeje – měs-
to hříchu (dokumentární, Itálie, 
2020, režie Pappi Corsicato)
27. 1. 17.30 - poklad pana arna 
(historické drama, Švédsko, 1919, 
režie Mauritz Stiller)
27. 1. 20.00 - divoch (komedie, 
Dánsko, 2021, režie T. Daneskov)
29. 1. 15.00 - Velký červený pes 
Clifford (animovaná komedie, 
USA, 2021, režie Walt Becker)
29. 1. 17.30 - Srdce na dlani (ko-
medie, ČR, režie M. Horský)
29. 1. 20.00 - morbius (akční, 
USA, 2022, režie D. Espinosa)

KINO MÁJ DOKSY
LEDENStaré krásnosti najdete už  

i na stránkách nové knížky
Vážení čtenáři, děkujeme, 

že jste s námi byli po celý 
rok 2021, že jste četli naše 

články a podle ohlasů se vám líbily. 
Rádi pro vás píšeme. Nyní dokonce 
i knihu. Jmenuje se Svatba v muzeu 
aneb pan správce vypravuje a my 
mu s tím trochu pomáháme.

Již nějaký čas jsme pracovali na 
katalogu našich exponátů a před-
stavte si, co se nám nestalo. Přišel 
za námi náš pan správce, že by s 
námi rád o něčem mluvil. Přizvali 
jsme ho, aby se k nám posadil a dal 
si s námi kávu.

„Co máte na srdci, pane správce?“ 
zeptali jsme se ho. „Já teď mluvím 
za všechny exponáty z muzea. My 
máme strach, že pokud o nás ne-
napíšete, upadneme v zapomnění, 
nikdo už se nedozví, kdy a kým 
jsme byly vyrobeny a vůbec po nás 
nic nezbude!“ „Máte pravdu, pane 
správce,“ souhlasili jsme. A tak 

do muzea Staré krásnosti přišla nová panenka... Foto: Jitka Hrdličková

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

jsme začali fotit a psát a najednou 
se před námi začal zhmotňovat pří-
běh, který v prvopočátcích neměl 
vůbec býti příběhem, ale pouze 
produktovou fotografií exponátů s 

popiskem.
Upřímně si ale teď myslím, že pan 

správce to o tom příběhu věděl už 
dávno a nějakým svým kouzlem (i 
když normálně už nečaruje) nám 
ho podstrčil. Vám, laskavým čtená-
řům, zde předkládáme na ochutná-
ní úvod naší nové muzejní knížky.

Říkám si, kampak má asi namíře-
no... Pak ji vidím, jak se dívá k nám 
přes plot. Pozdravíme se. „Jsem 
stará krásnost,“ povídá panenka. 
„Ano, to vidím,“ povídám já. „Jsi 
moc pěkná. Co tě k nám přivádí?“ 
zeptala jsem se. „Slyšela jsem, že 
se u vás panenky mají dobře, je to 
pravda?“ „Zůstaň a uvidíš,“ řekla 
jsem jí. „Tak dobře,“ řekla panenka. 
„Pojď dál a seznam se s ostatními,“ 
pobídla jsem panenku. A ona šla a 
usmívala se...

Krásný rok 2022 přejí Jitka  
a Mirek Hrdličkovi z muzea Staré 
krásnosti.

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  25. díl

Jitka Hrdličková představuje novou knížku. Foto: Jiří Říha
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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

Mšeno - Pracovníci mšenských 
technických služeb budou hně-
dé popelnice s bioodpadem 
svážet i během zimních mě-
síců, a to jednou měsíčně v 
následujících termínech: 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

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

Mšeno - Mladí výtvarníci, kteří 
od začátku sedmdesátých let mi-
nulého století do roku 2010 na-
vštěvovali Základní uměleckou 
školu ve Mšeně (dříve LŠU), si 
jistě vzpomínají na jejího ředite-
le Mgr. Pavla Dvořáka. Výtvarník 
z Mělníka, který vedl mšenskou 
lidušku po jejím prvním řediteli 
Oldřichu Lušovském, bohužel na 
sklonku loňského listopadu ode-
šel do uměleckého nebe. Pavel 
Dvořák se narodil v roce 1942, 
vystudoval Pedagogickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze. 
U profesora Cyrila Boudy stu-
doval grafiku, kresbu a ilustraci. 
U K. Lidického se věnoval mode-
lování a u M. Salzmanna malbě.  
V osmdesátých letech za jeho 
vedení škola vystavovala v bu-
dově OSN v New Yorku, v Centre 
Pompidou v Paříži a Česká pošta 
škole vydala známku. Za jeden 
rok škola získala sedm zlatých 
medailí na Mezinárodní dětské 
výstavě v Lidicích.                        (jř)

Pavel Dvořák řídil 
ZuŠ čtyři desetiletí

Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                   30. díl

Naši předkové zažívali nelehké 
časy, nikdy ale nepřestali věřit
Se začátkem nového roku na-

stává bilancování, srovnávání s 
rokem předešlým a především 

plánování, co nového musíme zažít v 
tom roce nadcházejícím. Co si nejví-
ce přejí badatelé? 

Samozřejmě objevení neobjeve-
ného, vždyť to je na tomto povolání 
nebo koníčku to krásné. Vždy když 
jsem byla přesvědčena o nemožnosti 
další cesty, objevila se naděje v podo-
bě starého dopisu, pohlednice nebo 
článku v novinách. 

V době internetu není získávání 
informací žádný problém, o tom se 
ostatně mohli čtenáři našeho seriálu 
přesvědčit. Pro mnohé je již vyhledá-
vání ve starých matrikách každoden-
ním chlebem, přestože na začátku 
působil matriční zápis strašidelně. 

Připomeňme si, jaké máme v do-
mácím prostředí (jen s pomocí in-
ternetu) možnosti. Magickou strán-
kou ukrývající veškeré digitalizované 
knihy je http://ebadatelna.soapraha.
cz. Jediným požadavkem aplikace 
je internetový prohlížeč s povole-
ným JavaScript. S pomocí této jediné 
stránky je možné dopátrat předky 
až do roku 1635. Máte potíže s pře-
čtením nejstarších záznamů? Svůj 
dotaz s odkazem na příslušnou ma-
triku můžete vložit do facebookové 
skupiny Genealogie CZ+SK (https://
www.facebook.com/groups/genea-
logieczsk). Zde se vám jistě dostane 
brzké odpovědi, sdružuje totiž v sou-
časnosti více než 8 tisíc badatelů ze 
všech koutů republiky.  

Až vyčerpáte možnosti ebadatel-
ny nebo vám nebudou stačit zápisy 

o narození, oddání a úmrtí, můžete 
navštívit archiv v Mělníku. Státní 
okresní archiv Mělník (Pod Vrchem 
3358, Mělník) je pro badatele pří-
stupný v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin, případně je možné dotazy 
a přání směřovat na email: soka-
-melnik@soapraha.cz. Co vše lze v 
kamenném archivu nalézt, prozradí 
stránka http://soapraha.bach.cz/so-
apraha/. Po zadání klíčového slova 
Mšeno systém rozbalí nabídku všech 
archiválií k danému tématu. 

Minulý rok nebyl příliš šťastný, 
epidemie koronaviru se nás nechce 
pustit. Všechno špatné je ale k něče-
mu dobré, nejinak je tomu v tomto 
případě. Situace přinutila mnohé 
přehodnotit své hodnoty, více si uvě-
domujeme vzácnost rodiny. 

Historie Mšena je protkaná řadou 
nešťastných událostí, vzpomeňme na 
požáry, kterých nebylo málo. Když v 
červnu roku 1870 začala hořet sto-
dola Antonína Rokose, kromě staré 
školy v čísle popisném 141 padlo  
i několik okolních domů. V říjnu 
toho samého roku vzplály stodoly 
Jana Šipka a Františka Štolce, jed-
nalo se o stavení ležící vedle sebe, 
konkrétně čísla 32 a 33. Ani násle-
dující rok 1871 nenechal Mšeno v 
klidu. V dubnu začalo hořet č.280 v 
Žižkově ulici. Neštěstí dolehlo ne-
jen na majitele Čeňka Najmana, ale 
také na obyvatele dalších 36 chalup. 
Řada z nich přišla o veškerý majetek 
a nemaje financí, nemohli ani znovu 
stavět. Část pohořelišť byla městem 
zakoupena pro vystavění budoucí 
sladovny. Jednalo se o čísla 196, 197, 

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 38 let, bydlí 
v obci Okarec, je  
místopředsed -
kyní táborské 
pobočky České 
genealogické a 
heraldické společnosti.

222–228. Když roku 1874 vyhořelo 7 
čísel a 5 stodol, nejeden občan musel 
přemýšlet nad prokletím. 

A nebyl to jen oheň ničící štěstí 
obyvatel. Stejnou, ne-li větší zhoubu 
způsobily válečné konflikty. Když 
roku 1631 vtrhla do Čech saská ar-
máda, vystrašený lid utíkal do lesů, 
kde se rozhodl přečkat řádění vojska. 
Po příchodu Švédů roku 1639 zůsta-
lo město pusté, obyvatelstvo si jako 
svůj domov prozatímně zvolilo rokle 
a skály. Zmatená švédská armáda, 
pokládajíc město již za vydranco-
vané, odtáhla pryč. Ani v následují-
cích letech nezůstalo Mšeno nájezdů 
vojsk ušetřeno, bída a strach byly-
umocněny šířením nemocí.

Ačkoliv se nám současné dění 
může zdát bezvýchodné, můžeme 
se u našich předků inspirovat. Přes 
všechna neštěstí z nich nikdy nevy-
prchala víra v lepší zítřky. 

Do roku 2022 vám přeji co nejví-
ce úspěchů spojených s hledáním 
vašich předků. Budu ráda, když se 
o ně podělíte ve výše zmíněné face-
bookové skupině. Sdílená radost je 
dvojnásobná. Navíc nikdy nevíte, 
zda někdo další díky vám nenarazí 
na svého příbuzného.
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Mšenští školáci opět bodovali  
v soutěži ekologického centra

 

Bedřich marjanko (* 1877 Mladě-
jov † 3. 1. 1947 Mělník), důstojník 
čs. armády. Vystudoval obchodní 
akademii, působil jako okr. revi-
dent na Mělníce. Sepsal publikace 
Malebný průvodce Kokořínskem 
(1905), Malebný průvodce po 
Mělníce a okolí (1906), přispíval 
do regionálního tisku a vydal při-
ručku Marjankovo zemědělské 
účetnictví. Působil v Klubu veslařů 
mělnických a v Klubu českých tu-
ristů.
Josef Kašpárek (* 9. 8. 1859 † 5. 
1. 1922 Tajná), malíř. Od mládí 
působil v Paříži, návrat do vlasti 
mu znemožnila 1. sv. válka. Autor 
mnoha zátiší a obrazů květin.
františek Kautman, PhDr., CSc. 
(* 8. 1. 1927 České Budějovice 
† 2016 Praha), literární kritik a 
spisovatel. Pracoval v Encyklope-
dickém ústavu ČSAV a Ústavu pro 
českou literaturu ČSAV do roku 
1971, odkdy měl zákaz publiková-
ní. Uchýlil se do ústraní a jako sig-
natář Charty 77 žil v osadě Olešno, 
odkud vytěžil téma pro svoji knihu 
Jak jsme s Jackem hledali svobodu 
(vyšla v roce 1995). Je autorem 
mnoha děl a esejů o spisovatelích 
F. M. Dostojevském, F. X. Šaldovi, 
F. Kafkovi, J. Patočkovi, E. Hostov-
ském a také o V. Dykovi.
Josef pfeifer (* 9. 2. 1798 Mšeno 
† 21. 1. 1862 Litoměřice), kněz. 
Vystudoval gymnázium v Litoměři-
cích, filozofii a bohosloví v Praze, 
začínal na farnosti v Kosmonosích, 
potom byl kanovníkem a poslé-
ze děkanem biskupství a od roku 
1839 vícerektorem děkanské kapi-
tuly v Litoměřicích. Spoluzaklada-
tel Matice české, evangelium kázal 
v češtině. Svými vlasteneckými 
postoji vzbudil pozornost J. Jung-
manna. V roce 1860 při postavení 
pomníku K. H. Máchy v Litomě-
řicích kázal nad jeho hrobem a 
modlil se česky Otče náš, což bylo 
považováno za velké provinění, a 
za své názory zakusil poté mnohá 
příkoří. U českého duchovenstva 
se však těšil všeobecné oblibě.
františek daněk – Sedláček (* 28. 
1. 1892 Praha † 1974), akademic-
ký malíř. Původně textilní dělník, 
pak studoval na Uměleckoprůmy-
slové škole v Praze u profesora Ja-
kuba Schikanedera (1855 – 1924) 
a na Akademii výtvarných umění 
(u profesora  Vratislava Nechleby). 
Po zahraničních cestách se doma 
věnoval krajinářství a nejmilejšími 
kraji mu bylo okolí Mělníka a Mše-
na. Velký soubor svých prací vysta-
voval v roce 1925.             

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

školáci zpracovávali ekologické projekty do soutěže příroda, ve které žijeme. Foto: K. Drechslerová 2x

Mšeno - V uplynulém školním 
roce se žáci naší školy zúčastnili 
hned několika soutěží a další bu-
dou určitě následovat.

Kolektivy celých tříd 5. ročníku 
a 6. B se zúčastnily celonárodní 
soutěže IROP očima dětí. Jejich 
převážně prostorové projekty nyní 
krásně zdobí prostory školy.

Stejně jako v minulých letech se 
žáci naší školy i letos zúčastnili 
soutěže Naučného střediska ekolo-
gické výchovy Kladno - Čabárna s 
názvem „Příroda, ve které žijeme“. 
Probíhala v pěti kolech. První kolo 
proběhlo už v září a finále bylo v 
půlce prosince. Dvě kola tvořily 
přírodopisné testy a další dvě kola 
zahrnovala projekty, které žáci 
zpracovávali. Ve finálovém kole 
pak online splnili další test a své 

projekty prezentovali před porotou 
a ostatními účastníky finálového 
kola. 

Do I. kategorie se letos nově za-
pojili i žáci 1. stupně. Kategorie se 
zúčastnilo rekordních 50 skupin ze 
Středočeského kraje, obě naše sku-
piny se přitom dostaly až do finále. 
Žáci 4. třídy A. Hrdlička, R. Ksa-
ndrová, V. Phamová, E. Kuntošová 
a L. Poustková dosáhli na krásné 
4. místo a mezi 4. třídami skončili 
dokonce třetí. Skupina z 5. třídy ve 
složení K. Jirovská, A. Fantová, V. 
Kočí, L. Holušková a K. Bidlová se 
umístili na 5. místě a mezi 5. třída-
mi se umístili na 1. místě. 

Ve II. kategorii se soutěže zú-
častnili naši nováčci ze 6. B -  
A. Wlochová, D. Petřík, K. Holub, 
M. Coufalová. Tato třída je složena 

z dětí, které k nám v letošním roce 
přestoupily ze ZŠ Řepín a ZŠ Ne-
bužely. Skupina se probojovala až 
do semifinále. Skupina ze 7. B ve 
složení V. Kaplan, M. Šmída, Z. 
Prejza, O. Sehnal, M. Hujslová a J. 
Šebestová skončila těsně před bra-
nami semifinále. 

Skupina ze 7. A, kterou stejně 
jako loni tvořili Anna Kindlová, 
Tomáš Fanta, Oldřich Bednář a 
Karolína Kočová, tuto soutěž v loň-
ském roce ve své kategorii vyhrála. 
A letos svůj triumf zopakovala. Ve 
finálovém kole skvěle odprezen-
tovala svůj projekt, který se týkal 
změny prostředí v našem okolí. 
Skupina psala o původně nezasta-
věné ploše v našem městě, na které 
dnes stojí dům, v němž jeden  člen 
skupiny žije.            K. Drechslerová

Mikuláš zavítal i na základku

děti nepřišly o mikuláše ani v letošním roce. Foto: K. Drechslerová

Mšeno - Vzhledem k nepříznivé 
situaci kolem koronavirové pan-
demie nás ani letos bohužel nena-
vštívili typičtí čerti z posledních 
ročníků pekelné školy, jak bývalo 
zvykem. Naštěstí na nás ale sva-
tý Mikuláš nezapomněl a přišel si 
zkontrolovat, jaké máme hodné  
i zlobivé děti na prvním stupni. 
Spolu s ním se na školní hřiště snesl 
i veselý andílek, který má moc rád 
malé děti. A v pobočce podpekla 
pro Kokořínsko a blízké okolí se 
našel jeden zapomenutý čert. 

A jak je známo, tyto kouzelné 
bytosti nemůže nikdo a nic zasta-
vit v tom, aby všem dětem donesly 
balíček s nějakou sladkostí a pro 
případné hříšníky i trochu toho 
pekelného hněvu, aby se polepšili.

Kateřina Drechslerová 
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Mšeno - Vážení spoluobčané, při-
náším vám další postřehy z jed-
nání zastupitelstva města (ZM), 
které se konalo ve středu 1. 12. 
2021, tedy v době, kdy rapidně na-
růstaly počty nakažených nemocí 
covid-19. Proto jsme opět museli 
mít nasazené respirátory. Z jed-
nání byli omluveni 4 zastupitelé. 
V této „blbé“ době se mi nechtělo 
jednání ZM jakkoli prodlužovat, a 
proto jsem si většinu svých dota-
zů a připomínek nechal na nějaké 
další jednání, kdy už snad konečně 
budeme moci všichni svobodně 
dýchat. 

Prvním důležitějším bodem bylo 
schválení rozpočtu města na rok 
2022. Po ujištění, že se bude bez 
ohledu na případné přidělení do-
tace realizovat akce Rekonstruk-
ce v ul. Na Tržišti, jsme hlasovali 
pro schválení rozpočtu. V dalších 
bodech byly například prodeje 
pozemků, debatovalo se o zadláž-
dění části ostrůvku na náměstí. 
Ale ještě se čeká na odvolání, tak 
počkám, co z toho nakonec bude. 
Musím říct, že navržená studie k 
zadláždění se mi vůbec nezamlou-
vá. Seznámím vás s podrobnost-
mi, až bude zřejmé, jak vše dopad-
ne. Z dalších bodů stojí za zmínku 
snad jen vyhláška č.2/2021 o po-
platku za ukládání odpadu, která 
na minulém jednání ZM nebyla 
schválena. Tentokrát byli koaliční 
zastupitelé přítomni všichni, a tak 
byla vyhláška i přes náš nesouhlas 
schválena. Naše výhrady k této vy-
hlášce jsem vám popsal v listopa-
dovém vydání Mšenska.

Diskutovaným bodem byla navr-
žená mimořádná odměna ve výši 
dvou měsíčních platů pro starostu 

města. Tento bod byl do progra-
mu zařazen na návrh koaličních 
zastupitelů. Vyslechli jsme si z úst 
tajemníka a místostarosty důvody 
pro udělení odměny. Mě osobně 
tyto důvody moc nepřesvědčily, a 
tak jsem požádal o tříminutovou 
přestávku, abych se mohl se svými 
kolegy ze sdružení Pro Mšeno po-
radit, zda tento návrh podpoříme. 
Ještě před přestávkou jsme si vy-
slechli argumenty, že odměny do-
stávají i ředitelé příspěvkových or-
ganizací města (ty schvaluje pouze 
rada města) a že v minulosti byly 
odměny starostovi odsouhlaseny 
vždy a že náš postoj je nepocho-
pitelný. Byli jsme tedy zkritizováni 
ještě před tím, než se začalo hla-
sovat a než mohl kdokoli vědět, 
jaké bude naše rozhodnutí. Jak ty-
pické. Koalice ke schválení tohoto 
návrhu potřebovala minimálně 
jeden náš hlas, protože starosta se 
logicky vždy hlasování zdrží. Po 
naší poradě jsem dal protinávrh a 
navrhl odměnu starostovi ve výši 
jednoho platu. Důvody jsou pros-
té. Argumenty koalice mě nepře-
svědčily. Navíc v posledních letech 

se měsíční plat starosty o dost 
zvýšil. Pro srovnání – v roce 2016 
činil plat starosty našeho města 46 
tisíc korun, nyní je výše platu 60 
tisíc korun za měsíc. Jednoduchý-
mi počty tak lze zjistit, že loňský 
roční plat starosty bez odměn byl 
o 11% vyšší než roční plat starosty 
v roce 2016 i se dvěma měsíční-
mi odměnami. Jsem přesvědčený, 
že odměna pro starostu ve výši 
jednoho měsíčního platu je ma-
ximum, a slibuji, že dokud budu 
členem zastupitelstva našeho měs-
ta, nikdy nebudu hlasovat pro od-
měnu vyšší. Můj návrh na odměnu 
ve výši jednoho platu byl schválen 
a jednání ZM pak rychle dospělo 
ke svému konci. Rozloučili jsme se 
a popřáli si klidný advent a hezké 
svátky.  

O pár dnů později jsem si v pro-
sincovém Mšensku přečetl článek 
pana starosty, kterému dal název 
nápadně podobný tomu, jaký uží-
vám já od té doby, co vás informuji 
o dění na jednáních ZM. Je vidět, 
že se blíží volby a pravděpodob-
ně nastal čas začít se chválit a za 
každou cenu oslabit opozici. Říká 
se, že když se nepochválíte sami, 
nikdo to za vás neudělá. Takže ať 
se starosta klidně pochválí, ale ať z 
nás, opozičních zastupitelů, nedě-
lá neustále ty špatné a nezmiňuje 
ironicky, že jsme si dali do názvu 
našeho sdružení Pro Mšeno, i když 
vlastně pro Mšeno, podle starosty, 
nic neděláme. Ze zápisů z jednání 
ZM je zřejmé, že opravdu pracu-
jeme pro Mšeno. Drtivou většinu 
akcí, jimiž se starosta v článku 
vychloubá, jsme v ZM také pod-
pořili z důvodu jejich důležitosti a 
potřebnosti. A některé akce by se 

dokonce bez našich hlasů nezačaly 
realizovat, protože když se v květ-
nu 2021 schvalovaly v ZM, neměla 
koalice dostatek potřebných hla-
sů! Bez nás město mohlo přijít do-
konce o finanční krytí některých 
akcí. Jednalo se totiž také o akce, 
kde byla možnost čerpat dotační 
prostředky. Ale o tom se starosta 
pro jistotu nezmínil ani slůvkem. 
Zato kolegu Nováka pochválil za 
odpovědné hlasování jen proto, 
že mu pomohl schválit nákup dal-
ších předražených lamp veřejného 
osvětlení a opravu mostku v Ráji. 
Kolega Novák také nikdy nehla-
soval pro schválení rozpočtu, ale 
i to pan starosta zapomněl zmínit. 
Možná se tu už vytváří budoucí 
koaliční potenciál. Ale ať si pan 
starosta píše, co chce. Vy, kdo nás 
sledujete, si uděláte obrázek sami. 
Každý, kdo se trochu zajímá o dění 
v ZM, musí vidět, že se opravdu 
snažíme pracovat pro vás všechny, 
a proto můžeme mít s čistým svě-
domím v názvu našeho sdružení 
Pro Mšeno.

Pan starosta by si měl uvědomit, 
že je demokracie a ta je o různých 
názorech. Pokud nechceme za sto-
žáry veřejného osvětlení utrácet 
1 mil. Kč, když bychom mohli ty 
samé ulice nasvítit za 300 tis. Kč, 
neznamená to, že nepracujeme pro 
Mšeno. Naopak, chceme se chovat 
zodpovědně a ekonomicky. Nebo 
že nepodpoříme opravu mostku v 
Ráji? Město tady zcela jasně dlou-
hodobě zanedbalo údržbu a vli-
vem toho most dospěl do havarij-
ního stavu. Můžeme za to my? Ne. 
Mohou za to občané? Ne. Může za 
to pouze a jedině vedení města, ni-
kdo jiný. Že nám vadí utracených 
5 mil. Kč za rekonstrukci části ul. 
Stránecká? Nebo závazek města 
k tomu, že utratí desítky milionů 
veřejných financí, aby zhodnotilo 
soukromé pozemky v lokalitě Na 
Čihadle? My si dokážeme před-
stavit mnohem smysluplnější vy-
užití takového objemu financí. 
Jsou věci, se kterými nemůžeme 
souhlasit. Máme zkrátka v někte-
rých ohledech jiné priority. A já 
se ptám, co je na tom špatného? 
Podle mne vůbec nic a naopak je 
to pro všechny jen dobře. Mezi 
našimi zastupiteli jsou odborníci 
z různých odvětví a já už dlouho 
říkám, že je chybou toho nevy-
užít. Bohužel vedení města bylo 
dlouhá léta zvyklé, že měli v ZM 
jasnou většinu a jelo se celou dobu 

 
 

Již tradičně patří 5. prosinec mikulášovi a jeho 
čertovskému doprovodu. letos poprvé zavítala 
do mšena nová mikulášská parta, která promě-
nila tradiční nadílku v zábavný podvečer pro 
děti i rodiče. počasí nám přálo, bylo krásně na-
sněženo, a tak si děti mohly na náměstí u rozsví-
ceného vánočního stromečku zatančit s čerty a 
zahrát si pár pekelných her. Samozřejmostí byla 
odměna za účast v podobě dárečku od mikuláše. 
plné náměstí veselých dětí pak bylo tou nejlepší 
odměnou pro nás. Stejně jako na akcích Víkend 
plný burčáku a dýňování bylo setkání s vámi 
– našimi sousedy a přáteli opravdu příjemné. 
Chceme vám tímto poděkovat za to, že se našich 
akcí na náměstí v této zvláštní době účastníte a 
těšíme se v příštím roce na další příjemná setká-
ní, která pro vás již plánujeme.   Petra Dvořáková  
a Tereza Šulcová, Párty Servis Mělník

Čertovská tancovačka s mikulášskou nadílkou

Jiří Guttenberg, st. Foto: archiv
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Seniory navštívili muzikanti i čertice
Ve dni, kdy děti navštěvuje svatý miku-
láš s andělem a pekelníkem, si obyvate-
lé mšenského domova seniorů  zazpívali  
s pavlem pilařem a Janou Vedralovou z měl-
nické hudební skupiny Bonus. ale nezůstali 
jen u zpívání. dočkali se dokonce i mikuláš-
ské nadílky, kterou všem rozdávala rozpusti-
lá čertice. Foto: Josef Havel 3x

podle jediného správného názoru. 
V linii jediného správného názoru 
koalice víceméně pokračuje. Ale 
nová situace, kdy mají proti sobě 
silnou a hlasitou opozici s vlast-
ními názory, je pro ně nezvyklá. 
Vedení města a všichni koaliční 
zastupitelé si musí uvědomit, že 
naše sdružení má od vás, obča-
nů Mšenska, stejně silný mandát 
jako sdružení starosty. Kolegové 
z koalice a především pan starosta 
si přece nemohou myslet, že jim 
budeme my z opozice na všechno 
kývat. Máme své postoje a názory 
a mohu vás ujistit, že se budeme 
snažit je prosazovat a i nadále se 
budeme snažit pracovat ve pro-
spěch všech občanů Mšenska. 

Na závěr si dovolím upřesnit slo-
va pana starosty o tom, jak jsme 
chtěli zastavit investice při schva-
lování rozpočtu na rok 2021. Níže 
uvedená slova zazněla z úst sta-
rosty na jednání ZM 30. 11. 2020 
při projednávání rozpočtu na rok 
2021.  „Pan starosta informuje, že 
na základě predikcí ministerstva fi-
nancí, dle informací odborné firmy, 
s kterou město dlouho spolupracu-
je, dále s očekávanou ekonomickou 
recesí a navíc, kdy poslanecká sně-
movna schválila výrazné snížení 
daní, byl připravený návrh rozpoč-
tu radikálně „ořezaný“. V zásadě 
se dá říci, že rozpočet je ponížen 
na straně příjmů i výdajů zhruba 

o čtvrtinu, přibližně o 9.000.000 
Kč a je vyrovnaný ve výši necelých 
38.000.000 Kč. Je to tedy rozpočet 
velmi restriktivní, v němž téměř 
nezbyl prostor na investice, je tam 
pouze pár statisíců na obměnu po-
uličního osvětlení a na případnou 
výstavbu chodníku v Boleslavské 
ulici. Potom jsou tam investice, 
které tam přešly z tohoto roku, a to 
je zejména nákup hasičského vozi-
dla, které bude dodáno v prvním 
čtvrtletí příštího roku, a dokončení  
opravy hasičské zbrojnice. Ostatní 
položky nebyly tedy nijak upravo-
vány, kromě příspěvků příspěvko-
vým organizacím, z nichž např. 
základní škola měla o něco vyšší 
požadavek na obnovu vybavení. 
Dále je ponechána nespecifikovaná 
rezerva 1.000.000 Kč jako možný 
„polštář“. Další akce, které jsou roz-
pracované, především kanalizace 
ve dvou ulicích, v Boleslavské ul. - 

Na Čihadle a v Růžové ulici, bude 
třeba financovat z Fondu rozvoje a 
rezerv.“

Může se nám někdo divit, že 
jsme po těchto slovech navrhli 
zastavit veškeré investice? Zdůraz-
ňuji, že jsme nechtěli zastavit in-
vestice úplně, jak nepravdivě uve-
dl pan starosta. Náš návrh přesně 
zněl takto: 

„ZM se usnáší, aby do doby, než 
budou známy dopady státního roz-
počtu na rozpočet města Mšena, 
byla zastavena veškerá investiční 
činnost, vyjma těch činností, kdy 
by došlo k ohrožení zdraví nebo 
majetku.“

Ověřte si sami, zda jsme opravdu 
tolik nezodpovědní, jak nás sta-
rosta vybarvuje. Vše podstatné se 
vždy dozvíte v zápisech z jednání 
ZM, které jsou k vidění na strán-
kách města, a já vám znovu dopo-
ručuji do nich někdy nahlédnout.   

Vážení spoluobčané, přál bych 
nám všem, aby rok 2022 byl ro-
kem, ve kterém zmizí ze světa co-
vid-19. Za naše sdružení vám přeji 
pevné zdraví a mnoho úspěchů. 
Jménem zastupitelů našeho sdru-
žení Pro Mšeno vám mohu slíbit, 
že se i v tomto roce budeme snažit 
prosazovat věci přínosné pro vás, 
občany našeho regionu. 

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

 

11. 1. 19.00 – mKd
NEJHORší ČlOVěK Na SVěTě
Příběh, který vypráví vtipně a 
pravdivě o vztazích a životě v 
době, kdy můžeme mít téměř 
nekonečné možnosti, a přesto si 
připadat jako nejhorší člověk na 
světě. Vstup volný.
12. 1. 20.00 – mKd
lISTOVÁNí: U NÁS V EVROpě
Cooking show Lukáše Hejlíka  
a Alana Novotného. Vstupné 100 
Kč.
13. 1. 18.00 – mKd a gal. Ve Věži
mělNICKý SalON VýTVaRNíKů 
Vernisáž výstavy maleb, grafik a 
fotografií jednadvaceti výtvarní-
ků se uskuteční v MKD. Výstava 
do 13. 2. 2022. Vstup volný.
16. 1. 15.00 – mKd
JaK Byla VOSa maRCElKa 
RÁda, ŽE JE
Veselá dobrodružství vosy Mar-
celky s komářími bratry Jarunem 
a Marunem a dalšími přáteli.
Účinkuje Divadlo Náměstíčko.
Vstupné 80 Kč.
17. 1. 15.30 – mKd
příVORaNKa
K tanci i poslechu hraje kapela 
Přívoranka pod vedením Miloše 
Valenty. Vstupné 80 Kč.
19. 1. 15.30 – městská knihovna
dOma JSEm Tam, KdE mÁm 
KNIHOVNU
Den otevřených dveří s komen-
tovanou prohlídkou knihovny a 
křtem knihy Čtenda – moje cesta 
k pramenům. Vstup volný.
19. 1. 18.00 – mKd
plaSTy V aRCHITEKTUřE 20. 
STOlETí
Přednáška z cyklu Kapitoly z ar-
chitektury 20. století. Přednáší 
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Vstupné 80 Kč.
20. 1. 16.00 – městská knihovna
VRaťTE NÁm VlaSy
Beseda s historikem Petrem Blaž-
kem k výstavě Měli jsme under-
ground a máme prd. Vstup volný.
20. 1. 19.00 – mKd
mINIpÁRTy S KaRlEm šípEm
Zábavná talk show Karla Šípa  
s J. A. Náhlovským. Vstup 390 Kč.
25. 1. 19.00 – mKd
SNímEK 51
Představení Divadla v Celetné. 
Vstupné 390 Kč.
27. 1. 16.00 – městská knihovna
faKE NEwS: dEZINfORmaČNí 
TOKy VČERa a dNES
Komentovaná prohlídka k vý-
stavě Měli jsme underground a 
máme prd spojená s přednáškou.
Vstup volný.

MĚLNICKÉ
KuLTuRNÍ CENTRuM
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I n z e r c e

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  
 

Součástí předvánočního času je ve 
mšeně už tradičně Vánoční hos-
tina pro zvířátka, kterou už více 
než deset let pořádá Okrašlovací  
spolek pro mšeno a okolí. V ak-
tuální koronavirové době bývá 
účast na akcích obecně slabší, a 
tak jsme se trochu obávali, jestli 
s námi do lesů letos vůbec někdo 
vyrazí. přesto se nás sešlo dvacet. 
Zašli jsme se do debře ke krmít-
kům, která děti zasypaly všemož-
ným zrním, a na míčovce jsme si 
opekli špekáčky. Všem účastní-
kům děkujeme a přejeme krásný 
rok 2022. Foto, text: Jiří Říha

Děti přinesly ptáčkům dobroty
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Jak bývá v našem cyklistickém 
spolku BIKE Mšeno zvykem, 
každý rok se alespoň jednou vy-
dáváme do některého z evrop-
ských států. Letos padla volba 

na severní Itálii. 
Vše vždycky začíná balením. V pá-
tek 2. července v podvečer se schá-
zíme u Jirky Guttenberga, abychom 
si naskládali batožinu do karavanu 
a zavěsili kola do připravených 
držáků. Za svítání vyrážíme směr 
Mělník, kde se „nalodí“ poslední z 
nás. Dvěma auty a v sedmi lidech 
frčíme k Rozvadovu a dále přes Ně-
mecko k Lago di Garda. Původně 
vybraný kemp je obsazený, další 
také a až třetí v městečku Arco má 
volnou kapacitu. Tímto z nás všech 
opadá drobná nervozita ohledně 
nocování na parkovišti nebo na 
lavičce. Kemp je pohodlný, pros-
torný a hlavně se nachází na ulici 
Československých legionářů, na 
jejímž začátku stojí socha svatého 
Václava. 

Samotný městys je proslulý mezi 
horolezci. Pravidelně sem jezdí 
skupiny sportovních lezců z celého 
světa. Pořádají se zde velmi prestiž-
ní lezecké závody. Není tedy divu, 
že v kempu s námi někteří z nich 
bydlí. 

V neděli čtvrtého ráno poprvé 
nacvakáváme tretry do pedálů a 
vyrážíme na objížďku jezera. První 
část vede tunely, tedy nic moc po-
hodlného. Když je však opouštíme, 
kocháme se pohledem na vodní 
hladinu. Celý den míjíme místa, 
která připomínají přímořská leto-
viska. Když se stáčíme zpět k seve-
ru, vidíme, jak se proti nám žene 
děsivý bouřkový mrak. Nezbývá, 
než jet a doufat, že se nám voda vy-
hne nebo se spustí až v cíli. Nestalo 

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

! NOVě plaTBa KaRTOU !
Zavolejte nám: 602 664 490

se tak. Třetinu ze 150 km jedeme v 
prudkém dešti. Naštěstí se klima 
kolem jezera ukazuje jako opravdu 
teplé a voda nevadí tolik, jako by-
chom zmokli tady u nás. 

V pondělí je v plánu výšlap do 
horského střediska  Madonna di 
Campiglio. Sice o nějakých 20 
km kratší, zato s více než dvoj-
násobným převýšením. Celý den 
je opravdu letní, a to i ve výšce  
1500 m n. m., kde se otáčíme zpět 
ke kempu. Kopec je dlouhý, těžký. 
Každý z nás ho jako vždy zdolává 
vlastním tempem. Čekáme tedy 
na sebe dole v Pinzolo v zahrádce 
u lahodného piva. Po dvou dnech 
máme v nohách přes 300 km. Šes-
tého přejíždíme k Bormiu, aby-
chom ochutnali některá z ikonic-
kých stoupání z etap Giro d‘ Italia. 
Pro uchování Arca v paměti si ho 
ráno před odjezdem ještě probí-
hám. Večer pak praktikuji totéž, 
ovšem na kole, v horské vesničce 
Valdidentro, která nás bude svým 
kempem hostit až do konce do-

volené. Se změnou místa se pojí i 
změna počasí. V 1600 m n. m. není 
vedro ani v Itálii. 

Další den nás čeká v pravdě krá-
lovská etapa. Passo dello Stelvio, 
průsmyk v úctyhodné výšce 2758 m 
n. m. A to hned dvakrát. Poprvé od 
Bormia, pak sjezd přes Švýcarsko 
a z Prata znovu vzhůru. Mohu se 
rozepsat o nádherných výhledech, 
trvale zasněžených kopcích, vinou-
cí se silnici k nebi. Nebo pomlčím  
a sdělím, že horské cesty se musejí 
zažít. Ne v autě či na motorce. Je-
dině na kole nebo pěšky s batohem 
na zádech. Únava po 3700 nastou-
paných metrech se projevila hned 
druhý den. Volíme tedy kratší, ale 
moc hezkou vyjížďku k plesu Lago 
di Cancano. I zde v r. 2020 končili 
profíci při Giro. Nedá nám to a pro-
hlížíme si záznam celé jejich etapy. 
Jeli mezi sněhovými bariérami 
při teplotách jen těsně nad nulou. 

Přesto v kraťasech a hlavně více než 
dvakrát rychleji než my. Nepocho-
pitelné, motivující. Poslední den 
nás čeká nedaleké Livigno. Horské 
středisko obehnané kopci, které ho 
v létě chrání před nepřízní počasí. 
Díky tomu a nadmořské výšce cca 
1850 m n. m. je vyhledáváno cyk-
listy, běžkaři, veslaři nebo atlety 
při jejich soustředěních. Několik z 
nich se tu připravovalo na blížící se 
olympiádu v Tokiu. 

10. července všichni - tři Jirkové, 
Jarda, Petr, Honza a Martin balíme. 
A ač neradi, opouštíme Lombar-
dii. Každý z nás si s sebou nese své 
vzpomínky. Někomu více uvízne v 
paměti horko při stoupání do Ma-
donny. Další si vybaví tuplované 
pivo v Arco ve sklenici, jež vypada-
la jako bota. Svorně se především 
těšíme na další cestu. Třeba Tos-
kánsko v květnu 2022. 

Martin Kauler

po dlouhých kilometrech v sedlech přišlo na řadu zasloužené posezení u piva a italských dobrot.

Cyklisté vzpomínají na severní Itálii

I n z e r c e

passo dello Stelvio si vyšlápli hned dvakrát... Foto: Martin Kauler 3x
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Už je to 14 let, co jsem se 
dostal poprvé do Velké 
Británie. Absolvovali jsme 

putování od jihu na sever a všude 
bylo co obdivovat. 

Co je na jihu Anglie nejstarší 
památkou? No přece Stonehenge, 
megalitická stavba z mladší doby 
kamenné, využívaná až do doby 
bronzové. Nachází se v blízkos-
ti města Amesbury v anglickém 
hrabství Wiltshire, asi třináct kilo-
metrů severozápadně od Salisbury. 

Přijíždíme zvlněnou křídovou 
pahorkatinou Salisburské plošiny 
a zastavujeme na plně obsazeném 
parkovišti. Počasí nám zrovna moc 
nepřeje, jsme přece v Anglii a pršet 
tu alespoň občas musí. Na místo se 
dostáváme podchodem pod silnicí 
a taky musíme zaplatit ne zrovna 
malé vstupné. Fronta u pokladny 
je dost dlouhá, ženská v kiosku se 
vstupenkami pomalá, tak nám ne-
zbývá, než se spolehnout na dešt-
níky a čekat. Konečně máme vstu-
penky, jdeme klikatou cestou mezi 
stánky a prodejnami k oné slavné 
památce. Přímo ke kamenům se 
nesmí, kolem je v okruhu asi dva-
cet metrů k nejbližším z nich vyšla-
paná cesta. Ještě před několika lety 
se mohlo celým objektem prochá-
zet, dnes už se to nesmí. 

Svatyně vznikala postupně, roz-
růstala se a konečnou fází bylo 
postavení vysokých menhirů do 
kruhu kolem celého objektu. Vznik 
této svatyně je dodnes obestřen 
rouškou tajemství. Kdo ji postavil 
a jakým způsobem si usnadňoval 
tvrdou dřinu? K jakým účelům 
sloužila? Byla střediskem pohan-
ských náboženských obřadů? Sou-
dilo se, že ji postavili keltští kněží 

Dávná svatyně je hlavně lákadlem turistů
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       50.

Repliky obydlí tehdejších obyvatel.

druidové, pak se ale dokázalo, že 
ti sem přišli asi o tisíc let později. 
Nálezy koster prozrazují, že objekt 
sloužil i jako pohřebiště. Jiná verze 
mluví o využití Stonehenge jako 
astronomického kalendáře, k tomu 
se v současnosti přiklání řada od-
borníků. 

Ve dni letního slunovratu pro-
chází sluneční paprsek kolem ol-
tářního kamene k dalšímu kameni 
Hell Stone a označuje směr pout-
ní cesty k řece Avoně. Na tom, co 
z původního komplexu zbylo, je 
patrné, že se jedná o geometricky 
přesný dvojitý kruh ze vztyčených 
balvanů ze šedozeleného pískovce, 
uprostřed s oltářním kamenem.
Třicet dvojitých kamenných pilí-
řů vnějšího okruhu bylo překryto 
velkými ležatým  sloupy, zachovalo 
se jich už jenom několik. O osudu 
těch chybějících není nic známo. 
Hmotnost jednotlivých sloupů se 
odhaduje na padesát tun a dodnes 
zůstává záhadou, jak to s tehdejší-
mi prostředky mohli postavit. Ví 

se jen to, že kameny nepocházejí 
odsud, byly sem dovezeny z Wale-
su, nikde v okolí se takové nena-
cházejí. Jak je sem z takové dálky 
dopravili? To nikdo neví, zřejmě 
na velkých vorech po moři a pak 
po řece Avoně. Tajemství a nevyře-
šených záhad je a bude kolem toho 
vždy dost, co by to taky bylo za pre-
historickou stavbu bez patřičných 
otazníků. Ono je to vlastně jedno, 
alespoň to zůstane navždy záha-
dou. Nevysvětlené záhady vždy 
na světě poutaly pozornost lidí a 
vyvolávaly řadu spekulací. O to je 
to zajímavější, na objasněných fak-
tech není nikdy tolik přitažlivého. 
Kdyby bylo všechno jasné, ztrácelo 
by to na zajímavosti a nebylo by to 
tak slavné. A Angličani by přišli o 
peníze od turistů. 

Ještě to všechno pořádně obejdu 
a zdokumentuji. Že by mě to ob-
zvlášť nadchlo, to se říci nedá, ale 
budu moci vzpomínat na to, že 
jsem tu byl. Při cestě zpět se ještě 
podívám do obchodu se suvenýry, 
nabízejí všechno možné, oblečení  
s obrázky Stonehenge, sklo, kera-
miku, hračky, plakáty. Zajímavé 
jsou i modely celého komplexu z 
postupného rozšiřování. Když na 
to koukám, tak dnes už tak třetina 
z té bývalé krásy chybí. Vracíme se 
docela promoklí zase do Londýna a 
zítra se vydáme dále na sever. 

Ke Stonehenge jsem se dostal ješ-
tě jednou při putování jižní Anglií 
a Walesu před šesti lety. A nestačil 
jsem koukat, jaké změny tu nasta-
ly. Asi dva kilometry před svatyní 
postavili nové turistické středisko 
s restauracemi, obchody se suve-
nýry, výstavkami plastik a obrázků 
s místní tématikou. Minule  člo-
věk nemusel jít až do svatyně, kdo 

chtěl šetřit, mohl všechnu tu slávu 
pozorovat hned z parkoviště. Dnes 
musí všechny dopravní prostřed-
ky zastavit už tady, dále je odveze 
za patnáct liber místní autobus. V 
ceně je samozřejmě i vstupenka. 
Tu jsme měli před lety za pět liber. 
Více než polovina našinců zde zů-
stává, asi už tam stejně jako já byli 
a stačí jim to. Angláni to mají dobře 
spočítané, když chceš turisto tu slá-
vu vidět, tak zalov hlouběji v kapse. 
Ale ani tady se nebudeme nudit, 
postavili tu model vesnice původ-
ních zdejších obyvatel. Jedná se o 
několik malých kruhových domků. 
Stěny mají splácané z hlíny a nabí-
lené, střechu tvoří kužel z rákoso-
vých rohoží. Uvnitř ukazují jedno-
duchý nábytek tvořený zavěšenými 
poličkami spletenými z proutí, na 
stěnách suší na dřevěných rámech 
napnuté  zvířecí kůže. Polovinu 
domku zabírají jednoduchá lůžka 
svázaná z klacků, přikrytá kůžemi 
a dekami. Na zemi několik hlině-
ných nádob, to je vše. Ohniště s po-
sezením na kamenech mají venku. 
Vedle leží na kusech klád obrovský 
balvan, z takových kdysi svatyni 
stavěli. On to vlastně není pravý 
balvan, ale kovová kostra potažená 
plachtou a nabarvená. Na přední 
straně má jako táhlo připevněný 
kus silného lana napojeného na si-
loměr. Každý si může zkusit, jakou 
silou táhne a jestli se mu podaří 
balvanem hnout. Nepodaří, on je 
totiž ke kládám silnými lany při-
vázán a celý systém je mohutnými 
železnými háky zaražen do země. 
Jinak by jim to lidi odvezli pryč. 
Našinci jsou tu zpět, nějakým vel-
kým nadšením neoplývají. Nasedá-
me a pokračujeme západním smě-
rem k rašeliništi Bodmin Moor...

Sloupy vnějšího a vnitřního okruhu vztyčených balvanů. Foto: Z. B. 3x

Způsob, jímž posunovali tehdejší obyvatelé až 80tunové kameny...


